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Od roku 2004 s Vámi

:: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem ::

Milí občané,
uběhl další půlrok, ve kterém se událo spoustu věcí. Ve zdraví jsme přečkali první vlnu epidemie koronaviru,
užili jsme si léto a postupně se chystáme na nadcházející podzim a zimu. Nejen v našich životech, ale i v obci
došlo k určitým změnám, ať už více či méně výrazným.
Nejviditelnější změnou je pravděpodobně stavba a otevření oddechové zóny s vodními prvky v zahradě u
obecní stodoly. Tento projekt byl provázen i nesouhlasnými názory některých občanů, avšak doufám, že se
časem ukáže, že se jednalo o účelně a dobře vynaloženou investici a vodní hřiště bude občany hojně využíváno.
Pokud jde o samotnou stavbu, byla provedena za částku 593 789 Kč, Kvůli změny povrchu přístupového
chodníku z dusaného písku na zámkovou dlažbu došlo k jejímu navýšení o cca 20 000 Kč. Přistoupili jsme k
tomuto kroku po projednání v zastupitelstvu zejména kvůli jednodušší údržbě a lepšímu využití chodníku při
nepříznivém počasí. Na projekt finančně přispělo Ministerstvo pro místní rozvoj, dotací ve výši 398 000 Kč. V
rámci akce jsme nechali rozšířit vydlážděnou plochu u kontejnerů za 41 748 Kč.
Jinou viditelnou změnou jsou úpravy zastávky, kde byla opakovaně opravena poškozená střecha, instalována
přední okna z nerozbitného materiálu a provedena vnitřní i venkovní výmalba. Malování proběhlo i na
obecním úřadu, který si to po několika (možná desítkách) let skutečně zasloužil. Byla rovněž opravena střecha
kvůli zatékání do vnitřních prostor úřadu a v těchto dnech probíhá kromě úklidu také přeorganizování
vnitřního uspořádání úřadu. Knihovna je přesunuta do zasedací místnosti v prvním patře a místo ní je nově
kancelář starostky.
Dále jste si asi všimli, že se na 4 místech v obci nově
objevily červené koše na psí exkrementy. Věřím, že je
majitelé psů budou využívat a přispějí tak k udržování
pořádku v obci.
Závěrem bych chtěla rovněž vzpomenout několik akcí
v naší obci, které se podařilo uskutečnit i přes několik
měsíců trvající omezení kvůli hrozbě šíření koronaviru.
Jednalo se zejména o předhodový turnaj v minikopané
– 2. ročník memoriálu Franty Kubjáta – uspořádaný
společně s Grymovským sportovním spolkem na hřišti,
kterého se účastnila řada šikovných sportovců z vašich
řad. Tento rok obec pořídila i putovní pohár a doufáme,
že se nám podařilo založit novou tradici.
Další neméně úspěšnou akcí bylo posezení ve stodole na konci července, v rámci kterého byl občanům
a zejména dětem představen projekt vodního hřiště. Snad se děti i dospělí pobavili a sejdeme se zase příští rok
ve stejně hojném počtu.
Pokud máte jakékoliv náměty či připomínky k činnosti obce, jsem vám k dispozici v úředních hodinách obce
či na emailu starosta@grymov.cz.
Jménem zastupitelstva vám přeji pevné zdraví a pěkný zbytek roku 2020!
Mgr. Lenka Zbytovská, starostka
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:: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce ::
V uplynulém období zasedání zastupitelstva obce
proběhla 2. 3., 3. 2., 25. 5. a 13. 7. 2020. Z hlavních
projednávaných bodů vybíráme:

domům za zahradami ve výši 85 305 Kč. Dále
schválili podmínky výzvy zájemcům o provoz
obchodu: může se jednat o pojízdnou nebo
kamennou prodejnu, která nabízí základní
potravinářský sortiment a je otevřena alespoň 2
hodiny denně. Pokud na výzvu nepřijde žádná
reakce, bude obec usilovat o zlepšení současného
systému prodeje, například častějším zajížděním
prodejny nebo zajištěním prodeje masa.

Hospodaření obce
3. února 2020 obecní zastupitelé schválili ceny za
pronájem stodoly na rok 2020 (podrobně viz Obec
informuje). Zastupitelé schválili poskytnutí
finančního daru Centru setkávání o.s. ve výši
3000 Kč. Zastupitelé po obsáhlé diskusi schválili
realizaci projektu „Oddechová zóna s vodními
prvky“ v zahradě u obecní stodoly a schválili členy
komise, která vybere nejvýhodnější nabídku na
realizaci projektu. Dne 2. března byla zastupiteli
schválena nabídka společnosti POR Přerov
(568 856,82 Kč vč. DPH).

