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Lidice – 10. června 2012

(foto: Petr Hroník, Kladno)
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DĚKOVNÝ KONCERT PRO LIDICE http://www.lidice-memorial.cz/
V předvečer pietní vzpomínky v sobotu 9. 6.
2012 od 20.00 hodin se uskutečnil s napětím
očekávaný děkovný koncert PRO LIDICE.

při své promluvě k lidickým. Po státní hymně
v provedení asi 150 dětí z přítomných
pěveckých sborů, pod taktovkou Evy Moučkové

Přední umělci tak složili hold lidickým
pamětníkům a dalším příznivcům tohoto
symbolického místa našich národních dějin.
Celý večer moderovali Jitka Moučková
a Jiří Vaníček. S jímavým projevem vystoupila
předsedkyně Poslanecké sněmovny P ČR
Miroslava Němcová, která stěží zadržovala slzy

a za odborného dohledu Anny Holeyšovské,
patřil úvod koncertu vnučce přeživšího lidického
dítěte, výborné sopranistce Martě Hanfové
a pak v rychlém sledu následoval jeden
špičkový výkon za druhým.
Na pódiu se vystřídali klavíristé Martin Fila
a Marcel Javorček, Žofie Vokálková, mladý
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trumpetista Waltr Hoffbauer, jazzmani z Vejvodova tria, vždy skvělý houslový virtuos Václav
Hudeček a finále patřilo equadorské mezzosopranistce Lídice Robinson, sólistce státní opery
Teatro Colón v Buenos Aires. Většina vystoupení proběhla za doprovodu vynikajícího komorního orchestru Queens of classic pod taktovkou Jana Šrámka. Dojemná byla báseň, Nesmlouvej se mnou! v provedení herečky Máši
Málkové. Autorkou básně je autorka dětského
sousoší 82 zavražděných lidických dětí akademická sochařka Marie Uchytilová.
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Světla z lidických oken. Přítomných zhruba tisíc
diváků odcházelo z koncertu za krásného
večera s rozzářenýma očima a to ještě diváci
netušili, co je čeká na samý závěr dne.
Symbolicky před 22.00 hodinou, kdy se před
70 lety ještě naposledy svítilo z oken domků
bývalých Lidic, se celé pietní území, v režii dětí
z přítomných pěveckých sborů, prozářilo
světýlky svíček v místech, kde původní domky
stávaly. Ochozy nad pietním územím zaplnily
stovky diváků a řada z nich se vydala po páteřní
cestě přes celé pietní území, aby se přesvědčila
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na vlastní oči, kde domy stávaly. Působivý
obraz prosvětleného tichého údolí, doprovázený
tklivou hudbou, byl zejména pro pamětníky
a starší návštěvníky silným emotivním zážitkem,
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na který podle jejich slov již nikdy nemohou
zapomenout.
Autorkou této nevídané podívané byla vnučka
přeživší lidické ženy Renata Hanzlíková.

PIETA K 70. VÝROČÍ VYPÁLENÍ LIDIC NAVZDORY DEŠTI SE VYDAŘILA
http://www.lidice-memorial.cz/
Pietní vzpomínku k 70. výročí vypálení obce
Lidice 10. června 2012 provázel po celý den
déšť. I nebe tak plakalo nad lidickými oběťmi.

obětem a vzdát svojí přítomností hold těm
očitým pamětníkům, kteří ještě žijí. Celou pietní
vzpomínku přenášela Česká televize v přímém

