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Vážená paní náměstkyně,
dne 22. prosince 2017 byl Krajskému úřadu Olomouckého kraje doručen Váš dopis
č. j. 33896/2017-KRP, ve kterém žádáte o spolupráci při přípravě Zprávy o situaci
národnostních menšin za rok 2017. Zasílám odpověď na jednotlivé položené otázky.
Ad 1. V Olomouckém kraji nebyl Zastupitelstvem Olomouckého kraje Výbor pro
národnostní menšiny zřízen1.
Olomoucký kraj se však problematikou národnostních menšin zabývá. V rámci tvorby a
implementace Střednědobého plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky
2015 – 2017 byla zřízena Pracovní skupina Etnické menšiny a cizinci, ve které byly
zastoupeny 2 Romky a 2 Romové z lokalit s vyšším počtem příslušníků romské menšiny.
Pracovní skupina se nezabývala pouze sociálními službami, ale i dalšími aktivitami.
Romové se např. v roce 2017 významně podíleli na Veletrhu inkluze, který byl realizován
Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci v projektu
ROMSPIDO.
Krajská koordinátorka pro záležitosti národnostních menšin byla ve sledovaném období
v přímém kontaktu zejména s romskými a proromskými organizacemi, kterým předávala
informace o aktuálním dění, informace byly zasílány byly i ostatním subjektům, které se
zabývají národnostními menšinami a cizinci. Zúčastňovala se většiny akcí, které
organizace realizovaly a v případě potřeby se podílela i na jejich organizaci.
Prostřednictvím pracovníků obecních úřadů obcí s rozšířenou byly distribuovány informace
týkající se možnosti získat podporu z dotačních titulů na aktivity příslušníků národnostních
nebyly splněny předpoklady pro obligatorní ustanovení tohoto výboru stanovené ustanovením ů 78 odst. 2
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
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menšin a další informace s problematikou související. Aktéři působící na tomto poli byli
informováni také o možnostech získat finanční prostředky na činnost z Ministerstva kultury
ČR, nadací i z rozpočtu Olomouckého kraje.
Ad 2.
a. Příklady dobré praxe v roce 2017
Popsány jsou aktivity, z nichž převážná část má již v kraji dlouholetou tradici a jsou
navštěvovány příslušníky národnostních menšin i majoritní společností. Nestátní
neziskové organizace, které poskytují služby sociální prevence, pravidelně pořádají
drobnější akce - oslavy Dne Romů v dubnu pro své klienty i veřejnost (Charita Olomouc,
Oblastní charita Přerov, Charita Kojetín, Společenství Romů na Moravě, o.p.s.,
Jekhetane).
Charita Olomouc v sobotu 19. září 2017 uspořádala devatenáctý ročník Romské pouti na
Svatém Kopečku u Olomouce, jejímž mottem bylo: „Kořeny – Rodina - Smysl. Ctím
tradice. Vážím si slova. Tvořím rodinu.“ Mši svatou v bazilice Navštívení Panny Marie
celebroval romský kněz Vojtěch Vágai. Odpoledne následoval kulturní program.
Hlavním aktérem prezentace romské kultury a udržování tradic je pobočka spolku
Společenství Romů na Moravě - Romano jekhetaniben pre Morava v Olomouci, jejíž
předsedkyně Jiřina Somsiová vede taneční a hudební kroužek, služby sociální prevence,
věnuje se i doučování dětí. Své aktivity rozšířila i mimo Olomouc, od roku 2013 působí i
v Pěnčíně.
Dne 11. 4. 2017 uskutečnil spolek oslavu Mezinárodního dne Romů v Letním kině Hoblina
v Olomouci, na které vystoupily taneční soubory SRNM Ternore, Khale jakha Charity
Olomouc a Karika Statutárního města Olomouce. Z hudebních skupin pak babylon Uničov,
MIX Olomouc, Gipsy bacht a Gipsy Prostějov.
Dne 29. 7. 2017 realizoval spolek Olomouci v pořadí již 10. ročník festivalu romské
kultury Romani Gili v areálu Hospody U Žida v Olomouci. Mimo hudebních skupin Gipsy
Bacht, Gipsy Rytmus, MIX SRNM, Babylon Náklo, dále vystoupily taneční soubory Láče
Jirolka Charity Přerov, Karika a Jagori Statutárního města Olomouc a Ternore SRNM
Olomouc.
Nezisková organizace Společně – Jekhetane, o.p.s., která zajišťuje služby sociální
prevence a komunitní práci v Hanušovicích uskutečnila 2 akce s kulturním, sportovním a
vzdělávacím programem, kterých se zúčastnili nejen Romové, ale i majoritní společnost,
což v dané lokalitě je významným prvkem integračních snah. Dne 21. 6. 2017 organizace
uspořádala druhý ročník velmi úspěšné akce Den záchranných složek v Hanušovicích.
Akci podporuje nejen město, ale i zájmové spolky a firmy. Dne 16. 10. 2017 se konala na
školním hřišti akce pro děti i rodiče s názvem Léto končí, zábava pokračuje.
Dům dětí a mládeže v Hranicích zajišťuje pod vedením romského sociálního pracovníka
Mgr. Roberta Sutorého volnočasové aktivity dětí a doučování, součástí je i hudební a
taneční kroužek. Dne 21. 10. 2017 se uskutečnil v pořadí již 15. ročník taneční soutěže
Terne čercheňa. Soutěžilo se ve dvou disciplínách, a to tradičních romských tancích a
moderních tancích. Na soutěž se přihlásilo 31 skupin z Ostravy, Přerova, Olomouce, Oder,
Vsetína a Brna, zúčastnilo se 27 souborů, převažovaly moderní tance, u romských pak se
nově objevily zajímavé „scénické“ choreografie. Ve srovnání s předchozími lety byla
z motivačních důvodů zařazena ještě 3. kategorie, a to cena organizátora, ocenění a

