září 2020-leden 2021
Od roku 2004 s Vámi

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

Vážení občané,
Dovolte mi, abych vám všem popřála všechno nejlepší v novém roce, především hodně zdraví, které obzvláště
v tomto období je nejdůležitější. V minulém vydání zpravodaje jsme si přáli, aby nás již nezasáhla další vlna
pandemie, což se nám bohužel nevyplnilo a i podzim, zima a zřejmě i jaro bude probíhat s řadou omezení
způsobených pandemií.
V létě se nám podařilo uspořádat jednu obecní akci, ale veškeré podzimní a i tradiční vánoční akce jsme byli
nuceni zrušit. Ani v současné době to nevypadá, že by došlo k zásadnímu uvolnění opatření, a proto ani na
jaře žádné akce neplánujeme. Jakmile se situace zlepší, budeme se snažit dohnat to, co jsme minulý rok nestihli.
O veškerých chystaných akcích vás budeme včas informovat.
I přes to, že se život v důsledku vládních omezení částečně zpomalil, zastupitelstvo stále pracovalo na veškerých
plánovaných projektech. Vedli jsme několik jednání se stavebníky novostaveb ohledně dalšího uspořádání
poměrů v souvislosti s výstavbou a zejména budoucí výstavbou a jako obec jsme požádali o dotaci na zhotovení
místní komunikace v dané lokalitě. Současně jsme podali žádost i o dotaci na víceúčelové hřiště, které
v případě úspěchu vybudujeme v zahradě u stodoly. K posunu došlo i v oblasti územního plánu a zastupitelstvo
řeší také otázku kanalizace, a to zejména v „placu“, kde je situace kritická.
Jak jste si asi již stačili všimnout, došlo konečně ke změně i v oblasti dopravy v obci. Od 27. 12. 2020 sice byla
znovu prodloužena uzavírka ulice Polní, kvůli níž jsme byli nuceni přes jeden rok snášet vedení objízdné trasy
přes naši obec. Současně ale byly objízdné trasy pro dopravu nad 12 tun navrženy jinudy, takže přes obec vede
objízdná trasa pouze pro osobní automobily. Stále se sice najdou řidiči, kteří zákaz vjezdu ignorují a cestu si
krátí přes naši obec, ale celkově se situace snad trochu uklidnila a zlepšila. Současně zastupitelstvo znovu
oživilo snahu zřídit přechod pro chodce v obci, na níž
budeme dále pracovat. Snad se vše podaří a dočkáme
se bezpečného přechodu přes cestu.
Pokud máte jakékoliv náměty či připomínky k činnosti
obce, jsem vám k dispozici v úředních hodinách obce či
na emailu starosta@grymov.cz.
Doufám, že se nám v roce 2021 podaří setkávat
mnohem častěji než v roce 2020 a zejména bez
veškerých omezení a bez obav o zdraví.
Jménem zastupitelstva vám přeji úspěšný rok 2021 a
pevné zdraví!

Mgr. Lenka Zbytovská, starostka

Kovid, a taky Bečva – dvě slova, která
v posledním půlroce zaznívala častěji než jindy…
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:: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce ::
V uplynulém období zasedání zastupitelstva obce
proběhla 31. 8., 29. 9., 12. 11. a 10. 12. 2020.
Z hlavních projednávaných bodů vybíráme:

domů ve výši 130 000 Kč bez DPH. Dále schválili
výmalbu budovy OÚ a obecní zastávky za 26 512
Kč, odstranění telefonní budky. Pavel Talla skončil
s prací obecního pracovníka. Zastupitelé 12. 11.
schválili podání žádosti o dotaci na výstavbu
víceúčelového hřiště v rámci programu ČEZ
Oranžové hřiště a žádosti na dotaci na rekonstrukci
místní komunikace a její management ve výši
100 000 Kč.

