září 2021 – duben 2022
Od roku 2004 s Vámi

:: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem ::
Vážení občané,
několik měsíců uteklo jako voda a v naší obci se opět událo a stále děje spousta důležitých věcí, ať už pozitivních
či méně pozitivních. Mysleli jsme si, že se pandemická situace konečně zcela uklidní, ale na podzim se opět
zhoršila a přes zimu jsme v podstatě nemohli udělat žádnou akci. Podařilo se nám uspořádat Halloween a dál
jsme museli veškeré akce odsunout na neurčito. Přes vánoční období jsme se snažili zlepšit náladu alespoň
novou vánoční výzdobou na stodole a nazdobili jsme konečně i vánoční smrček. V tomto roce snad výzdobu
rozsvítíme i za doprovodného programu.
Setkání seniorů jsme opět museli zrušit a hledáme aktuálně nějaké dobré nápady na program pro toto setkání
a také vhodný termín. V březnu jsme přivítali jaro při oslavě MDŽ, která měla letos opravdu hojnou účast
a celkově se vydařila. Aby si na své přišla i mužská část obyvatelstva, i když nejen ta, uspořádali jsme v dubnu
vepřové hody a slivkošt, kterých se zúčastnila řada z vás. Dalšími akcemi budeme pokračovat a těšíme se, že
se s vámi na nich setkáme.
Opět jsme žádali o dotace, a to jak na rekonstrukci místní komunikace za zahradami, tak i na pořízení
elektrocentrály a dále na zhotovení projektové dokumentace ke kanalizaci. U elektrocentrály a projektové
dokumentace jsme uspěli, v případě místní komunikace zatím nevíme. Konečně jsme obdrželi kompostéry
pořízené z dotace a rozdali jsme je zájemcům.
V posledním zpravodaji jsem vás informovala ohledně čápů
a jejich hnízda, přičemž dnes již stojí hnízdo nové, a to
v zahradě obecní stodoly. Očekáváme přílet čápů každým
dnem, snad se dočkáme. Hnízdo bylo vyrobeno a postaveno
výhradně za pomoci šikovných a ochotných místních občanů,
za což jim patří velké díky.
Bohužel musím informovat i o negativních věcech. Pravidelně
kontrolujeme a monitorujeme stav vypouštěné odpadní vody
a musím konstatovat, že naše obec dlouhodobě nesplňuje
limity stanovené pro kvalitu vypouštěných vod, takže aktuálně
hrozí, že budeme pokutováni ze strany Magistrátu města
Přerova, případně České inspekce životního prostředí.
Musíme tedy přistoupit k radikálnímu řešení, a tím je kontrola
vývozu jímek, septiků a revizí čističek odpadních vod. Na toto
téma budeme v nejbližší svolávat schůzi všech občanů, kde vše
vysvětlíme. Další podrobnosti najdete i v tomto zpravodaji.
Sepsala jsem rovněž informace k dalším zásadním tématům, a to je územní plán a rekonstrukce komunikace za
zahradami, abyste měli všichni přesné informace. Použila jsem výhradně informace z dokumentů založených
v jednotlivých spisech na obecním úřadě a informace sdělené úředníky Magistrátu města Přerova.
Pokud máte jakékoliv náměty či připomínky k činnosti obce, jsem vám k dispozici v úředních hodinách obce či
na emailu starosta@grymov.cz.
Přeji jen to nejlepší a zdravím
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 16. 9., 6. 12. 2021 a 28. 2. 2022.
Z hlavních bodů jednání vybíráme:

za částku 12 565,50 Kč (sál) a 11 721,60 Kč
(klubovna).
Starostka obce informovala, že v únoru byly
podány žádosti o dotace z Olomouckého kraje na
pořízení elektrocentrály a na pořízení projektové
dokumentace ke stavbě kanalizace a ČOV. Obec
obdržela dotaci na pořízení elektrocentrály ve výši
23 100 Kč a na pořízení projektové dokumentace ke
stavbě kanalizace a ČOV ve výši 172 101 Kč. Dále
informovala, že Policie ČR schválila přechod pro
chodce u kaple.

