únor -srpen 2021
Od roku 2004 s Vámi

:: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem ::
Vážení občané,
pandemická situace se konečně uklidnila, takže jsme mohli opět začít plánovat akce v tomto roce. Podařilo se
nám dokonce dát dohromady „kulturní komisi“, která nám s plánováním a realizací obecních akcí pomáhá,
a pro život v obci je tak velkým přínosem. Společně s Grymovským sportovním spolkem jsme uspořádali již
třetí ročník předhodového fotbalového turnaje a nedlouho poté jsme zahájili prázdniny v obecní stodole. Další
akce proběhla na zakončení léta 28. srpna a na podzim budeme pokračovat.
Zastupitelstvo stále pracuje na veškerých aktuálních projektech. Konečně se podařilo zhotovit 2. návrh
územního plánu, který byl předán Odboru územního plánování Magistrátu města Přerova a bude nyní
připomínkován veškerými dotčenými správními orgány. Olomoucký kraj na zpracování územního plánu
poskytl obci dotaci, takže doufám, že se podaří do konce roku dotaci vyčerpat v co nejvyšší míře.
Zastupitelstvo schválilo opravu cesty v Placu a dále
zvažuje otázku řešení kanalizace v této oblasti, neboť
zde je situace kritická. V průběhu jara a léta byl
proveden ořez všech stromů v obci, který by se měl
i nadále provádět pravidelně v intervalech 4-5 let.
Obec zakoupila od manželů Kadlečkových pozemek
parc. č. 337 a na tomto a sousedním pozemku před
stodolou nechala nově vysadit okrasné keře a stromy.
Zastupitelstvo pokračovalo v jednání se stavebníky
novostaveb ohledně dalšího uspořádání poměrů
v souvislosti s probíhající i budoucí výstavbou v této
oblasti. Dotace na zhotovení místní komunikace za
zahradami nebyla obci prozatím přiznána, takže
pracujeme na dalších žádostech o dotaci.
Vedení obce se nezapomíná starat ani o obecní úřad a jeho vybavení. Obec zakoupila menší sekačku s košem
a štěpkovač za pomoci dotace ve spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí Moravská brána. Na obecním úřadě
a ve stodole jsme nechali vyměnit zastaralý a nefunkční zabezpečovací systém. Výměny se dočkala také vrata
do hasičské zbrojnice, neboť původní již dosloužila.
Pokud jste si všimli toho, že se k nám do obce přistěhovali noví nájemníci v podobě čápů, tak i tohle je
záležitost, kterou jsme se zabývali. Hnízdo na sloupu, které si čápi vybrali, je totiž nevhodné kvůli jeho
nedostatečné velikosti a zejména kvůli blízkosti elektrického vedení. Pokud tedy budeme chtít, aby čápi opět
u nás hnízdili příští rok, budeme muset hnízdo zrušit a vyrobit novou podložku. Zastupitelstvo toto předem
odsouhlasilo a vypadá to, že do příštího jara bude v zahradě obecní stodoly vybudováno hnízdo nové,
vyhovující jak umístěním, tak i velikostí. Snad se k nám tedy čápi zase příští rok vrátí.
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 příjemný zbytek roku 2021 a pevné zdraví!
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 9. 4. a 24. 6. 2021. Z hlavních bodů
jednání vybíráme:

Rozvoj obce
Starostka informovala o průběhu zpracování návrhu
územního plánu obce. Zastupitelé na jednání 24. 6.
2021 schválili přijetí dotace z Olomouckého kraje
na jeho pořízení ve výši 40 tis. Kč a dva dodatky
k uzavřené smlouvě s projektantkou Ing. Arch.
Cíznerovou na částky 38 tis. a 15 tis. Kč (bez DPH).

Hospodaření obce
Zastupitelé vzali dne 9. 4. 2021 na vědomí
rozpočtové opatření č. 1. Na jednání 24. 6. 2021
zastupitelé schválili účet obce za rok 2020
(skutečné příjmy 3 109 982,57 Kč, výdaje
3 086 294, 70 Kč), zprávu o přezkumu hospodaření
a roční uzávěrku.
Dne 24. 6. 2021 vzali zastupitelé na vědomí
rozpočtová opatření 2 a 3.

