
37  36 Světlo zpoza stínů Uctění památky obětí

Budova bývalé synagogy byla po 
válce odkoupena městem Loštice 
a upravena jako městské muzeum. 
V letech 2006–2014 byla budova 
kompletně restaurována společným 
úsilím městského úřadu a místním 
spolkem Respekt a tolerance. 
Podařilo se zachránit vitráže ze 
zničené synagogy v Olomouci a spolu 
s původními lavicemi je umístit do 
loštické synagogy.

 

Od roku 2012 organizuje spolek velké 
množství rozmanitých přednášek 
a workshopů věnovaných židovské 
historii a kultuře, a to zejména pro 
školní mládež.

Loštice Expozice spolku Respekt a tolerance

LBS_CZ_156Pages_PRINT.indd   36-37 28.10.20   0:32

vinohrady
Razítko



67  Renovace66  Světlo zpoza stínů

Velkolepý prostor bývalé synagogy je využíván jako výstavní a koncertní síň. Budova je otevřena pro veřejnost od 
dubna do října. Velmi vzdělaná průvodkyně, dojatá příběhem místní přeživší, s níž se nikdy nesetkala, je ochotná 
přijít kdykoliv během roku a synagogou zájemce provést.

Dolní Kounice

Nástěnné modlitby a moravské 
rostlinné motivy byly obnoveny ve 
své původní nádheře. Památník 
obětem šoa věnovala jediná 
přeživší z města. 

Synagoga stojí ve středu bývalé 
židovské čtvrti, jak je vidět z ochozu 
synagogy vedoucího do ženské 
galerie.
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69  Renovace68  Světlo zpoza stínů

V zahradě u synagogy je památník židovským 
dětem, které zahynuly během šoa.

Nedaleko od synagogy leží židovský hřbitov.

Vnuk jedné z přeživších věnoval po válce značné úsilí tomu, aby 
zabránil demolici synagogy. V roce 1991 byla budova prohlášena 
kulturní památkou a byla renovována ve spolupráci města 
a Společnosti ochránců židovské kultury v Heřmanově Městci. 
V synagoze a přilehlé židovské škole dnes pracuje jako průvodce 
penzistka s hlubokým zájmem o židovskou kulturu. Budovy jsou 
využívány jako koncertní a výstavní síně.

Heřmanův Městec

Židovská komunita zde existovala od poloviny 15. století a dále se zvětšila po 30leté válce (1618–1648). Místní šlechta 
podporovala usídlování židů ve městě s cílem podpořit jeho ekonomický růst. V polovině 19. století tvořili židé 18 % místní 
populace. Synagoga, postavená roku 1760, byla o dvě století později přestavěna v neoromantickém slohu. Se synagogou 
sousedila budova, kde byla židovská škola a kde od roku 1855 až do války sídlil krajský rabinát. Po násilném zničení židovské 
komunity začala synagoga i sousední budova postupně podléhat zkáze.
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