Hospodaření obce
Na návrh starostky vzali zastupitelé dne 16. 9. 2021
na vědomí rozpočtové opatření č. 4 – 7 související
s poskytnutím dotace na volby, příspěvkem na chod
obce v důsledku pandemické situace, dotace na
územní plán a neplánovaných výdajů. Dne 6. 12.
2021 vzali zastupitelé na vědomí rozpočtová
opatření č. 8 a 9 související s dotacemi na volby
a neúčelovou dotací. Dne 28. 2. 2022 zastupitelé
vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2022.

Rozvoj obce
Starostka obce informovala o průběhu zpracování
návrhu územního plánu obce. 12. 10. 2021 proběhlo
projednání 2. návrhu územního plánu dotčenými
správními orgány. Bude následovat veřejné
projednání.

Zastupitelé schválili 6. 12. 2021 návrh rozpočtu
obce na rok 2022 ve výši 2 796 000 Kč (příjmy
rozpočtu 2 296 000 Kč, financování 500 000 Kč).
Dále schválili střednědobý výhled rozpočtu na roky
2023 a 2024. Příjmy rozpočtu na oba roky byly
schváleny ve shodné výši 2 296 000 Kč. Zastupitelé
rovněž schválili obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství. Poplatek byl stanoven na
500 Kč na osobu. Současně schválili obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství.

Zastupitelé dne 6. 12. 2021 schválili podání žádosti
o dotaci na rekonstrukci místní komunikace v obci
Grymov do Podprogramu Ministerstva pro místní
rozvoj Program obnovy a rozvoje venkova.
Dne 28. 2. 2022 zastupitelé schválili smlouvu
o právu postavit kanalizační přípojku v souvislosti
s budovaným obchodem manželů Kučerových na
pozemku č. 135/4.

Vzhled obce
Dne 16. 9. 2021 zastupitelé schválili pořízení
nových automatických vrat do hasičské zbrojnice
od společnosti Stojan Interier za 59 928 Kč. Rovněž
schválili opravu cesty v Placu společností Road
Medic za 54 000 Kč + DPH a zalití příčných
prasklin v asfaltových obecních polních cestách.

Ostatní
Zastupitelé schválili 16. 9. 2021 poskytnutí
příspěvku ve výši 8800 Kč (bez DPH) Domovu
Alfreda Skeneho v Pavlovicích formou reklamy na
sociálním voze.

Zastupitelé schválili 6. 12. 2021 nájemní smlouvu
a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
na pozemek Olomouckého kraje, přes který povede
vedení pro nově přidanou lampu veřejného
osvětlení v zatáčce před domem Kopeckých.

Dne 6. 12. 2021 zastupitelé schválili příspěvky pro
místní spolky ve výši 15 000 Kč (Grymovský
sportovní spolek) a 10 000 Kč pro SK Salix
Grymov. Dále v souvislosti s pořízením 35 ks
kompostérů schválili dar Mikroregionu Pobečví ve
výši 25 480 Kč.

Dne 25. 2. 2022 zastupitelé schválili pořízení
plechové garáže za obecní úřad za částku do
30 000 Kč. Rovněž schválili pořízení cca 5 kamer
a nahrávacího zařízení, vše do částky 50 000 Kč
bez DPH. Kamery budou zabírat vjezd a výjezd
z obce, obecní zahradu a popelnice. Dále schválili
provedení vyčištění a impregnace podlah ve stodole

Dne 28. 2. 2022 zastupitelé schválili jako osobu
zodpovědnou za provoz kanalizace Ing. Zobaníka
za roční odměnu 3 500 Kč (bez DPH). Dále byly
schváleny podmínky pro půjčování obecního
štěpkovače. Bude půjčován i s obsluhou proškolené
osoby za 300 Kč / hodinu. Mimo to bude několikrát
ročně probíhat zdarma hromadné štěpkování.
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:: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve ::
Kdy
červen

Kde
Sportovní
areál

26. 6. 2022,
9,00
2. 7. 2022

Obecní kaple

Co
Předhodový turnaj v malé kopané – Memoriál Franty
Kubjáta
Hodová mše

Obecní stodola

Vítání prázdnin

:: Gratulujeme :: Gratulujeme :: Gratulujeme :: Gratulujeme ::
Dne 1. dubna 2022 oslavil pan Ladislav Kuča 70. narozeniny a 23. dubna 2022 paní Marie Bařinová
95. narozeniny. Oběma gratulujeme a přejeme pevné zdraví.
Dne 21. dubna 2022 zemřela paní Zdislava Kubjátová. Čest její památce.
Vítáme v obci pana Zdeňka Černého z čp. 13 a Zdeňka Doležala z čp. 43.

:: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje
střídavě v zahradě u Zbytovských a v zahradě
u Marků. V sobotu a neděli bude na návsi za zídkou
u popelnic.

Termíny svozu odpadu
Netříděný komunální odpad bude letos vyvážen
v tyto dny
Měsíc
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Volby do zastupitelstev obcí
Volby do obecního zastupitelstva se uskuteční
v pátek 23. a sobotu 24. září 2022. Zájemci o účast
musí předložit kandidátní listiny pověřenému úřadu
(Magistrát města Přerov) nejpozději do 19. 7. 2022
do 16 hodin.

Den
5. a 26.
16.
7. a 28.
18.
8. a 29.
20.
10.
1. a 22.

Bioodpad bude letos vyvážen v tyto dny:
Měsíc
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad

Den
1. - 22.
9. - 12.
30. 6. - 3.
11. – 14.
1. – 4., 22. – 25.
13. – 16.
3. - 6
Na návsi začala růst nová prodejna a provozovna
služeb.

Bioodpad bude odvážen ve velkoobjemovém
kontejneru, který bude přistaven ve čtvrtek a pátek
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:: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví :
vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České
inspekce životního prostředí předložit doklady
o odvozu odpadních vod za období posledních dvou
kalendářních let.

Co se řeší… kanalizace a splašky
Kanalizace je dlouhodobě ožehavým tématem,
které se řeší – a je dobře, že se řeší. Občané nemají
moc dobré informace ohledně kanalizace
a zejména stavu vypouštěných odpadních vod
a nutno říci, že ani většina současného
zastupitelstva donedávna nevěděla, jaký problém
obec má.

Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny
odpadních vod nebo osoba oprávněná podle
živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, je
povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody
v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude
patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody
v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství
odvezených odpadních vod, datum odvozu, název
osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny
odpadních vod, na které budou odpadní vody
zneškodněny.“

Od roku 2011 má obec Grymov platné povolení
k vypouštění odpadních vod do řeky Bečvy.
S ohledem na dosahovanou míru jejich znečištění
a vzhledem k perspektivě budování nové oddílné
kanalizace se zakončením na ČOV, obec získala
výjimku a vyšší limity znečištění vypouštěných
odpadních vod.

Obec k tomuto řešení přistupuje jen velice nerada,
ale v případě, že se nezlepší stav odpadních vod,
budou nám ukládány opakované pokuty ze strany
Magistrátu města Přerov a případně i České inspekce
životního prostředí, jejichž výše se bude postupně
zvyšovat. Tyto pokuty by následně mohly být
započítány do stočného a ve výsledku by je uhradili
občané.

Následně bylo povolení k vypouštění odpadních vod
prodlužováno, a to v roce 2014 a dále v roce 2017.
Prodlouženo bylo vždy s ohledem na to, že obec již
má budovat novou kanalizaci. V letošním roce
platnost posledního povolení vypršela a obec
zažádala o nové povolení. K tomu příslušný úřad
svolal ústní jednání, na kterém nám sdělil, že naší
obci již nemůže být dále vyhověno, když se stavba
kanalizace nikam neposunula, i když obec v roce
2017 slibovala, že již bude předložen hotový projekt
na kanalizaci apod.
Museli jsme tedy zažádat o povolení k vypouštění
odpadních vod se zákonnými limity pro jakost
vypouštěné vody. Vzhledem k tomu, že obec
překročila občas i navýšené limity, je jisté, že
zákonné limity budeme překračovat pravidelně.

Ukládání pokut hrozí i samotným občanům, pokud
nebudou schopni předložit potvrzení o vývozu,
nikoliv jen obci. Pro přehled stavu znečištění
odpadní vody v Grymově jsme vytvořili tabulku,
která zahrnuje výsledky odběru vzorků, které jsou
prováděny 4 x ročně. Ohledně této záležitosti
svoláme schůzi všech občanů, kde je budeme
informovat o tom, co po nich bude obec požadovat
a jaké mají povinnosti.

Musíme tedy přistoupit k radikálnímu řešení, a tím je
kontrola stavu kanalizace a zejména napojení
jednotlivých domů, neboť je jasné, že z některých
domů je do kanalizace vypouštěna odpadní voda,
případně jsou poničené jímky a dochází k úniku
odpadních vod do kanalizace.