poháry tudíž získalo 9 tanečních formací.
Aktivní je dále Židovská obec Olomouc, která každoročně spolupořádá s Muzeem umění
Olomouc Dny židovské kultury Olomouc s velmi bohatým programem. V roce 2017 se
jednalo již o 11. ročník.
Kulturní akce realizuje dále v Olomouckém kraji Řecká obec v Šumperku a na Jesenicku.
b. Ve sledovaném období nebyly zjištěny žádné problémy související s národnostními
menšinami.
Ad 3. Olomoucký kraj nevyhlašoval zvláštní dotační titul na aktivity směřující
k národnostním menšinám.
Pro rok 2017 vyhlásil Olomouc kraj „Program podpory kultury v Olomouckém kraji“,
který byl určen k podpoře kulturních aktivit různých typů pořádaných fyzickými i
právnickými osobami. Dotační titul je zacílen na uměleckou a kulturně – vzdělávací
činnost. O dotace mohou žádat i příslušníci národnostních menšin k presentaci svých
kulturních tradic. V tabulce jsou uvedeni žadatelé o podporu a podpořené projekty.
Žadatel

Název projektu

ASOCIACE
ŘECKÝCH OBCÍ
V ČESKÉ
REPUBLICE, z.s.
- Řecká obec
Javorník,
pobočný spolek
Židovská obec
Olomouc

FOLKMÁJ 2017
7. ročník festivalu folkloru a národnostních menšin žijících
v ČR, setkávání hudebníků hrajících na nástroje uznané
UNESCO a folklorních souborů z ČR, Slovenska, Řecka,
Bulharska, Polska, Německa

Muzeum umění
Olomouc, státní
příspěvková
organizace
Demokratická
aliance Romů
ČR, z.s.
ZO DAR ČR
Prostějov
Společenství
Romů na Moravě
Romano
jekhetaniben pre
Morava
Svaz Němců
Severní Morava Orlické hory, z. s.,
Šumperk
Spolek Čechů z
Volyně a jejich
přátel - Hněvotín

Realizace výstavy, v jejímž rámci byl vydán katalog s
kulturně-historickým textem o historii olomoucké židovské
obce a olomoucké synagogy. Projekt je součástí festivalu
Dny židovské kultury 2017
Fascinace skutečností. Hyperrealismus v české malbě
Dny židovské kultury Olomouc 2017

Poskytnutá
částka

45 000 Kč

30 000 Kč

100 000 Kč

Romská píseň 2017
15 000 Kč
Kdo si hraje, nezlobí

50 000 Kč

10. ročník Romani Gili Olomouc
30 000 Kč
XIII. Mezinárodní festival vokální duchovní hudby
90 000 Kč
vystoupení českého krajanského folklorního spolku z
města Žitomír Ukrajina na akci Bělotínský týden zpěvu,
který se koná v Hranicích na Moravě a festivalu Folklor

