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BESEDY „LIDICKÝCH“ SE ŽÁKY ZAKLADNÍCH ŠKOL
foto: Pavel Horešovský

Milada Cábová a Pavel Horešovský 16. června 2012 v ZŠ Buštěhrad
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BESEDY „LIDICKÝCH“ SE ŽÁKY ZAKLADNÍCH ŠKOL
foto: Pavel Horešovský

Marie Šupíková a Pavel Horešovský 20. června 2012 v ZŠ Hostouň
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PIETNÍ VZPOMÍNKA NA LIDICKÉ HASIČE K 70. VÝROČÍ VYHLAZENÍ OBCE
text: David Dvořáček, DiS.

V neděli 10. 6. 2012 jsme si připomenuli 70. výročí
vyhlazení obce Lidice. K tomuto výročí je vhodné
vzpomenou i hasičů. Činorodý býval sbor lidických
dobrovolných hasičů. Sbor dobrovolných hasičů
sdružoval mnoho obyvatel obce. Působili v něm
nejenom dospělí muži, ale i dospívající mládež
a děti. Zejména v posledních letech před okupací
se díky tehdejšímu jeho veliteli Václavu Hanfovi
podařilo do jejich akcí zapojit i dívky, které se staly
platnými členkami sboru. Horník Václav Hanf
dovedl kolem sebe soustředit mládež
a vychovávat budoucí členy hasičského sboru.
S hasičskou drobotinou vyrážel na zápolení
hasičských sborů do okolních vsí. Lidičtí
dobrovolní hasiči občas vyjížděli i do okolních
vesnic, hlavně do Cvrčovic a Dolan, kde existovaly
podobně silné hasičské sbory a společně
organizovali hasičská cvičení. Na ně s dospělými
jezdívaly na žebřiňácích i lidické děti, které si tuto
zábavu nikdy nenechaly uniknout. Mnozí
z lidických hasičů se angažovali i jako herci
ochotnického divadla. V Lidicích bylo v době války
16 hasičů. Lidice lehly popelem na prahu léta.
Jako obec měly zaniknout. To by, samo o sobě, až
tak zvláštní nebylo, zaniklých obcí je i u nás povícero, jenže Lidice, jak známo, byly vyhlazeny.
Ze samé podstaty tohoto brutálního činu tedy
vyplynulo, že z dějin obce do roku 1942 se nemělo
dochovat NIC. Vzhledem k příslovečné nacistické
důkladnosti se to vlastně podařilo. Shodou náhod,
doslova zázrakem, však přece jen zkáze unikla
hasičská stříkačka z doby založení SDH Lidice

roku 1904. Hasičská stříkačka s ručním a alternativním pohonem pomocí stabilního motoru MARS
byla vyrobena v roce 1902 a motorem doplněna
v roce 1926 továrnou R. A. SMÉKAL na Smíchově
v Praze. Stříkačka se zachovala díky tomu, že
osudný týden, kdy došlo k masakru obyvatel a vyhlazení obce Lidic, byla zapůjčena do sousední
obce Dolany, tudíž v Lidicích nebyla. V první
polovině roku 2005 byla v Letohradě
zrestaurována, doplněna o chybějící díly a součásti a od 25. 10. 2005 umístěna přímo do expozice v Lidicích. Hasičská stříkačka patří k nejhodnotnějším sbírkovým předmětům Památníku
Lidice. Je zadokumentováno několik případů, že
hasičské sbory z okolních obcí jeli na pomoc hořícím Lidicím v osudný den roku 1942, avšak byli
vrácení zpět. Hasičský sbor nebyl v nově postavených Lidicích obnoven. Mnohé hasičské sbory
v roce 1945 darovali peníze na obnovu vypálených
obcí Lidice a Ležáky. Do roku 1989 býval památník v Lidicích častým místem návštěv hasičů
při poznávacích autobusových zájezdech.
Zdroj: čerpáno z internetu - článek vyšel
v Hasičských novinách
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VZPOMÍNKY OD NAŠICH (přespolních) ČTENÁŘŮ