Na zasedání 13. července 2020 zastupitelé schválili
pořízení architektonické studie na výstavbu
obecního víceúčelového hřiště v horní části zahrady
u obecní stodoly.
Ostatní
Obec prodala sekačku John Deere za 16 000 Kč.

Dne 25. května 2020 zastupitelé schválili závěrečný
účet za rok 2019, včetně zprávy o přezkumu
hospodaření obce. V hospodaření nebyly shledány
žádné chyby. Zastupitelé dále schválili účetní
uzávěrku za rok 2019.

Zastupitelé schválili zařazení území obce Grymov
do územní působnosti MAS Moravská Brána z. s.
na programové období 2021-2027.

Odpady
Zastupitelé 13. července 2020 projednali návrh Ing.
Kleina na navýšení ceny za svážený biologicky
rozložitelný komunální odpad od příštího roku ze
115 Kč na 140 Kč za popelnici. Zastupitelé se
dohodli zjistit možnosti svozu jiným dodavatelem.
Podrobněji viz O čem se mluví – Bioodpad.
Vzhled obce
Starostka informovala o provedení opravy asfaltové
cesty kolem hřiště v ceně 72 000 Kč. Zastupitelé se
dohodli na pořízení 4 odpadkových košů na psí
exkrementy v ceně 3 200 Kč bez DPH za kus. Na
zasedání 13. července 2020 schválili zastupitelé
nabídku na opravu poškozeného rohu a štítu obecní
stodoly (18 500 Kč) a provedení omítky kolem
oken (14 252 Kč).

Jednání zastupitelstva 2. března 2020 o realizaci
projektu „Oddechová zóna s vodními prvky“
přitáhlo velký zájem občanů a rozhodně nebylo
oddechové.

Rozvoj obce
Zastupitelé obce 25. 5. 2020 schválili přijetí 50%
dotace na projektovou přípravu cesty k novým
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:: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve ::
Kdy
17. 10. 2020
11,00

Kde
Obecní stodola
a trať u Bečvy

24. 10. 2020
9,00

Obecní stodola
a okolí obce

12. 11. 2020
17,00
28. 11. 2020
16,00
18. 12. 2020
18,00

Obecní stodola
Obecní kaple a
stodola
Obecní stodola

Co
9. Grymovská pětka a Podzimní desítka
Další ročník nejkratšího 5km běžeckého závodu v Grymově doplněný
o Podzimní desítku.
Ukliďme Grymov, ukliďme svět
Tradiční úklid okolí obce, který se na jaře z důvodu epidemie neuskutečnil.
Přijďte prosím pomoct! Rukavice s sebou.
Posezení seniorů se zastupiteli
Tradiční přátelské setkání s drobným občerstvením.
Rozsvícení vánočního stromu
Zahájení adventu s hudebním programem a občerstvením.
Adventní koncert
Pěvecký koncert souboru Vocantes.

:: Vzpomínáme :: Vzpomínáme :: Vzpomínáme :: Vzpomínáme ::
Dne 24. 5. 2020 zemřel Jindřich Vlašic, Grymov č. 13. Čest jeho památce.

:: Gratulujeme :: Gratulujeme :: Gratulujeme :: Gratulujeme ::
Dne 31. 1. 2020 oslavili paní Marie Ptáčková a 5. 3. pan Ladislav Ptáček 80. narozeniny. Do dalších let jim
přejeme hodně zdraví a pohody a panu Ptáčkovi, starostovi obce v letech 1990-1998 děkujeme za odvedenou
práci. Dne 31. 3. 2020 oslavila 80. narozeniny paní Marta Ryšánková, starostka obce v letech 2002-2012.
Děkujeme za práci odvedenou pro obec. Dne 20. 6. 2020 oslavila 80. narozeniny paní Božena Ministrová.
Přejeme jí pevné zdraví a životní optimismus. Dne 20. 8. 2020 oslavil 70. narozeniny pan RNDr. Zdeněk
Martinek, místostarosta obce v letech 1990-1998. Gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti
a děkujeme za práci odvedenou pro obec.

:: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje
Pro občany zůstává výsledná cena (včetně DPH)
nezměněná.

Termíny svozu odpadu
V roce 2020 bude netříděný komunální odpad
vyvážen v tyto dny:
Měsíc
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor

Ceny za pronájem obecní stodoly
Pro letošní rok stanovila obec ceny za pronájem
takto: občané Grymova 500 Kč, ostatní zájemci oslavy 2500 Kč, svatby 5000 Kč.

Den
24.
15.
5., 26.
17.
7., 28.
18.