18 000 Kč

z.s.
Celkem

bez hranic Ostrava.
378 000 Kč

Dotační program Podpora integrace romských komunit byl směřován k sociálnímu
začleňování a prevenci sociálního vyloučení osob. Zacílen byl na podporu akcí/projektů
směřujících k sociálnímu začleňování a prevenci sociálního vyloučení příslušníků
romských komunit na území Olomouckého kraje, a to zejména na komunitní sociální práci.
Na tuto oblast by vyčleněna částka 150 000 Kč.
Žadatel
Společně –
Jekhetane, o.p.s.
Ostrava
Společenství
Romů na Moravě
Romano
jekhetaniben pre
Morava
KAPPA-HELP,
spolek
Přerov
Celkem

Název projektu
Podpora integrace Romů v Hanušovicích

Poskytnutá
částka
30 000 Kč

Komunitní centrum SRNM Olomouc a Pěnčín
30 000 Kč

Učíme se zážitkem

15 000 Kč
75 000 Kč

Pro úplnost uvádím, že podpořeni byli všichni žadatelé. Akcent na financování komunitní
práce byl zvolen s ohledem na skutečnost, že téma je podporováno z dotačního programu
Úřadu vlády ČR – Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce, kde je požadavek
minimálně 30% dofinancování žadatelem. Nižší počet žadatelů je pravděpodobně
zapříčiněn i čerpáním finančních prostředků z OP Z a realizací projektů v rámci
Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám na Jesenicku a v Moravském
Berouně, kde působí Agentura pro sociální začleňování v sociálně vyloučených
komunitách.
Ad 4. Olomoucký kraj nemá žádné zkušenosti týkající se implementace Evropské charty
regionálních a menšinových jazyků.
Ad 5. Výbor pro národnostní menšiny je v Olomouckém kraji zřízen pouze v obci Kobylá
nad Vidnávkou. Pokud jde o statutární města, pak v Olomouci, Přerově a Prostějově
v rámci komunitního plánování sociálních služeb byly zřízeny pracovní skupiny na
národnostní/etnické menšiny a cizince.
Ad 6. Informaci o stavu pohřebišť, kde se nacházejí neupravené hroby německých
obyvatel z minulosti, zpracoval Odbor strategického rozvoje Krajského úřadu
Olomouckého kraje.

Seznam pohřebišť v Olomouckém kraji,
kde se nacházejí neupravené hroby německých obyvatel z minulosti
Obec
Obec Bělá pod
Pradědem,
Domašov 381,
790 01 Bělá
pod Pradědem

Obec Jívová,
čp. 69,
783 16 Dolany

Počet
pohřebišť
s německ
ými hroby
2

1

Obec Uhelná,
čp. 163,
790 68 Uhelná
2
Obec Kobylá
nad
Vidnavkou,
čp. 53,
790 65
Obec Polom,
čp. 52,
753 65

1

1

Obec Bílá
Voda,
Kamenička 37,
790 69 Bílá
Voda
Město Staré
Město, nám.

