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Zprávy z obce
Zasedání Zastupitelstva
Dne 20. 12. 2004 se konalo veøejné zasedání Zastupitelstva obce. Na
programu bylo pìt bodù - návrh
smìny obecních pozemkù, finanèní
pøíspìvek na sportovní aktivity, odstranìní stromù pøed è.p. 13, financování krajských voleb a bod rùzné.
Nejdøíve paní starostka informovala o èinnosti obce v roce 2004.
Probìhly úpravy budovy obecního úøadu a požární zbrojnice a vnitøních
prostor knihovny. Stranou nezùstalo
ani høištì, kde byly opraveny lavièky
a odstranìn rozpadlý plot. Probìhla
také kontrola kanalizace. Územní
plán obce je ve stadiu projednávání,
obec vyjednala umístìní plánované
ochranné hráze kolem obce na sousedním katastru.
Co se týèe dopravní situace v
Grymovì, obec se v roce 2005 pokusí prosadit takové úpravy, které by
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Struènì a jasnì
vedly ke snížení jízdní rychlosti na
hlavní komunikaci.
Obec rozhodla o zámìru smìnit
pozemky p. è. 287/1 a 287/2, kolem
nichž se delší dobu vedl spor ohlednì vykácení stromù a odstranìní plotu. Protože se obci nepodaøilo nalézt
kompromisní øešení pøijatelné pro
všechny zúèastnìné strany, rozhodla
se pozemky nabídnout ke smìnì za
jiné pozemky v katastru obce.
Bìhem roku vydala Policie ÈR
stanovisko o dopravní závadì, která
se týkala stínìní stromù ve výjezdu.
Jednalo se smrky rostoucí na obecním pozemku pøed domem è.p. 13.
Po dohodì s majitelkou, paní Èernoškovou, budou smrky vykáceny a
plocha upravena.
Zastupitelstvo souhlasilo se zámìrem zøídit v obci kluzištì a poskytlo
na mantinely z døevìných desek pøíspìvek 3000 Kè.

Vše nejlepší jubilantùm
Dne 20. prosince 2004 oslavil 70.
narozeniny pan Miroslav Raška z
è.p. 1. Gratulujeme!
Opustili nás, vzpomínáme...
Dne 18. 1. 2005 zemøel ve pouhých vìku 40 let Jan Peèenka. Èest
jeho památce.
Vítáme nové Grymováky
Dne 24. 11. 2004 se narodila
Eliška Onyšèuková, Grymov 10.
Pøejeme jí hodnì zdraví!
Vítáme také Janu Omastovou z
Pavlovic, která se pøistìhovala do
è.p. 18 a doufáme, že se jí v
Grymovì bude líbit.
Omluva redakce
Omlouváme se paní Libuši
Hradilové za to, že jsme v jarním
èísle chybnì uvedli její køestní jméno.

pokraèování na stranì 2

Rozhovor… tentokrát se zastupitelem
Pane Kubjáte, co Vám bìhem
A co Vám jako zastupiteli dìlá
dlouholeté práce v zastupitelstvu
nejvìtší starosti?
dosud udìlalo nejvìtší radost?
Nejvìtší starost mi dìlá malý záUrèitì to byla plynofikace obce, i
jem obèanù o èinnost OU, což se
když jsem v tehdejším zastupitelstvu projevuje i v malé úèasti na schùzích
nebyl. A ještì z døíobecního zastupitelvìjška, kdy jsem
Vím, že situace je kritická, ale stva. A také uzavøepùsobil ve slouèenesmíme to vzdát. Doufám, že ní prodejny Jednota.
ném, tehdy národzachováme to, co nám naši
Loni jste oslaním výboru v
pøedchùdci zanechali.
vil sedmdesátku a
Radslavicích, to byl
letos je tu další kuvodovod. To byly nejvìtší akce. A
laté výroèí - tøicet let vèele grydále nynìjší oprava OU, která byla
movských hasièù. Co vás k hasipro naši obec dùležitá a také oprava
èùm vlastnì pøivedlo?
zbrojnice a vybavení knihovny.
K hasièùm jsem se dostal vlastnì
Zbrojnice byla vybavena potøebným
náhodou. Hasièské schùze jsem navmateriálem a bylo zakoupeno ploštìvoval jako host a tak mì jednou
voucí èerpadlo, které bude v pøípadì Karel Pluhaø požádal, abych se stal
potøeby sloužit hlavnì pøi zatopení
èlenem požárního sboru. Tak se také
sklepù a podobnì. Radìji kdyby se
stalo a jak vidíte zùstal jsem hasièùm
nemuselo použít vùbec. Mám radost
vìrný dodnes. Potom, po odstoupení
ze všech akcí, které prospìjí obèaJosefa Zavadila, tuto funkci nechtìl
nùm a zvelebí naši malou obec.
nikdo vypokraèování na stranì 2