Pokud jde o samotnou kanalizaci, tu obec začala řešit
někdy v roce 2015, kdy byl osloven Ing. Kuda, který
zpracoval možné varianty řešení odkanalizování naší
obce. Ze tří variant byla vyhodnocena jako
nejlevnější varianta oddílné kanalizace se
zakončením ve vlastní čistírně odpadních vod.

Dále je obec nucena vyžadovat po vlastnících domů
pravidelné vývozy jímek a septiků a rovněž
kontrolovat revize domácích čistíren odpadních vod.
Tyto povinnosti jsou ostatně vlastníkům nemovitostí
stanoveny v § 38 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb.,
vodní zákon, dle kterého: „Kdo akumuluje odpadní
vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat
jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních

V březnu 2016 obec uzavřela kupní smlouvu na
pozemek parc. č. 381, k. ú. Grymov, na kterém má
být umístěna ČOV, a to za částku ve výši 353.650,Kč.
V srpnu roku 2016 proběhlo výběrové řízení na
zpracovatele projektové dokumentace, kdy byl
vybrán Ing. Gibl s částkou ve výši 609.353,- Kč.
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Co se řeší… cesta ze zahradami
Vzhledem k tomu, že se poslední dobou množí
dotazy
ohledně
plánované
rekonstrukce
komunikace na parc. č. 276/1, k. ú. Grymov (polní
cesta za zahradami) a mezi lidmi kolují pravdivé,
nepravdivé i zavádějící informace, chtěla bych
touto cestou osvětlit proces vzniku tohoto
projektu a povinnosti obce, ke kterým se zavázala
podpisem tzv. smlouvy o územním záměru.

Dme 5. 9. 2016 s ním obec podepsala smlouvu o dílo
na vysoutěženou částku.
O rok později Ing. Gibl předložil zhotovený projekt
pro územní rozhodnutí a 22. 11. 2017 bylo zahájeno
územní řízení. Dne 4. 12. 2017 bylo územní řízení
zastaveno, neboť podaná žádost o územní rozhodnutí
byla vzata zpět, a to z toho důvodu, že aktuální
územní plán neumožňoval umístění ČOV na
pozemku parc. č. 381 a je z tohoto důvodu nutná
změna územního plánu. V této době bylo však
územní plánování pozastaveno a do dnešního dne
nový územní plán nemáme.

Obec od roku 2017 jednala se zájemci o výstavbu
rodinných domů na poli podél cesty na parc. č. 276/1.
Pro výstavbu rodinných domů ve vzdálenosti více
než 50 metrů od komunikace je totiž dle vyhlášky
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití
území potřeba mít zajištěn přístup po zpevněné
pozemní komunikaci splňující podmínky dle této
vyhlášky a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, což stávající polní cesta nesplňuje.

Na konci roku 2017 byla projektantovi uhrazena
odměna za zpracování dokumentace pro územní
rozhodnutí v částce ve výši 179.101,- Kč.
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Obec vydala na veřejném zasedání zastupitelstva dne
5. 3. 2018 veřejný příslib č. 1, ve kterém slíbila
vybudování místní komunikace na parc. č. 276/1 pro
výstavbu, a to v rozsahu minimálně 4 rodinných
domů nebo v délce cca 118 metrů.
Na veřejném zasedání konaném dne 11. 6. 2018 byla
schválena smlouva o územním záměru, kterou obec
uzavřela se zájemci o výstavbu rodinných domů,
kteří jsou současně i vlastníky pozemků (dále jen
jako „stavebníci“). V této smlouvě se obec Grymov
zavázala, že vybuduje komunikaci podél všech
stavebních pozemků nejpozději do 31. 12. 2021
a dále veřejné osvětlení. Veškeré sítě mají být dle
zápisu z veřejného zasedání vedeny po soukromých
pozemcích a následně předány správcům sítí, tzn.
kanalizace obci Grymov a vodovod obci Radslavice.
Stavebníci jsou povinni převést ve prospěch obce své
pozemky o šířce cca 1,55 metrů podél celé
komunikace, aby mohla být komunikace
vybudována. Na základě diskuze bylo dále do
smlouvy doplněno, že stavebníci musí předložit
stavební povolení do 31. 12. 2018, jinak smlouva
pozbývá platnosti.
Dne 18. 12. 2018 byl na obec doručen email, ve
kterém stavebníci žádali o prodloužení lhůty pro
předložení stavebního povolení, neboť kvůli úmrtí
jednoho z účastníků stavebního řízení se proces
vydání stavebního povolení prodloužil. Na veřejném
zasedání bylo tedy schváleno prodloužení termínu do
konce března, kdy však první stavební povolení bylo
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vydáno již do konce roku 2018. Dále byla se
stavebníky uzavřena smlouva, na základě které má
být nově vybudovaný kanalizační řad předán do
provozu obci Grymov nejpozději do konce roku
2020. Shodnou smlouvu uzavřeli stavebníci s obcí
Radslavice ohledně vodovodního řadu.

