
> DŮKAZŮ JE
vicE. Hans lMat-

tis objeviI p|ánek'
na kterém odsu'

n utý ostravský Ně-
meczakreslil, kde

se masové hro.
by nacházeji. Žiji

lsvědkové, kte-
ří místo dokážou

přesně určit.

23I mrtvol u heitmanství
V parku před hejtmanstvím v Ostravě leŽí v neoznačených hrobech 231
německých civi|istů. Pová|ceje umuči|ijejich čeští 

''sousedé,.' 
I moravsko-

s|ezská metropo|e má svůj pová|ečný skandá|. Nechce ho ale řešit.

hromaduém pohřebišti ostlav
ských Němců nic nevím. Na rad.
niclpůsobím dvanáctý rok, ale ne-

pdmdtuji, ze by se o pirpddu nekd\ jed

nalo. piiZnáVá Mi]an Webel. nejslarši
radnÍ ostlavského ma8istrátu' ,,Jako kluk
jsem něco slýchával o perzekuci němec'
kých Sousedů' Ále rle o jejich VlaŽdění,..
dodá radní narozený roku 1943.

Ale ostrava svůj poválečný skandá]
iná. A to i histolicky doloŽený spíše to
vypadá, Že ho Ťešit neclrce' Zatímco br.
něnská krimlnálka v nedávných dnech
objasniia okolnosti 65 let sta|ého masa-
kru Němců v Dobroníně u Jih]avy, na 5e
Veru MoraVy 5e njc podobného nechy'|á.
Dobton nska a.era ukdZdld, Že \ mdsovém
hrobe leŽelo palnácI \ém.ů, V osrraVe je
ale pod1e pra menů siludce mnohem Ira8i.
tější. Vzemi přímo vpalku před hejtman-
sIVÍm leŽi2jl rÍ'rÍVol. \a jeijch t'd8édiIne
upoZorňuje kolemjdoucí Žádná cedule či
pomník' jako je tomu na jiných místech
Země' třeba v Po5toloprtech.

Kraj Nezná|ků
Přímo Z oken úŤadu hledí do parku s hloby
utýIaných civilistů ostravský krajský radní
ZdeněkJiIásek, Zároveň historik a děkan
ti lozofic ko-ptrrodovedecke [akulty Siez
ské univelzity v opavě. otáZku na bo
1estné téma odmítá teleÍonicky zodpově-
dél' osobnI toz\ovot p.1 mů;e po'kyt

nout aŽ na konci ZáŤí. Pro býva]ého člena
KJL le lO OpldV0U KOmpllKOVany OOld7,
v minu]osti totiž Jirásek působil ve Slez
ském ústavu slezského zem5kého muZea'
jenžbylprošpikovánspo]up|acovníkyStB'
kteii se m imo jiné Vénova Ii .'némeckemU
revanšismu... Tam]lí lozvědčík stB Dan
Gawrecki však i po roce 19B9 šéÍoval pod
Jiláskem mnoho let histolickému ústavu
nově ZříZené slezské univeIzity'

..Kdybych bvl radnrm na krajskem
úŤadě, tak se pii pohledu Z okna minl.
málně stydÍm. Přitom by to vyřešll matý
památník,.. uvaŽuje Za německou men-
šinu Hans M.lILis. klery bude od iijna
Dředsedd( Shromazden t \etncťt. nejvys
šimu oÍganU 5tjvdjicl cl y riceL it isÍLoVe
německé komunity v Česku. Právě ta se
snaží dosáhnout toho' aby místo bylo ale.
spoň pietně oZnačeno.

Pod rouškou noci
Zabití Němci byli v parku [dříve měst'
5k\ hibiIoV) pohib|VdniÍdjne U hfbiloVni

> SPRAVEDLNosTt sE NEDoŽ|L. Wa|ter
Mo||erv místech, kde je Žřejmě zakopán jeho

otec um|ácený cechyv lágru. snÍmekje z roku
2005, |v]o||er nedávno zemře|.



r Pomstychtiví češi
Doóet prokázaných pová|ečných němec-

l kých civi|ních obětí se pod|e komise

česko-německých historiků pohybu,je mezi

20a 30 tisíci. Nově se něKenýmizexcesů
zaobí,ají i krimina|isté'jak tomu by|o ne.

dáVnov Dobronině na Jih|a!sku. K nejdis.

kutova nějším udá|ostem stá|e patříbrněn'
ský pochod smrti z konce května 1945' jenŽ

mě| pod|e německých historiků 5200 obětí

a pod|e českých badate|ů 1700 obětí(zastře.
Iených, Vysí|ených, nemocných..)' otřesný
je případ z Posto|opn u Loun' kde by|o aŽ

5000 Němců internová no v kasárnách a ba'
žantnicia několik!ýdnú tu docháze|o k mu.

čenía hromadným popravám. V písném
utajeníbyl V záí 1947 potvrzen u Posto|o-
prt ná|ez 763 mrtvo|, únorový puč a|e vyšet
řovánízmařil' Podobně byla zastavena šet
ření v ostravě, kde by|o V táboře Ha nke za-

vraŽděno 231 civi|istú' Drastický píůběh

mě|a Vražda 265 Němců V HornÍch N/oště-

nicích u Přerova (ztoho 12ožena74détí).
Dokonce až 31. července 1945 doš|o k po'

gromu na místníNěmcev Úďnad Labem,

|ynči pod|eh|o aŽ 80 osob, do|oŽenje případ

dÍLěte shozeného i s kočárkem do Labe.