Pøišel konec roku a s ním èas zabíjaèek
a pálení slivovice. Pøinesl ale taky vrtochy poèasí. 19. listopadu se pøes nás
pøehnala vichøice, která naštìstí zpùsobila jen drobné škody. Prosinec byl teplý
a v první polovinì ledna dokonce padaly
teplotní rekordy. Mrazy uhodily až kolem 20. ledna.
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Rozhovor, pokraèování
ze strany 1
konávat, a tak pøedseda tehdejšího
slouèeného národního výboru pan
Jemelík navrhl na pøedsedu mì a už
mi to zùstalo. Smysl èinnosti hasièù
nevyplýval jen z požární èinnosti,
ale hasièi byli vždy významnou
složkou v obci, jak po stránce kulturní, tak spoleèenské. Myslím si, že
hasièi by mìli být jednou ze složek
obce, která se podílí na všech akcích.
Jak se díváte na hasièe a souèasný sportovní a spoleèenský život u nás. A co do budoucna?
Já vím, hasièi patøili dlouhá léta k
aktivním spolkùm v obci. Tehdy byl
èlenem skoro každý - kde jsou ty èasy, kdy nás bylo 38 èlenù a neménì
se nás scházelo na valných hromadách. Také to na èinnosti bylo vidìt.
Byla provedena dvì okrsková cvièení a snad na každé hody se poøádala
sportovní akce. To vše krásné èasem
zaniklo. Obèané tyto akce málo navštìvovali a pomalu se zaèal vytrácet
zájem o èlenství v HS. Èlenská základna zestárla a jestli se nenajdou
mladí èleni, bude to s hasièskou èinností zlé. Vím, že situace je kritická,
ale nesmíme to vzdát. Doufám, že
zachováme to, co nám naši pøedchùdci zanechali.
A co byste vzkázal nejmladší
grymovské generaci?
Nejmladší grymovské generaci
bych vzkázal, aby na hasièe nezanevøela, aby se zapojila do èinnosti,
která je pøece pro mladé kluky dost
atraktivní. Pomohli by tak zachovat
v naší obci hasièský sbor.
Dìkujeme za rozhovor a pøejeme
hodnì zdraví a elánu do další práce.
František Kubját je ženatý a má 2
syny. Je v dùchodu, èlenem zastupitelstva obce od roku 2002.

Bez nejmladší generace hasièi vymøou...

Zprávy..., pokraèování ze strany 1
V souvislosti s ukonèením komplexních pozemkových úprav se diskutovalo o novì vymìøených polních
cestách v majetku obce. Bylo dohodnuto, že se jejich stav bude sledovat
a pokud to bude nutné, budou kontaktovány patøièné úøady a dohodnuty kroky k zajištìní jejich sjízdnosti.
V bodì rùzné se diskutovalo také

o situaci kolem uzavøení obchodu
Jednoty. Zastupitelstvo doporuèilo
provést mezi obèany prùzkum s cílem najít zájemce o místo prodavaèky a následnì jednat s Jednotou o
možnostech otevøení prodejny v obci. Pøi té pøíležitosti by se mìla projednat také možnost odkoupení nebo
pronájmu objektu.

Hasièi v Grymovì

požární zbrojnicí na tzv. dìtském
høišti), požárníci v následujících letech až do roku 1970 každý rok uspoøádali buï ples nebo hodovou zábavu (zpravidla odpolední i veèerní).
Hodové zábavy se konaly v Placu.
Slavné byly hlavnì zábavy v letech
1966 a 67, kdy hudba hrála až do 8.
hodin do rána a zábavy se zúèastnilo
na 120 hodovníkù!