Hospodaření obce
Zastupitelé dne 31. 8. schválili rozpočtové opatření
č. 4. a 29. 9. rozpočtové opatření č. 5 v souvislosti
s přijetím dotace na projekt Oddechové zóny
s přírodním vodním prvkem. Zastupitelé schválili
záměr pronájmu pozemku č. 381 a části pozemku č.
372 k zemědělskému obhospodařování. Na
zasedání 12. 11. zastupitelé schválili pronájem
pozemků jedinému zájemci p. Jemelkovi
z Kozlovic za částku 1250 Kč ročně. 10. 12. 2020
zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2021 a
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2023.
Zastupitelé schválili ponechání odměn členům
zastupitelstva ve stávající výši a darovací smlouvy
Grymovskému sportovnímu spolku ve výši 15 000
Kč a SK Salix Grymov ve výši 5 000 Kč.

Rozvoj obce
Na zasedání 10. 12 starostka informovala, že
projektantka Ing. Ciznerová, která zpracovává
území plán obce zaslala poslední verzi územního
plánu, kterou zastupitelé projednají do konce roku
tak, aby mohlo proběhnout v novém roce co
nejdříve jeho veřejné projednání.
Ostatní
Na zasedání 10. 12. zastupitelé odvolali dosavadní
místostarostku Magdu Holou a zvolili jako
místostarostu Evžena Sovu. Novým předsedou
kontrolního výboru byla místo Evžena Sovy
zastupiteli zvolena Magda Holá..

Vzhled obce
Zastupitelé 31. 8. schválili smlouvu o dílo na
rozšíření veřejného osvětlení u nově budovaných

Jedním z projednávaných bodů bylo vybudování víceúčelového hřiště v obci. Více na str. 4 a 5.
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:: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve ::
Kdy
???

Kde
???

Co
???
Tentokrát vás vážení občané bohužel na žádnou akci nezveme. Nevíme kdy a co
bude možné něco uspořádat.
Jakmile to ale celková situace dovolí, začneme je zase pořádat a určitě vám
dáme včas vědět.
Těšíme se na shledanou v lepších časech!

:: Gratulujeme :: Gratulujeme :: Gratulujeme :: Gratulujeme ::
Dne 25. listopadu 2020 oslavil pan Jaromír Maršálek 70. narozeniny, 7. prosince stejné výročí oslavila paní
Stanislava Maršálková. Gratulujeme vám a přejeme pevné zdraví. 16. prosince oslavil 70. narozeniny rovněž
pan Ladislav Špalek. Přejeme Vám do další let mnoho zdraví a spokojenosti a děkujeme za práci pro obec.
Hned 1. ledna 2021 se narodil Teodor Andrlík. Rodičům i malému Teodorovi přejeme hodně zdraví a štěstí
do dalšího života.
Dne 24. února 2021 oslaví úctyhodné 85. narozeniny paní Zdislava Kubjátová. Přejeme Vám hodně zdraví a
životní pohody a děkujeme za pomoc obci.

:: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje
Termíny svozu odpadu
V roce 2021 bude netříděný komunální odpad
vyvážen v tyto dny:
Měsíc
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec

Volby do krajů a senátu
Volby do krajského zastupitelstva se uskutečnily
dne 3. října 2020. Při volební účasti 28 % v obci
zvítězilo hnutí ANO (29,4 %), před Piráty a starosty
(26,5 %), ODS (14,7 %), KSČM (8,8 %), Spojenci
pro Olomoucký kraj (8,8 %), Moravany (5,9 %),
SPD (2,9 %), ČSSD a Patrioty Ol. Kraje (2,9 %).

Den
18.
11.
1., 22.
13.
3., 24.
15.

Hejtmanem kraje se stal Josef Suchánek za Pritáty
a STAN na základě koaliční dohody Pirátů, STAN,
Spojenců-koalice pro Olomoucký kraj a ODS.
V doplňovacích volbách do senátu, které proběhly
3. a 10. října zvítězila paní Jitka Seitlová za KDUČSL, která ve druhém kole porazila Ing. Petra
Vránu kandidujícího za ANO.

