HRY BEZ HRANIC V GRYMOVĚ SE VYDAŘILY
Již 8. ročník soutěže HER BEZ HRANIC , kterou každoročně pořádají společně Místní akční skupina
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, o.s. ve spolupráci s MIKROREGIONEM POBEČVÍ tropické počasí
neodradilo.Jednotlivé obce Mikroregionu Pobečví se v pořádání her střídají a tento rok byla řada na
obeci GRYMOV. Letošní akce měla podtitul ,, U RYCHLÝCH VESNIČANEK VE STODOLE ‘‘ a skutečně se
veškeré dění odehrávalo stylově kolem stodoly a ve stodole, kterou obec vlastní a ve které pořádá
kulturní akce.
Setkání občanů všech obcí mikroregionu Pobečví bylo součástí projektu MAS Moravská brána

"Přátelství bez hranic MAS Moravská brána - Gmina Prószków", financovaného z Fondu
mikroprojektů Euroregionu Praděd v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce
ČR- PL. Všech třináct družstev bylo zastoupeno pěti soutěžícími, zahraniční hosté přijeli
z obce - Winów a z obce sousedního mikroregionu - Hradčan. Hostitelská obec připravila
soutěže v duchu venkovských tradic – jako například ,,jedeme na pole‘‘, ,,hodíme to na
hůru‘‘,,, pytlování‘‘ a celkem dalších 7 soutěží k pobavení soutěžících družstev i přihlížejících.
Ze soutěžního klání si odneslo 1. cenu družstvo z obce Buk.
Paralelně část týmu vždy vaří na ohništi polévky – tentokrát jsme dostali zadání ,,sekyrková
polévka‘‘. Zadání bylo geniální, každý je vymyslel po svém a nakonec vzniklo 13 polévek a
každá jiná, některé také se sekyrkou v kotlíku. Porota neměla lehký úkol a potvrdilo se, že
výbornými kuchaři jsou nejčastěji muži. Tak jako vloni i letos zvítězilo nepřekonatelné a
stylové pánské duo kuchtíků z Radvanic!
Celý průběh přátelského setkání doprovázelo krásné taneční vystoupení prosenického
,,Prosénku‘‘ a velmi zajímavá ukázka výcviku psů a zadržení pachatele policií ČR. Zájemce o
projížďku vozilo ,,Tučolíno‘‘ obcí a koňský povoz zase stezkou kolem Bečvy. Velký obdiv všech
nás – účastníků si zaslouží malá počtem, ale velká svým nadšením pořádající obec Grymov
v čele se starostkou obce paní Magdou Holou, která neustále zdůrazňovala práci celého
týmu lidí z obce, kteří se podíleli na takto velké akci a bez nichž by to nešlo. Poděkování za
podporu také všem ostatním občanům Grymova, kteří svou účastí celou akci podpořili.
TAKŽE – GRYMOVŠTÍ – DĚKUJEME!
Dagmar Kubzová – předsedkyně DSO Mikroregion Pobečví za všechny účastníky