Zaèalo to v roce 1952
Poèátky hasièského sboru v obci
spadají do roku 1952, kdy se
Ladislav Nedoma z è. 3 pøihlásil do
místní jednoty Èeskoslovenského
svazu hasièstva v Radslavicích. Za
pomoci okresního velitelství byla následnì založena místní jednota v
Grymovì, což díky zájmu o èlenství
mezi obèany probìhlo hladce.
Vlastní založení se uskuteènilo 14.
záøí 1952 v rámci prvního požárnického výletu uspoøádaného v Dudové
zahradì (è. 20).
Prvním pøedsedou jednoty byl
Antonín Spáèil (è. 21), kterého v roce 1953 vystøídal Stanislav Ryšánek
ml. (è. 8). Po nìm od roku 1955 do
roku 1961 funkci vykonával
Ladislav Ptáèek st. (è. 26), od nìjž
štafetu pøevzal Karel Pluhaø (è. 15)
(1961-64). Od roku 1964 do roku
1965 byl pøedsedou Josef Zavadil (è.
2) a od roku 1965 do roku 1970 zakladatel grymovských hasièù,
Ladislav Nedoma (è. 3).
Hasièùm byla v roce 1952 pøidìlena stará ruèní støíkaèka, která neumožòovala výcvik mužstva, a tak se
hasièi (a od roku 1953 požárníci Ès. svaz hasièstva se zmìnil v Ès.
svaz požární ochrany - ÈSPO) soustøedili hlavnì na preventivní bezpeènostní prohlídky domù v obci a
poøádání zábav. Až do roku 1958 poøádali každoroènì zpravidla dvì zábavy - požárnický ples a hodovou
zábavu. Hodové zábavy bývaly v zahradì domù è. 20 (Dudovi) nebo è. 8
(Ryšánkovi v Placu). Jelikož však
návštìvnost zábav postupnì klesala a
ty zaèínaly být prodìleèné, po roce
1958 se nìjakou dobu žádné nekonaly. Když pak pokus o hodovou zábavu v roce 1964 vyšel (konala se za
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Bývaly doby, kdy grymovští hasièi mìli 38
èlenù. Nástup po cvièení na hody 1967.

Zbrojnice
Významnou souèástí historie hasièù je samozøejmì i místní zbrojnice.
Pøed založením jednoty se uvažovalo
o postavení kulturního domu v proluce mezi è.p. 47 a 33 (dnes zde stojí
dùm Svobodníkových). Když byl ale
v létì roku 1954 z vìtší èásti zbourán obecní domek, bylo už jasné, že
na jeho místì vyroste nová požární
zbrojnice. Na jaøe roku 1955 pokraèovaly pøípravy. Byly dovezeny cihly, štìrk, písek, cement, železo, hašené vápno. S vlastní stavbou se zaèalo
9. kvìtna a pokraèovalo se vìtšinou
svépomocí obèanù. Projevovaly se
velké potíže hlavnì s námezdními silami a nedostatkem materiálu.
Nìkdy nebylo možno sehnat pracovníky, jindy nebyl pøidìlen materiál,
takže se stávalo, že stavba nìkdy i
delší dobu vázla.
Pøes tyto problémy ale na jaøe
1956 byla dokonèena zevní úprava
zbrojnice a dostavìno skladištì pro
požární agregát. Dne 24. èervna na
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Hasièi... pokraèování
hody byla zbrojnice slavnostnì otevøena, i když ještì zbývalo dostavìt
vìž a místnosti. Pøi této pøíležitosti
požární sbor pøevzal od okresního
národního výboru (ONV) nový požární agregát PPS 8, který slouží dodnes, a souèasnì zástupci ONV pøedali Místnímu národnímu výboru
èestné uznání Za vzornou práci pøi
výstavbì požární zbrojnice. Padesáti
nejaktivnìjším obèanùm, kteøí odpracovali více než 50 brigádnických
hodin, byl pøedán èetný odznak.
Po slavnostním otevøení stavba
pokraèovala dále. Bìhem roku 1957
byly dokonèeny místnosti a koncem
prosince se do nich pøestìhovala
kanceláø i knihovna. V kvìtnu 1959
probìhla dostavba vìže, která byla
poèátkem listopadu zastøešena, èímž
byla stavba celé budovy po ètyøech
letech témìø ukonèena. V té dobì
mìla jednota ÈSPO 38 èlenù!
Koneèná dostavba a vybavení požární vìže provedli sami požárníci až v
roce 1963 v rámci Akce Z . V roce
1966 pøibyla siréna, která byla uvedena do provozu po roce 1968.
Rybníèek, studny, hydranty
Od vybudování kanalizace sloužil
jako protipožární nádrž rybníèek
pøed mlýnem, z nìhož se v pøípadì
potøeby dala napustit kanalizace vodou. Rybníèek ale byl v roce 1960 v
rámci meliorací zrušen a tak byly bìhem listopadu 1960 na návsi vybudovány dvì protipožární studny.
Studny byly umístnìny u budovy
MNV è. 27 a u è. 11 (u autobusové
èekárny). Akci financoval Krajský
podnik zemìdìlských a lesních meliorací. Na jaøe 1962 byly k obìma
požárním studnám zasazeny pumpy
a na podzim 1964 èlenové ÈSPO odstranili horní betonové roury a okraj
snížili na úroveò terénu. Tím se zlepšil pøístup agregátu a snížila sací
výška. Studny pøestaly být využívány po zavedení vodovodu s požárními hydranty v roce 1972.
Soutìže, cvièení
Po získání nového požárního agregátu se v roce 1956 vytvoøilo smíšené družstvo dorostenek a dorostencù,
které v roce 1957 dosáhlo historického úspìchu. Zvítìzilo v okrskové