Ostatní
Na jednání 9. 4. 2021 zastupitelé odsouhlasili
pořízení nového zabezpečovacího systému pro
budovu obecního úřadu a stodoly od firmy ProNet
Servis s.r.o. v hodnotě 42 tis. Kč. Zabezpečení bylo
nezbytné zlepšit vzhledem k hodnotě nedávno
pořízeného majetku, zejména komunální techniky,
a požadavkům pojišťovny.

Vzhled obce
Zastupitelé schválili 9. 4. 2021 smlouvu se
společností MT Arbo za 114 tis. Kč na zajištění
údržby 17 stromů v obci a 89 menších a 66 větších
stromů v okolí polních cest na katastru. Dne 24. 6.
2021 zastupitelé projednali a schválili výsadbu před
stodolou v hodnotě 98 tis. Kč (bez DPH).

Dne 24. 6. 2021 zastupitelé schválili ustavení
povodňové komise a krizového štábu ve složení
Mgr. Lenka Zbytovská, Evžen Sova, Ing. Ladislav
Ptáček, Ing. Ladislav Kuča, Jiří Gela, Jiří Zavadil
ml., Vladimír Dosoudil a Pavel Ministr.

Zastupitelé dne 9. 4. 2021 souhlasili se změnou
systému svozu biologického odpadu, který bude
probíhat 1x za 3 týdny formou velkoobjemových
kontejnerů zajišťovaných Jiřím Gelou. Současně
schválili dvě smlouvy na likvidaci biologického
odpadu. Se společností Agrochov Jezernice za
350 Kč / t na kompostárně v Oseku nad Bečvou a
s Technickými službami města Přerova za 750 Kč /
t na kompostárně v Žeravicích. Likvidace
v Žeravicích by byla využívána pouze výjimečně.
Zastupitelé schválili 9. 4. 2021 odvodnění asfaltové
cesty u Fialových a Grygarových pomocí
vsakovacího drénu a jímek v hodnotě 47 tis. Kč,
které zhotoví Jiří Gela.
Zastupitelstvo dne 9. 4. projednalo a schválilo
směnu a odkup pozemků od manželů
Kadlečkových v okolí obecní stodoly. Kupní cena
činila 6,2 tis. Kč.
Dne 26. 4. 2021 zastupitelé schválili pořízení nové
motorové sekačky s košem Honda v hodnotě 19 tis.
Kč. Dále schválili smlouvu o finanční spolupráci
s DSO Moravská brána ve výši 48 tis. Kč, v jejímž
rámci obec získá dvě popelnice na kovy, jednu
malou popelnici na bioodpad a vlastní štěpkovač.

Jednou z aktivit, které se zastupitelstvo obce
v uplynulém období věnovalo, bylo zlepšení ostrahy
obecního majetku..
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:: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve ::
Kdy
18. 9. 2021
Září / říjen
Říjen
Listopad
Listopad /
prosince
Prosinec

Kde
U obecní
stodoly
U obecní
stodoly
Obecní stodola
Obecní stodola
Obecní stodola

Co
Ukliďme svět, ukliďme Česko

U kaple

Rozsvícení vánočního stromu

Drakiáda a stezka odvahy pro děti
Dlabání dýní pro děti
Setkání seniorů
Turnaj v deskových hrách pro děti

:: Gratulujeme :: Gratulujeme :: Gratulujeme :: Gratulujeme ::
Dne 23. dubna 2021 oslavila paní Anna Gelová 85. narozeniny, 15. května 2021 paní Vladimíra Dosoudilová
75. narozeniny a 26. srpna stejné jubileum pan Petr Tauwinkl. Všem gratulujeme a přejeme pevné zdraví.
Dne 28. srpna oslavil 70. narozeniny pan Pavel Talla. Přejeme mu do dalších let mnoho zdraví a spokojenosti
a děkujeme za obětavou práci pro obec.
Vítáme v obci pana Radomíra Vrzala z čp. 46.

:: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje
Termíny svozu odpadu
Do konce roku 2021 bude netříděný komunální
odpad vyvážen v tyto dny:
Měsíc
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Bioodpad bude odvážen ve velkoobjemovém
kontejneru, který bude přistaven na návsi u
popelnic na tříděný odpad od čtvrtku do pondělí.
Žádné jiné kontejnery ke svozu biologického
odpadu nejsou určeny.

Den
16.
7., 28.
18.
9., 30.

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Volby do poslanecké sněmovny se uskuteční
v pátek 8. a sobotu 9. října 2021.

Bioodpad bude vyvážen v tyto dny:
Měsíc
Září
Říjen
Listopad

Využijte své základní občanské právo a přijďte
spolurozhodnout o směřování naší země na další
4 roky! Volit má smysl.

Den
20.
11.
1.
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:: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví :
Množství bioodpadu se v průměru mírně zvyšuje,
podobně i platby za jeho likvidaci. Zmenšení objemu
sváženého odpadu i souvisejících plateb by mohlo
přinést větší využívání domácího kompostovaní
bioodpadu.

Odpad v obci aneb „kam s ním?“
„Kam s ním?“ je odvěká otázka, kterou neustále
řešíme v naší obci i my. Trendem dnešní doby je
snižování produkce odpadu a jeho důkladné
třídění. Z tohoto důvodu obec pro své občany
stále rozšiřuje služby v této oblasti a snaží se
rovněž dosáhnout co nejnižší produkce odpadu
a jeho náležitého třídění. Jak se nám to
v Grymově daří?

Komunální odpad
Komunální odpad
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ZAPLACENO CELKEM (KČ)

Díky zavedení třídění objem komunálního odpadu
mírně poklesl. Cena jeho uložení ale roste, a tak
náklady na jeho likvidaci paradoxně mírně vzrostly.
V dalších letech lze očekávat další zdražení ukládání
tohoto typu odpadu. Šancí na zmenšení objemu
a udržení výše plateb je pouze další rozvoj třídění.

2020

ZAPLACENO CELKEM (KČ)

Tabulka ukazuje, jak se v posledních šesti letech
vyvíjelo množství odpadů i náklady na jejich
likvidaci.

Tříděný odpad

Skok v objemu nastal v roce 2016, kdy byl zaveden
sběr bioodpadu. Množství sebraného odpadu roste,
stejně jako částka, kterou obec na likvidaci
vynakládá.

Tříděný odpad
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Množství tříděného odpadu dlouhodobě roste.
Rostou i náklady na jeho odvoz. Současně ale rostou
i platby, které obec za vytříděný odpad získává.
Třídění se tedy jednoznačně vyplácí nám všem.
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patří pouze biologicky rozložitelný odpad
pocházející především z údržby zahrad ale i kuchyní.
Na jaře bychom se navíc měli dočkat nových
kompostérů, které občanům pomohou s ukládáním
bioodpadu.

Velkoobjemový odpad
Velkoobjemový odpad
2,5

25000

2

20000

1,5

15000

1

10000

0,5
0
2015

2016

2017

2018

OBJEM CELKEM (TUNY)

2019

Novinkou v oblasti třídění odpadu je sběr oleje
a tuků. V nedávné době byly přidány i další
kontejnery na papír na obě sběrná místa a rovněž
nové menší popelnice na kovy.
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Problémy

0

Je zarážející, že se snad při každém svozu najdou
případy, kdy se v bioodpadu objeví třeba celý kořen
stromu či silné větve.

2020

ZAPLACENO CELKEM (KČ)

Při posledním sběru velkoobjemového domovního
odpadu někdo do kontejneru vhodil větší množství
pneumatik z jízdních kol a celý sporák. Tento odpad
sběrný dvůr nepřijal a dopravce byl nucen jej znovu
naložit a odvézt zpátky.

Obec dále rovněž zajišťuje pravidelně svoz
velkoobjemového domovního odpadu před hody.
Sem patří např. starý nábytek, koberce, linolea,
umyvadla, toalety, kuchyňské linky, drobný stavební
odpad atd. Jeho objem se dlouhodobě příliš nemění.