Ani nepřízeň počasí však neodradila více jak
10 tisíc návštěvníků, kteří se přišli poklonit

přenosu na celostátním okruhu i se vstupy
historiků. Hlavní projev patřil místopředsedkyni
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Senátu P ČR Aleně Gajdůškové v zastoupení
předsedy Senátu P ČR. S dalšími projevy vystoupili předsedkyně Poslanecké sněmovny
P ČR Miroslava Němcová a předseda vlády ČR
Petr Nečas.
Modlitbu nad hrobem lidických mužů přednesl
kardinál Dominik Duka a závěr piety patřil
tradičně předsedovi ČSBS Jaroslavu Vodičkovi.
Kladení věnců se zúčastnilo téměř 100 delegací. Kromě nejvyšších státních a vládních
představitelů přijelo do Lidic 35 velvyslanců
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a velký počet zahraničních hostů počínaje
venezuelskými Lidicemi, anglickými městy
Stoke-on-Trent a Nottingham, norským
Telavogem, přes početné delegace ze SRN,
Slovenska, Chorvatska, Lotyšska a Ukrajiny.
Většina účastníků piety se po jejím skončení
odebrala k muzeu sledovat šestý ročník
přehlídky dětských pěveckých sborů „Světlo
za Lidice“.
Tradiční součástí pietního dne bylo předávání
Pamětních odznaků Památníku Lidice.

6. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ
„SVĚTLO ZA LIDICE“ http://www.lidice-memorial.cz/
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V pořadí již šestý ročník přehlídky dětských
sborů "Světlo za Lidice", opět pod záštitou
Anety Langerové byl nádhernou ukázkou toho,
co většinou ještě malé děti dovedou. 14 sborů,
reprezentujících jednotlivé kraje ČR, navíc sbor
Světluška a jako lahůdka mezzosopranistka Lídice Robinson, to bylo mohutné pěvecké těleso
v počtu více jak 600 účinkujících, které zazpívalo několika tisícům diváků státní hymnu. Po
úvodním slovu 1. místopředsedy Senátu P ČR
Přemysla Sobotky vystoupila Aneta Langerová
se dvěma písněmi a za doprovodu všech sborů.
Všechny sbory pak jednotlivě předvedly své
špičkové pěvecké umění a na závěr zazpívaly
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pro věrné diváky opět společné skladby. Kazem
přehlídky bylo stále se zhoršující počasí
s vytrvalým deštěm, které z hlediště postupně
vyhnalo většinu návštěvníků. Nicméně, během
více jak dvou hodin, zhlédlo vystoupení dětí
více jak 4 tisíce návštěvníků Památníku Lidice.
Upřímný dík patří ředitelce přehlídky Evě
Moučkové, všem sbormistrům, Anetě Langerové, tradičním moderátorům Jitce Moučkové
a Markovi Veselému, zvukařům, organizačnímu
štábu přehlídky a samozřejmě všem účinkujícím. Pořadatelé se všem omlouvají za nevlídné
počasí, které přes veškeré úsilí neovlivnili...
(foto: Petr Hroník - Lídice Robinson s dětmi)
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PREZIDENT SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO SE OMLUVIL ZA LIDICE A LEŽÁKY
V Berlíně dne 7. června 2012
Vážený pane prezidente,
Česká republika si připomíná v těchto dnech vyhlazení Lidic a Ležáků, zastřelení jejich mužů
a zavlečení a zavraždění žen a dětí. Chtěl bych ujistit Vás i český národ, že bolest nad obětmi
sdílíme a že soucítíme s přeživšími, z nichž někteří ještě jsou mezi námi.
70. výročí odvážného atentátu na Hitlerova místodržitele v Praze a jednoho z hlavních viníků
za Holocaust, Reinharda Heydricha, je také důležitým památným dnem. Za smrtí Reinharda
Heydricha následovala krutá msta nacistického režimu s nesčetnými obětmi. Brutální
masakry Lidic a Ležáků se navždy vtiskly do kolektivní paměti lidstva. Na nelítostné zločiny
a nevýslovné utrpení, které Němci spáchali na lidických a ležáckých mužích, ženách a
dětech, nikdy nezapomeneme. A v paměti uchováme také vzpomínku na odvahu Jozefa
Gabčíka, Jana Kubiše, Adolfa Opálky, Josefa Valčíka, Jana Hrubého, Jaroslava Švarce,
Josefa Bublíka a jejich pomocníků. Jejich život a jejich odpor proti okupaci a brutální
diktatuře jsou povzbuzením pro náš vlastní život. Svět potřebuje takové příklady.
Vážený pane prezidenta, myšlenka na opovrženíhodné teroristické činy z Lidic a Ležáků mne
naplňuje hlubokým zármutkem a studem. Německo je si vědomo své historické
odpovědnosti. Proto musí být nejvyšším přikázáním veškerého politického jednání zabránit
opakování války a teroru. Zločinné plány nacistického teroristického režimu, aby se navíc
z paměti lidstva vymazala dokonce i jména obcí, se nenaplnily.
Lidice žijí dále. Jméno Lidice si zvolily obce po celém světě, umělci jako Bohuslav Martinů
nebo Heinrich Mann se chopili martyria Lidic a uchovali vzpomínku na osud obětí. To, že
hrubé násilí nezvítězilo, nás naplňuje nadějí. Hrůzy druhé světové války vycházející
z Německa zanechaly hluboké rány.
Máme však i naději, protože Němci a Češi jsou dnes partnery a přáteli ve svobodné
a sjednocené Evropě, která se cítí být zavázána lidským právům a svobodě. Jsme za to
hluboce vděční. Doufám, že nás společné vzpomínání na události před 70 lety ještě dále
sblíží.
S přátelským pozdravem Joachim Gauck v.r.
V Praze dne 8. června 2012
Vážený pane prezidente,
velmi pozorně jsem si přečetl Váš dopis k 70. výročí atentátu na Reinharda Heydricha
a následné tragédii obyvatel Lidic, Ležáků a tisíců dalších českých vlastenců v tehdejším
nacistickém Protektorátu Čechy a Morava.
Tohoto dopisu od Vás, jako politika s vysokou morální autoritou ve své zemi, si velmi vážím.
Považuji ho za silný výrok o tragické době okupace a zločinech nacismu. Váš dopis je
pozitivním gestem vůči naší zemi. Velmi si cením Vaší snahy dát nový impuls k překonání
zbytků nedůvěry, které ve veřejnosti na obou stranách naší společné hranice přetrvávají.
Vážený pane prezidente, ujišťuji Vás, že i mně leží na srdci co nejlepší vztahy mezi našimi
zeměmi, a proto jsem Váš dopis přijal jako významný signál k jejich dalšímu upevnění
a prohloubení. Ještě jednou Vám za něj děkuji a budu se těšit na naši další spolupráci.
Václav Klaus
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Toto gesto oceňujeme!
Dopis, který v předvečer 70. výročí lidické tragédie prezident Spolkové republiky Německo
Joachim Gauck zaslal českému prezidentu Václavu Klausovi je gestem, jehož si nesmírně
vážíme. Členové Českého svazu bojovníků za svobodu, který sdružuje účastníky národního
boje za osvobození ve druhé světové válce, jejich rodinné příslušníky, pozůstalé
a sympatizanty, jej vítá jako vstřícný krok, jako naději pro budoucnost.
Oceňujeme, že pan prezident Joachim Gauck se nesnížil k líbivému přepisování dějin, jak je
to v naší zemi v posledních letech moderní, a že se nebál otevřeně říci pravdu, byť pro něj,
jako pro hlavu Německa, to muselo být velice těžké.
Z jeho strany zajisté vyžadovalo nesmírnou odvahu přiznat zločiny, jichž se nacistické
Německo na našem lidu dopustilo a ocenit statečnost těch, kteří se podíleli na likvidaci
katana českého národa R. Heydricha. Slova J. Gaucka svědčí o jeho vysokém morálním
kreditu.
V těchto dnech, kdy si připomínáme 70. výročí heydrichiády, v postoji německého prezidenta
spatřujeme naději na prohloubení vzájemné spolupráce našich zemí a překonání nedůvěry,
vyplývající z tragické minulosti. Věříme, že nás semkne v zájmu mírové budoucnosti.
Ing. Jaroslav Vodička Předseda ČSBS

ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY LIDICKÝM ŽENÁM V KT RAVENSBRÜCK
foto: Jan Abrahám
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PODĚKOVÁNÍ
• Vážená paní ředitelko, dovolte, abych Vám i Vašim spolupracovníkům poděkoval jménem
nás přeživších, přímých účastníků lidické
tragédie, i jménem ostatních členů naší
delegace v čele s představiteli obce Lidice
a Památníku Lidice, za uspořádání pietního
aktu v bývalém KT Ravensbrück u příležitosti
70. výročí deportace Lidických žen.
Pietní akt proběhl velice důstojně a zanechal
v nás hluboký dojem. Poděkování patří rovněž
oběma průvodkyním, které nám poskytly
obsáhlý výklad o koncentračním táboru.
Studentům za velice dojemný přednes
i ostatním účinkujícím.
Ještě jednou nám proto dovolte poděkovat za vzornou přípravu celé akce a popřát Vám
mnoho sil ve Vaší nelehké, ale záslužné práci.
S pozdravem Pavel Horešovský
• Vážený pane předsedo, vážení členové Arbeitskreisu, dovolte, abych vám všem, za Lidické
ženy a děti, poděkoval za účast na sobotním
koncertu 9. 6. 2012 i za účast na pietním aktu
10. 6. 2012 v Lidicích u společného hrobu
lidických mužů.
Též vám děkuji za účast na malém pietním
aktu u záhonu růží před radnicí
v Reinickendorfu i za účast na pietním aktu
v bývalém KT Ravensbrücku při odhalení
pamětní desky lidickým ženám, které tam
zahynuly.
Poděkování patří i studentům, kteří se spolu
s vámi pietního aktu v Lidicích zúčastnili. Též
děkuji Markovi Bendovi za tlumočení. Velice si vážíme vašeho postoje a vztahu k Lidicím
a přeživším Lidickým ženám a dětem a věříme, že naše dlouholetá vzájemná spolupráce
bude pokračovat i nadále. Poděkování mám také vyřídit od paní starostky, zástupců obce
Lidice a také od zástupců Památníku Lidice.
Za Lidické ženy a děti Pavel Horešovský
• Vážená paní starostko, vážený pane místostarosto, vážené zastupitelstvo, dovolte, abych
Vám poděkoval za Lidické ženy a děti za květinové dary a pamětní desku u příležitosti
pietního aktu v KT Ravensbrück a k záhonu růží před radnicí v Reineckendorfu.
Vám, paní starostko Veroniko Kellerová, děkuji za velmi dojemný proslov při odhalování
pamětní desky v KT Ravensbrück a Tomáši Skálovi, místostarostovi za zajištění stravy. Paní
Lubě Hédlové, kurátorce Lidické sbírky za překlady dopisů do němčiny.
Za Lidické ženy a děti Pavel Horešovský
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PLZEŇ SI PŘIPOMNĚLA LIDICKÉ UDÁLOSTI

Pět růží zasadily v pondělí 11. června 2012 lidické
„děti“ ke kamennému pomníčku v centrálním parku
na Lochotíně, který připomíná tragické události
této středočeské obce z roku 1942, kdy došlo
k vyhlazení značné části obyvatel v souvislosti
s atentátem na Reinharda Heydricha. Lidice jsou
podle primátora Martina Baxy symbolem zbytečného a nesmyslného utrpení, zkázy, neštěstí zbytečných obětí, prolitých slz, zoufalství, zmarněných
životů, vrcholné zlovůle a arogance moci, nenávisti, zla, pomstychtivosti. „Zároveň jsou ale Lidice
symbolem celosvětové a mezilidské solidarity,
symbolem obnovy a nevzdání se zlu,“ uvedl primátor. Ředitel Památníku Lidice Milouš Červencl