Volby
Ve dnech 2.–3. 10. 2020 se uskuteční volby do
krajského zastupitelstva a do senátu. Druhé kolo
senátních voleb se v případě potřeby uskuteční
o týden později. Volební místnost v 1. patře
obecního úřadu bude v pátek otevřena od 14 do 22
hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.
Všichni hlasující musejí mít roušku a před
vstupem do hlasovací místnosti si musí
vydezinfikovat ruce.

Úprava ceny vodného
V souvislosti ze změnou sazby DPH za pitnou vodu
upravila obec Radslavice od 1. 5. 2020 cenu za
1000 litrů odebrané pitné vody na 25,30 Kč.
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:: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví :
A aby toho nebylo málo, probíhá právě správní řízení
o další objížďce přes naši obec. Tentokrát je
důvodem oprava železničního podjezdu u Předmostí.
Uzavírka a opravy by měly trvat od 8. srpna do
poloviny listopadu letošního roku. Ihned poté, co
nám bylo oznámeno zahájení správního řízení,
odeslali jsme za obec podobně jako Prosenice své
negativní stanovisko. V Prosenicích, které řeší stejné
problémy s dopravou, se navíc občané připravují i na
blokování průjezdu. Naše obec se k těmto protestům
a blokádám může připojit, případně je zorganizovat
i na našem území. O této možnosti vás budeme
informovat předem.

Objížďky, nekonečný příběh…
Jak jistě všichni víte, již téměř tři čtvrtiny roku
vede přes naši obec objížďka. Důvodem jsou
opravy ulice Polní. Objížďka má trvat až do
konce letošního roku, přičemž není jasné, zda se
veškeré plánované opravy v Přerově stihnou
v naplánovaném termínu dokončit.
V rámci této objížďky je povolen vjezd kamionů
v jednom směru. Kamiony ale zákazy nedodržují
a běžně jezdí v obou směrech. Obec opakovaně
žádala Policii České republiky, aby situaci řešila
a kamiony kontrolovala. Dokonce bylo domluveno
se starostou Prosenic, že se kamiony mohou stavět
a vytáčet u družstva na okraji obce. Další hlídky
městské policie kamiony staví v Přerově na
Dvořákově ulici. Tato opatření však nejsou
dostatečná a kamionová doprava v obci je stejně jako
osobní doprava neúnosná.

Proti rozhodnutí o objížďce jsme za obec podali
i odvolání. O objízdných trasách se ještě bude jednat
v rámci Olomouckého kraje s osobami odpovědnými
za tento stav, ale výsledek jednání je nejistý.
Na závěr je tu ale snad i dobrá zpráva. Podle dopravní
policie by v říjnu měl být zahájený úplný provoz
v ulici Polní, a tak by objížďka už nemusela být
vedena přes naši obec. Uvidíme.

Současně někteří řidiči nedodržují povolenou
rychlost a ani dočasně umístěné značky, které měly
situaci pomoci řešit. Kvůli zvýšené dopravě v obci
došlo na několika místech k poškození silnice,
zejména před kapličkou, v zatáčce směrem na
Vrbovec a u odbočky ke stodole. Poté, co jsme
poškození reklamovali, byla krajská silnice
opravena. Propadání vozovky u kapličky bylo
pravděpodobně způsobeno přítomností vody pod
vozovkou a tedy nestabilitou podkladové vrstvy.

Bioodpad tíží občany i obec
Svoz biologicky rozložitelného komunálního
odpadu (dále jen jako „BRKO“) je v současné
době zajišťován panem Ing. Svatoplukem
Kleinem, který ho sváží do kompostárny ve
Velkém Újezdu. Protože kapacita kompostárny
postupně dochází, sdělil obci pan Klein, že od
roku 2021 je nucen navýšit ceny o 20 %, a to
z původní ceny 115,- Kč/ks na 140,- Kč/ks,
přičemž ideální variantou pro něj bude, pokud
obec najde nového odběratele pro BRKO.

I v rámci úplné uzavírky cesty kvůli její opravě, která
trvala týden, si obec od provozu a problémů
s dopravou neodpočinula. Značení objízdné trasy
přes Radslavice totiž někteří řidiči nerespektovali
a snažili se obcí projet za každou cenu. Většina
kamionů a nákladních automobilů se pak musela
otáčet přímo v obci, ale našli se i tací, kteří díry
v cestě objížděli přes chodníky.

Obec za svoz BRKO platí vysoké částky. Za rok
2019 to bylo 40 658 Kč, přičemž objem odpadu se
stále navyšuje. V roce 2018 obec vyprodukovala
68,4 tun a v roce 2019 již 87,4 tun, tedy o čtvrtinu
více. Starostka se snaží v současné době jednat
s novými možnými odběrateli bioodpadu.