1

2

Sdělení obce
V obci jsou 2 veřejné hřbitovy, o které se stará obec. Na těchto se
nacházejí historické německé hroby po původních obyvatelích.
Většina z nich je již opuštěná, neboť potomci buď již nejsou mezi
námi anebo byli po válce odsunuti a žijí někde v Německu.
U hrobů, které nikdo neudržuje a nejsou již ani předplaceny,
provádí základní údržbu obec.
Nyní je zpracována projektová dokumentace na revitalizaci
obou hřbitovů, kde je na obou naplánováno zřízení pietního
místa, kam se přesunou některé zachovalé náhrobky z těchto
opuštěných německých hrobů.
Obec Jívová byla až do roku 1945 obcí německou. V obci se
nachází velký hřbitov. V roce 2016 jsme za spoluúčasti dotace
SZIF opravili obvodovou stěnu hřbitova. V roce 2017 za spoluúčasti
dotace MMR jsme opravili márnici, která je rovněž součástí
hřbitova. Na hřbitově je stále několik desítek německých hrobů.
Bývalí němečtí občané mají pronajatý jeden hrob, o který pečují.
Místní občané po dohodě s bývalými německými občany udržují
dva až tři hroby. O ostatní hroby se snaží pečovat obec Jívová. Je
zde však cca 30 hrobů, kde jsou náhrobky vyvrácené, poškozené a
z části odcizené. Za poslední tři roky naše obec do opravy hřbitova
z vlastních prostředků investovala cca jeden a půl milionu a
z dotací jsme obdrželi cca jeden milion. Naše obec uvítá každou
pomoc, která povede k opravě poškozených hrobů nebo k obnově
zeleně na hřbitově.
Obec Uhelná má 2 pohřebiště, přičemž na pohřebišti v k. ú. Nové
Vilémovice na p. č. 1665/2 se nachází pouze hroby německých
obyvatel, které jsou různého stáří a různého stavu a doposud
nebyly nikterak upravené, tzn., že v mnoha případech nelze přečíst
iniciály zesnulého. Na druhém pohřebišti v k. ú. Uhelná na p. č. 263
se nachází pouze pár neupravených hrobů německých obyvatel.
Na katastrálním území Kobylá nad Vidnavkou se nacházejí hroby
německých obyvatel, ke kterým nejsou uzavřené nájemní smlouvy.
Údržbu a základní úpravu těchto hrobů zajišťuje obec Kobylá nad
Vidnavkou na vlastní náklady.
Na obecním hřbitově v Polomi se nalézá několik neupravených
hrobů německých obyvatel, u kterých se nepodařila kontaktovat
pozůstalá rodina.
Obec Polom v roce 2014, ve spolupráci s německými rodáky a
spolkem sudetských Němců Kravařsko, upravila hroby německých
rodáků v rámci projektu Česko-německého fondu budoucnosti. Dne
15. 8. 2014 byl v rámci projektu vysvěcen Památník usmíření.
Další úpravy německých hrobů jsou plánovány.
O německé hroby se na hřbitově stará obec. Jsou zde hroby, které
by zasloužily větší údržbu, ale v důsledku finanční náročnosti se do
toho obec nepouští.
Na pohřebištích v katastrálním území Staré Město pod Králickým
Sněžníkem a katastrálním území Nová Seninka se nachází

Obec
Osvobození
166, 788 32
Staré Město
Obec Sobotín,
čp. 54, 788 16
Petrov nad
Desnou

Město
Vidnava,
Mírové
náměstí 80,
790 55
Obec
Vápenná, čp.
442, 790 64

Obec
Mikulovice,
790 84
Město Uničov,
Masarykovo
nám. 1,
783 91 Uničov

Obec Dolany,
783 16

Počet
pohřebišť
s německ
ými hroby

neupravené hroby německých obyvatel z minulosti. Na těchto
pohřebištích nebyly hroby německých obyvatel upraveny.

1

1

1

1

2

1

Město Štíty,
nám. Míru 55,
789 91 Štíty

2

Obec
Hlubočky,
Olomoucká 17,
783 61
Hlubočky

1

Obec Velké
Kunětice, č.p.
146, 790 52
Obec Dlouhá
Loučka,
1. máje 116,
783 86 Dlouhá

Sdělení obce

1
2

V obci je jeden veřejný hřbitov, o který se stará obec Sobotín. Na
tomto hřbitově se nacházejí historické německé hroby po
původních obyvatelích v počtu 32. Většina z nich je již opuštěná,
neboť potomci buď již nejsou mezi námi anebo byli po válce
odsunuti a žijí někde v Německu.
U těchto hrobů, které nikdo neudržuje a nejsou již ani předplaceny,
provádí základní údržbu obec Sobotín.
V roce 2017 jsme na veřejném pohřebišti města Vidnavy
nerealizovali žádné úpravy či opravy německých hrobů a
památníků.
Provádí se zde jen běžná údržba vzhledem k tomu, že v minulých
letech proběhla celková revitalizace veřejného pohřebiště města
Vidnavy včetně údržby a stav hrobů německých obyvatel je
dobrý.
Na pohřebišti v k. ú. Vápenná, p. č. 407/3 a p. č. 404/2 se
neupravené hroby německých obyvatel z minulosti nachází. Jedná
se o hroby a pomníky, popř. jen náhrobky, kde již nejsou převážně
čitelné nápisy.
Dále se zde nachází pomník obětem Frývaldovské stávky z roku
1931, kde je pochováno 7 účastníků převážně německé
národnosti.
Na pohřebišti v obci Mikulovice, k. ú. Mikulovice u Jeseníku se
nachází neupravené hroby německých obyvatel z minulosti. Obec
Mikulovice doposud hroby německých obyvatel neupravovala.
Na hřbitově v Uničově v k. ú. Uničov se v současné době nachází
29 německých hrobů z minulosti, z toho oprava byla provedena u
pěti z nich, u ostatních nebyla žádná oprava provedena. Na
hřbitově v Renotech v k. ú. Renoty se nachází 6 německých hrobů
z minulosti, u kterých nebyly provedeny žádné opravy. Údržba o
tyto hroby spočívá jen v posečení trávníku, kterým jsou hrobová
místa porostlá.
Na území obce Dolany, v místní části Pohořany (k.ú. Pohořany na
Moravě, parc.č. 71) se nachází starý německý hřbitov, hroby jsou
neudržované.
Hroby německých obyvatel se nacházejí na pohřebišti ve Štítech
(k. ú. Štíty – město) a na pohřebišti v místní části Heroltice (k. ú.
Heroltice u Štítů). Na žádném z pohřebišť nebyly hroby německých
obyvatel upravovány.
Na katastrálním území Hlubočky, p. č. 2061 se nachází hřbitov,
jehož provozovatelem je obec Hlubočky. Na tomto pohřebišti se
nacházejí neupravené hroby německých obyvatel z minulosti.
Celkový počet těchto hrobů nelze sdělit, jelikož některá hrobová
zařízení jsou neúplná, dle zachovalých náhrobků lze identifikovat
cca 20 hrobů.
Na pohřebišti v k. ú. Velké Kunětice se nachází devět hrobů
německých obyvatel s minulosti, které je potřeba upravit. Další tři
hroby byly již v minulosti upraveny, a to příbuznými rodinami.
Na pohřebišti v Dlouhé Loučce, katastrální území Dolní Dlouhá
Loučka a na pohřebišti v místní části Křivá, katastrální území Křivá
se nacházejí neupravené hroby německých obyvatel z minulosti.
V posledních letech výše zmíněné hroby upravovány nebyly.

