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stalo se před 20 lety

Zločin před časy GDPR

S

vérázně se před dvaceti lety rozhodly bojovat proti zlodějům prodavačky jednoho opavského obchodu. Jméno
každého, koho zde nachytali s lupem v kapse, bez milosti
zveřejnily. Včetně adresy bydliště na veřejné vývěsce.
Mezi vystavenými jmény se ocitly například také dvě čtrnáctileté dívky z Velkých Heraltic, které se snažily ukrást různé gumičky, sponky či mašličky za 1600 korun. „Doufáme, že to případné další zloděje odradí,“ vysvětlila neobvyklý způsob boje s
kriminalitou jedna z prodavaček.
Ale to bylo před dvaceti lety, ještě než začalo platit takzvané
GDPR, tedy zákon o ochraně osobních údajů. Dnes by s publikováním svých jmena na tabuli hanby museli zloději vyjádřit
písemný souhlas...

stalo se před 10 lety

Spartakiádní vrah
chodil po Opavě

J

eden z nejznámějších českých vrahů se před deseti lety
léčil v Opavě. Muž, který se původně jmenoval Jiří Straka a kvůli novému životu si změnil jméno na Jiří Novák, v
roce 1985 zavraždil tři ženy, další dvě chtěl zabít a nejméně čtyři znásilnil. Bylo mu pouhých šestnáct let a od trestu ho zachránil nízký věk.
Před deseti lety na něj lidé mohli běžně narazit v opavských ulicích. Vrah totiž dostal po propuštění z věznice
soudně nařízenou psychiatrickou léčbu v Bohnicích a pak
ho přeložili do Opavy. Několikrát žádal o propuštění na svobodu, podařilo se mu to až těsně před Vánoci 2004. Opavský soud uvěřil odborníkům, podle nichž už Straka nebyl
nebezpečný, a pustil ho po bezmála dvaceti letech za mřížemi na svobodu. Jenže veřejnost měla z propuštění vraha
strach a na tlak sousedů se Jiří Straka odstěhoval na Frýdeckomístecko. Dnes žije pod jménem Novák a podle posledních dostupných informací je ženatý s ženou Růženkou,
kterou potkal v opavské léčebně.

krátce

Slezská univerzita
částečně otevře knihovnu
Slezská univerzita v Opavě od 20. dubna částečně zpřístupní knihovnu v přístavbě budovy
fakulty veřejných politik na Bezručově náměstí 14. Otevřeno bude zatím každé úterý a čtvrtek od 9 do 12 hodin.
Aby se zabránilo shromažďování většího počtu studentů v
prostorách knihovny, je nutné si napřed vyhledat požadovanou knihu přes online katalog. Do e-mailu knihovnaopava@
slu.cz pak studenti musí uvést své jméno a příjmení, jméno
autora, název knihy, signaturu, přírůstkové číslo a také čas,
kdy si knihu přijdou vyzvednout. „Výdej bude prováděn bezkontaktně. Dostavte se ke vchodu do studovny, kde budete
mít připravenu požadovanou literaturu. Je nutné dodržet dohodnutý čas,“ připomínají zástupci univerzity a dodávají, že
vracení knih je nadále možné pouze přes bibliobox. (tep)

OPAVA

Kabelka zmizela
v nestřeženém okamžiku
HLUČÍN

Některým zlodějům stačí okamžik. Poučena
je o tom nyní už také třiapadesátiletá žena z

Opavska.
Dotyčná byla 8. dubna okolo osmé ráno nakupovat v supermarketu v ulici Celní v Hlučíně. Právě si ukládala nákup do auta Škoda Rapid a kabelku měla volně odloženou v nákupním vozíku. Stačila ale
chvilková nepozornost a taška byla fuč. Spolu s ní i peněženka, neupřesněná hotovost, osobní doklady a platební karta. Celková hmotná
škoda činí dva a půl tisíc korun. Policie na telefonu 974 737 701 uvítá
jakékoli informace, které jim pomohou při vyšetřování.
(dat)
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Kamufláž ohrožovala civilisty
V