soutìži a následnì i v okresní soutìži
požárních družstev. Žádné další požární družstvo z Grymova tento úspìch dodnes nepøekonalo. V roce
1958 poprvé s novým agregátem cvièilo družstvo mužù, které se od té
doby do roku 1974 každoroènì úèastnilo veøejných cvièení. Nìkdy
jen v Grymovì, jindy i v dalších obcích požárnického okrsku, do nìhož
dále patøily Radslavice, Pavlovice,
Sušice, Oldøichov, Šišma a
Hradèany. Kromì roku 1957 se grymovské družstvo úèastnilo okresní
soutìže ještì v roce 1967. Smíšené
družstvo mužù a dorostenek se mezi
14. družstvy umístilo na 6. místì.
Požáry
U požáru grymovský sbor zasahoval dosud dvakrát. Poprvé to bylo
den pøed Štìdrým dnem 23. 12.
1963. Tehdy brzy z rána vyhoøel domek è. 34 (dnes proluka mezi
Kubjátovým a Dosoudilovým). Jen
díky zásahu požárních sborù z okolí
i grymovských obèanù se požár nerozšíøil na okolní domy. Domek, kterému shoøela støecha a celá pùda byl
ale velmi poškozen a pozdìji stržen.
Podruhé hasièi zasahovali na
Silvestra 1971 v Radslavicích, kde
hoøelo v kùlnì u è. 29.
1970-1990
V roce 1970 se stal pøedsedou opìt Josef Zavadil, jehož v roce 1975
nahradil František Kubját (è. 35),
který je ve funkci dodnes. Z padesáti
tøí let, co jsou v Grymovì hasièi, je
vede už celých tøicet! Velitelem požárního sboru byl do roku 1976
Rostislav Hikl, v letech 1976-81
Josef Ryšánek ml. (è. 4), pozdìji v
letech 1981-84 Ing. Ladislav
Vitoslavský (è. 23), od roku 1984 do
roku 1990 Ing. Václav Martinek (è.
22) a od roku 1990 dodnes Gela Jiøí
(è. 12). I jeho patnáct let ve funkci je
úctyhodných!
Koncem roku 1990 se SPO celostátnì zmìnil na Sbor dobrovolných
hasièù (SDH) a tak se z požárníkù
zase stali hasièi.
V sedmdesátých letech se èlenové
SPO každoroènì úèastnili okrskové
soutìže požárníkù a zpravidla dvou
námìtových cvièení v okrsku. Dvì
okrskové soutìže se konaly v
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Grymovì v letech 1976 a 77, ostatní
v jiných obcích okrsku. Po roce 1980
se grymovské družstvo požárníkù úèastnilo jen okrskové soutìže, naposledy v roce 1988.
K pravidelným èinnostem èlenù
SPO náležely preventivní požární
prohlídky v budovách obce.
1990-souèasnost
Po roce 1990 dochází tak jako v
jiných organizacích i mezi hasièi ke
stagnaci. Staøí odcházejí, mladí nepøicházejí… V roce 1992 nový velitel pøipravoval družstvo na okrskovou soutìž hasièù, družstvo ale nakonec na soutìž neodjelo, protože se
nesešel potøebný poèet jeho èlenù.
Povodeò 1997
Velké uznání si jistì zaslouží èlenové SDH a další grymovští obèané,
kteøí po povodni v èervenci 1997
spoleènì po dobu 6 dní dnem i nocí
obìtavì èerpali vodu ze zatopených
sklepù v obci.
Závìr a perspektivy?
Hasièi jsou po více než pùlstoletí
jedním z hlavních grymovských

O tom, jak je dobré mít v obci hasièe,
nás pøesvìdèila povodeò v roce 1997.

spolkù. Jejich øadami prošlo nìkolik
generací a urèitì je škoda, že nejmladší generace zùstává tak trochu
stranou. Urèitì je jednodušší sledovat v televizi napínavé filmy o hrdinech stateènì bojujících s plameny,
než si zkusit bìh s hadicí nebo startování støíkaèky, ale urèitì se pøitom
zažije míò legrace. A navíc, když jde
do tuhého, èlovìk ví co dìlat a jak
pomoci druhým. V takových chvílích
bývají televizní hrdinové k nièemu.
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Slovem a obrazem

Co nového v knihovnì?