22. 12. 2014 – byla uzavřena smlouva o dílo se
společností Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.
Dle smlouvy má územní plán 4 etapy:
I. etapa – doplňující průzkumy a rozbory (za
20.000,- Kč bez DPH)
II. etapa – návrh územního plánu pro společné
jednání (za 70.000,- Kč bez DPH)
III. etapa – upravený návrh územního plánu pro
veřejné projednání (za 25.000,- Kč bez DPH)
IV. etapa – výsledný návrh pro vydání (za
20.000,- Kč bez DPH)

Zhruba od poloviny roku 2019 se nové zastupitelstvo
začalo smlouvami intenzivně zabývat, neboť ze
strany projektanta bylo sděleno, že předpokládané
náklady na výstavbu komunikace s asfaltovým
povrchem činí dle rozpočtu 3.500.000,- Kč vč. DPH
(cena se bude odvíjet od zvoleného povrchu, délky
apod.). Obec ihned začala hledat dotační možnosti,
které jsou však bohužel dosti omezené. Obec
požádala v roce 2020 a i v roce 2021 o dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj. Je však jasné, že u
těchto dotačních programů je zájem obrovský, neboť
oprava místních komunikací je potřebná na mnoha
místech.

2. 2. 2015 – na zasedání zastupitelstva bylo vydáno
usnesení, že bude pořízen nový územní plán
29. 4. 2015 – projektantka předala obci I. etapu ÚP –
doplňující průzkumy a rozbory
16. 12. 2015 – Magistrát města Přerova vydal
vyhlášku, dle které se zahajuje projednání návrhu
zadání územního plánu obce Grymov

Zastupitelstvo dále obnovilo jednání se stavebníky,
aby bylo dohodnuto posunutí termínů a lepší smluvní
podmínky. Po řadě dlouhých a pro všechny
zúčastněné náročných jednání bylo předběžně
domluveno, že do smlouvy bude doplněno, že obec
může vybudovat i kratší a levnější variantu cesty, a to
pouze podél 4 domů, které se aktuálně staví a bude
posunut termín pro dokončení do konce roku 2023.
Současně je prodloužen i termín pro předání sítí pro
stavebníky. V případě, že by obec dostala dotaci,
bude komunikace budována v celé délce
s asfaltovým povrchem. Pokud dotaci nedostaneme,
budeme muset najít co nejlevnější a současně
i nejvhodnější řešení výstavby komunikace. Tak jako
tak se bude jednat o nákladnou investici. V nejbližší
době bude vydáno stavební povolení pro výstavbu
komunikace, přičemž projekt komunikace je
zveřejněn na stránkách obce, anebo k dispozici
k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

1. 2. 2016 – zastupitelstvo obce schválilo na
veřejném zasedání zadání územního plánu obce
25. 4. 2016 – obec uzavřela dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo s projektantem – umístění ČOV na pozemku
parc. č. 381 v k. ú. Grymov
25. 8. 2016 – obci byl předán návrh územního plánu
pro společné jednání (tzn. jednání s dotčenými
úřady, které se k ÚP vyjadřují)
Říjen 2016 – občané podali připomínky k územnímu
plánu (směřují vesměs proti znemožnění výstavby
v obci, proti protipovodňovým opatřením a nutnosti
dohod o parcelaci pro výstavbu apod.)
21. 11. 2016 – obec podala připomínky k návrhu
územního plánu
Únor 2017 – dle zápisu z veřejného zasedání
konaného dne 21.8.2017 bylo na tomto zasedání na
dotaz sděleno, že v únoru 2017 byl vyhlášen „STOP“
stav územního plánování, a to do doby, než zájemci
o výstavbu v obci přinesou územní rozhodnutí na
stavby, protože návrh ÚP fakticky znemožňoval
výstavbu v obci zanesením požadavků na výstavbu
protipovodňových opatření