Nebezpečný odpad
Nebezpečný odpad
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ZAPLACENO CELKEM (KČ)

Obec rovněž zajišťuje svoz nebezpečného odpadu,
mezi který patří zejména barvy, oleje (motorové,
převodové…), znečištěné obaly (plechovky,
kanystry…), kyseliny a zásady, autobaterie,
znečištěné textilie, monočlánky, zdravotnický
odpad, agrochemie a další. Pravidelně je před
příjezdem nebezpečného odpadu zanechán občanům
leták, kde je nebezpečný odpad popsán. Náklady na
likvidaci mírně klesají.

Sporák, hrnce a pneumatiky z kola někdo vyhodil do
velkoobjemového kontejneru, kam nepatří. Sběrna
tento soukromý odpad vrátila obci, která teď musí
vyřešit problém – kam s ním.
Pneumatiky se totiž mají odevzdávat v pneuservisech
či autoservisech a sporák patří do elektroodpadu.
Aby se podobné případy neopakovaly, bude sběr
velkoobjemového odpadu prováděn jen v předem
určenou dobu a za dohledu pověřené osoby. Snad
nebude nutné k tomuto přistoupit i v případě
bioodpadu.

Novinky
Letos obec zavedla sběr do velkoobjemových
kontejnerů, což s nejvyšší pravděpodobností povede
ke snížení jeho objemu. Do kontejnerů na bioodpad
5
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Třídit potřebujeme
Rok

Obci se daří v posledních pěti letech snižovat
produkci komunálního odpadu a navyšovat objem
tříděného odpadu. Za třídění odpadů obec každý
rok dostává odměnu od společnosti EKO-KOM,
která v podstatě náklady na třídění odpadu zcela
minimalizuje. V třídění odpadu je tedy třeba dále
pokračovat a objem tříděného odpadu co nejvíce
navyšovat. Stále je ale prostor pro zlepšení. Bude ho
zapotřebí využít, protože svoz a ukládání
komunálního odpadu bude neustále a velmi rychle
zdražovat.

Rok
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Celkem

NEBEZPEČNÝ
ODPAD
Náklady
(Kč)
11 460
2 440
8 583
9 515
6 306
5 219
43 523

BIO ODPAD
Objem
(t)
69,84
62
68,4
87,4
73,2
360,8

Náklady
(Kč)
1 380
17 134
18 346
23 886
40 658
33 695
135 099

2015
2016
2017
2018
2019
2020
Celkem

KOMUNÁLNÍ
ODPAD
Objem Náklady
(t)
(Kč)
30,45
42703
28,12
49332
25,94
52442
28,7
40249
26,57
51265
24,63
46744
164,4
282735

ODPADY CELKEM
Celkový objem Celkové náklady
(t)
(Kč)
37,27
95270
105,22
88719
95,85
105295
103,37
97766
121,83
127655
106,56
118313
570,1
633018

TŘÍDĚNÝ
ODPAD
Objem Náklady
(t)
(Kč)
5,64
16422
6,18
18032
5,76
20608
5,09
21108
6,73
26688
7,26
29339
36,66
132197

VELKOOBJEMOVÝ
ODPAD
Objem
Náklady
(t)
(Kč)
1,18
23305
1,08
1781
2,15
5316
1,18
3008
1,13
2738
1,47
3316
8,19
39464

Všechny cesty vedou do …Grymova

stavební práce v Přerově, snad se i nám uleví
a kamiony se konečně budou naší obci opět vyhýbat.

Pravidelně informuji občany o dopravní situaci
v obci a jinak tomu nebude ani v tomto
zpravodaji.

Uzavírka ulice Maloprosenská
Současně je aktuálně plánovaná úplná uzavírka ulice
Maloprosenská v Prosenicích z důvodu výstavby
kanalizace, a to v termínech od 23. 9. – 24. 10. 2021
a dále 8. 11. – 21. 11. 2021.

Uzavírka ulice Polní
Původně měla uzavírka přerovské ulice Polní a s tím
související objízdná trasa pro naši obec vést pouze do
konce roku 2020. Na konci roku se však uzavírka
a vedení objízdných tras opět prodloužilo, a to až do
21. 5. 2021.

Pro naši obec to znamená, že by tudy neměla
projíždět téměř žádná tranzitní doprava, ale případně
pouze místní. Mohli bychom si tedy od dopravy
alespoň v těchto týdnech trochu odpočinout.

