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Temná minulost
Minulý týden byl zrušen
summit V4, protože Polsko a
Izrael neukočírovaly hloupou
diplomatickou roztržku. Šlo
v ní o podíl Poláků na holokaustu. Továrny na vyhlazování Židů v okupovaném
Polsku zřídili nacističtí Němci. Dnešní demokratické Německo cítí vinu za zločiny
proti lidskosti a snaží se
s minulostí vyrovnat. V Polsku není situace jednoznačná. Jsou zdokumentované
případy Poláků – kolaborantů, kteří se na likvidaci Židů
aktivně podíleli. Stejně tak
víme o solidaritě statečných
Poláků, kteří riskovali životy
svých rodin, když Židům pomáhali. Tvrzení, že Polákům
je antisemitismus vrozený je
stejně zavádějící jako názor,
že na holokaustu se žádní
Poláci nepodíleli. Kvůli polským zločincům nesmíme
hodnotit Poláky paušálně
jako celek. Nesmíme ale mlčet
o zločinech antisemitismu, ať
už je spáchal kdokoliv. Tomáš
Kraus z Federace židovských
obcí v Krnově poukázal na
vzorový případ, kdy se vyrovnání s nejednoznačnou
minulostí podařilo. Škodovka
alias VW otevřela ve Vratislavicích muzeum rodáka
Porscheho. Kromě nádherných aut tam návštěvník najde i informace, že Porsche byl
nacista, který využíval ve
svých automobilkách otrockou práci vězňů z koncentráků. Kraus ocenil, že je
tam uvedeno všechno natvrdo. I to, jak Francouzi po válce
chytili Porscheho na útěku, a
jak se kroutil, že za nic nemůže, protože byl jen řadový
pěšák, který plnil úkoly.

Kde končí Slezsko a
kde začíná Morava?
Parta běžkařů se rozhodla
veřejnosti připomenout,
kudy vede hranice mezi
Moravou a Slezskem.
FIDEL KUBA

Jeseníky – Osvětová běžkařská výprava putovala čtyři dny
v místech, kde po staletí bývala hranice mezi Moravou a
Slezskem. Vyšla ze Skřítku
přes Jelení studánku, Ovčárnu
a Švýcárnu na Červenohorské
sedlo. Včera pokračovala na
Vřesovou studánku, Keprník a
Ramzovské sedlo. Z chaty Paprsek dnes vyráží na Šerák,
Kladské sedlo a cílem je Králický Sněžník.
„S kamarády, kteří mají rádi
historii, přírodu a sport, pořádáme putování po
moravsko-slezské hranici už
několik let. Letos podruhé
jsem nabídl veřejnosti, jestli
se k nám někdo chce připojit,“
uvedl za organizátory Ondřej
Hetmánek.

BĚŽKAŘI čtyři dny putovali po hranici Moravy a Slezska, aby upozornili
na její historii. Poznáte vlajky Moravy a Slezska? Foto: archiv

Tito Moravané-běžkaři
nejsou sami, koho fascinuje
zapomenutá hranice, na které
se až do roku 1775 vybíralo clo.
Má ji prochozenou i písničkář
Tomáš Kočko, znalec moravské historie. Hledá poslední
hraniční kameny, které před

stovkami let označovaly, kde
končí Slezsko a začíná Morava.
Zajímavé je, že tato hranice
nikdy nerozdělovala etnicky
ani jazykově odlišné oblasti.
Moravané i Slezané mluvili
česky i německy po obou
stranách hranice.

Připomenuli si Vladimíra Šiguta staršího
Minulý týden v Krnově
proběhl třetí ročník Dne
akutní medicíny Vladimíra
Šiguta st. Uspořádalo ho
Sdružené zdravotnické zařízení SZZ Krnov. Na konferenci do Střeleckého domu
přijelo přes 200 posluchačů:
lékařů, zdravotních sester,
fyzioterapeutů z celého regionu.
Krnov – Tato akce měla připomenout odkaz Vladimíra
Šiguta st. (1941–2016). Do Krnova se s rodiči přistěhoval
v roce 1945. V roce 1964 promoval na lékařské fakultě
Univerzity Palackého. V roce
1964 nastoupil jako lékař do
plicní léčebny na Žárech. O rok
později začal působit na in-

terním oddělení krnovské
nemocnice. V roce 1969 se začal věnovat nově vznikajícímu
oboru ARO. K atestaci z interny dodělal atestaci z ARO. Díky jeho aktivitě se krnovská
nemocnice zařadila mezi první pracoviště v Československu, kde byla používána spinální a epidurální anestezie
pro bezbolestné porody. Podílel se na vzniku lůžkového
ARO oddělení. V roce 1987 stál
u zrodu Rychlé zdravotní pomoci Krnov. Zasloužil se
o vznik výjezdového stanoviště a celé organizace RZP
v regionu. Až v roce 1989 mohl
být z politických důvodů
jmenován primářem krnovského ARO. Vytvořil ambulanci chronické bolesti, která

v nemocnici působí dodnes.
Jako anesteziolog pracoval také v Jemenu. (frk)

VLADIMÍR ŠIGUT ST. byl nejen
respektovaný lékař, ale také komunální politik. Čtyři volební období byl zastupitelem Krnova.
Foto: SZZ Krnov

