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:: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem ::
Vážení občané, po delší době dostáváte do ruky nové
číslo obecního zpravodaje. Věřím, že Vám poslouží jako
užitečný zdroj informací. Po předchozích zkušenostech
jsme se rozhodli pro jednodušší zpracování, které je
méně náročné na čas i peníze a umožňuje, aby zpravodaj
začal vycházet ve dvouměsíční lhůtě. Na další číslo se
tedy můžete těšit na přelomu května a června.

Uvítám Vaše náměty, příspěvky, vzpomínky, historické
i současné fotografie, které byste zde chtěli zveřejnit.
Můžete je přinést v pondělí do knihovny nebo zaslat na
adresu ladaptacek@email.cz.
Příjemné jarní čtení přeje
Ladislav Ptáček, redaktor

:: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce ::
Výsledky obecních voleb

Marek a Jiří Zavadil. Dalšími členy Finančního výboru
byli zvoleni p. Pavel Talla a Ing. Ladislav Ptáček.
Změna územního plánu
Konečnou verzi změny územního plánu č. 1 schválilo
zastupitelstvo 3. listopadu 2010. V jejím rámci byl zrušen návrh na zboření stodoly v zatáčce od Přerova, byly
vymezeny nové plochy pro individuální zástavbu při
polní cestě za Zemánkovým a Zbořilovým, byla zrušena
navrhovaná protipovodňová hráz a ponechaná jen
v úseku biokoridor – areál hřiště, kde historicky byla.
Dále byly zahrady na jižní straně obce vymezeny jako
plochy pro individuální výstavbu a plocha za novými
domy na Vrbovci byla určena k malovýrobnímu obhospodařování.

Ve dnech 15. a 16. října 2010 se po celé republice
uskutečnily volby do obecních zastupitelstev. Při volební
účasti 56 % se v naší obci o přízeň voličů ucházelo 7 nezávislých kandidátů. Do pětičlenného obecního zastupitelstva byli zvoleni:
1. Magda Holá (59 hlasů)
2. Ing. Ladislav Ptáček (55 hlasů)
3. Dagmar Kučerová (48 hlasů)
4. Stanislav Kadleček (45 hlasů)
5. Mgr. Marta Ryšánková (45 hlasů)
Volba starosty a místostarosty
Dne 3. listopadu 2010 se uskutečnilo ustavující zasedání
nového zastupitelstva obce. Do funkce starosty byla
zastupiteli zvolena Mgr. Marta Ryšánková, místostarostkou se stala Magda Holá. Předsedou kontrolního
výboru byl zvolen Stanislav Kadleček a předsedkyní
Finančního výboru Dagmar Kučerová. Do Kontrolního
výboru byli jako další členové zvoleni Ing. František

Vyhlášky o odpadech a poplatku ze psů
Na jednání 29. listopadu 2010 zastupitelstvo schválilo
obecně závazné vyhlášky 1/2010 o odpadech a 2/2010
o místním poplatku ze psů. Výše poplatků se nemění.
Odměny zastupitelů
Členové zastupitelstva schválili zvýšení odměn zastupitelů: starosta 6700 Kč, místostarosta 5800 Kč, člen
zastupitelstva 280 Kč. Odměny byly navýšeny po 4 letech a stále se drží hluboko pod úrovní stanovenou
celostátními tabulkami.
Projekt na opravu chodníků
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci z krajského Programu obnovy venkova na opravu chodníků
v úseku Ing. Marek – obchod – Obecní úřad.
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Rozpočet obce na rok 2011
Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh rozpočtu
obce na rok 2011. Obec bude hospodařit s příjmy a výdaji ve výši cca 1,4 milionu Kč. Z plánovaných výdajových položek stojí za zmínku například nákup sněhové

frézy (částečně hrazený z dotace) a ponorného čerpadla
s elektrocentrálou pro přečerpávání kanalizace během
povodní (celkem 75 tis. Kč), oprava chodníků (200 tis.
Kč), zbourání domu v č. p. 8 včetně odklizení a uložení
stavební suti (200 tis. Kč).

:: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví ::
Jak dál s číslem 8?
Když se na přelomu let 2009 a 2010 naskytla příležitost
získat zchátralý dům č. p. 8 po zesnulé paní Ludmile
Ryšánkové, dohodlo se předchozí zastupitelstvo jednomyslně na jeho odkoupení. Pozemek v samém centru
obce nabízí řadu možností. Shoda byla také na tom, že
rodinný dům nepůjde opravit a měl by být zbourán dříve
než sám spadne. Otázka byla, co se stodolou. Při její prohlídce zastupitelé zjistili, že není nijak zásadně poškozena, ale je potřeba urychleně vyřešit havarijní stav
střechy, kterou na řadě míst zatékalo. Na podzim bylo
proto osloveno několik pokrývačských firem, aby si střechu prohlédly a daly obci cenovou nabídku s tím, že je
potřeba opravu provést ještě do zimy. Střechu nakonec
opravila firma Karel Hradil FAHRA a včetně nezbytné
výměny prohnilých trámů a krovů přišla na 393 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že se jedná o největší investici, kterou
obec za poslední léta připravuje, rozhodlo se zastupitelstvo oslovit občany anketou. Z jejích výsledků, které
byly prezentovány na únorovém jednání zastupitelstva,
vyplynulo, že žádná z obou variant nemá mezi občany
jednoznačně vyšší podporu. Zastupitelé se s přítomnými
občany dohodli, že nechají zpracovat rozpočty na obě
varianty a nad nimi proběhne další diskuse a rozhodnutí.
Cílem je požádat o dotaci na vybraný projekt v podzimním kole Programu rozvoje venkova, která v tomto
programu činí až 90 % uznatelných nákladů.

Staré zastupitelstvo vidělo ve stodole možnost jak
vyřešit dva problémy, se kterými se dlouhodobě obec
potýká – nedostatek skladovacích prostor na obecní techniku a chybějící víceúčelovou místnost se zázemím, která by mohla být využívána občany pro sportovní a společenské akce. Proto byl osloven projektant, který udělal
studii možných úprav pro toto využití.
Po volbách se mezi členy nového zastupitelstva začalo
o celém záměru znovu diskutovat. Jako další varianta
řešení se ukázala možnost vybudovat na místě stávajícího rodinného domu jednoduchý obecní objekt, který
by obsahoval víceúčelovou místnost se zázemím. Parkování obecní techniky by bylo možné řešit v rámci
garáže zbudované ve stodole.

Oprava střechy si vyžádala i výměnu části krovů.

:: Společenská kronika :: Společenská kronika :: Společenská kronika ::
Dne 14. 11. 2010 zemřela ve věku 77 let paní Věroslava Martínková. Čest její památce a upřímnou soustrast
pozůstalým.
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:: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem ::
Grymovská podkova
V sobotu 30. října 2010 proběhl první ročník běžeckých
závodů Grymovská podkova. Nejdříve od 10 hodin změřilo své síly 13 dětí, z nichž nejmladšímu byly teprve
3 roky. Na start hlavního závodu se v půl jedenácté
postavilo 55 běžců. Nejrychlejší na hlavní trati o délce
8,2 km byl Petr Vymazal (29:20), druhý skončil Petr
Bětík (29:26) a třetí Jan Polášek. Součástí závodu byla
rovněž soutěž párů. Tady zvítězili Klára Malmo a Pavel
Dvořák v čase 51:29, druzí se umístili Radka Coufalová
s Romanem Večeřou (52:54) a třetí byli Dagmar a Petr
Kučerovi z pořádajícího SK Salix Grymov v čase 55:01.
Oprava sochy sv. Františka

Socha sv. Františka při cestě na Kozlovice, poslední
z památek naší obce, která čekala na opravu, se dočkala
během podzimních měsíců. Akci za 82 tis. Kč podpořil
dotací 47 tis. Kč Olomoucký kraj. Práce odborně provedl
pan Lubomír Tesák, kamenosochař z Tučap u Dubu nad
Moravou.
Oprava místní komunikace

Na podzim se uskutečnila rekonstrukce místní komunikace u Hiklového. Akce, kterou podpořil Olomoucký
kraj z Programu obnovy venkova částkou 222 tis. Kč
přišla celkem na 444 tis. Kč. Práce provedla firma
Strabag.
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Mikuláš