Obec
Loučka
Město
Moravský
Beroun,
náměstí 9.
května 4,
793 05
Moravský
Beroun
Obec Nový
Malín, čp. 240,
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Jindřichov u
Šumperka

Obec Vlčice
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Hory v
Jeseníkách
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789 76
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Město Moravský Beroun provozuje veřejné pohřebiště v k. ú.
Moravský Beroun. Na tomto pohřebišti se nachází hroby
německých obyvatel, na které jsou uzavřeny řádné nájemní
smlouvy s německým občanem a hroby jsou v dobrém stavu.
Na parcele města v k. ú. Nové Valteřice se nachází pozemek
vedený jako ostatní plocha se způsobem využití pohřebiště. Na
tomto pozemku se nachází hroby německých obyvatel, které
nejsou upraveny. Na tomto pozemku pohřebiště není provozováno.
Na pohřebišti v Novém Malíně se nachází 78 neudržovaných hrobů
původních německých obyvatel.
Na pohřebišti v Mladoňově se nachází 3 neudržované hroby
původních německých obyvatel. Žádný z hrobů nebyl v minulosti
upraven.
V obci Rejchartice u Šumperka se v obci nachází 13 hrobů
německých občanů, které nejsou udržovány.
V obci Jindřichov jsou čtyři pohřebiště, na kterých se nacházejí
hroby německých obyvatel.
Pohřebiště u kaple v místní části Pekařov, k. ú. Pekařov, které se
již k pohřbívání nepoužívá, a jsou zde jen hroby německých
obyvatel.
Další pohřebiště, která se používají a kde jsou také hroby
německých obyvatel je hřbitov u kostela v Pustých Žibřidovicích, k.
ú. Pusté Žibřidovice, nedaleko kostela v Nových Losinách, k. ú.
Nové Losiny a u kostela v Habarticích, k. ú. Habartice u
Jindřichova.
Obec provádí pravidelnou údržbu zeleně na těchto pohřebištích
během roku. Povalené náhrobky již byly v minulých letech
postaveny a torza náhrobků, u kterých už ani nebylo možné určit
původní místo byly srovnány ke hřbitovním zdem.
Na hřbitově ve Vlčicích, p. č. 387 v k. ú. Vlčice u Javorníka se
nachází 21 neupravených hrobů německých obyvatel z minulosti.
Žádné hroby německých obyvatel nebyly v minulosti upraveny.
Několik neupravených hrobů na pohřebištích.
Pohřebiště u farního kostela ve Zlatých Horách p. č. 2/1 v k. ú.
Zlaté Hory cca 20 hrobů.
Pohřebiště Salisov p. č. 1202 v k. ú. Ondřejovice cca 10 hrobů
(Kurt Knispel).
Pohřebiště Rejvíz p. č. 79 v k. ú. Rejvíz cca 5 hrobů.
Zatím upraveny pouze drobnosti, např. postavení spadlých
pomníků, na větší opravy nedostatek finančních prostředků.
Část obce Benkov – z historických pramenů je známo, že od konce
17. století se obec Benkov stala převážně německou obcí, je to
patrné z pozůstatků náhrobků na tomto hřbitově. Pohřebiště včetně
opuštěných německých hrobů bylo ve velmi špatném stavu po
dobu několika desetiletí v důsledku odsunu německého
obyvatelstva. O tyto hroby se neměl kdo starat a ani nebyla snaha
toto poslední místo odpočinku udržovat.
V roce 2016 zastupitelstvo obce Dlouhomilova, vzalo na vědomí
připomínky občanů na neutěšený stav hřbitova v Benkově.
Rozhodlo, přihlásit se k odkazu Němců a důstojně zvelebit toto
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pietní místo svým obyvatelům, kteří tady prožili celý svůj život.
Hřbitov prošel obnovou, která spočívala ve výstavbě oplocení
celého hřbitovního prostoru, odstraněním rozpadlého objektu
nevyužívané márnice a vysazení okrasné zeleně.
Na katastrální území obce Hrabišín se nacházejí dvě pohřebiště,
v současnosti obec provozuje pouze jedno pohřebiště. Na obou
pohřebištích se nacházejí neupravené hroby německých obyvatel.
Na pohřebišti katastrálního území Obce Chromeč se staráme o
jeden hrob neznámého německého vojína. Tato skutečnost je
potvrzena od dřívějších místních pamětníků. Jméno na hrobovém
místě není uvedeno.
Na pohřebišti města Potštát p. č. 1565 v k. ú. Potštát se nachází
několik neupravených hrobů německých obyvatel. Nachází se zde i
hrobka rodiny Des Fours Walderode, kterou plánuje města opravit.