Zdi a pod rouŠkou nocí. ',Máme kontakt
se svědkem, který mltvoly musel do těch
jam hazel,'. tvrd| l\4atti5. Činovnrk v ne.
mecké komunitě Vlastní i další důkazy
o existenci hlobů. Třeba plánek pohŤe-
biště nakreslený jedním Z odsunutých
Němců. ,,Podle kresby zkoumal místo
i německý spolekZ Kasselu, ktelý pečuje
o hroby vojáků,.. vysvětluje Mattis' spo.
lek vŠdk nemůŽe exhUmovat hroby civi
listů, mezinárodní dohody povolují, aby
se stalal jen o uniformované oběti [ne-
dáVno Vystavěl německý vojenský hřbi-
tov v Chebu).

'.S 
pováLecnvmi obě|mi se mUseií Vy.

IoVnat sami Češi,..míní Mattis' ',Naštěstí
se o excesy Zajímá stále VÍce mladých
lidí,.. pŤipomíná jihIaVSkého ŽuInalistu'

kteIýv létě inicioval vyšetřování případu
v obci Dobronin. .,V Ostrdve by zdtim std-
čilo' dby nd hlomddné h roby nadá|e nečU-
ra Ii psi. ln [oImaČní ced ule, pIot. to jsou in-
vestice Za páI tisíc'..vyzývá Mattis město
i kraj.

Mattis není první, kdo se o případ za-
jímá. Před páI lety to byl i Waltel Mollel'
jeden z posledních ostlavských Němců.
Jeho otec bývalškolníkem na dívčím gym-
náZium, o po]itiku sepIýnezajímal' přes.
to by] krátce po vá]ce umučen v lágru a za-
hlabán u zdi městského hřbitova, který
se později změnil v park. Mollerův syn
chystal tlestní oznámení, ktelé mělo kli-
minalistypřimět k exhumaci hrobů avy-
šetření zločinu. ,'Bohužel, pan Mollel Ze
mŤel a tlestní oznámení podat nestačil.
Snad to ale bIZy uděláme Za něho,.. sli-
buje Mattis.

sadistický masér
EXhumace těl Z hIomadných hrobů by
měla potvldit fakta dochovaná V archi
vech. Ta dosvědčuií, že na německých
civili5tech v ostrdvském internačním (á-
boře Hanke byla od 18. května do konce
čeIvna 1945 páchána skutečná ZVěrstVa'
VyšettoVatele reVoluČních 6ard organi.
Zovali hromadná ZnásilňoVání zajatkyň
či mučení elektrickým pÍoudem' Intel-
novdne nutilj ke spolecným sexualnÍm
orgíím' zažtva je připravovali o zlaté
zuby. 1áma1r jim prs(V a Žebra, načeŽ je
popravoVali obeŠenim' Zdsttelenlm Či je

utloukli kladivy. Na poplavách se pafa.
doxně podílel i Heinrich Gloss, bývalý
maséI Z Vítkovických Železáren a člen
nacistické sA. Často se ale museli vézni
VraŽdit naVZáiem'

,'Místo na zemi jsem polil vodou, po-
prdVoVaný se vysVlékl do naha a lehl si na
Zem. DIát jsem mu přidlže] na hlavě a za
ušima. KůŽe se mu počala škvaŤit, avšak
smlt to nezpůsobilo. Když přišel k sobě'
byl pověšen,.. popsal jednu Z vlaŽd pŤÍmo
poplavčí Gloss. Dokument našel V aI-
chivu ministerstva vnitra historik Me-
ČislaV BoÍák d jiŽ v roce l997 ho Zveřei
nilv archivním sborníku' společně se se.
Znamem 231 umučených ostravských ci-
vilistů. Draslická fakta VŠak z odborne
publikace podnes nepronikia k ostrav-
ským politikům, kpolicii ani k veřejnosti.
ostrava o vlaŽdách svých sousedů plo-
sté nechce slyŠet' Ivan Motý| r

< PtETNí MÍsTo. Takvypadá místo, kde |eží
231obětíz řad německých civilistů. Parks|ou.
žipřevážné kvenčení psů, místo s hromadnými
hroby není nijak označeno.