První ročník Zimního běhu podél Bečvy se za vysoké
účasti 92 závodníků uskutečnil v sobotu 22. ledna 2011.
Vítězem se stal Tomáš Bláha (AK Asics Kroměříž) v čase 33:07 min. Domácí závodník a iniciátor závodu Petr
Kučera se umístil na pátém místě (čtvrtý v kategorii).
Mezi ženami zvítězila Jana Žaludková (Author Tufo
Zlín) v čase 42:49 min, domácí Jarmila Palíšková
z pořádajícího SK Salix Grymov skončila ve své
kategorii na pěkném třetím místě. Závod se uskutečnil ve
spolupráci s obcí Grymov.
Běžkaři u Bečvy

Naši obec navštívil v prosinci svatý Mikuláš se svojí
družinou a obdaroval děti sladkostmi. Děkujeme!
Zimní běh podél Bečvy

Mrazivé zimní počasí bohaté na sníh vytáhlo v prosinci a
lednu do přírody nejednoho milovníka běžek.
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Grymovská desítka

Absolutním vítězem 3. ročníku Grymovské desítky,
která se uskutečnila v sobotu 5. března 2011 se stal
známý běžec Robert Štefko z AK Kroměříž, který dosáhl
času 31:55. Z žen byla nejlepší Jana Dorazilová také
z AK Kroměříž s časem 39:49. Z domácích závodníků
pořádajícího SK Salix Grymov skončila Jarmila Palíšková ve své kategorii 1., Petr Kučera 2. a Petr Vymazal
doběhl 4. Součástí Grymovské desítky byly i dětské
závody, kterých se zúčastnilo 18 malých sportovců.
Celkem do Grymova přijelo 118 běžců. Akci podpořila
obec Grymov.

:: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje ::
Pozor na zloděje
Určitě jste už slyšeli o případu, kdy staršího člověka
přímo doma okradli podvodníci, kteří se k němu vetřeli
pod nějakou záminkou. Tvářili se jako podomní obchodníci, zřízenci zapisující stav plynoměru, elektroměru,
vodoměru, montéři opravující telefony atd. Tito lidé měli
zpravidla velmi chytrý plán, jak odlákat pozornost
a bleskově prohledat zásuvky, kredenc a jiná místa, kam
jsou starší občané zvyklí odkládat peníze. Jejich návštěva trvala většinou jen pár minut a než okradený zjistil, že
mu něco chybí, byl podvodník dávno pryč.
Policie České republiky se nedávno obrátila na obec
s výzvou, aby varovala starší občany, že se tito zloději
pohybují i na přerovském okrese. Buďte proto velmi
opatrní, koho si pozvete do bytu – nevpouštějte k sobě
podomní obchodníky a u zřízenců plynáren a elektrárny
si nechejte ukázat služební průkaz. Odpočet vodoměru
provádí vždy pouze zástupce obecního úřadu.
Odpad patří do popelnice
U čekárny se v posledních měsících začaly objevovat
pytle s komunálním odpadem. Jakoby si někdo náves začal plést s černou skládkou nebo sběrným dvorem. Dotyčný tak jistě činí neúmyslně, takže pokud ho uvidíte,
připomeňte mu, že: 1. domovní odpad patří do jeho popelnice, 2. plasty odkládáme do žlutých kontejnerů,
samozřejmě je-li v nich místo. Pokud místo není, počkáme, až se kontejner vyprázdní. Dáváme tam navíc jen
takové plasty, které do kontejneru vejdou. Máme-li
rozměrnější předměty, musíme je nalámat, aby do něj

vlezly. 3. kontejner na velkoobjemový odpad obec
nechává přistavit na návsi vždy v červnu před hody.
Kdy budou letos hody?
Termín hodů byl po dohodě s knězem stanoven na neděli
26. června 2011.
Chodník není parkoviště
Po naší silnici projelo v roce 2007 denně 6800 aut,
z toho přes 2,5 tisíce nákladních. Máme rok 2011 a za
uplynulé 4 roky aut jistě neubylo. Vstupovat do vozovky
s takovým provozem není nic příjemného pro dospělého
a zdravého člověka. Musí mít oči na šťopkách a sledovat
provoz, aby stihl včas ze silnice zmizet. Mnohem horší
je to u malých dětí, maminek s kočárkem nebo starých
lidí. Pro ně je auto parkující na chodníku skutečně velmi
nepříjemnou překážkou, která je může vystavit nebezpečí. Prosím, buďte vůči nim ohleduplní a neblokujte
chodníky. Svá auta parkujte tak, aby druhým nepřekážela a nestala se zbytečně příčinou dopravní nehody.
Změna ve vyvážení popelnic s komunál–
ním odpadem
Na základě žádostí občanů o častější svoz komunálního
odpadu se od čtvrtku 31. března popelnice začínají
vyvážet již po 3 týdnech.
Další svozy v letošním roce tedy budou: 21. dubna, 12.
května, 2. a 23. června, 14. července, 4. a 25. srpna, 15.
září, 6. a 27. října, 17. listopadu, 8. a 29. prosince.
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Kanalizace pod drobnohledem
V minulých dnech proběhla v obci kontrola stavu
kanalizace a vypouštění odpadních vod. Odpovědní
úředníci přerovského magistrátu obec požádali, aby
občanům připomněla zákonnou povinnost vyvážet jímky
a usazeniny do některé z čistíren odpadních vod. Při
případné kontrole je potřeba předložit doklady o zaplacení této služby.