Ořez dřevin
Do 31. března je čas na provedení ořezu či kácení
dřevin. V případě, že strom či keř z vašeho
pozemku zasahuje do veřejné komunikace, zajistěte
si prosím jejich ořezání či zastřižení. Děkujeme
vám za spolupráci.
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:: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví :
Vzhledem k tomu, že se návrh územního plánu
zásadně změnil a uběhla delší doba od posledního
projednání návrhu územního plánu, bylo obci
doporučeno, aby byl návrh územního plánu opět
projednáván s dotčenými orgány v rámci tzv.
společného projednání, které předchází projednávání
veřejnému. Teprve v prosinci 2020 tak byl
zastupitelstvo předložen konečný návrh nového
územního plánu, který opět zastupitelstvo projednalo
na poradě a vzneslo již pouze připomínky drobného
charakteru.

Územní plán konečně finišuje…
Obec Grymov má v současné době platný územní
plán z roku 2006, který byl přijat obecně
závaznou vyhláškou, která nabyla účinnosti dne
30.12.2006. Na základě podnětů občanů byla
přijata jeho změna č. 1 dne 3. 11. 2010. Na
zasedání zastupitelstva obce dne 1. 2. 2016 bylo
dále přijato usnesení, na základě kterého bylo
zadáno zpracování nového územního plánu obce
Grymov, neboť současný územní plán již dále
nevyhovoval potřebám obce a občanů a
znemožňuje výstavbu kanalizace a ČOV v obci.

V nejbližší době tedy dojde ke společnému
projednání návrhu územního plánu s dotčenými
orgány a poté bude konečně následovat veřejné
projednání, kterého se již budou účastnit i občané
obce a bude jim umožněno opět vznášet připomínky
a námitky. Věříme, že se tak podaří nový územní
plán přijmout co nejdříve.

Následně došlo ke zpracování návrhu nového
územního plánu, proti kterému byla vznesena řada
připomínek z řad občanů a i obce, neboť návrh
nového územního plánu v podstatě zcela
znemožňoval novou výstavbu v obci. V návrhu
nového územního plánu se totiž jako podmínka pro
výstavbu zařadila výstavba protipovodňových
opatření – hrází, jejichž výstavba je však fakticky
zcela v nedohlednu. Z tohoto důvodu zastupitelstvo
pozastavilo přípravy nového územního plánu až do
konce roku 2018 a uzavřelo se zájemci o výstavbu
v obci smlouvu o územním záměru, díky které bylo
umožněno vydání stavebních povolení na
novostavby v obci, které byly vydány na přelomu let
2018/2019.

Multifunkční hřiště v obci
Již v předchozím vydání zpravodaje jste byli
informováni o projektu multifunkčního hřiště,
které zastupitelstvo obce zadalo ke zpracování.
V současné době byla dokončena architektonická
studie, která byla podmínkou pro podání žádosti
o dotaci v rámci programu společnosti ČEZ a.s.
„Oranžové hřiště“. Obec žádá o dotaci ve výši
90 % uznatelných nákladů na výstavbu, takže
v případě úspěchu by bylo vybudování hřiště pro
obec velice výhodné. Nezbývá než doufat, že tento,
případně příští rok, bude žádost o dotaci úspěšná.

Poté, kdy se nové zastupitelstvo obce Grymov opět
zaměřilo na přípravu nového územního plánu a
zahájilo opětovná jednání o podobě návrhu nového
územního plánu, byl ze strany projektanta územního
plánu a Magistrátu města Přerov představen návrh
územního plánu, který se významně lišil od
původního návrhu územního plánu. V novém návrhu
již nebyla zahrnuta jako podmínka pro výstavbu
v obci existence protipovodňové hráze, ani
podmínka uzavření dohody o parcelaci a ani
jakékoliv jiné podmínky pro výstavbu.

Studie je nyní zveřejněna na internetových stránkách
obce (záložka Obec/Projekty) a rovněž byla
projednána v rámci zasedání zastupitelstva, kdy z řad
přítomných občanů nebyly vzneseny žádné
připomínky. Zastupitelstvo nakonec zvolilo variantu
multifunkčního hřiště určeného pro basketbal,
volejbal, nohejbal a tenis, kdy však na naši žádost
byly do projektu přidány i branky na malou kopanou,
takže hřiště bude využitelné i pro fotbal. Celkový
rozměr hřiště je 28 m x 15 m (basketbal) +
vystupující branky na malou kopanou.