Výsledkem byly poničené obrubníky a chodník
u bývalého obchodu a propadlý chodník před
kapličkou po průjezdu nákladního automobilu. Díky
všímavým a ochotným občanům se však podařilo
vypátrat jednotlivé řidiče, kteří způsobili největší
poškození a ti vlastními silami, anebo
prostřednictvím nahlášení způsobené škody
pojišťovně, škody nahradí.

Protože se množství BRKO a cena za jeho svoz
neustále zvyšují a s nejvyšší pravděpodobností tomu
do budoucna nebude jinak, prosíme vás, abyste
dodržovali pravidla pro ukládání bioodpadu do
popelnic a co nejvíce tak pomohli zmenšit množství
bioodpadu.
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cigarety
textil
jednorázové pleny
omáčky, pomazánky, vařené těstoviny a jedlé
oleje.

Nepřetěžovat kontejnery
Prosíme vás, abyste, pokud je to možné, bioodpad
nechali několik dní na své zahradě zavadnout. Tím
zmenšíte jeho objem a hmotnost. Teprve poté prosím
odpad odvezte do hnědých kontejnerů. V žádném
případě nelezte na kontejnery a nesešlapujte jejich
obsah. Dochází při tom k poškozování kontejnerů.
Kontejnery jsou z plastu a jejich kolečka zátěž
nevydrží, takže obec musí opakovaně zajišťovat
jejich opravu. Kolem kontejnerů, prosíme,
udržujte pořádek.
Kompostovat co nejvíc doma
Obec se v současné době snaží získat v rámci
dotačního programu Mikroregionu Pobečví další
domácí kompostéry. Díky nim budete moci zvýšit
objem zpracovávaného zeleného odpadu doma na
svých zahradách. Pomůžete tím obci i sobě, protože
dobrý humus je na každé zahradě k nezaplacení.

Co do hnědého kontejneru patří?




odpady z domácností – zbytky a slupky ovoce i
zeleniny, zeleninová nať, jádřince, pecky z ovoce,
pečivo, vaječné a ořešné skořápky, čajové sáčky,
kávová sedlina, čistý starý papír, lepenka,
papírové kapesníky, zbytky vlasů a vousů, popel
ze dřeva
odpady ze zahrady – posekaná tráva, listí,
větvičky, drny, trus býložravých hospodářských
zvířat, stará zemina i hlína z květináčů, piliny,
hobliny, kůra, plevele, dřevní štěpka, spadané
ovoce, seno, sláma, košťály i celé rostliny

Co do biologického odpadu nepatří?
Biologický odpad není produktem živočišného
původu. Je také nutné dát pozor, aby bioodpad
nepřišel do kontaktu s nebezpečnými látkami. To
znamená, že do hnědých popelnic nepatří:






kosti, maso a kůže
mrtvá těla zvířat a jejich exkrementy
plasty, sklo, sutě a kameny
chemické látky a jejich obaly
pytlíky z vysavače

5

leden-srpen 2020

Víceúčelové hřiště – kde, kdy a za
kolik?
Na skutečnost, že v obci chybí obecní sportoviště,
upozorňují občané od počátku volebního období.
A i mezi zastupiteli panuje shoda, že veřejný
prostor, kde by si mohli dospělí i děti zahrát
fotbal, nohejbal či tenis, obci chybí. Za situace,
kdy došlo k uzavření soukromého sportovního
areálu pro veřejnost je otázka výstavby
víceúčelového veřejného hřiště ještě aktuálnější.
Zastupitelstvo se rovněž shodlo, že jediné možné
umístění hřiště je na zahradě u obecní stodoly,
konkrétně v její horní části. Obec nemá jiný vhodný
pozemek, kam by mohla hřiště umístit. Na dříve
zvažovaném pozemku u budoucí čističky tomu brání
mimo jiné stavební omezení vyplývající z polohy
v záplavové oblasti.

Provozní
řád
dětského
s vodním prvkem

hřiště

Vážení občané, dětské hřiště s vodním prvkem
bylo vybudováno za nemalé finanční prostředky,
aby sloužilo vám a vašim dětem k příjemnému
trávení
volného
času
v obci.
K jeho
bezproblémovému provozování obec vydala tento
provozní řád, který bychom rádi, abyste
dodržovali.

Současně je zastupitelům jasné, že obec hřiště musí
pořídit jedině z dotace, protože se jedná o nákladnou
záležitost. Starostka začala otázku výstavby hřiště
řešit v rámci programu Oranžové hřiště společnosti
ČEZ, a.s., který nabízí výhodné dotační podmínky.
Pokud by tato varianta nebyla schůdná, hledala by
obec zdroje v rámci jiných dotačních programů.