Máte komín v pořádku?
Od 1. ledna 2011 jsou znovu povinné prohlídky komínů.
Nepodceňujte tuto záležitost a nechte si komín zkontrolovat kominíkem. Jeho špatný stav může způsobit
požár.

:: Jak jsem to zažil :: Jak jsem to zažil :: Jak jsem to zažil :: Jak jsem to zažil::
V této rubrice Vám chceme přinášet vzpomínky pamětníků. Rádi zveřejníme i Vaše zážitky. Dnes uvádíme
první část vzpomínek grymovského rodáka pana Ing.
Jaroslava Ryšánka z Fulneku na těžká protektorátní léta.
Část první
V průběhu válečných let 1941-1945 nebyla naše obec
ani obyvatelstvo ušetřena válečných útrap. První velmi
citelně zasáhla zpráva o nasazení celých ročníků na
práce do Německa, zavedení potravinových lístků, pro
zemědělce pak rozpis a určené plnění dodávek svých
výrobků pro domácí trh a zásobování německého vojska,
což obzvláště bylo přísně kontrolováno okupačními orgány. Přepadové kontroly německých vojenských
policejních složek a vyhledávání utajovaných zásob způsobilo na vesnici velikou nervozitu. Informovanost
občanů protektorátu byla zredukována na vysílání upravených zpráv českého rozhlasu, takže jsme neměli žádné
zprávy z okolního světa. Jediným zdrojem zahraničního
vysílání bylo vysílání britského rozhlasu BBC v české
řeči „volá Londýn“. Tyto zprávy byly stručné, časově
omezené a propojené se zprávami určenými pro
protinacistický odboj v našem státě. Poslech těchto
zahraničních vysílání a vlastnění přístrojů, které jej
přijímaly, byly až pod trestem smrti. Na obyvatele
Grymova byly přenášeny různé povinnosti jako zajištění
trvalého průjezdu německou armádou užívaných silnic
zvláště v zimě. Poněvadž nebylo potřebné mechanizace
k protahování přístupových cest, vše se provádělo ručně.
Neplnění úkolů stanovených okresními, vojenskými
a politickými orgány bylo velmi přísně trestáno a odvozováno válečným stavem a zabezpečením válečného
hospodářství.
Školní docházka dětí z Grymova pokračovala do 4. třídy obecné školy v Radslavicích. Školní protektorátní
směrnice výrazně omezily rozvrh výuky na obecných
školách. Díky uvědomění našich učitelů jako byl pan
ředitel Taufer, pan učitel Sehnal a manželé Barvínkovi
se nám dostalo velmi dobrých, základních vědomostí.