V obci Hraničné Petrovice se nacházejí na hřbitově hroby
německých obyvatel. Hroby, na kterých byly náhrobní kameny se
obnovily, postavily a osázely květinami. Hroby bez identity se
osázely květinami. Neupravené hroby se nacházejí v minimálním
množství. Obec ročně vynakládá nemalou částku na udržování
hrobů.
Na území města Javorník (okr. Jeseník) se nachází tato pohřebiště
s německými hroby:
1. Obec Javorník, katastrální území Javorník – ves, parcelní číslo
3, vlastnické právo – Římskokatolická farnost Javorník ve
Slezsku: město zabezpečuje pouze základní údržbu těchto
hrobů v rámci pravidelné údržby celého pohřebiště
2. Obec Javorník, katastrální území Bílý Potok, parcelní číslo 247,
vlastnické právo – město Javorník: město zabezpečuje pouze
základní údržbu těchto hrobů v rámci pravidelné údržby celého
pohřebiště.
3. Obec Javorník, katastrální území Travná u Javorníka, parcelní
číslo 589, vlastnické právo – Římskokatolická farnost Travná:
město zabezpečuje pouze základní údržbu těchto hrobů v rámci
pravidelné údržby celého pohřebiště.
4. Obec Javorník, katastrální území Zálesí u Javorníka, parcelní
číslo 803, výměra 1033 m2, vlastnické právo – město Javorník:
- na daném pohřebišti se po odsunu původního německého
obyvatelstva pohřbívalo pouze jednou a to v roce 1969,
- stávající vedení města začalo v roce 2015 řešit katastrofální
stav daného pohřebiště odstraněním náletových dřevin a
rostlin, vyzvedáváním náhrobků ze země, monitorováním
jmen mrtvých, vyklizením márnice a odkopáním základů
k zabránění vzlínání vlhkosti,
- při monitorování jmen mrtvých spolupracuje město
s německým rodákem panem Georgem Schiedeckem, nar.
24. 4. 1945, bydlištěm Römerweg 22, Kirchroth, který
pravidelně navštěvuje Javorník – Zálesí,
- v současné době je monitorováno 102 pomníků a křížů, ale
je předpoklad, že v zemi jsou další artefakty,
- v roce 2018 byla podána na OK žádost o poskytnutí dotace
na opravu márnice,
- v průběhu roku 2018 bude pokračováno v úpravě pohřebiště
(odstranění kořenů vykácených dřevin, odvoz nadbytečné
zeminy s cílem vyrovnat plochu pohřebiště a zatravnit ji),
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dalším vyzvedávání artefaktů a monitorování jmen mrtvých,
během tohoto roku musí město zlegalizovat přístup na
pohřebiště (v současnosti je přístup možný pouze přes cizí
pozemky),
- v roce 2019 chce město podat žádost o dotaci na úpravu
pohřebiště, obvodové zdi a hrobů – pomníků,
- vzhledem k tomu, že stávající stav pohřebiště v Zálesí je
katastrofální (především hrobová místa) a jeho úprava bude
pro město Javorník finančně náročné, uvítá město odbornou
pomoc.
V katastru obce Město Libavá se nachází tři německá pohřebiště
po německých obyvatelích, kteří byli v roce 1946 z území České
republiky vysídleni. Žádné samostatné hroby, pokud je známo, se
v katastru obce nevyskytují.
Popis a umístění jednotlivých pohřebišť:
- Město Libavá – přímo v katastru obce se na parcele č.
948/50 nachází bývalé pohřebiště. Ještě v roce 1946 bylo
využíváno i s novými přistěhovalci. Po vzniku Vojenského
výcvikového tábora Moravský Beroun v roce 1947 byl
hřbitov zrušen. Dle pamětníků bylo pohřebiště využito ještě
v roce 1948 novými přistěhovalci. O jeho zrušení se
nezachoval žádný písemný záznam. Ze 14. února 1951 je
známa směrnice čj. 662-HSS 1951 z MNO zaslaná
újezdním úřadům. Směrnice informuje o dalším postupu při
likvidaci německých hřbitovů ve vojenských prostorech.
Náhrobky na volně přístupném hřbitově byly postupně
rozkrádány a hřbitov devastován. Ostatky nebyly
exhumovány a hřbitov postupně zanikl. V roce 1968 byla na
ploše hřbitova postavena sovětským okupačním vojskem
tělocvična. Shrnuté zbývající náhrobky a lidské ostatky byly
odvezeny na neznámé místo ve vojenském prostoru. Torzo
tělocvičny bylo v roce 2009 zbouráno. Není známo, zda se
na ploše zaniklého hřbitova, mimo plochu, kde stála