Dobrý den. Jsem starodůchodce (1928)
a posílám Vám pár vzpomínek na Lidice.
Když došlo k atentátu na Heydricha, byly
noviny plné informací - ve večerníku A-Zet
byla fota Heydrichova zasaženého auta,
dámského kola a aktovky, užitých
atentátníky. Rozjela se akce hlavně
v širokém okolí. Totiž Gestapo při pátrání
přišlo na zmínku o Lidicích (kde se mohli
skrývat atentátníci) tak, že v Pálově továrně
na baterie ve Slaném byl zadržen lístek;
kdosi v něm vzpomínal Lidic, kde se snad
ukrýval.
Němci
hned
pátrali
po
Slaném
a okolí, od domu k domu každému ukazovali

kolo a aktovku, nejdřív prohledávali osadu
Lidice - součást obce Otruby u Slaného, pak
teprve ves Lidice u Buštěhradu. V novinách
pak byly odstrašující obrázky vypalovaných
a likvidovaných Lidic včetně poprav, potom
také obrázek na němž končila cesta a místo
Lidic byl širý lán zrajícího obilí.
V říjnu 1945 jsem odešel jako vyučený
klavírník na zkušenou do Teplic-Šanova, kde
jsem se m.j. stal členem dělnického kult.
souboru. Při zájezdu do Slaného r. 1948
jsme se souborem Severák navštívili býv.
Lidice - jen holinu s výkopem, jejíž foto Vám
posílám. Fotku pořídil náš vedoucí Míla
Krovoza, býv. člen El-Carovy party z Prahy.

S pozdravem plk. v.v. Jeroným Knížek, e-mail: knizek@centrum.cz
V Praze, dne 24. 6. 2012
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PUTOVÁNÍ Z RAVENSBRÜCKU MĚLO PŘIPOMENOUT OSUD
LIDICKÝCH ŽEN
na cestě z bývalého koncentračního tábora Ravensbrück Milena Městecká. Chce
připomenout pochody smrti, při kterých po druhé světové válce zahynuly tisíce Židů.
Vybrala si stejnou trasu, kterou před sedmašedesáti lety prošly lidické ženy. Těm se tehdy
podařilo z pochodu smrti utéct a dojít až do Nového Boru, kde potkaly první
československé vojáky.
Lucie Městecká se vydala na pochod ve stopách lidických žen
Cesta lidických žen z koncentračního tábora Ravensbrück začala stejně jako pro dalších
25 tisíc spoluvězňů pochodem smrti. Kdo kvůli hladu a žízni nestíhal tempo, toho stráže
bez milosti zastřelili. Pětici lidických žen se ale podařilo utéct.
Z Ravensbrücku nakonec došly až do Nového Boru, kde narazily na první československé
vojáky. A 67 let po válce tu ukončila svou cestu i Milena Městecká. Trvala jí čtrnáct dní.
"Strašně moc věřím, že to má, ta myšlenka, sílu a že to osloví i jiné lidi. Že bude víc těch,
kteří si uvědomí, jak to tehdy bylo těžké," doufá Městecká.
Lidickým ženám trvala cesta 26 dní. To nejhorší je ale teprve čekalo. Až v Novém Boru se
totiž dozvěděly, že se nemají ke komu a kam vracet, protože Lidice byly vyhlazeny.
Reportáž: Lucie Pokorné

DOPIS OD STAROSTKY RÜDNITZ
Milá paní Městecká,
jako čestná starostka obce Rüdnitz jsem měla od počátku velkou úctu k vašemu záměru
následovat cestu českých žen, kterým se podařilo uniknout z pochodu smrti
z koncentračního tábora Ravensbrück. Dnes tedy víme, že tyto ženy na své cestě zpět domů
prošly i naší obcí. Pro ty, kteří se narodili po válce, už není možné představit si jejich
strádání, těžkosti a jejich neustálý strach z odhalení; ale to vše je třeba mít na paměti. Dnes
jste srdečně vítána v naší obci. Cíl, který nás spojuje je nedopustit už nikdy, aby lidé byli
připraveni o svou svobodu, byli mučeni, dokonce zabíjeni. Máme mnoho důvodů spojit své
síly k tomu, abychom zajistili, že se něco takového už nikdy nebude opakovat. Proto si také
naše obec každoročně připomíná osvobození našeho lidu od fašismu Sovětskou armádou
8. května 1945.Věřím, že nezapomínat je důležité; jen ti, kteří znají minulost, mohou tvořit
budoucnost.
Vážená paní Městecká, bohužel vás nemohu pozdravit osobně. Samozřejmě vám přeji
příjemný pobyt v naší obci. Paní Zuppke, jako člen našeho obecního zastupitelstva, se o vás
s potěšením postará.
Srdečně Christina Straube, Rüdnitz, 12. května 2012
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150 let v pohybu – 150 let Sokola - výstava
text: Eva Armeanová, fotografie: Stanislav Pítr.

