1.3.2020 Dětřichov – Opatov – Opatovec
po stopách pochodu smrti vězňů KT a válečných zajatců
Transporty smrti byly apokalypsou závěru 2. světové války. V Evropě si vyžádaly
na 250 000 životů. Oběti a utrpení vězňů v transportech a pochodech smrti bylo
nezměrné. Přesto se na ně téměř zapomnělo. Situace na konci války byla
nepřehledná, nebezpečná. Mnohé hroby nebyly a nebudou už nikdy nalezeny. Další
jsou zapomenuty, nepopsány, téměř vždy beze jmen obětí. Trasy pěších pochodů
smrti jsou neoznačené. Je málo míst, kde jsou o nich informace.

Opatov

1.3.2020 Dětřichov – Opatov – Opatovec (24 km) Projdeme další úsek pochodu
smrti válečných zajatců, nejdelšího a nejmohutnějšího na území ČR. V počtu 70 000
prošli za kruté zimy v lednu-březnu 1945 z Horního Slezska do Bavorska. Celkem 3
000 jich jen v ČR zemřelo. Vyjdeme z loňského cíle v Dětřichově u Moravské
Třebové. Ten zažil průchod pochodů smrti, ale také hrůzný nacistický koncentrák
pro těhotné ženy a děti. Je důstojně připomínán pomníky v místě, ale málo se o
něm v Čechách a na Moravě ví. Přes Staré Město, kam ke kostelu na neznámé místo
pohřbívali dětské oběti dětřichovského koncentráku, dojdeme do Opatova a
Opatovce u Svitav, kde jsou na hřbitovech hroby obětí zajateckého pochodu smrti –
v Opatově je bohužel poničený.
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POZOR!

Místo
Dětřichov, hřbitov a památ. KT
Staré Město, kostel sv.Kateřiny
Kunčina, Obecní úřad
Nová Ves, kult. dům
Dětřichov u Svitav, pož.zbroj.
Opatov, hřbitov
Opatovec, hřbitov
Časy jsou přibližné!
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Dětřichov
Staré Město
Kunčina
Dětřichov
u Moravské Třebové

Přidejte se k nám kdekoliv na trase, třeba jen na část pochodu.

10. ročník Pochodu Lidických žen 2020
19.4. Údlice-Nezabylice-Postoloprty (24 km)
22.4. Přednáška „Pochody smrti“ (Chomutov)
24.4. Přednáška „Pochody smrti“ (Mladotice)
25.4. Žihle-Mladotice (9 km)
8.-22.5. KT Ravensbrück-Nový Bork (470 km)
6.6. Liebenau-Fojtovice-Cínovec (17 km)

Kontakt:
milena.mestecka@gmail.com
tel. 724 639 064
Antonín Nešpor, OS Lidice
www.lidice.cz

