události

Převoz urny popraveného dědečka z Drážďan
do České republiky
V květnu loňského roku se Iveta
Šuvarinová z Mladé Boleslavi obrátila
na Památník Münchner Platz Dresden
s prosbou, zda by jí mohly být poskytnuty informace o Františku Šukovi,
narozeném 29. ledna 1905 v Křinci,
v okrese Nymburk. Sestavovala rodokmen a o svém dědečkovi věděla
pouze to, že byl popraven 6. listopadu
1942 v Drážďanech.
Ředitelka památníku Dr. Birgit
Sack jí potvrdila, že život Františka
Šuka, řezníka z Jičína, byl skutečně násilně ukončen na popravišti
místní věznice. Německý Zvláštní
soud v Praze nad ním v červenci
1942 vynesl nejvyšší trest za tzv.
černou porážku dobytka. Rešerší
v dokumentech týkajících se zacházení s tělesnými ostatky popravených
se podařilo zjistit, že jeho tělo bylo
zpopelněno a 9. prosince téhož roku
uloženo v urnovém háji lesního hřbitova, který leží v drážďanské čtvrti
Tolkewitz.

Nová urna s ostatky Františka Šuka
Foto: archiv rodiny
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František Šuk s manželkou a dětmi, 1940

Iveta Šuvarinová navštívila drážďanský památník Münchner Platz
28. října 2019. Přivezla s sebou osobní
dokumenty, mezi nimi také fotografii
svého dědečka s rodinou. Vedoucí urnového háje v Tolkewitzu Jens Börner ji poté doprovodil na místo jeho
pohřbení. Celý příběh by tím mohl
skončit. Jenže stále nebylo jisté, kde
se urna ve skutečnosti nachází. Hrob
totiž nebyl a dodnes není, stejně jako
ostatní hroby popravených, veden na
příslušných úřadech jako válečný,
a proto měly být ostatky po uplynutí
dvaceti let od pohřbení vyzvednuty
a hrob postoupen k dalšímu využití
(v případě hrobu Františka Šuka se
tak stalo v roce 1963). Po uplynutí
zmíněné lhůty se sice urny po vyjmutí
většinou znovu ukládaly do stejného
pohřebiště, pouze do větší hloubky,
ale nedělo se tak ve všech případech.
Po odjezdu Ivety Šuvarinové proto
Jens Börner nechal provést sondáž,

Foto: archiv rodiny

která potvrdila, že se urna v hrobě
skutečně stále nachází, a následně
podpořil její přání převézt ostatky do
České republiky. Po vyřízení všech
formalit (rodina musela například
doložit existenci hrobu na hřbitově,
kde měly být ostatky nově uloženy)
se podařilo i přes omezení související
s koronavirovou krizí popel v nové
urně odeslat z drážďanského Městského hřbitova do Jičína.
Dne 1. června 2020 tak mohla být
urna s ostatky Františka Šuka za
přítomnosti jeho vnoučat slavnostně uložena do rodinného hrobu na
jičínském hřbitově. Význam této
události pro rodinu vystihují slova
vnučky popraveného: Po 78 letech se
dědeček mohl konečně vrátit nejen do
svého rodiště, ale i ke své milované
rodině. Všechny nás to velmi dojalo.
Gerald Hacke,
Památník Münchner Platz Dresden
(přeložila a upravila Pavla Plachá)