Obec nedávno zadala zhotovení architektonické
studie, která by zhodnotila možné parametry hřiště,
jeho umístění a cenu. Na základě výsledků této studie
se zastupitelstvo rozhodne, jestli bude v realizaci
víceúčelového hřiště pokračovat, nebo ne. Studie
bude zveřejněna na internetových stránkách obce
a projednána na zastupitelstvu. Své připomínky
k tomuto záměru můžete přinášet na obec již nyní,
nebo počkat na zveřejnění studie.











Na přelomu června a července vyrostlo u stodoly
vodní hřiště s houpačkami a chodníkem. Doplní ho
v dohledné době také víceúčelové hřiště?
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Dětské hřiště je určeno pro děti.
Každý návštěvník dětského hřiště je povinen
dbát návštěvního řádu a vyvarovat se ničení
hřiště a jeho zařízení.
Provozovatel hřiště neodpovídá za zranění
vzniklá vlastní činností, činností ostatních
návštěvníků a činností zakázanou tímto
provozním řádem.
Děti mladší 7 let mají vstup dovolen pouze
v doprovodu osoby starší 18 let.
Každý uživatel je povinen před použitím hřiště
zkontrolovat jeho stav z hlediska možného
nebezpečí úrazu.
Hřiště nepoužívejte, pokud je zařízení či povrch
terénu kluzký nebo je herní prvek viditelně
poškozený.
Návštěvníci jsou povinni chovat se tak, aby
neohrožovali sebe ani ostatní návštěvníky.
Jednotlivé herní prvky jsou návštěvníci povinni
užívat v souladu s určenou věkovou kategorií.
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Obec Grymov

Při odchodu z areálu je uživatel povinen uvést
užívané hřiště do původního stavu, všechny
odpadky uklidit do popelnice a sešlapané PET
lahve odložit do označené nádoby.
Uživatel je povinen nahradit veškeré škody nebo
ztráty, které byly jeho vinou způsobeny
provozovateli hřiště.
Jakoukoliv činnost na hřišti provozuje uživatel
pouze na vlastní nebezpečí, za újmu na zdraví
nebo majetku uživatele provozovatel
nezodpovídá.
Veškeré ztráty nebo poškození hřiště musí být
ihned nahlášeny na obecní úřad tak, aby bylo
možné provést okamžitá opatření k nápravě.

Důležitá telefonní čísla:
Policie ČR
Záchranná služba
Hasičský záchranný sbor
Tísňové volání/SOS
Venkovní vybavení
1x houpačka hnízdo
2x houpačka
1x vodní prvek
Provádění prohlídek a revizí herních prvků

Za provoz, kontrolu, revize a údržbu zařízení je
zodpovědný pověřený zástupce provozovatele. Tato
osoba provádí běžnou kontrolu zařízení zaměřenou
zejména na kompletnost vybavení, technický stav
a bezpečnost přilehlých prostor. Závady hlásí
neprodleně provozovateli.

Na dětském hřišti je zakázáno:







poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení
a vybavení dětského hřiště
vstupovat se zvířaty či je nechat v prostoru
dětského hřiště volně pobíhat
používat motorová vozidla, kola, kolečkové a inline brusle apod.
kouřit, konzumovat alkohol a jiné omamné látky
nocovat, stanovat, popř. rozdělávat a udržovat
otevřený oheň
využívat prostory dětského hřiště
k nepovoleným propagačním, reklamním či
jiným účelům (výjimkou jsou výrobci herních
prvků, provozovatel a správce dětského hřiště)








vizuální běžná kontrola
provozní kontrola – 1x za měsíc
roční revize - Kontrola dle ČSN EN 1176 – 1177
oprávněnou odbornou firmou – zodpovídá
provozovatel

Průběžná péče o herní prvky



okamžité odstranění zjištěných nebo
nahlášených závad a nedostatků
případná oprava – ihned - objednané firmy
(zodpovídá provozovatel)

Vodní prvek

Na dětském hřišti je návštěvník povinen:


158
155
150
112

Vodní prvek využívá dešťové vody ze střechy obecní
stodoly. Voda je odebírána z jímky dešťových vod
ponorným čerpadlem. Voda stéká z kamenné skalky
a dále protéká sestavou dřevěných, na sebe
navazujících koryt, zaústěných do kamenné studny.
Ze studny voda vytéká do betonového koryta,
vyloženého kamenem. Koryto je ukončeno
v kořenové čistírně vod, osazené vodními rostlinami.
Na výstupu z kořenové čistírny je instalován
mechanický filtr se sítem, k zachycení jemných
mechanických nečistot. Přefiltrovaná voda se vrací
zpět do jímky.

chovat se slušně a ukázněně tak, aby
neohrožoval či neomezoval druhé či sebe
dodržovat návštěvní řád a dbát pokynů
pracovníka správce dětského hřiště
udržovat pořádek a čistotu

Porušení tohoto provozního řádu dětského hřiště se
postihuje podle obecných předpisů v rámci
přestupkového řízení. Pokud se setkáte s porušením
tohoto provozního řádu, oznamte prosím tuto
skutečnost neprodleně na tel. č. 571 647 243,
571 751 222 nebo linku 158 Policii ČR.