Současně došlo k vypořádání veškerých připomínek
občanů a obce, kdy převážně bylo všem
připomínkám vyhověno a tyto byly zapracovány do
územního plánu. Zastupitelstvo obce o tomto návrhu
dále jednalo na jedné z porad zastupitelů, kdy opět
k návrhu podalo písemné připomínky, které byly
následně opětovně projednány s příslušným orgánem
a projektantem.
4
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Hřiště bude oploceno a vcházet se do něj bude
brankou ze severní strany pozemku od již
vybudovaného chodníku. Zastavěná plocha hřiště je
448 m2.

Rozměry jednotlivých ploch hřiště:
Basketbal, fotbal 28 x 15 m, nohejbal 18 x 9 m,
volejbal 18 x 9 m a tenis 23,78 x 10,97 m.
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:: Jak to vidím já :: Jak to vidím já :: Jak to vidím já :: Jak to vidím já ::

JPP – jedna paní povídala…..
„Pobrali dotace od obce na hřiště a pak ho zavřeli“. Vzhledem k tomu, že tuto větu jsme slyšeli mnohokrát,
domníváme se, že je vhodné zareagovat.
Za 10 let provozu hřiště jsme nikdy o žádnou dotaci obec nežádali a také žádnou nedostali. Dětské hřiště je
pro veřejnost uzavřeno z toho důvodu, že obec vybudovala obecní hřiště a tak má mládež dostatek prostor
pro své vyžití. O tom, že hřiště na Vrbovci bude po dokončení obecního hřiště pro veřejnost uzavřeno, jsme
informovali před několika lety.
Provoz veřejného hřiště je finančně velmi nákladná záležitost a dvě taková hřiště v naší malé obci by byl
zbytečný luxus.
Sportovní život na Vrbovci ovšem zdaleka neskončil. Pokud to koronavir umožnil, hrál se zde pravidelně
stolní tenis. V létě pak tenis, jehož popularita u místních neustále roste. Prostory hřiště jsou nadále
k dispozici všem členům Grymovského sportovního spolku, kteří toho náležitě využívají.
Ladislav a Zdeňka Kučovi

Grymovský sportovní spolek v roce 2020
Začátek a konec loňského roku společenským činnostem moc nepřál a tak se naše aktivity soustředily
převážně na letní období.
Společný výšlap na Helštýn se velmi vydařil a jen koronavirová krize zabránila tomu, že jsme si jej letos
nezopakovali. Do jarního šití roušek jsme se zapojili téměř všichni. Otvírání kurtu proběhlo v netradičním
duchu, jak je patrno z fotografie. Tenis zůstal naším sportem číslo jedna. Hráli jsme dvakrát až třikrát týdně.
Vyvrcholením byly dva turnaje. Turnaj ve smíšené čtyřhře byl s trochou nadsázky jedním z divácky
největších v ČR co se týká návštěvností diváků.
Ve spolupráci s obcí jsme organizovali turnaj v malé kopané, k Oldřichovu jsme se vydali na ryby, na hřišti
jsme zhlédli letní kino a následně zazpívali. Ženy pravidelně zvyšují svou fyzickou kondici na okruhu
Grymovské desítky. Společně jsme oslavili kulaté narozeniny našich členů.
Naše děti hrávaly pravidelně minikopanou a většina z nich i stolní tenis a tenis.
Plánovat činnost pro letošní rok je těžké. Předpokládáme, že život se dostane do normálu začátkem léta,
takže naše aktivity z minulých let zůstanou zachovány.
Jarmila Grée - předsedkyně spolku
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:: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem ::

Oldřichovské rybaření
Delší dobu jsme se chystali na společné chytání ryb.
Až letos v létě se to podařilo. U Oldřichova jsme
našli krásné prostředí, kde si více než dvacítka
rybářských nadšenců mohla zachytat. Protože mezi
sebou máme zkušené rybáře, tak jsme mohli
monitorovat pohyb ryb pod vodou, nabídnout jim
speciální návnady a pak již jen čekat na úlovky.
Velké ryby se nám sice chytit nepodařilo, ale i z těch
menších měly zejména děti radost. A byly také
nejúspěšnější. Nejvíce ryb chytili Honzík, Gábinka a
Štěpánek. I díky pěknému počasí se posezení
vydařilo a příští rok si to zopakujeme.
Grymovský sportovní spolek