Spolu s knihovníkem obecní knihovny panem Frantinkem Chytilem, který nás všechny znal a pro každého dle
věku připravoval v knihovně knihy, které jsme co 14 dnů
obměňovali. Školou a četbou jsme získali mnoho vědomostí.
Čtyři ročníky měšťanské školy v letech 1940 až 1945
jsme absolvovali v Přerově. První válečné roky jsme
jezdili z Grymova na kolech. Válečné hospodářství
trpělo nedostatečnou výrobou plášťů a duší na kola, a tak
jsme museli chodit do Přerova pěšky, jelikož jiné spojení
nebylo. Některé školy v Přerově byly postupně přeměňovány na vojenské kasárny a lazarety. Tak se
chodilo do školy na 2 směny, ráno a odpoledne. Výuka
ve škole byla zaměřena ve prospěch němčiny a hospodářského zeměpisu Třetí říše a některé předměty se
neučily vůbec. Od roku 1943 byla už tak chabá výuka ve
škole přerušována spojeneckými leteckými nálety. Město Přerov bylo sídlem okresních, okupačních, vojenských úřadů a velmi rychle se poněmčovalo. Po městě
začala pochodovat Hitlerova mládež s vlajkami
s hákovými kříži. Pochody doprovázené bubínky
záměrně dávaly najevo svou nabubřelost ze svých
počátečních válečných úspěchů. Rostla jejich troufalost
vůči českému obyvatelstvu. Žáci dojíždějící jako
přespolní do školy stali se cvičnými objekty těchto
mladých nacistů, kteří svými instruktory byli vychováváni k válce a boji.
Dnes již zasypaná kotlina mezi Kozlovicemi a přerovskou nemocnicí byla pro nás nedobrovolným
válečným polem s těmito mladými Němci. S postupem
času a událostí na frontě mladíci z HJ krotli, když
mladiství museli jít kopat zákopy a starší obsluhovat
protiletadlové kulomety, u kterých se strašně báli, a tak
je jejich velitelé k nim přivazovali řetězy. Při leteckém
poplachu jsme se cestou ze školy loudali kolem Bečvy,
kdy pod Kozlovicemi jsme u břehů v kamení chytali
ryby. Najednou se od Grymova objevila poměrně nízko
letící skupina bombardérů směřujících na město. Svištění
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leteckých bomb, výbuchy, tlak vzduchu a ohromný
strach. Byl to pro nás velmi strašný zážitek života.
S velkými emocemi a strachem jsme sledovali lety svazu
bombardérů, které pro nás mladé chlapce v tom velkém
nepředstavitelném počtu a velké výšce výfukovými
plyny kreslily na obloze svou letovou dráhu. Jen obtížně
jsme hledali malé bílé tečky doprovodných stíhačů. Již
nám bylo známo jaký smrtonosný náklad přepravují a za
letu, že jsou napadeny leteckými stíhači. Každou havárii
bombardérů jsme s hrůzou v očích sledovali a počítali
padáky zachráněné posádky. Ztráty byly oboustranné
a bylo jich hodně. Viděli jsme havárii bombardéru, který
spadl na oseckém jezu na Bečvě za krásného žňového
poledne. A protože se ten den „u Staňů“ ve stodole
mlátilo obilí, tak jsme se tam nemohli podívat.
V listopadu 1944 jsme sbírali ještě teplé střely velkorážních kulometů po vesnici, kdy v zamračeném dnu
zuřila nad Grymovem a jeho okolím letecká bitva.
V době leteckých poplachů vyhlašovaných v Přerově byl
prostor u Bečvy pod nemocnicí v době náletů určen jako
shromaždiště pracovníků Optiky. V uvedený den náletu
na Přerov neměcká vojenská ochrana nepustila ze
závodu ven pracovníky a závod uzavřela s odůvodněním, že je třeba plnit válečnou výrobu. Bombardéry
svým nákladem bomb minuly závod Optika, částečně
zasáhly areál nemocnice a ulice města. Chyba v zaměření obsluhy letadel ušetřila stovky lidských životů
zaměstnanců Optiky.
Velmi otřesným poznáním českého obyvatelstva na
Přerovsku, o krutém vedení války nacisty, války, která se
pomalu schylovala ke konci, byly zimní lednové a únorové vlakové transporty vězňů ze zajateckých a koncentračních táborů z východu do Německa. V otevřených
nákladních vagonech převáželi Němci vězně ze slezských, polských pracovních a koncentračních táborů za
hrůzných podmínek – zima, hlad, žízeň, nemoci. Lidé
během transportu umírali naprostým vyčerpáním a jejich
těla byla z příkazu střežících oddílů vojsk SS
vyhazována podél železniční trati Hranice, Přerov a Olomouc. Doprovodný strážní oddíl u transportu, který
zastavil ve stanici Přerov, znemožnil přístup a pomoc
zbědovaným převáženým lidem. Pod pohrůžkou užití
zbraní je vyháněl z nádražních prostor. Další transporty
s vězni již Přerovem jenom projížděly.
O hrůzném vedení války, hlavně ustupujících německých vojsk nás přesvědčila skutečnost, kdy celý týden
proudil Moravskou bránou pach spáleniště a červený
prach ze zničené Varšavy, což jsme se dozvěděli až
později. Další velkou zlobu mezi obyvateli Přerovska