místě přírodní rezervace mezi Zábřehem u Dolního Benešova a Kouty
stála za druhé světové války obrovská falešná továrna. Ve velkých, v noci nasvícených halách lidé předstírali provoz. Po kolejích jezdil vláček a z komínů, u nichž šlo
ve skutečnosti o kmeny stromů, se kouřilo. Místní museli továrnu postavit na rozkaz Němců, aby uchránila Vítkovické železárny. Několik let se pak ale třásli strachy o
svá obydlí i životy.
Ještě více než v jiných obcích se za druhé
světové války, zejména pak na jejím konci za
Ostravsko-opavské operace, děsili bombových útoků lidé v Zábřehu u Dolního Bene- Útok na falešné železárny by blízkou zástavbu poškodil, ne-li zdemoloval.
šova a v Koutech. Jejich hrůza
rala
r na levé straně řeky Opavy, ské pracovní služby v Kravařích. Vzhledem
byla zcela oprávněná. Jen koum Zábřehem a Kouty. V blíz- k tehdejší technice se dá předpokládat, že
historie mezi
síček od zástavby obcí totiž stákosti
k se nacházely obce Smolkov, americké průzkumné svazy ještě před bomla atrapa továrny. Paradoxně ji zde
de postaviposta i Háj a M
Mokré
k é Lazce. Nejblíže byla maketa Zá- bardováním uskutečnily fotografování z letali místní, navíc na svých pozemcích, právě břehu. V klidu ale nemohli být ani Koutští, i dla. Na rozdíl od atrapy, skutečné železárny
proto, aby sklízela zásahy. Jejím úkolem bylo jim by případný bombový útok mohl poško- útokům čelily. K největšímu došlo 29. srpna
uchránit před bombardováním během Ost- dit domovy.
1944, navíc nečekaně, protože Němci očekáravsko-opavské operace tehdejší Göringovali útok ze západu, letadla ovšem mířila z
Spalovali
tu
látky
namočené
vy závody (Vítkovické železárny). Proto je
jihu. Ten den byly železárny dosti poničeny,
v motorovém oleji
musela věrně kopírovat. Němci si s vypukpřesto se je Němcům podařilo znovu uvést
nutím války železárny strategicky zabrali.
Na stovkách hektarů stály tovární haly, ve do provozu a fungovaly až do roku 1945.
Závod jim totiž umožnil začít vyrábět rych- kterých se ale nic nevyrábělo, a obytné domy,
Pamětníci mluvili
le a ve velkém zbraně a munici. V jejich ru- ve kterých nikdo nebydlel. Nechyběly ani koo útoku dřevěnou bombou
kou se rychle proměnil v pro ně důležité cen- míny, které tvořily kmeny stromů s odvrtatrum válečné výroby. Bylo jim ale také jasné, nými vnitřními otvory, a koleje, po kterých
Pokud jde o zřejmě prozrazenou atrapu,
že se protivník bude pokoušet továrnu zni- jezdil vláček tažený lokomotivou. Němci do- mezi pamětníky se proslýchalo, že jeden útok
čit, proto rozhodli o výstavbě utajené kamu- vedli atrapu k dokonalosti, v noci byla na- zde proběhl. Angloameričané chtěli údajflážní továrny. Doufali, že se spojenci nechají svícená a z komínů se kouřilo, takže z výšky ně Němce vystrašit, proto na továrnu svrhkopií zmást a veškeré útoky budou směřovat skutečně působila jako podnik v plném pro- li dřevěnou bombu, na níž stál nápis „dřevo
tam. Tento počin zřejmě neměl v zemi obdo- vozu. Výrobu zde předstírali titíž muži, kte- na dřevo“. Odborníci tuto událost vyloučit
by. Podobné makety továren sice běžně exis- ří atrapu postavili. Pravidelně sem přicházeli, nemohou, upozorňují ale na to, že skutečně
tovaly v zahraničí, u nás se ale o žádné další aby jezdili vláčkem a v noci budovy nasvěco- zaznamenán byl takový útok jen ve Francii.
zprávy nedochovaly.
vali. Dále spalovali textilie namočené do sta- Spojenecký bombardér se do blízkosti marého oleje z automobilů, které dlouho dout- kety dostal zřejmě jen jednou, a to 22. srpDomy v Zábřehu
naly, což vytvářelo dokonalou iluzi dýmu. na 1944. Šlo o poškozený letoun, který nalei Koutech byly ohroženy
Vše bylo postaveno z kvalitního dřeva, u těl na rafinerii v Polsku. Ještě se mu podařilo
Když Němci hledali v mapách pro svůj stěn si stavitelé pomáhali rákosem a plete- proletět nad kamuflážní továrnou, nedaleko
plán prostor, který musel náležet Říši a ne- ným proutím.
ní pak ale spadl. I v případě této události však
směl být příliš vzdálen skutečnému závohistorikům jistota chybí. Maketa u Zábřehu
Focení
falešného
závodu
du, stanul jejich prst právě na okolí Zábřehu.
přežila celou válku a na jejím konci začala být
se trestalo smrtí
Majitelé zdejších luk a polí povinně rukovamístními rozebírána k opravě domů. Nejprve
li do Wehrmachtu, takže Němcům v záboObjekt Němci přísně střežili od Zábřehu se tam pro dřevo odvážili někteří obyvatele
ru soukromé půdy nic nebránilo. A tak roku i od Koutů. Přestože se akci snažili mermo- Mokrých Lazců a Koutů. Po přechodu fron1943 povolali staré muže, nebo muže nějak mocí utajit, focení makety se dokonce tresta- ty si tu pak pro materiál chodili lidé z dalších
zraněné či nemocné, kteří nemohli válčit, a lo smrtí, spojenci o ní pravděpodobně vědě- obcí v okolí. Využívali jej k opravě zničených
donutili je ke stavbě. Vesměs šlo o obyvatele li, protože k jejímu bombardování nedošlo. obydlí i k topení. Aby maketa rychle zmizela,
Kravař a obcí v okolí. Pod jejich rukama brzy Nezaútočili na ni ani v červnu 1944, kdy bylo v zájmu i Zábřežských, kteří tady chtěli
vyrostla obrovská fabrika, která se rozprostí- učinili letecký nálet na dřevěné domky říš- osít pole.
Nikol Pačková