tělocvična, nějaké ostatky nachází. V současnosti je plocha
zaniklého hřbitova srovnána a zatravněna. Vedení obce ve
spolupráci s místním Okrašlovacím spolkem Lubavia
připravuje úpravu plochy na pietní místo, kde bude
uprostřed umístěn dřevěný kříž a zbytky několika
nalezených náhrobků.
- Stará Voda – zaniklý německý hřbitov se nachází na parcele
č. 4 na okraji bývalé obce. Jeho zánik je obdobný jak u
libavského hřbitova. Rovněž tento hřbitov nebyl exhumován.
Jeho pozůstatky v rámci svých sil vyčistili skauti z Velkého
Týnce, kteří se do dnešních dnů o hřbitov starají.
- Bělá – zaniklý hřbitov se nachází na parcele č. 274/4. Je
součástí ploch, které obhospodařují VLS ČR. Tak jako
ostatní hřbitovy v zaniklých obcích nebyl exhumován, je
zahrnut do vojenských map a dle dohody s MO AČR není
na hřbitově prováděna žádná hospodářská činnost. Dle
dohody s MO AČR je hřbitov v péči již zmíněného
Okrašlovacího spolku Lubavia, který hřbitov postupně čistí
od náletových dřevin. Hřbitov je označen tabulkou.
V budoucnosti bude pouze udržován proti zarůstání
náletových dřevin a bude udržována přístupová lipová alej.
-
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Pohřebiště obce Stará Červená Voda se nachází v katastrálním
území Stará Červená Voda. Na tomto pohřebišti se nachází mnoho
hrobů bývalých německých obyvatel. Některé z těchto hrobů jsou
příbuznými zemřelých udržovány, jiné zůstávají neupravené. Obec
dbá o to, aby na neudržovaných hrobech nebujela vegetace a
prostředí posledního odpočinku zemřelých bylo důstojné. Jiné
úpravy a údržba těchto hrobů není prováděna.
Počty německých hrobů na hřbitovech v rámci města Mohelnice:
Mohelnice - Družstevní č. 8 - 22 hrobů
Mohelnice - Květín hřbitov - 3 hroby
Mohelnice - Podolí hřbitov - žádný hrob
Mohelnice- Libivá hřbitov - 1 hrob
Mohelnice - Studená Loučka hřbitov - 7 hrobů
Mohelnice – Křemačov - 3 hroby
Všechny hroby jsou upravené (možná by bylo dobré do budoucna
obnovit náhrobní nápisy a u 5 až 6 hrobů zajistit stabilitu pomníku).
Na pohřebišti obce Písečná, katastrální území Písečná u Jeseníka,
se k 1. 1. 2018 nacházejí 3 neupravené hroby německých obyvatel,
ke kterým se nikdo nehlásí a další 3 hroby německých obyvatel ke
kterým se sice nikdo nehlásí, ale jsou neznámým občanem
udržovány v přijatelném stavu dle řádu veřejného pohřebiště. Na
tyto hroby byla opakovaně zveřejněna výzva uživatelům hrobových
míst s tím, že pokud se vlastník náhrobku a ostatního hrobového
zařízení nepřihlásí u provozovatele do jednoho roku od zveřejnění
výzvy, bude s věcmi naloženo jako s věcmi opuštěnými.
Po prověření u správce městských hřbitovů Vám sdělujeme, že na
městských pohřebištích se pravděpodobně nacházejí neupravené
– opuštěné hroby německých obyvatel z minulosti. Tuto informaci
nelze ovšem doložit, jelikož se nikdy neevidovala národnost
nájemců hrobových míst.
Současně Vám sdělujeme, že dosud nebyly upravovány žádné
opuštěné hroby bývalých německých obyvatel. Běžně je na
pohřebištích prováděna pouze běžná údržba všech opuštěných
hrobů spočívající zejména v sečení, vyhrabání, odvozu a likvidaci
trávy, zajištění schůdnosti cestiček v jejich bezprostředním okolí a
odstraňování nebezpečných náhrobků a jiných částí hrobů.
Pro úplnost informace uvádíme, že spravujeme 4 pohřebiště, která
se nachází v katastrálních územích Prostějov, Vrahovice, Krasice a
Žešov.
Na pohřebišti v obci Újezd, k. ú. Újezd u Uničova se nachází
několik neupravených hrobů německých obyvatel z minulosti.
Na pohřebištích v obci Oskavě se nachází neupravené hroby
německých obyvatel z minulosti. Pohřebiště jsou v katastrálních
územích Mostkov, Třemešek a Bedřichov u Oskavy.
Německé hroby, které se nacházejí na veřejném pohřebišti
v Litovli, katastrální území Chořelice, jsou udržovány městem
Litovel a opravovány v rámci rozpočtu města Litovel.
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Město Žulová,
Hlavní 36, 790
65 Žulová