V pátek 11. května členové ČsOL a ČSBS Kladno navštívili výstavu ke 150. výročí Sokola.
Výstava návštěvníkům přibližuje historii sokolských žup v našem regionu. Sokolové byli
vlastenci, proto za I. světové války vstupovali do legií jako např. ve Francii. Základem
francouzské legie byla rota „Nazdar“, která se vytvořila už v srpnu 1914. Ve Francii, hlavně
v Paříži, žilo před začátkem I. světové války více než 3 000 Čechů. Naši krajané do
Francie odešli za prací. Sdružovali se především v tělovýchovném spolku Sokola. Pozdrav
nazdar vznikl v době, kdy byla vyhlášena sbírka na vybudování Národního divadla a po
Praze a dalších českých městech začali chodit výběrčí s pokladničkami a nápisem „Na
zdar Národního divadla“. Po vzniku
pražského Sokola byl současně s praporem
schválen i pozdrav „Nazdar“! Protože se
Češi ve Francii mezi sebou zdravili
pozdravem nazdar, dostala legendární rota
toto jméno. Sokolský slet v roce 1938 byl
manifestací
odvahy
vůči
hrozbě
nacistického Německa. Němci vycítili
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nebezpečí jejich odhodlání a již v roce 1941
byl Sokol rozpuštěn. Sokolský majetek byl
zabaven, likvidovaly se i sokolské
prapory.Za II. světové války se celá řada
Sokolů aktivně zapojila do domácího i
zahraničního odboje. Před 150. lety se
narodil v Praze Jindra Vaníček významná
sokolská osobnost, letech 1892 až 1931
náčelník Československé obce sokolské.
Jméno „JINDRA“ nesla nejvýznamnější
sokolská odbojová skupina. Mnozí padli, byli
popraveni či umučeni v koncentračních
táborech. Po II. světové válce se začaly
budovat pomníky všem padlým a mezi
oběťmi bylo mnoho příslušníků sokola i
legionářů. V Osvětimi, v českém pavilonu, je
umučeným sokolům věnována vzpomínka
(16. února 1942 zde zahynul Miloslav Broft,
bývalý profesor Duchcovského gymnázia a
člen výboru Sokola v Duchově. Po odchodu z Duchova působil v Roudnici nad Labem.
Župa Budečská, která sdružuje tělocvičné sokolské jednoty na Kladensku, Slánsku a
Rakovnicku byla založena před 115 lety, 5. září 1897 v kladenské sokolovně. Dnes v ní
působí 5 500 členů a nejsou to jen starší ročníky, ale i mládež. Na výstavě jsme obdivovali
prapory, které často vyšívaly členky Sokola a na které byli v každé župě velmi hrdi.
V období II. světové války je pečlivě ukrývali. Např. v únoru 1943 přinesl Jaroslav Hnátek
ml. domů sokolský prapor slánské jednoty a ukryl ho v komíně. Gestapo provedlo
prohlídku, zatklo jeho otce, ale prapor se nenašel. V roce 1948 se sokolského sletu
zúčastnilo půl milionu cvičenců, Sokol měl nejvíce členů za dobu své existence, pak nastal
úpadek. K obnovení činnosti došlo až po roce 1989. V současné době má Středočeský
kraj 6 sokolských žup, v nichž působí tělocvičné jednoty. Československá obec
legionářská vítá spolupráci s župou Budečskou, tak jak bylo tradicí za první republiky.
V almanachu, který byl vydán na počest 150. výročí založení Sokola starostou Budečské
župy Miroslavem Davidem se na straně 106 můžeme seznámit s tím, jak vypadala stuha,
kterou darovala Československá obec legionářská Rozdělov Sokolům (text na stuze
v barvách trikolory „Věrní odkazu T. G. M. zůstaneme, věnuje Č.O.L. Rozdělov. Zástupce
župy Budečské Miroslava Davida a Alenu Kotovou zveme na naše členské schůze.
V tomto roce jsme společně uctili památku T.G.Masaryka 7. března v Lánech. Prezident
Masaryk byl také členem Sokola, věnoval jim vlajku s nápisem „Sokolstvu T.G. Masaryk“
u příležitosti VIII. sletu 5. 7. 1926. V řadách Sokola působil i prezident Edvard Beneš, který
4. června 1938 při X. všesokolském sletu rovněž daroval prapor, tyč praporu je zakončena
bronzovým sokolem. Trvale platná jsou slova Karoliny Světlé, která pronesla 1. června
1862 při předání Mánesova praporu členstvu Tělocvičné jednoty pražské: „Bratři,
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kdykoliv za ním bude kráčet a on zašumí nad vašimi hlavami, vzpomeňte si, že jsme vám
v něm darovali poklad, na němž ta nejmenší poskvrnka je potupou pro nás a hanbou
pro celý národ…

