Při vzpomínce na děsivé události roku 1634 zazní Mozartovo Requiem
Každé město uchovává ve své paměti časy prosperity i doby temné a zlé. Pro Nymburk se
stal černým dnem 16. srpen Léta Páně 1634. Toto významné výročí si město připomene
odbornou přednáškou v městské knihovně, komentovanou prohlídkou města
a slavnostním provedením díla Requiem W. A. Mozarta.
„V kronice každého města nalezneme smutné kapitoly, v nymburské je černým písmem
zapsána ta, která připomíná události třetí srpnové středy léta 1634,“ uvádí místostarostka
Stanislava Tichá. „Saská vojska v ten den pobila ve městě přes dva tisíce lidí. Neušetřila ani
životy obyvatel ukrytých v chrámu svatého Mikuláše. Severní vchod byl poté navždy uzavřen
a od roku 1635 si místní připomínali památku obětí každoroční mší a průvodem. Po dlouhých
desetiletích chceme tuto tradici znovu oživit. I těžké zkoušky a okamžiky minulosti patří
k historii našeho královského města a neměly by být zapomenuty."
Třicetiletá válka plundrovala zemi a městu se nevyhnula. V onen osudný den vtrhli do jeho
bran Sasové. Drancovali domy, většinu obyvatel pobili. Přes dvě stovky lidí hledalo poslední
útočiště v kostele sv. Mikuláše, dnes sv. Jiljí. Krutosti vojáků však neunikli.
V pondělí 16. srpna si společně v chrámu sv. Jiljí připomeneme již 387. výročí této události,
která se nesmazatelně vryla do historie Nymburka. Sasové obklíčili 14. srpna město a po
dvou dnech ho dobyli. Vojáci vtrhli severním vchodem do chrámu sv. Mikuláše (nyní sv. Jiljí)
a zavraždili všechny zde ukryté nymburské občany, kteří tu marně hledali spásu a ochranu.
Neblahé, ale významné výročí si připomeneme v pondělí 16. 8. od 19 hodin slavnostním
provedením díla Requiem W. A. Mozarta přímo v kostele. Hned v úterý 17. 8. odbornou
přednáškou v městské knihovně, na kterou naváže ve středu 18. 8. komentovaná prohlídka
města s Janem Řehounkem nejen po stopách událostí třicetileté války
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