vyvolaly pěší pochody vězňů z koncentračních táborů
a průmyslových oblastí Slezska, které přes Hranice,
Lipník a Olomouc směřovaly dále přes naše území do
Německa. Zprávy o barbarském zacházení s pochodujícími vězni se šířily jako lavina krajem a zvedla vlnu
odporu, protože si lidé uvědomili, co by nás čekalo
v případě válečného vítězství německé armády.
Důvodem zvýšeného vojenského a policejního dozoru
v oblasti kolem Grymova, Radslavic, Prosenic a Radvanic bylo soustředění ruských zajatců na práci při manipulaci s pohonnými látkami, které se v prosenském
cukrovaru stáčely z vlakových cisteren do sudů a převážely do skladů, které byly vybudovány na pravém břehu
Bečvy v prvním a druhém Závrbku. Jednalo se o vojenský sklad pohonných hmot pro letiště v Přerově, Prostějově a motorizované útvary německé armády. Vojenskou
policií a armádou bylo střeženo skladiště, ale i zajatci,
kteří se s blížícím koncem války snažili utéct do Hostýnských vrchů a dále do Beskyd. K zesílení ochrany
byla ubytována rota vojáků v Grymově a Prosenicích.
V březnu se začaly na silnicích směřujících k Přerovu
a Olomouci objevovat kolony vozů s vysokými bočnicemi a obloukovými plachtami tažené těžkými koňmi.
To před frontou prchali i se svým majetkem němečtí
kolonisté z východních oblastí, kteří tam před válkou žili
jako besarabští, ukrajinští a polští Němci. Prchali také
Němci, kteří kolonizovali válkou dobytá území. Hlavně
zemědělské usedlosti v Polsku, Litvě, Ukrajině, Podkarpatí, Rumunsku, ale i Česku. S německou důkladností
jím jejich orgány vytyčily jízdní trasu, aby se svými
povozy dojeli na určená místa v Německu. Jeli i přes
Grymov v několika kolonách, ale nevzpomínám si, že by
nocovali. Byli to převážně starší lidé a děti. Ženy a děti
vyčerpané útrapami cesty se ploužily sinicemi po
skupinách za svým cílem. Nikdo neví, zda dojeli.
Od počátku roku 1945 postupně ustávaly hromadné
nálety spojenců, což oznamovalo přiblížení se fronty.
Hlavní dopravní cesta, železnice (Hranice–Přerov– Olomouc, Přerov–Břeclav) a silnice, které směřovaly k Přerovu a Olomouci kontrolovaly ze vzduchu dvoutrupé
stíhačky typu Lightning. Ničily vojenské transporty,
které směřovaly k frontě i jedoucí od ní. Zvláště byly
zaměřené na provoz na železnici, která byla pro
německou armádu velmi důležitá. Spojenečtí letci ničili
náklady munice, zbraní všeho druhu, zvláště těžká děla,
tanky a přepravované vojsko. Ničili parní lokomotivy,
a tak byli českým obyvatelstvem nazýváni „kotláři“.
Spojenečtí stíhači létali převážně ve dne. Na večer
nastupovali ruští stíhači a bombardéry z východního
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frontu. Světlicemi na padáčcích ohraničili území, které
bylo následně bombardováno. S přibližováním se fronty
se tento úkaz pravidelně denně opakoval. Německé
letectvo pro nedostatek pohonných hmot, úbytek letadel
a personálu téměř vyklidilo vzdušný prostor. Zbytky
německých stíhacích a bitevních letadel přelétaly
z letiště v Přerově ve velmi malých výškách nad Grymovem se řvoucími motory směrem k Ostravě a velmi
brzy se vracely zpět. Fronta byla již velmi blízko.
Během měsíce března 1945 nastal značný pohyb
německého vojska a narychlo sestavených pracovních
oddílů. Vojska a vojenský materiál směřoval od
Grymova na východ k posílení německé armády proti
ruské ofenzivě, jež nesl název Ostravská operace. Pracovní čety kopaly zákopy a palebné okopy, budovaly
protitankové zátarasy. Na našem katastru byly palebné
okopy podél řeky Bečvy v Topolí a Kopaninách. Děti už
nechodily do školy, protože ty sloužily pro ubytování
pracovních čet zákopníků nebo byly přeměněny na lazarety. Situace na východní frontě se začala velmi nepříznivě vyvíjet pro ustupující německou armádu a hrozilo jí
nebezpečí, že v oblasti Moravské brány a jižní Moravy
bude obklíčeno velké uskupení německého vojska. Od
poloviny dubna začaly Grymovem projíždět trény
vozatajských oddílů, hnán před frontou dobytek a na
uloupených kolech prchali Vlasovci, ale i Němci. Všude
bylo cítit velké napětí a občané se připravovali na příchod fronty, kopaly se úkryty, ukrývaly zásoby a všichni
jsme věřili, že zděné stavby stájí ochrání naše
hospodářská zvířata.
Napětí stupňovala přítomnost strážního oddílu ve
vesnici, strážního oddílu v Závrbku, kontroly vojenské
policie na silnicích a křižovatkách. Koncem dubna se
počty ustupujících vojsk zvyšovaly a projížděly Grymovem dnem i nocí. Silnice jsou stěží průjezdné pro velké
množství koňských povozů, aut, tanků. Jeden tank táhl
i dvě až tři nákladní auta ověšená vojáky. Koňmi tažené
povozy jely jen ve dne. Nocovaly v té obci, kde je
zastihla noc. Od konce dubna v prvém týdnu května
pršelo, a tak se vojáci snažili dostat pod střechy kůlen
a stodol na vesnici. Výměnou za potraviny a krmivo pro
koně se zbavovali nepotřebné vojenské výstroje a zbraní.
Tento pro občany nekonečný proud vojska a techniky se
valil přes naši obec až do 7. května. Ustupující německá

