
Pietní vzpomínka na Liptaňskou tragédii 
V sobotu dne 21.září 2019 jsme navštívili obec Liptáň na Osoblažsku, abychom uctili památku 

6 příslušníků SOS (Stráže obrany státu), zavražděných zfanatizovaným davem asi 180 místních 
nacistů, příslušníků SdP(SudetendeutschePartei) Konráda Henleina a Freikorps. Naši padlí byli: 
vrchní strážmistr Rudolf Mokrý, strážmistr Vilém Leher, vrchní respicient FS Ludvík Svoboda, 
dozorce FS Vítězslav Hofírek,dozorce FS Inocenc Dostál, dozorce FS František Čech. Všichni byli 
bestiálně ubiti nacisty za vedení bratří Alfreda a Franze Seligů, Karla Reichela a Franze Gorlicha. 
Následný den 23.září byla jejich těla odvezena na nákladním autě do nyní polských Glubczyc 
(Hlubčic), kde byla nepietně zahrabána v ústraní hřbitova. Po válce byl vystavěn pomník jak 
v Liptáni, tak i v polských Glubczycích. Tato místa jsou dodnes pietně udržována díky polským 
přátelům i vedení Liptáně. 

Po loňských velikých oslavách v Liptáni (80. výročí tragedie), kterých se překvapivě zúčastnili 
bývalí krnovští občané z Německa-Sudetenlandsmannschaftu, vedeni známým prof.Kurtem 
Schmidtem, jejich předákem. Členové Klubu vojenské historie předvedli tuto hrozivou 
vražednou akci Freikorpsu a Sl. Za účasti celebrit a tisíců občanů proběhla odpoledne ukázka 
bojových akcí z osvobození ČSR v roce 1945. Letošní uctění památky bylo velmi skromné. Bez 
paní starostky Mgr.Blanky Klimoškové, bez oněch zviditelňujících se celebrit. Byli jsme jen my, 
příslušníci Klubu českého pohraničí MěR Bruntál, Krnov, Opava a Ostrava; dále bývalý poslanec 
PČR ing.Miloslav Opálka, delegace OV KSČM Bruntál a ČRS Bruntál. Velmi nás mrzí, že organizace 
jako ČSBS, ČSoL se vymezují vůči nám a pořádají podobné akce separátně. Vlastenecké 
organizace by měly držet pohromadě jako je to v jiných městech ČR, jak to hlásí časopis ČSBS 
„Národní osvobození“. Bohužel na rozbití jednoty vlastenců i vlastní ČSBS má zájem zahraničí, SL 
i domácí pravice. Položením kytic a krátkými proslovy jsme vzpomněli hrdinství zde padlých 
členů SOS v roce 1938. Jak řekl ing.M.Opálka, válka nezačala 1.9.1939, ale již ve Španělsku 1936, 
v Číně 1937, v ČSR 1938.  V.Británie a Francie neměla zájem na uzavření protifašistické koalice 
v srpnu 1939.  Polsko se vymezovalo nepřátelsky proti SSSR, neumožnilo koridor RA k pomoci 
ČSR v roce1938, podílelo se na rozbití ČSR s Maďarskem a Německem 1938 až 1939. Německo 
bylo nasměrováno Západem proti SSSR. Jak to dopadlo, všichni víme. Mluvme historickou 
pravdu. 
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