osobnost

Obchodník a starosta
Anton Onderscheka
B

ěhem svého působení v lo díky svému hospodářskému
čele města Vítkova se stal potenciálu usilovat i o to, být
významnou autoritou a jed- správním centrem širší oblasti.
ním z nejúspěšnějších předMezi Onderschekovy nejvýstavitelů místní samosprávy. znamnější počiny náleží zaloPrávě s jeho jménem je spo- žení městské spořitelny, zřízení
jena řada významných akcí, chudobince, veřejné městské
jež přinesly obyvatelům měs- nemocnice, dokončení rozsáhta značný prospěch.
nových
spěch.
lého parku, výstavba
výsta
Narodil se 8..
komunikací i
ko
Spolu
s
manželkou
a
dvěma
října 1863 v ro-zkrášlení celzk
dětmi byl v březnu 1946
dině poslední-kového vzhleko
odsunut do Bavorska.
ho vítkovské-du města a
ho perníkáře a
rovněž jeho
ro
voskáře Antona
Onderscheky. elektrifikace
elektrifikace. Ulice
na Onderscheky
Ulic zůstávaPo absolvování pěti tříd obec- ly dlouho osvětleny jen něné školy ve Vítkově navštěvo- kolika petrolejovými svítilnaval Anton junior tři roky opav- mi, než bylo o Vánocích roku
skou reálku. Z důvodu nemoci 1904 ve městě poprvé rozžato
se i přes své nadání musel vzdát elektrické osvětlení. Teprve od
dalšího studia a začal se věnovat roku 1913 začaly být budovářemeslu. Působil jako obchodní ny chodníky, které do té doby
příručí ve Vídni, kde součas- byly jen podél domů na náně navštěvoval obchodní ško- městí. Starosta modernizoval
lu. Roku 1885 převzal otcův ob- a zefektivnil fungování městchod a svůj zájem soustředil na ského úřadu, zásadním způsověci veřejné. V roce 1902 se jako bem se podílel na organizování
nezávislý stal starostou měs- hospodářských a řemeslných
ta. Plynule navázal na úspěš- výstav, byl iniciátorem zřízení
né starostenské období svého mateřské školy a stál také v čele
předchůdce Karla Zimmera a spolku pro zbudování nového
obdobně jako on dokázal pro- kostela, jenž stále zůstává nejzíravě využívat tehdy příhod- výraznější dominantou města.
ných podmínek, kdy nabýval Onderschekovy mimořádné
na významu rychle se rozvíjejí- zásluhy byly oceněny udělecí místní textilní průmysl, čímž ním Zlatého záslužného kříže
se stabilizovala ekonomická si- s korunou, i Zlatým záslužným
tuace města. To následně moh- křížem Červeného kříže. Opo-

menout nelze ani skutečnost,
že město provedl převážnou
částí těžkého období první světové války. Na funkci starosty
rezignoval ze zdravotních důvodů v roce 1917.
Když byla po vzniku republiky ve Vítkově zřízena pobočka německého kreditního ústavu, stal se předsedou jejího
řídícího výboru. Vedle toho se
svým synem Egonem (*1893)
vedl obchod se smíšeným zbožím a výrobnu sodové vody ve
vlastním domě č. 9 na náměstí. Byl také spolumajitelem firmy na výrobu likérů Lubowsky
& Onderscheka, kterou však
roku 1926 převzal jejich vítkovský konkurent a majitel hotelu Goliáš Josef Goldberger. Ten

ovšem kvůli svému židovskému původu v roce 1938 emigroval a později žil ve velmi
nuzných podmínkách v Londýně. Zařízení Goldbergerovy likérky převzalo místní vedení nacistické strany a Egon
Onderscheka pak některé jeho
části koupil zase zpět a opět se
začal věnovat výrobě likérů.
Jeho otec Anton se vzhledem
k pokročilému věku zcela stáhl z veřejného života a i vedení rodinného podniku přenechal synovi. Egon se v nových
poměrech zjevně soustředil
spíše na rodinný obchod než
na politiku. Sice se stal členem
nacistické strany a od prosince
1943 vykonával i funkci takzvaného Blockleitera, ale po
válce na svou obhajobu tvrdil,
že mu bylo vyhrožováno koncentračním táborem, neboť
dříve spolupracoval s židovskými obchodními partnery.
Spolu s manželkou a dvěma
dětmi byl v březnu 1946 odsunut do Bavorska a i zde pak
pracoval jako destlilér a mistr ve výrobně limonád. Jeho
otec Anton byl zařazen do odsunu o tři měsíce později a do
Bavorska byl vysídlen v červnu
1946. Navzdory tomu, že stopy
jeho nevšedního úsilí o rozvoj
města Vítkova jsou zřetelné do
dnešních dnů, dožíval v chudobě, téměř slepý, osamělý a
zapomenutý v pečovatelském
domě ve městě Günzburg an
der Donau. Zemřel 24. října
1956 v požehnaném věku 93
let.
Branislav Dorko