Chod vodního prvku řídí časový ovladač, osazený na
stěně stodoly.

Provozovatel a správce dětského hřiště:
7
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Vodní prvek v obci Grymov má nejen relaxační
a designové uplatnění, ale slouží také k výukovým
účelům. Seznámí děti a širokou veřejnost
s možnostmi řešení využití dešťových vod
a prakticky ukáže funkci a účinnost kořenové
čistírny vod.
Kořenové čistírny jsou ze své podstaty biofilmový
reaktor, který má komplexní ekosystém bakterií
a jiných organismů podílejících se na čištění vody.
Základním principem kořenových čistíren je tedy
odstraňování znečištění pomocí bakterií žijících
přisedle na filtračním materiálu. Kromě biologických
procesů zde fungují také fyzikální (filtrace)
a chemické (absorpce) procesy čištění vody.
Jedná se o nádrž izolovanou od okolí vyplněnou
filtračním materiálem (štěrkem různých frakcí)
a osázenou mokřadní vegetací.
Pracuje zejména v anaerobním režimu – aerobní
prostředí je omezené -> nitrifikace většinou
nedostatečná. Snížení celkového dusíku je malé.
Redukce organických a nerozpuštěných látek je
většinou bezproblémová.
Voda natéká do filtrační zóny kontinuálně a protéká
horizontálně se stálou hladinou vody pod povrchem
štěrku.





Pravidelné čištění jemného filtru je součástí údržby
vodního hřiště.

vodní prvek je zaměřen na získávání poznatků
týkajících se toku vody
hravou formou se děti seznámí s vlastnostmi
vody
děti se mohou v letních měsících osvěžit vodou
chůze po kamenném chodníku trénuje
obratnost dětí

Péče o vodní prvek






v případě znečištění je třeba vodní prvek
vyčistit, vystříkat hadicí s tlakovou vodou
pravidelnou kontrolu a čištění mechanického
filtru je třeba provádět dle znečištění
zazimování na podzim spočívá ve vypuštění
potrubí a vypnutí hlavního jističe čerpadla
v elektrorozvaděči
před zahájením provozu na jaře je třeba
dřevěná koryta a kamenný potok vyčistit,
vystříkat hadicí s tlakovou vodou a zapnout
hlavní jistič čerpadla v elektrorozvaděči

Po mnoha letech se dočkala i čekárna. Byla
opravena její střecha, vsazena nová okna
a provedena vnitřní i venkovní výmalba.

8
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:: Jak to vidím já :: Jak to vidím já :: Jak to vidím já :: Jak to vidím já ::

Přeplněná zasedačka
Nebývá již zvykem, že při zasedání zastupitelstva bývá zasedací místnost plná. V únoru se tak stalo a to při
schvalování realizace projektu - Oddechová zóna s vodními prvky. V bouřlivé diskuzi poukazovali občané na
finanční náročnost celého projektu. Přes milion korun včetně nádrže na dešťovou vodu je neúnosné. I dotace
se mají využívat efektivně. Je tento projekt to, co právě obec potřebuje nejvíce, šetříme na kanalizaci, bude
chodník přes cestu? Nebylo by vhodné udělat za méně peněz více herních prvků? Je spočítáno kolik bude stát
provoz? To byly nejčastější dotazy. Většina zastupitelů na připomínky nedala a záměr schválila v navržené
podobě. Hlasování bylo 3:2. Následně jsem byl dotázán místním občanem, který byl na zasedání poprvé, jak
je možné, že zastupitelé nedali vůbec na názor přítomné veřejnosti. Vysvětlil jsem mu, že zastupitelé k tomu
mají mandát z voleb a nepřítomní občané si to asi přejí. Nevím, zda vysvětlení bylo pro něj dostačující, ale
vícekrát jsem jej na zasedání zastupitelstva neviděl.
Rozhodnutí vybudovat ve středu obce hřiště a oddechovou zónu podpořila většina občanů v podepsané petici
již před několika lety. Obec potřebuje obecní hřiště, potřebuje sportoviště pro vyžití všech generací. Jsem i pro
víceúčelové hřiště, které zde má být vybudováno. Jen bychom se neměli chovat tak megalomansky. Milion
sem, milion tam. Je hlavně důležité, aby si na nově budovaná sportoviště našlo cestu co nejvíce děti i dospělých,
alespoň tolik, co za posledních deset let na Vrbovec.
Ladislav Kuča, zastupitel obce

Vydatné deště přinesly potřebnou vodu, ale chvílemi
jí bylo tolik, že na hody hrozilo vylití Bečvy z břehů.
K tomu ale naštěstí nedošlo.