Tipy na zajímavé knihy

aneb nezvratné dùkazy o tom, že
se v Grymovì dìje spousta vìcí!

POZOR! Nová soutìž o zajímavé
ceny: Moje nejoblíbenìjší zvíøe.
Jaro se blíží a tak už se tìšíme na
vaše obrázky, fotky, povídky nebo
básnièky o vašem nejmilejším zvíøeti. Soutìžní práce pøijímáme do pondìlí 14. bøezna. v knihovnì, nebo je
mùžete pøinést k Ptáèkovým. Na
nejlepší autory do 18 let èekají opìt
dobré ceny. Takže neváhejte, a pište,
kreslete, foťte...
Ètenáøské poplatky
Tak jako každý rok i letos prosíme naše ètenáøe o zaplacení roèního
poplatku ve výši 20 Kè. Zaplatit mùžete každé pondìlí.
Internet v knihovnì?
Ano, obec se zapojila do projektu
financovaném z evropských prostøedkù, díky nìmuž by bìhem nìkolika mìsícù mìl v knihovnì pøibýt
poèítaè s pøístupem na Internet.

Máme pro vás opìt nìkolik tipù
na zajímavé ètení.
Kniha Žena mezi dvìma svìty
vypráví pøíbìh ženy která se po letech vrací do rodného Iránu, který se
zmìnil k nepoznání. Z Èech až do
Indie putoval Václav Petr a o své
zážitky z Turecka, Pákistánu a Indie
podává slovem i obrazem. Kopyto,
Mòouk a hromada zlata je další
kniha pøíhod dvojice detektivù ze
Sázavy od Miroslava Švandrlíka.
Máte chuť na nìco dobrého?
Spoustu receptù najdete v Mòam, aneb prima vaøeèka. Nejen pro mladé jsou urèeny Základy hry na elektrickou a akustickou kytaru nebo Anglicko-èeský obrázkový slovník. Nejmenším ètenáøùm udìlá radost Martinka malou hospodyòkou nebo obrázková knížka Dvùr
plný zvíøátek. Pøijïte si vybrat!

Den pøed Mikulášem se u Kuèerù uskuteènil malý turnaj ve stolním tenisu. Za
úèasti pìti hráèù vítìzství nakonec zùstalo doma. Vyhrál Petr Kuèera.

Otevírací doba knihovny je každé pondìlí od 18 do 20 hodin.
Na Mikuláše Grymov obcházela mikulášská družina. jak má být. Mikulášovi, èertùm, andìlovi i poøadatelùm dìkujeme.

Rodinná tajenka o ceny
První luštitel, který pøinese do knihovny správnì vyluštìnou tajenku,
získá drobnou cenu.
Není nutno, není nutno, aby bylo pøímo veselo,
Hlavnì nesmí býti smutno, natož aby se breèelo.
Chceš-li trap se, že ti v kapse zlaté mince (tajenka)
Nemít žádné kamarády, tomu já øíkám neštìstí.
(z písnì “Vadí - nevadí” autorù Svìráka a Uhlíøe z filmu “Tøi veteráni”)

1.
2.
Na Silvestra nebe nad Grymovem stejnì
jako v minulých letech rozzáøil ohòostroj.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Na høišti vznikla díky dvìma Jiøím Gelovi a Zavadilovi grymovská verze
Sazka arény. Ta naše je ale lepší, nestála miliardy, ale pár tisíc z obecního rozpoètu na mantinely, vstup je zadarmo a
udìlala radost urèitì všem bruslaøùm v
dìdinì! Takže jako v Sazka arénì: Hoši
dìkujem!

Legenda:
1. Pøíjmení zakladatele grymovských hasièù, 2. Jaké narozeniny oslavil
koncem roku pan Miroslav Raška? 3. Co se pøehnalo pøes Grymov, 19. listopadu 2004? 4. Místo, kde vyrostla grymovská Sazka aréna. 5. Oblíbené spoleèenské akce, které tradiènì poøádali grymovští hasièi. 6. Typové oznaèení
požární støíkaèky, která hasièùm slouží od roku 1957. 7. Zhotovení jaké souèásti kluzištì podpoøil svým pøíspìvkem obecní úøad? 8. Oznaèení hasièe
mezi léty 1953 a 1990. Nápovìda: odpovìdi na všechny otázky najdete v
tomto èísle Grymovského zpravodaje. Staèí jen pozornì èíst!
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