1

Na pohřebišti ve městě Žulová je 7 německých hrobů, o které nikdo
neprojevil dosud zájem. Nezbytnou úpravu hrobů (zbavení plevele
apod.) provádějí pracovníci na veřejně prospěšné práce.

Obec
Hněvotín, čp.
47, 783 47
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Troubelice, čp.
352,
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Město
Hanušovice,
Hlavní 92, 788
33 Hanušovice

1

Obec
Vernířovice
Obec Loučná
nad Desnou

1

1

2

1

Obec Lipoválázně, čp. 396,
790 61
CELKEM

1

Na pohřebišti v Hněvotíně se nachází asi 40 hrobů německých
obyvatel.
Neupravené hroby německých obyvatel z minulosti se nacházejí na
pohřebišti v Dědince (obec Troubelice, k. ú. Dědinka). Žádný
z hrobů, nacházejících se na výše uvedeném pohřebišti, nebyl
doposud upraven.
Na pohřebišti v katastrálním území Hanušovice a Vysoké
Žibřidovice jsou evidovány opuštěné německé hroby, některé
v dost zchátralém stavu. Město se snaží udržovat tyto hroby, o
které se nikdo nestará, alespoň tím, že je poseká, aby nezarůstaly
trávou.
Na pohřebišti v k. ú. Vernířovice u Sobotína je evidováno 5
neupravených hrobů německých obyvatel.
Na místním hřbitově v Loučné nad Desnou, k. ú. Rejhotice se
nachází cca 40 starých německých hrobů, po civilních občanech
(některé pouze části náhrobků, bez nápisu). Přesný počet je
potřeba dořešit v terénu, bohužel vzhledem k vysoké sněhové
pokrývce toto nelze nyní udělat. O úpravu prostranství kolem hrobů
a úklid některých hrobů se starají místní občané, případně
zaměstnanci obce, oprava náhrobků či základů hrobů není
provedena.
Na veřejném pohřebišti v obci Lipová-lázně, k. ú. Dolní Lipová se
nachází hroby německých obyvatel. Některé upravují občané obce
po dohodě s německými příbuznými. Většina se neupravuje.
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Se srdečným pozdravem

Mgr. Irena Sonntagová
vedoucí odboru