V průběhu správního řízení obec Grymov a i obec
Prosenice odeslaly svá nesouhlasná stanoviska,
nebylo to však bohužel nic platné. Ačkoliv již přes
Grymov oficiálně tedy objízdná trasa nevede, stále
přes naši obec jezdí řada kamionů, které tím porušují
dopravní předpisy.

Situace na mostě
Špatná dopravní situace je i na našem mostě. Auta
tudy projíždí velice rychle, přes most a v jeho okolí
se často pohybují cyklisti, chodci, děti. Povrch
vozovky je místy už dosti poničen. Jakékoli
výraznější upozornění na možnost přítomnosti
chodců či cyklistů ve vozovce tu chybí.

O tom, že Policie ČR na ně nestačí a je proti tomuto
v podstatě „krátká“, by se daly psát romány.
Doufáme však, že jakmile budou dokončeny

Ideálně by se zde měla snížit doporučená rychlost.
V tomto smyslu byl odeslán podnět Správě silnic
6
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Olomouckého kraje a Olomouckému kraji. Správa
silnic Olomouckého kraje odpověděla, že s tímto
nehodlá nic dělat a tuto záležitost si mají obce
(Radslavice, Prosenice, Grymov) řešit i platit samy.

Potřeba doasfaltování této části byla projednávána
i na veřejném zasedání dne 2. 3. 2020, kdy bylo
dohodnuto, že při vhodné příležitosti bude dořešeno
doasfaltování této části místní komunikace. Nový
povrch stál obec 72.000,- Kč.

Poškození vozovky v obci

Asfaltová polní cesta

Správu silnic Olomouckého kraje jsme písemně
znovu upozorňovali na špatný stav vozovky krajské
silnice vedoucí přes obec. Zaslali jsme
i fotografickou dokumentaci. SSOK odpověděla, že
o situaci ví a silnice bude opravena, ale prozatím není
znám přesný termín.

Úpravy budou v nejbližší době provedeny i na místní
komunikaci – asfaltové polní cestě vedoucí k Bečvě
kolem novostaveb. Jejich vlastníci si opakovaně
stěžují na tvoření velkých kaluží před svými domy,
neboť zde není řešeno odvodnění komunikace. Práce
budou provedeny za částku 46.788,- Kč vč. DPH.
Bohužel bude nutné v nejbližší době řešit i špatný
stav obou asfaltových polních cest vybudovaných
v rámci komplexních pozemkových úprav. Obě
cesty vedoucí k Bečvě jsou s ohledem na své stáří již
částečně poničeny. Jsou na nich místy znatelné
praskliny, u kterých hrozí, že do nich bude zatékat
voda. V kombinaci s mrazem může stav cest výrazně
zhoršit.
Polní cesta mezi obcí a Kozlovicemi je na tom ještě
o poznání hůř. Těžká zemědělská technika, pro
kterou je cesta především určena, částečně poškodila
krajnice. Její oprava vč. krajnic, které by měly být
odfrézovány, se odhaduje přibližně na 200.000,- Kč.
Opravy jednotlivých prasklin by měly stát 300,- Kč
bez DPH za prasklinu. Zastupitelstvo bude tedy
muset rozhodnout, co s tímto obecním majetkem
podniknout a kdy.

K poškození vozovky krajské silnice nepochybně
přispívá i přeprava nadměrných nákladů, jaký obcí
projel v noci 12. července 2021.

Situace v Placu
Jak jsem již nastínila v úvodu zpravodaje, aktuálně
řešíme i naše místní komunikace, neboť jejich stav je
také špatný. Povrchových oprav se dočká v nejbližší
době místní komunikace v „Placu“.
Půjde o zaasfaltování největších děr a nerovností, což
by mělo omezit tvoření velkých kaluží, na což si
stěžují zde bydlící občané. Jedná se o řešení pouze
krátkodobé a situace zde bude muset být i nadále
řešena. Předpokládaná cena je 54.000,- Kč bez DPH.

