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„Zemřela Marie Šupíková, nejstarší přeživší lidické dítě“

Vážení,
dovolujeme si vám oznámit, že nás dnes v noci ve věku 88 let nečekaně navždy opustila paní Marie
Šupíková, rozená Doležalová. Přeživší lidické dítě, žena, která celý svůj poválečný život zasvětila šíření
odkazu Lidic a informování o zločinu, který na nich byl v roce 1942 spáchán.
„Toto poselství předávala neúnavně jak u nás, tak i v zahraničí a především těm nejmladším. Její
setkání a besedy s žáky i studenty byly nezapomenutelné a jsou nenahraditelné. Odešla mimořádná
dáma, bez které si život v Lidicích dokážeme jen těžko představit“, sdělil ředitel Památníku Lidice,
Eduard Stehlík.
Z lidické rodiny Doležalových zůstala Maruška sama, jejího otce Josefa zavraždili nacisté 10. června
1942 u Horákova statku, jejího patnáctiletého bratra Josefa následně zastřelili 16. června na střelnici
v Praze-Kobylisích. Marie Doležalová byla mezi několika málo lidickými dětmi vybranými v Lodži
k poněmčení. Prošla několika tábory, až byla v létě 1943 adoptována rodinou Schillerových, v níž žila až
do léta 1946. V srpnu 1946 byla nalezena a repatriována zpět do Československa, kde a shledala se
svou maminkou Alžbětou. Ta však čtyři měsíce nato zemřela na následky útrap, jimž byla vystavena v
koncentračním táboře.
Marušku poté vychovávala její teta. Dokončila si střední vzdělání i odbornou zdravotnickou nástavbu a
od roku 1951 pracovala nejprve v oboru, který vystudovala, později jako administrativní pracovnice
dopravního podniku. Odstěhovala se do Ostravy, kde se vdala, a v roce 1955 se jí narodila dcera Ivana.
V červnu téhož roku se s rodinou vrátila do nových Lidic, kde poté žila až do konce svého života.
„Děti rychle odvyknou, rychle přivyknou – jsou to děti. My jsme však dospěly strašně rychle. Ale to
všechno, co se v Lidicích stalo, jsme plně poznali, až když jsme měli vlastní rodiny a vlastní děti. Pak
jsme si zpětně uvědomili celou hrůzu a hloubku tragédie, která se v naší rodné vsi odehrála“ vzpomínala
Marie Šupíková.
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