armáda od nás spěchala směrem na Olomouc, kde se
uzavíralo hrdlo velkého obklíčení a jedině tam se dalo
proklouznout do amerického zajetí. 7. května po poledni
ustal hluk ustupujících vojsk. Nad Grymovem se
projasnilo a nastalo ticho. Ticho před bouří.
Chci se zmínit o události, která v tyto vypjaté dny
ovlivnila občany Grymova. 1. května 1945 bylo
vyhlášeno povstání českého lidu proti fašismu v Přerově.
Tato zpráva došla do Grymova v odpoledních hodinách
s tím, že k městu Přerov se přidávají okolní obce. Prvně
vyvěšený československý prapor jsme dalekohledem
viděli 1. května viset v Pavlovicích. První máj nebyl
nikdy na vesnici významným dnem a neslavil se. Zpráva
o povstání vyvolala i za přítomnosti německého vojska
výbuch radosti a očekávání brzkého konce války. Přítomné vojenské jednotky německé armády povstání
krvavě potlačily. Poslední dlouho trvající deště a odpuštění většího množství vody z přehrady Bystřička do řeky
Bečvy způsobilo, že 7. května tekla řeka Bečva plnými
břehy a stala se těžce zdolatelnou překážkou pro postupující sovětskou armádu a zvláště pro její těžkou techniku. 7. května ve večerních hodinách provedli muži
z Grymova průzkum kolem řeky Bečvy a ujistili se, že
řeka a vybudované zákopy za řekou směrem k Prosenicím vytvoří pro Němce silné ochranné pásmo.
Zjistili, že je zaminován betonový most za mlýnem,
který chtějí Němci zničit. Němci zaujali obranné
postavení v připravených okopech a nepřipustili nikoho
k mostu. Noc ze 7. na 8. května probděli občané ve
svých úkrytech. Silné výbuchy kolem 4 hodiny ranní,
kdy byl zničen most přes řeku, přerušily napjaté ticho
a oznamovaly příchod fronty. Následně se začaly ozývat
výbuchy zapáleného skladiště pohonných hmot v Závrbcích. Přes odpor rodičů s ranním rozbřeskem jsme běželi
k zničenému mostu, prohlíželi dílo zkázy a jako obrovský ohňostroj se jevil požár skladiště pohonných hmot
Sudy létaly do výše, víka sudů se trhaly a plameny
šlehaly vysoko nad koruny stromů.
(pokračování v příštím čísle)
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