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SKUTEČSKÉ NOVINY

 Vrcholem letošního studentského Majálesu ve Skutči se jistě stalo vystoupení kapely Vypsaná fixa.
Přes neutuchající déšť se všichni dobře bavili a vytleskali a vyskákali si nejeden přídavek.

TEREZÍN – vzpomínka na zlovůli a bezpráví
Už druhým rokem se (s ohledem na výstavbu sportovní haly) dějiště
pálení čarodějnic přesunulo do areálu letního koupaliště. Další akcí, která bude spojena se zahájením sezóny koupaliště, bude oslava Dětského
dne 5. června. Časem se snad podaří počet zábavných i kulturních akcí
v této příjemné lokalitě ještě zvýšit.

DĚTSKÝ DEN
NA KOUPALIŠTI
Sezóna na koupališti ve Skutči bude tradičně zahájena
oslavou Dětského dne v sobotu 5. června od 14 hod.

Už
podeváté
zorganizovala
Okresní organizace Českého svazu
bojovníků za svobodu (ČSBS) pro
žáky základních škol zájezd do Terezína. Letos počet účastníků dosáhl úctyhodného čísla 190. V neděli
16. května se na cestu vydaly čtyři
autobusy obsazené žáky 8. a 9. tříd
ZŠ Komenského, ZŠ Smetanova
a gymnázia ze Skutče, dále pak ze
základních škol v Proseče, Luže,
Nasavrk, Chrasti a ZŠ Chrudim U
Stadionu. Výpravu doplnili členové
ČSBS a členové Vojenského klubu
výsadkářů.
Program výletu měl
několik bodů:
- návštěva Muzea Gheta – zahrno-

- návštěva muzea T. G. M. a prohlídka zámeckého parku
Pronásledování židovského
obyvatelstva
Vstupem německé armády do českých zemí a vytvořením protektorátu
začalo, po vzoru Německé říše, utiskování a pronásledování židovského
obyvatelstva. V protektorátu vstoupily v platnost norimberské rasové
zákony. Byly ničeny židovské hřbitovy a synagogy, udělovány zákazy
vykonávat povolání, židovské obyvatelstvo bylo vyloučeno z veřejného a kulturního života. Výmluvné
důkazy této perzekuce jsou k vidění
v terezínském Muzeu Gheta, které
jsme spolu s dětmi navštívili.

telé. Byla zde organizována kulturní představení a přednáškové
večery, zřízena knihovna, založen
orchester, divadlo, kabaret atd. I
s tím se účastníci celodenní exkurze měli možnost seznámit.
Terezín byl zřízen pro mezinárodní pozorovatele jako „vzorové gheto“ (za tímto účelem také došlo v letech 1943- 44 jistým zkrášlovacím
změnám, které měly světu zastřít
tragické podmínky německých koncentračních táborů). Tento povrchní
obraz však klamal: Terezín nebyl vyhlazovacím táborem, ale sloužil jako
sběrný tábor pro další transporty
českých, moravských a německých
Židů do koncentračních táborů ve

táboře Osvětim. Památník Terezín,
jehož hlavním posláním je připomínat kruté potlačování důstojnosti
a lidských práv Židů, byl založen v
roce 1947 hlavně z iniciativy bývalých vězňů a pozůstalých.
Ani při nejlepší vůli nemáte ani
při osobní návštěvě malé pevnosti
možnost představit si reálné pobyty
lidí uvězněných v pevnosti. Spolu
s dětmi jsme nahlédli do studených
cel, procházeli prostorami určenými
k „hygieně“, do paměti se nám vrývaly údaje o počtu denně odpracovaných hodin i bídné stravě, nemocích,
nelidském zacházení i nejkrutějších
trestech. Věřím, že nikoho nemohlo
toto svědectví nechat lhostejným a

východní Evropě.
Mezi oběťmi krutosti nacistického
režimu byly i tisíce dětí, jejichž jediným pozůstatkem jsou kresby, které
se staly důkazem zrůdnosti konečného řešení židovské otázky.
Terezín - zastávka na cestě k smrti
Pevnost Terezín byla postavena za
vlády Josefa II., aby chránila české
země při útocích pruských vojsk,
k tomuto účelu však nikdy nesloužila. V celém Terezíně zemřelo přibližně 33 000 lidí - většinou hladem
nebo v důsledku nemocí a více než
80 000 z terezínských vězňů následně přišlo o život ve vyhlazovacím

že i v žácích škol uzrálo přesvědčení nic podobného už nepřipustit.
Podobné pocity přinesly účastníkům
i chvíle před památníkem lidických
obětí.
Není pochyb o tom, jak záslužnou
práci odvádí v tomto směru právě
Český svaz bojovníků za svobodu,
který zájezdy do Terezína každoročně organizuje. Sebelépe zpracovaná
učební látka v hodinách dějepisu či
občanské nauky nenahradí autentický zážitek z reálného prostředí. A to
platí i pro nás dospělé, nechceme-li
zapomenout.
Lenka Balounová,
ved. odboru kultury a školství

Návštěvníky čeká hudební produkce
skupiny Wječná žízeň,
soutěže pro děti se sladkými odměnami
a další doprovodný program,
včetně bohatého občerstvení.


Pořádá Město Skuteč ve spolupráci s Městskými sportovišti
a sdružením ALTUS Chrudim.

Vstupné zdarma, včetně tobogánů.

Branou smrti se odcházelo na popraviště.
Kdo jí prošel, už nikdy se nevrátil.

vala výstavy v bývalé škole a v bývalých kasárnách
- Terezínská tryzna – vzpomínková
akce k uctění obětí nacistické perzekuce; s položením věnce na Národním hřbitově v Terezíně
- Malé pevnosti – hodinová prohlídka s velice zajímavým výkladem
- Lidice - položení květin k hromadnému hrobu zavražděných lidických
mužů u bronzového sousoší, procházka Růžovým sadem; někteří
navštívili i tamní muzeum
- Lány – položení květin u hrobu
rodiny T. G. Masaryka na lidickém
hřbitově

 Jedna ze zastávek byla na
hřbitově v Lánech u hrobu rodiny T. G. Masaryka. Po položení
květin zde o významu tohoto
českého prezidenta a jeho zásluhách o vznik samostatného
českého státu promluvil pan
Josef Novotný, předseda místní
organizace ČSBS ve Skutči.

Život v ghetu
O zřízení gheta pro židovské obyvatelstvo v Terezíně ležícím rozhodl
v roce 1941 Reinhard Hendrich.
Život v ghetu Terezín, které mělo
židovskou samosprávu, byl pro vězně volnější než život v koncentračním táboře. Obyvatelé gheta bydleli
v bývalých kasárnách a obytných
domech, mohli si ponechat civilní
oblečení a osobní předměty. Přeplnění a násilí německých dozorčích
gheta však rychle vedly k vytvoření nelidských podmínek života.
V Terezíně byli uvězněni známí čeští vědci, umělci a sklada-

 Před muzeem T.G. M. v Lánech je nově
instalována jeho socha.
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