Příběh rodiny Seidlerovy z Boršic u Buchlovic

Boršice jsou poklidná vesnice na jihovýchodě Moravy. Ani jim se však
nevyhnuly hrůzy II. Světové války. V místě dnešního Zdravotního střediska
bydlela rodina Löwová. V domě měli hostinec Herberk, který byl občany velmi
oblíbený. Dcera Matylda se počátkem dvacátých let vdala za Rakušana Josefa
Seidlera a hostinec převzali po Matyldiných rodičích.

Roku 1925 se jim narodil syn Valtr přezdívaný Ladiček. Byla to obyčejná rodina.
Byla tu však jedna odlišnost, která se jim za pár let stala osudnou. Když nacisté
nastoupili k moci, začali se systematickým vyvražďováním Židů. A tady se vrátím
k té malé odlišnosti- Seidlerovi byli židovského vyznání. V lednu 1939 byl tedy
jejich hostinec uzavřen, a tak si museli v této těžké době najít jiný zdroj obživy.
Ani pro malého Valtra to nebylo jednoduché. Kvůli všudypřítomné propagandě
označující Židy za podřadné se mu některé děti posmívaly nebo se ho dokonce
štítily. Nikdo tenkrát netušil, že může být ještě hůř. V září 1940 byl gestapem
zatčen první občan Boršic. Od té doby Seidlerovi žili v neustálých obavách. Ty se
naplnily v lednu 1943.

Němci odvlekli celou rodinu Seidlerových a další dvě židovské rodiny, které se
u nich ukrývaly, do koncentračního tábora. Osmnáctiletému Valtrovi se
podařilo z transportu utéct. Vrátil se zpátky do Boršic a krátkou dobu se tu
skrýval. Mezi lidmi se tato informace rychle rozšířila a většina občanů se mu
snažila pomoct. Našel se však nějaký zrádce, který Valtra udal. Byl tedy znovu
zatčen a odvlečen. Nakonec skončil v plynové komoře jako jeho rodiče.
Vyvraždění rodiny Seidlerových se odehrálo roku 1943 v Osvětimi.
17.července 2013 byl v Boršicích odhalen památník této rodiny. Tři kameny
s mosaznou destičkou (tzv. Stolpersteiny) byly zasazeny do chodníku před
bývalým hostincem Herberk, jejich posledním domovem.

Navždy tu tedy zůstane vzpomínka na příběh jedné obyčejné rodiny, kterou
zasáhla válka. Myslím, že paradoxně to jsou nejčastější oběti válek- obyčejní
lidé.
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