Nepokojná Bečva
Dne 21. září 2020 obci vodoprávní úřad sdělil, že
došlo ke znečištění Bečvy neznámou látkou.
Doporučil, aby nikdo neodebíral vodu z řeky,
nekoupal se a nenechával se koupat domácí
mazlíčky. Varoval před úhynem ryb. Do doby vydání
zpravodaje v polovině února 2021 nebyla havárie
objasněna.
Řeka po sušších letech také několikrát ukázala svou
sílu. Po vydatných deštích na konci září a počátkem
října začala voda stoupat 4. října.
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Po mírném poklesu šla znovu nahoru 14. října, kdy
byla vyhlášena povodňová pohotovost.

Nad ránem 15. října začala voda pomalu klesat.

Čerpadlo pořízené obcí fungovalo po celou dobu
spolehlivě, stejně jako dobrovolníci z řad občanů
a hasiči, kteří zajišťovali jeho obsluhu. Díky!

Hasiči začali odčerpávat kanalizaci a voda pomalu
zaplavovala stezku pod hrází.

Další úniky neznámých látek úřady oznámily
27. října a 2. prosince 2020. Viníci se stále hledají.
9
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Covid pokračuje…
Po předčasném rozvolnění opatření na konci
prázdnin se epidemie začala šířit mnohem více
než během první vlny. Pomohlo jí nešťastné
rozvolnění před volbami a před Vánoci. Naději na
zlepšení přineslo očkování, které se pomalu
rozběhlo v lednu 2021. Naše obec byla dosud
naštěstí ušetřena úmrtí v souvislosti s touto
chorobou, která si v celé republice do poloviny
února vyžádala bezmála dvacet tisíc mrtvých.

Volby
Přes nepříznivou epidemickou situaci se dne 3.
října 2020 uskutečnily volby do krajských
zastupitelstev a první kolo voleb do senátu. Druhé
kolo proběhlo o týden později, 10. října. Volby se
uskutečnily za mimořádných hygienických
opatření. Do volební místnosti vstupovali voliči
jednotlivě nebo pouze členové jedné domácnosti.
Museli dodržovat rozestupy, vydezinfikovat si
ruce a ústa a nos mít zakryté rouškou. Opatření
se podepsala na nižší volební účasti.
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Betlém

Sněhová nadílka

V roce 2020 se poprvé po letech neuskutečnila
žádná akce spojená s Adventem a Vánocemi.
Jedinou tradicí, která zůstala zachována bylo
vystavení betlému v obecní kapli Sv. Jana
Křtitele.

Druhá polovina roku 2020 byla bohatá na dešťové
srážky a počátkem roku 2021 přibyl i sníh. Vrstva
sněhu a mráz přinesly možnost užít si zimních
radovánek a sportování, ale i starosti spojené
s odhazováním sněhu a údržbou chodníků.

Nový rok
Na Nový rok se obec na chvilku pokryla ledem,
který naštěstí neměl dlouhého trvání.
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:: Vybíráme z kroniky :: Vybíráme z kroniky :: Vybíráme z kroniky ::
Dnes se podíváme na to, co zapsali kronikáři o Bečvě, a taky o dění v naší obci před 100 a před 50 lety.