Cesta kolem hřiště
Při provádění nového povrchu cyklostezky Bečva ze
strany města Přerov jsme využili dané situace a za
souhlasu všech zastupitelů bylo provedeno také
doasfaltování cesty kolem hřiště a spojení
s cyklostezkou Bečva.

Praskliny otevírají cestu vodě, která silnici dokáže
zničit.
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:: Jak to vidím já :: Jak to vidím já :: Jak to vidím já :: Jak to vidím já ::

Tentokrát o stárnutí...
Jsem zpátky po kratší literární odmlce. Načerpala jsem nové síly, tak se do toho pustím a trochu si zauvažuju
o stárnutí.
Dnes mi cestou na oběd v souvislosti s přemýšlením o nošení roušek (toto téma teď nechci dále probírat)
v hlavě proběhla myšlenka, proč se lidé tolik bojí smrti (další téma, které si možná nechám na jindy). A tato
myšlenka mě navedla k tomu, jak je stárnutí relativní a jak je důležité si užívat každý den.
Stárnutí je neodvratný proces, který je nejlepší akceptovat a nijak moc ho neřešit. Není důležité, jestli je nám
20 nebo 75 let, ale to, jakou energii vyzařujeme. Nakonec nejvíce stejně hodnotíme sami sebe a těm druhým
jsme z tohoto pohledu tak trochu ukradení. Proč bych měla teď chtít, aby mi bylo znovu pětadvacet, když vím,
že to není možné a jakékoliv snahy o úpravy v tomto směru by byly stejně marné jako směšné? Pro teenagery
jsem asi z pohledu věku už přestárlý a odepsaný člověk, ale v domově důchodců bych byla za mladou hvězdu.
A i ten teenager nebo důchodce to nakonec neřeší, protože je mu to fuk.
To znamená, že lamentovat nad věkem vůbec nepomůže. Ovšem… co bychom měli sakra řešit, je to, jak
využijeme každý den a jestli nám neubíhají dny mezi prsty čekáním na něco až… až zhubnu, až budu mít víc
peněz, až budou děti velké, až budu mít uklizenou zahradu… Fór je totiž v tom, že vlastně už teď můžeme dělat,
co chceme. A když už musíme udělat to, co se nám nechce, jak se k tomu postavíme. Každý máme možnost
volby. Budu se tím trápit nebo to prostě udělám s úsměvem?
Týká se to zejména malých věcí. Mám chuť něco podniknout, ale nikdo mě nikam nepozval. Tak mám zavolat
rodině/kamarádům/kolegům a setkáme se? Mám chuť si obléct krásné prádlo a navonět se parfémem, ale když
zrovna jdu dělat ten pořádek na zahradě? Mám chuť na teplou večeři, ale jsem zrovna sama doma, tak to nemá
význam?
Rozhodně to význam má. Chce to se trochu přemoci a prostě to udělat. Možná si budeme připadat na začátku
trochu šíleně, ale už to je skvělý pocit. Je škoda prožít den jen tak fádně, aniž bychom zažili cokoliv zajímavého
a vzrušujícího. Dobrodružství můžu zažít i sama doma, když si vařím kávu, užívám si ten voňavý pocit a těším
se, jak se zastavím a budu se dívat z okna (a třeba u toho vymýšlet komické situace, které se mohou udát
v autobuse).
Právě tyto drobnosti, pozitivní přístup a vychutnávání si každého okamžiku (nebo alespoň několika okamžiků
každý den) nám ve finále udělá mnohem hezčí život. Toto je ta neviditelná esence, která nás učiní přitažlivými
v každém věku. Dokonce si myslím, že s přibývajícím věkem se tato přitažlivost zesiluje.
Už jsem tady asi vícekrát psala, že mám ráda podzim. Ano, a právě podzim je v tomto směru ideálním obdobím,
kdy můžeme trochu zpomalit, a nejen přemýšlet o tom, co nám dělá radost, ale tu radost si doopravdy udělat.
Já už tuším, že mi večer udělá radost, když si nanesu na obličej hutnější krém proti vráskám :D.
Co udělá radost vám?
Vaše Blanka
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:: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem ::

Rybaření v Horní Moštěnici

Předhodový fotbalový turnaj

Po roce se sešlo na 25 grymovských příznivců
rybaření na rybníku v Horní Moštěnici. Polovina
z nich si zkusila své rybářské umění. To že, to
někteří umí velmi dobře je vidět na fotografiích.
Nejlepšího kapra chytil Jirka Gela. Měřil 86 cm a
vážil 17 kg. Tak velkého tam prý ještě nikdo
nechytil.

