První Kameny zmizelých Stolpersteine položeny v Lošticích
Kameny zmizelých, připomínají oběti holocaustu a nacismu. Myšlenka
realizovat projekt Stolpersteine a vkládat kameny do chodníků před domy,
odkud byly transportovány oběti holocaustu a nacismu, vznikla před lety
v Německu. V roce 2008 se objevily první kameny v České republice.
Do června 2017 jich bylo položeno již více než 60 000 v 22 zemích. Kameny
zhotovuje zakládající tým Guntera Demniga v Německu a jednou za rok provádí
jejich kladení.
Ve čtvrtek 21. září dopoledne Pan Demnig osobně instaloval pamětní kameny
v Lošticích. Bylo jich položeno celkem osm a to čtyři na Náměstí Míru před
domem č.p. 64, kde bydlela rodina Knöpflmacherova. Tato rodina vlastnila na
náměstí obchod s vejci. Oba rodiče a jejich dva synové byli zavražděni
v koncentračních v letech 1941-1942.
Další čtyři kameny zmizelých byly položeny ve Ztracené ulici, před synagogou,
kdy žila rodina Fuchsova. Pan Fuchs byl kantorem – tedy učitelem židovského
náboženství. Všichni členové této rodiny byli zavražděni v roce 1942 ve
vyhlazovacím táboře Malý Trostinec (dnes Bělorusko).
Během pokládání kamenů pronesl kratší projev místostarosta pan Jan Konečný
a Luděk Štipl ze spolku Respekt a tolerance. Akce se zúčastnili také žáci ZŠ
Loštice, kteří pod vedením paní učitelky Špičkové četli vzpomínky pamětníků
na členy rodiny Knöpflmacherovy a Fuchsovy.
Na mosazném štítu každé kostky je vyryto jméno oběti, datum narození
a zatčení, jakož i datum a místo úmrtí. Pro každého člena rodiny se pokládá
samostatný pamětní kámen. Jedná se o trvalou připomínku toho, co se stalo,
a také je to konkrétní připomenutí lidi, kteří zde s námi, nebo s našimi předky,
žili. Z 59 židovských obyvatel, kteří byli odvlečeni v roce 1942 z Loštic do
koncentračních táborů, přežily a domů se vrátily pouze tři osoby.
Při příležitosti prvního kladení kamenů v Lošticích, byl vydán pamětní list,
na kterém je mimo jiné uvedeno dalších 12 adres, kde by měly být položeny
kameny v příštím roce a letech následujících.
Projekt realizuje spolek Respekt a tolerance ve spolupráci s Městem Loštice
a občany z Loštic a okolí.
Prezentace k projektu Stolpersteine, spojená s koncertem pěveckého sboru
Větrník, se bude konat v synagoze v neděli 15. října v 16 hodin.