Přijďte se také podívat na zajímavou expozici
ve Sládečkově muzeu v Kladně, která potrvá
do 8. července. Děkujeme všem, kteří výstavu
připravili.
foto 1: - uctění památky T. G. M. 7. 3. 2012 v Lánech
foto 2: - sokolské prapory, foto3: - sokolské kroje žen
foto 4: - sokolské kroje
foto 5: plakát z roku 1921
foto 6: - symbol župy Budečské
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ŽIJÍ LIDICE V KAŽDÉM MĚSTĚ???
Téměř v každém městě, vesnici v Čechách ve Slezku i na
Moravě nalezneme ulici, (Lidická, Lidických žen, apod.)
Prosíme Vás pošlete nám fotku ulice i s Vámi u názvu
ulice a napište město, vesnici, ve kterém se nachází! Foto
může být z vaší návštěvy v obci či městě na e.mail:
havlujova.gabriela@seznam.cz Do 31. prosince 2012.
Děkujeme. (některé z vás vylosujeme a dostanete knižní
publikace
z Památníku i Obecního úřadu Lidice).

Pavel Horešovský z Lidic ve Františkových Lázních
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Jarmila Dufková - Boskovice

Libuše Doušová z Lidic – Dobříš, Klatovy,

Bára Kučerová z Lidic
Karlovy Vary
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Petr Hroník z Kladna
Dobrovíz

Hostivice

Jeneč

Pavlov

Stochov
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Monika Filáková - Ostrov nad Ohří

Gabriela Havlůjová z Kladna - Tábor
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ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
Dobrý den,
vím, že máte u Vás v Lidicích také šikulky, proto
přeposílám jeden zajímavý odkaz. Výzva pro všechny
maminy, babičky, tetičky co rádi vyšívají nebo šijou a už
nemají pro koho tvořit, nebo rádi pomůžou při realizaci
projektu Deky z lásky viz stránky www.dekyzlasky.cz ,
zástupkyně tohoto laskavého projektu paní Dagmar
Hulmáková je ráda přivítá do svých řad, pokud nemáte
čas tvořit, projekt můžete podpořit darováním odstřižků
látek nebo zachovalých bavlněných, plátěných textilií.
Prosím o sdílení .
Deky z lásky www.dekyzlasky.
INZERÁT Z PRAVODAJ E

STAVEBNÍ ČINNOST

e.mail: domonta.petr@seznam.cz

PROVÁDÍME VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE
• rekonstrukce bytových jader, likvidaci sutin
• rekonstrukce bytů a domů
• rekonstrukce koupelen
• obklady a dlažby
• zdění příček
• omítky, štuky, keraštuky
• sádrokartonové konstrukce
• zateplení fasád
• zdění plotů
• zámkové dlažby

Petr Chalus, ul. 10. června 1942, čp. 31, Lidice, tel 603 76 99 48, IČ 624 33 202