V sobotu 26. června 2021 proběhl od 15 hodin
ve sportovním areálu na Vrbovci již třetí ročník
předhodového fotbalového turnaje – Memoriálu
Franty Kubjáta. Letos se uskutečnilo za účasti
dvou družstev – obce a Grymovského sportovního
spolku. Zvítězili všichni, kteří se před hody sešli a
společně se pobavili.
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Hody

Vítání prázdnin

V neděli 27. června 2021 od ranních hodin po obci
vyhrávala muzika a již od půl desáté proběhla
v kapli tradiční hodová mše, kterou sloužil
radslavský farář Zdeněk Mlčoch.

Za velké účasti domácích i přespolních proběhlo
v neděli 4. července 2021 u obecní stodoly vítání
prázdnin. Po bohatém programu pro děti
následovala večerní zábava, která končila
v pozdních hodinách.
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6. ročník tenisového
smíšených dvojic

turnaje

Loučení s prázdninami
Poslední prázdninová sobota 28. srpna 2021
přivedla k obecní stodole děti s chutí zařádit si na
skákacím hradu, namalovat si kamínek
a zasoutěžit si, i milovníky guláše z řad dospělých.
Čtveřice domácích kuchařských týmů se snažila
o nejoriginálnější chuť. Nad vepřovým, hovězím
a exotickým chorizem nakonec zvítězilo srnčí!

V sobotu 21. 8. 2021 se na hřišti na Vrbovci
uskutečnil další tenisový turnaj smíšených dvojic.
Jednoduše by se dalo říct, kdo obsadil stupně
vítězů, a že vše proběhlo podle pravidel fair play.
Ale tato sobota byla něčím výjimečná. Není už
samozřejmostí, že se v této uspěchané a hektické
době sejde parta sousedů a kamarádů, kteří si
chtějí užít hezký den a jsou ochotni pro druhé
něco nezištně udělat. Proto se letos stali vítězi
všichni zúčastnění sportovci, organizátoři, hlavní
grilovací šéfkuchař a ostatní, kteří nám pomáhali
a přišli fandit. Prožít pěkný pohodový víkend se
už stává přepychem, který si už spousta lidí, ne že
nemůže dovolit, ale neumí představit, protože se
jim to vytrácí z životního rytmu.
Přeji všem pěkný závěr léta a těšme se na krásný
nastávající podzim.
Kriglerová Bronislava
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:: Podpořte svou obec :: Podpořte svou obec :: Podpořte svou obec ::
Přemýšlíte, jak udělat něco pro naši obec? Letos v září je to vcelku snadné.
V sobotu 18. září se uskuteční úklidová akce, která má v Grymově mnohaletou tradici. Přijďte, budeme
potřebovat dobrovolníky, kteří s pytlem na odpadky obejdou obec a okolí a vysbírají věci, které do přírody
nepatří. Odměnou vám bude dobrý pocit, že jen nenadáváte na to, jací jsou lidi …, ale aktivně něco děláte pro
to, aby bylo okolí vašeho domova bylo čistější.
A pokud máte starý mobil a chcete podpořit nejstarší nepřetržitě fungující instituci v naší obci – tedy místní
knihovnu – přineste jej do konce září v pondělí od 18 do 20 hodin. Váš mobil bude odevzdán a zrecyklován.
Pokud by se vysloužilých mobilů v naší knihovně sešlo hodně, byla by tu dokonce šance na to získat odměnu
na nákup knih, pořádání akcí či drobné investice. I když to vzhledem k velikosti naší (čtenářské) obce není
příliš pravděpodobné, má to cenu. Podíváte se do nových prostor knihovny v 1. patře obecního úřadu,
zhodnotíte pravidelně obměňovanou nabídku knih a ještě se elegantně zbavíte věci, která vám doma jen
překáží.
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