Územní plán krok za krokem
Územní plán z pochopitelných důvodů zajímá
spoustu občanů. Někteří lidé mají dokonce pocit,
že obec nic v této věci nečiní, že to trvá příliš
dlouho apod. Ano, trvá to zatraceně dlouho, ale
neustále se něco děje. Ze spisu jsem vytvořila
přehled nejdůležitějších okamžiků a úkonů, které
se staly, aby si každý udělal obrázek sám.

1. polovina roku 2019 – opětné zahájení procesu
územního plánování. Při první schůzce ohledně
územního plánu na Magistrátu města Přerova bylo
zástupcům obce předneseno, že v obci je příliš
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vysoká míra zastavěnosti a že zastavěnost bude
omezována stanovením etap pro výstavbu.
Protipovodňová opatření budou odstraněna.
Zastupitelstvo mělo určit, které oblasti v obci budou
primárně určeny k výstavbě a stanovit pořadí
výstavby. Při dalších jednáních však naštěstí bylo
i od tohoto požadavku upuštěno, a nakonec bylo
dojednáno, že kvůli velkému množství zásadních
změn oproti původnímu návrhu z roku 2016, bude
zpracován 2. návrh územního plánu, který nebude již
obsahovat
žádná
protipovodňová
opatření,
podmínky pro výstavbu – etapizace či dohody
o parcelaci a bude vyhověno v co nejvyšší míře
požadavkům obce.

Březen 2021 - obec vznesla žádost na zanesení
dalších nových ploch pro výstavbu, a to na základě
požadavku ze stran občanů. Z tohoto důvodu byla
navýšena cena pro zpracování 2. návrhu ÚP, a to na
53.000,- Kč bez DPH.
14. 3. 2021 – vypořádání požadavků obce
21. 6. 2021 – obci předán 2. návrh územního plánu
pro společné jednání
12. 10. 2021 – opakované společné jednání o návrhu
územního plánu
Příprava 2. návrhu územního plánu se částečně
nepochybně prodloužila také z důvodu nepříznivé
pandemické situace. V první vlně pandemie úředníci
šili doma roušky, na úřadech se střídali, spousta lidí
včetně projektanta ÚP a jeho zaměstnanců postupně
onemocnělo a veškeré práce se tak zpozdily.

5. 8. 2019 – připomínky obce k návrhu ÚP
12. 2. 2020 – pracovní schůzka k pokynům na
dopracování návrhu ÚP

V současné době přichází postupně vyjádření ze
strany dotčených orgánů k 2. návrhu ÚP. Do konce
roku se snad dočkáme veřejného projednání
a v ideálním případě i vydání územního plánu, který
nebude nijak omezovat další výstavbu v obci.

25. 2. 2020 – obec uzavřela dodatek č. 2 ke smlouvě
o dílo, kterým byla přidána II.a etapa územního
plánu, a to 2. návrh pro společné jednání (za 38.000,Kč bez DPH)
Květen 2020 – předány další pokyny k dopracování
ÚP
17. 1. 2021 – obec předala další připomínky k návrhu
ÚP