Na obecní stodole provedl pan Huslík opravu
zvětralého rohu, který hrozil zřícením a omítnutí
části fasády.
9
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:: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem ::

Schůze hasičů

Grymovská desítka

Schůze obecní jednotky dobrovolných hasičů se
uskutečnila dne 20. 2. 2020 od 18 v obecní stodole.
Kromě našich občanů se jí zúčastnil také školitel
pan Leoš Janáček, který přítomným názorně
předvedl poskytnutí první pomoci. Ti odvážnější
si sami vyzkoušeli masáž srdce.

29. 2. 2020 se uskutečnil již 12. ročník nejstaršího
běžeckého závodu v Grymově – Grymovské Zubr
desítky. Mezi 109 běžci byl nejrychlejší Tomáš
Navrátil z AK Kroměříž před Petrem Kučerou
a Pavlem Dvořákem. Z žen byla nejrychlejší Jitka
Fojtková, za ní skončila Martina Novotná
a Markéta Majkusová. Barvy naší obce hájila
i starostka Lenka Zbytovská.

10
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Covid19 s námi

Asfaltování cyklostezky

Od půlky března platila v celé zemi opatření,
která měla zabránit šíření koronaviru.
Prostřednictvím obce byla rozdělena část
hygienických potřeb, které občanům zajistil stát.
27. 3. 2020 starostka Lenka Zbytovská
a zastupitel Evžen Sova rozváželi do všech domů
desinfekci a roušky. Nádoba s desinfekcí se od té
doby objevila i u vstupu do obecního úřadu.

V průběhu proběhla oprava cyklostezky Bečva od
Přerova až po grymovský most. Stezka dostala
nový kvalitní povrch a v nejkritičtějších úsecích
byla mírně rozšířena. Přítomnosti techniky obec
využila k rozšíření a vyasfaltování spojky přes
hráz.

11
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2. ročník memoriálu Franty Kubjáta,
předhodový turnaj v malé kopané
V sobotu 13. 6. 2020 se od 15 hodin na hřišti ve
sportovním areálu na Vrbovci uskutečnil
předhodový turnaj v malé kopané. Turnaje, který
byl zároveň druhým ročníkem memoriálu Franty
Kubjáta se zúčastnily tří grymovské týmy.
Putovní pohár si odneslo družstvo hrající pod
hlavičkou obce, ale zvítězili všichni, kdo se akce
zúčastnili.

12
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Hodová mše

Divadelní představení

Nedělní hodová mše se uskutečnila v neděli 21. 6.
2020 od 9 hodin. Naštěstí v tu dobu na chvíli ustal
vytrvalý déšť, takže občané stojící na chodníku
před kaplí ani kapela nezmokli. Mši sloužil farář
Zdeněk Mlčoch.

Dne 26. 6. 2020 od 19 hodin proběhlo v obecní
stodole představení S tvojí dcerou ne v podání
divadelního souboru Loukov.