Bečva a Vrbovec
Nedaleko vesnice teče bystrá řeka Bečva, která dříve několikráte do roka zaplavovala sousední pole, aby se
tak nestávalo, byla postavena hráz u Rýnů a Novotí, která však při větších povodních nedostačovala. Největší
povodeň byla r. 1880, kdy celá vesnice byla zatopena. Roku 1911 byla povodeň větší, avšak zátopa nebyla tak
velká, poněvadž řeka byla již regulována, nemá tolik zatáček, voda valí se přímo širokým korytem. U Grymova
se začala regulovati r. 1903, tehdy bylo ve vsi ubytováno 80 Italů, kteří pracovali na regulaci.
U Bečvy stávala hospoda zvaná Vrbovec, později rozdělena na domky a místo toho postavena o něco níže, dále
od vody, hospoda jiná zvaná „Nový Vrbovec“. Domky povstalé ze Starého Vrbovce byly odplaveny Bečvou
r. 1900. Také Nový Vrbovec býval zatopen vodou a tehdy bývalo tam nejveseleji; to všichni muži z vesnice
převáželi se tam na člunu a vesele popíjeli sedíce na stolech, neboť židle plavaly po vodě v nálevně. U Vrbovce
se dříve také převážívalo přes vodu. Později postavena byla lávka, a když ji voda odplavila, znovu postavena
nebyla.

1920/1921
Při sčítání r. 1920 měla obec 194 obyvatel vesměs národnosti české a náboženství římsko-katolického.
Povoláním jsou rolníci a pěstují ponejvíce řepu, ječmen, pšenici, žito, brambory, jetel, proso, lucerku
a nejnověji také esparsetu (ligrus). Dobytkářství jest na vysokém stupni, koní chová se méně. Zahrady jsou
dobře pěstěné. Pěstují se různé i vzácné druhy ovoce, jen jabloním se valně nedaří, jsou napadány rakovinou
a mšicí krvavou.

1970/1971
V roce 1970 byly v obci prováděny jen menší zvelebovací práce. Významnější z nich je stavba střelnice místní
organisací Svazarmu. Provádí se úprava opuštěného pískového dolu v prostoru dřívější drůbežárny. S pracemi
započali svazarmovci za pomoci pracovníků JZD v květnu. Buldozerovou radlicí a nakladačem byla vyhrnuta
hlína na vytvoření ochranného valu vůči polní cestě. Jelikož tento val nedostačoval, byla zde na podzim
navezena další hlína z výkopů stavebního bytového družstva z Přerova jejich auty (bez hrazení nákladů). Pro
další rok zbývá val a pozemek (stanoviště střelců) upravit a opravit oplocení.
I letos bylo pokračováno v budování chodníků před domy: v květnu byl proveden chodník u čísla 13, v září
u čísla 18.
Na základě dohody s Jednotou v loňském roce přikročil MNV letos ke stavbě skladu obalů z montované
garáže, a to v akci Z. Dílce plechové garáže zajistila si Jednota sama. V červenci byla vybetonována plocha
pod tento sklad, na podzim přikročeno k montáži; při montáži bylo však zjištěno, že jednotlivé dílce (plechy)
nelze smontovat pouhým sešroubováním – byl dodán vadný celek; proto sklad byl smontován jen zčásti; zbytek
byl ponechán Jednotě, aby si dodělání zajistila jinde.
V lednu byl projednáván návrh politicko-hospodářských a technických zásad (PHTZ) ke zpracování směrného
územního plánu (SÚP) obce Grymov, který byl vypracován Stavoprojektem Ostrava v rámci zpracovávání
územního plánu regionu okolí Přerova. Tento návrh byl pro Grymov velmi nepříznivý; obec zde byla
charakterizována na dožití, neměla být prováděna nová výstavba domků, ba ani obnova zastaralého bytového
fondu, ani výstavba vodovodu. MNV podal připomínky k tomuto návrhu v tom smyslu, aby tyto nepříznivé
momenty byly odstraněny. Bylo přislíbeno vzít připomínky v úvahu do definitivního návrhu PHTZ.
Grymovský zpravodaj, září 2020 – leden 2021, číslo XVII/40, redakční uzávěrka 31. 1. 2021, vydává Obec Grymov, náklad 70 ks.
Autoři fotografií: Magda Holá, Mgr. Lenka Zbytovská, L. Ptáček, členové Grymovského sportovního spolku. Redaktor: Ing. Ladislav
Ptáček. Se svými dotazy, připomínkami a náměty přijďte každé pondělí od 18 do 20 hodin na obecní úřad nebo je pošlete na adresu
ladaptacek@email.cz. Vychází nepravidelně. Neprošlo jazykovou úpravou. Neprodejné.
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