:: Jak to vidím já :: Jak to vidím já :: Jak to vidím já :: Jak to vidím já ::
Dopadne to dobře!
Možná na dnešní dobu trochu zvláštní prohlášení, ale mám čím dál větší pocit, že je všechno v pořádku a dobře
to dopadne. Poslední 2 roky to tady kolem nás lítá – tu kovid, tu válka, tu zavřené kohoutky plynu, hromada
informací i dezinformací na webech, ve zpravodajství, prostě všude. Těžko poznat, kde je pravda (osobně si
myslím, že úplně jinde, než je nám předkládáno těmi informacemi i dezinformacemi).
Ono by se z toho taky mohl jeden zbláznit, kdyby všechno sledoval a řešil a ještě k tomu měl mít na to všechno
jediný správný názor. Nikdo nevíme, co nás čeká, ale není třeba se bát. Za mě nejdůležitější je uchovat si pocit
vnitřní svobody. Ona ta svoboda je obecně už dlouho jedna z mých základních potřeb. Zejména mít svobodu
v tom se rozhodnout, jak se budu cítit. Je to opravdu zásadní rozhodnutí každého jednoho člověka, které je
pouze a jen výhradně jeho. A ano, je to vědomé rozhodnutí. Nebo by alespoň vědomé být mělo. Chce to navíc
i odvahu – není jen tak, abychom sami převzali zodpovědnost za to, jak se cítíme. Za blbou náladu pak není
možné svalovat vinu na někoho nebo něco jiného. Celkem síla, že?
Naše vnitřní svoboda se promítá i navenek. Pokud se budeme cítit svobodní, tak i svobodní budeme, jinak to
ani nejde. Omílám to tady v mých sloupcích pořád dokola, ale je to důležité. Vykašleme se na věci, které
nemůžeme ovlivnit a radujme se z věcí, co tady máme. Nenechejme si vzít pocit jakékoliv svobody. Všechno
dobře dopadne, když budeme chtít. A já fakt chci.
Vaše Blanka
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:: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem ::

Grymovská pětka podesáté

Halloween a pouštění draků

Desátý ročník podzimních běžeckých závodů
Grymovská pětka se uskutečnil v neděli 17. října
2021. Na rychlé 5km trati mezi muži zvítězil
Martin Čmelík (16:24) a mezi ženami Michaela
Brtníčková (19:11).

29. října 2021 proběhlo v obecní stodole
a nejbližším okolí pouštění draků, dlabání
halloweenských dýní, promítání filmu pro děti
a slavnostní rozsvěcení dýní.
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Závěr roku

Novoroční výšlap na Helfštýn

Kvůli epidemii kovidu byly oslavy konce roku
skromnější. Dne 30. prosince uspořádal
Grymovský sportovní spolek od 17 hodin
ohňostroj a na Silvestra se sousedé sešli u nového
vánočního stromu, aby si připili na zdraví.
V kapli byl k vidění grymovský betlém.

V sobotu 8. ledna 2022 vyrazila skupina místních
občanů na novoroční výšlap na hrad Helfštýn.
Aktivně tak zahájili nový rok a navázali na tradici
z předešlých let.

Tříkrálová sbírka
V neděli 9. ledna 2022 se uskutečnil další ročník
Tříkrálové sbírky pořádané katolickou Charitou
na pomoc potřebným. Masky tří králů letos
poznamenala pandemie, štědrost dárců ale nikoli.
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Mezinárodní den žen

Grymovská desítka

V úterý 8. března 2022 se v klubovně obecní
stodoly uskutečnila oslava MDŽ. Po řadě měsíců
se tak díky zlepšené epidemické situaci konečně
mohla uskutečnit společná akce. Účast byla hojná
a zábava výborná.

V sobotu 12. března 2022 se za účasti 96 běžců
uskutečnil 14. ročních nejstarších běžeckých
závodů u nás – Grymovské desítky. Zvítězil Jakub
Sklenář (33:08), domácí Petr Kučera (35:39)
skončil celkově čtvrtý a ve své kategorii druhý za
Tomášem Blahou. Mezi ženami zvítězila Jitka
Špičáková (40:07).
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Vepřové hody a slivkošt

10 000 kroků se povedlo!

V sobotu 9. dubna 2022 se obecní stodola stala
dějištěm pravých vepřových hodů a 3. ročníku
grymovského slivkoštu. Akce se zúčastnila
početná skupina milovníků dobrého jídla a pití.

Během dubna 2022 se 33 občanů z Grymova
zapojilo do výzvy 10 000 kroků. Krokoměrem
nebo chytrými hodinkami zaznamenávali počet
ušlých kroků za den a svůj výkon zapisovali na
web www.desettisickroku.cz. Grymov dopadl
překvapivě dobře, dokonce při přepočtu na
jednoho obyvatele úplně nejlépe z celé republiky!

Klepání
I v letošním roce znělo o Velikonocích obcí od
čtvrtečního podvečera do sobotního poledne
známé klepání. Děkujeme klepačům a klepačkám
za zachování naší nejstarší tradice.
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Pálení čarodějnic
V sobotu 30. dubna 2022 se v obecní stodole
a nejbližším okolí konalo pálení čarodějnic. Děti
i dospělé čekal táborák, hry a občerstvení.
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