13
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Odpolední posezení ve stodole
V sobotu 25. 7. 2020 od 16 hodin si mohli
návštěvníci všech věkových kategorií poprvé
prohlédnout nově vybudované vodní hřiště u
stodoly. Bohatý program přátelského posezení
zahrnoval táborák, hry pro děti, hudební
vystoupení rokenrolové skupiny a nezbytné
občerstvení. Vydařené akce se zúčastnila asi
stovka přítomných.
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Tenisový turnaj ve smíšené čtyřhře
Jako každoročně proběhl letos 8. června, tenisový
turnaj smíšených dvojic, za velkého zájmu diváku
a fanoušků tenisu. Tradičně je to téměř
nejpopulárnější akce roku, což ukazuje čím dál
větší počet nasazených dvojic i obrovský zájem
z řad diváků.
Turnaj v sobotu ráno zahájila paní starostka
Lenka Zbytovská a začal první zápas, protože
bylo rekordních devět párů, hrálo se dlouhých
dvanáct hodin. Pro diváky i hráče bylo
přichystáno bohaté občerstvení a o zábavu se
starali jak hráči, tak i publikum. Počasí nám opět
přálo, což bylo vidět na opálení všech
zúčastněných.
Turnaj vyhrála dvojice Petra Zemánková
a Mirek Grée, vítězi byli ale všichni a každý dostal
cenu. Už se těšíme na příští rok a hlavně aby tak
příjemných a pohodových akcí bylo co nejvíce.
Kriglerová Bronislava
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:: Vybíráme z kroniky :: Vybíráme z kroniky :: Vybíráme z kroniky ::
zůstalo 5. Nejaktivnější grymovskou organisací po
celých 9 let (1982-1990) zůstala ZO Svazarmu,
zejména na sportovním poli. Hlavním střeleckým
oborem zůstala střelba z malorážkové pušky. …
V roce 1990 bylo 1 družstvo v 1. okresní lize a 3
(včetně dorosteneckého) v 2. okresní střelecké lize.
… V letech 1982 až 1990 proběhl 7. až 15. ročník
Velké ceny Grymova ve střelbě z malorážky (jako
soutěž krajské úrovně, na střelnici Radslavice). … Po
rozpadu Svazarmu v roce 1990 se grymovská
organisace střelců začlenila do nově vzniklé
Asociace víceúčelových ZO technických sportů a
činností ČR.
Počínaje
ro.
1984
pořádá
ZO
ČSČK
(Československý červený kříž, pozn. red.) každý rok
počátkem června pro grymovské děti … dětský den
na hřišti u Vrbovce.
V letech 1982-1987 konali členové ZO SPO (Svaz
požární ochrany, pozn. red.) každoročně preventivní
prohlídky ve všech budovách obce, v r. 1988 a 1989
jen v jedné polovině, v r. 1990 se neprováděly
kontroly vůbec.
Chovatelé sdruženi v ZO ČSCH Grymov se v letech
1982 až 1990 věnovali chovu králíků, nutrií (do r.
1989 vč.), slepic, ovcí a od r. 1984 i chovu holubů.
V obci existuje členská základna spotřebního
družstva Jednoty v čele s dohlížecím výborem (DV).
Členky DV provádějí kontrolu prodeje v místní
prodejně potravin. Jinak DV poskytuje finanční
příspěvky na různé akce (dětský den, MDŽ,
mikulášská nadílka aj.)
Sociální záležitosti
Ke konci roku 1990 žilo v Grymově 40 důchodců
pobírajících důchod (starobní, vdovský, invalidní).
Sociálně nejslabším důchodcům (s nejnižšími
důchody) vyplácel MNV dvakrát ročně z doplňkové
péče jednorázové příspěvky.

Před třiceti lety naše obec obnovila svou
samostatnost a občané si zvolili první
polistopadové zastupitele. Co o tomto roku zapsal
dlouholetý kronikář pan Milan Zdráhal?
27. února 1990 na zasedání MNV Radslavice je
podán návrh na navrácení statutu obce mimo jiné i
Grymovu, což bylo schváleno MNV, ONV i KNV
(tedy místním, okresním i krajským národním
výborem, pozn. red.), a to ke dni komunálních voleb
(24. 11. 1990). Protože zákon o obcích z r. 1990
stanovil, že každá obec musí mít své vlastní
zastupitelstvo, dnem 24. 11. 1990 se Grymov stává
nejen znovu obcí, ale dostává i své samostatné obecní
zastupitelstvo. To bylo zvoleno sedmičlenné (z 9
kandidátů) a tvoří jej: starosta Ptáček Ladislav,
místostarosta RNDr. Martinek Zdeněk a členové
Gela Svatopluk, Ing. Martinek Antonín, Ministr
Josef, Ryšánek Ladislav a Ing. Vitoslavský Ladislav.
Výstavba a zvelebení obce
V období 1982 až 1990 se v Grymově nevystavěly
žádné nové veřejně prospěšné či obecní zařízení,
prováděly se jen jejich údržby či opravy…. Koncem
roku 1990 byla vyměněna střešní krytina požární
zbrojnice (plechová místo pálených tašek) a
vyměněna celá elektroinstalace (ta nebyla úplně
dokončena) – náklad asi 57 000 Kč. … V r. 1990 se
postavilo oplocení mezi tenisovým kurzem a ostatním
hřištěm.
Hospodářský život
V zemědělství působilo na grymovském území po celé
období JZD (od května 1990 ZD – Zemědělské
družstvo) Moravská brána Prosenice. V zahradě č. 4
je stále umístěn výkrm vepřů (náležející farmě
Prosenice JZD Mor. Brána); ostatní družstevníci
z živočišné výroby dojíždějí na živočišné středisko
(farmu) do Prosenic. … Ke konci roku 1990 si v č. 41
otevřel stolařskou dílnu Zavadil Josef.
Společenský život
V Grymově ani v letech 1982-1990 nevznikla nová
organisace politické strany. VO (vesnická
organizace, pozn. red.) KSČ Radslavice je stále
společná i pro Grymov. Před listopadem 1989 bylo
v Grymově 9 členů KSČ, koncem roku 1990 jich

Za třicet let se v naší obci mnoho změnilo. Máme
svůj rozpočet, svobodně si volíme své zástupce,
rozhodujeme o tom, co, kde a kdy vybudujeme.
Není to samozřejmost. Važme si toho.
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