V Liberci 5. října 2013

Tisková zpráva
Obyvatelé německé vísky Dechow na své
ostašovské kořeny nikdy nezapomněli
Německou výpravu v čele s Kurtem Demuthem, jedním z původních obyvatel libereckého Ostašova,
kteří se po druhé světové válce odsunuli do 700 kilometrů vzdáleného Dechowa, přijal v obřadní síni
radnice náměstek primátorky Jiří Šolc.
Až v rámci projektu Toulky minulostí, tedy úplně náhodou, získal Spolek přátel Ostašova informaci, že
odtud v roce 1945 dobrovolně odešlo 40 rodin do vesničky zvané Dechow v oblasti německého
Mecklenburgu. A jak se později ukázalo, v Dechowě dodnes žijí bývalí obyvatelé Ostašova, kteří
události po skončení druhé světové války dobře pamatují.
Pamětníky se Ostašovským podařilo najít i díky zveřejnění pátrání v německých novinách. První reakce
z Dechowa přišla velmi záhy a krom nových podkladů a informací do projektu Toulky minulostí měla za
následek také nová česko-německá přátelství. V září roku 2012 navštívili Dechow manželé Haidlovi,
Pimkovi a Svobodovi z Ostašova, zatímco v minulých dnech na oplátku přijel do Liberce pamětník
poválečného odsunu Kurt Demuth s členy své rodiny a s ním i předseda Spolku přátel Dechowa
Bernard Hotz a rovněž potomci dalšího pamětníka odsunu Karla Wachtela.
Celou německou výpravu spolu se zástupci Spolku přátel Ostašova v sobotu 5. října v obřadní síni
liberecké radnice slavnostně přijal náměstek primátorky Jiří Šolc. „Předně chci poděkovat členům
Spolku přátel Ostašova, že se jim podařilo naplnit jejich sen, vyjet do Dechowa a pak i přivést tamní sem
do Liberce. Je smutné, že konec války vyústil právě v tragický odchod vzdělané a kulturní části našich
obyvatel, ale jsem rád, že nyní dokážeme smazat nehezké věci, které se staly ve 20. století a zvládneme
za nimi udělat tlustou čáru,“ uvedl ve svém projevu Jiří Šolc.
Výpravě z Dechowa se v Liberci moc líbilo a všichni byli rádi za vřelé přijetí. „Již po dva roky držíme
kontakt s ostašovskou rodinou Haidlů, z něhož se postupně vyvinulo opravdové přátelství. Sami se
snažíme naši vísku postupně zvelebovat a obdivujeme, jak se o svůj prostor starají Ostašovští,“
konstatoval Bernard Hotz, který na to konto předal Spolku přátel Ostašova finanční dar na podporu
jeho činnosti.
Zajímavostí je, jak celá novodobá éra německé vesničky Dechow odstartovala. Obec totiž ke konci roku
1945 v rámci výměny oblastí nečekaně spadla do sovětské zóny, kde drtivá většina tehdejších obyvatel
nechtěla zůstat, a proto raději dobrovolně odešli. To samé v té době řešili i někteří obyvatelé Ostašova,
kteří se rovněž rozhodli odejít a po dlouhém pochodu se usídlili právě v osiřelých a úmyslně
poničených domech v Dechowě.
Noví obyvatelé pak vísku dlouhá léta budovali doslova od píky a proměnili ji v idylické místo, obklopené
loukami, pastvinami a jezery, z nichž Schaalsee patří k památkám UNESCO. Navzdory tomu, že dvěma
generacím nově příchozích obyvatel se povedla úžasná věc, však v Dechowě dodnes zůstává památka

na kdysi téměř vylidněnou obec v podobě několika chátrajících domů, o které se kvůli nevyjasněným
majetkoprávním vztahům nemá kdo starat.
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