připomněl osud malé obce čísly: „Oběťmi nacistického vraždění se stalo celkem 340 lidických občanů. Po ukončení války se zpět do vlasti vrátilo
143 lidických žen a po dvouletém pátrání do náruče lidických matek 17 dětí.“ Setkání zorganizovala iniciativa MAJÁK PLZNĚ společně s městským obvodem. Ještě předtím byl na začátku
května pomníček obnoven a spolu s ním i záhony
růží. Při pietní vzpomínce vystoupily děti ze 78.
mateřské školy, Plzeňský dětský sbor a sólistka
státní opery v Buenos Aires Lídice Robinson s áriemi z Mozartovy Figarovy svatby a Bizetovy Carmen. zdroj: http://www.plzen.eu/aktuality/plzensi-pripomnela-lidicke-udalosti.aspx
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VERNISÁŽ 40. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍ DĚTSKÉ VÝTVARNÉ VÝSTAVY LIDICE 2012

Ve středu 30. 5. 2012 byly v Lidické galerii slavnostně předány medaile 67 nejlepším dětským
výtvarníkům z ČR a vybraným oceněným ze zahraničí - 2 medailistkám z lotyšské Riga Juglas
Vidusskola a 9 dětem z turecké školy Kocaeli Bahcesehir Koleji, jejichž práce získaly nejvyšší

ocenění - Cenu poroty 40. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2012.
Po slavnostním předání cen si návštěvníci prohlédli novou expozici, ve které je vystaveno všech
1.400 oceněných prací od dětí ze 64 zemí světa. Téma letošního ročníku Divadlo - Loutka Pohádka bylo zvoleno na počest 100. narození Jiřího Trnky.
Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice je jednou z nejstarších a největších výstav dětského
výtvarného projevu na světě - letošního ročníku se zúčastnilo 26.064 dětí z 67 zemí světa celého
světa. Expozice 40. ročníku výstavy bude k vidění v 1. patře Lidické galerie do 31. 10. 2012.
Více o výstavě se dozvíte na: www.mdvv-lidice.cz

Zpravodaj OÚ Lidice

červenec 2012

13

TEREZÍNSKÁ TRYZNA, NÁRODNÍ HŘBITOV 20. KVĚTNA 2012 text: Eva Armeanová

Terezínské tryzny se členové ČsOL Kladno,
ZO ČSBS Kladno, ZO ČSBS Lidice a ZO ČSBS
Slaný zúčastňují každý rok, aby uctili památku
umučených a popravených vězňů. Již potřetí s
námi přijeli i zástupci 17. župy Fr. Holého Slaný
a poprvé s námi jeli také zástupci Baráčnické
obce ze Středokluk. Zúčastnili se také bývalí
vězni, rodinní příslušníci, zástupci politického a
veřejného života. Program začal nástupem
čestné stráže na Národním hřbitově a položením věnců. Za ČsOL Kladno a ZO ČSBS
Kladno položili věnec Jaroslav Bárta a Stanislav
Pítr. Za Památník Lidice položil věnec ředitel
Památníku Milouš Červencl, vedoucí muzea
Památníku Lidice Ančo Marinov a za ZO ČSBS
Lidice Pavel Horešovský, předseda ZO ČSBS
Lidice a starostka obce Lidice Veronika Kellerová. Po zaznění hymny ČR uvítal přítomné Jan
Munk, ředitel Památníku Terezín. S projevem
vystoupil předseda ÚV ČSBS Jaroslav Vodička,
předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu

ČR Miroslava Němcová, která zdůraznila nutnost připomínat historické souvislosti a nedopustit, aby se tyto hrůzy opakovaly. Dále řekla,
že setkání nad hroby obětí je vždycky dialogem
mezi živými a mrtvými, a že bychom si z něho
měli vzít odpovědnost k mrtvým i k sobě samým. Na závěr připomněla osobnost Sira Nicolase Wintona, kterého navrhovala na Nobelovu cenu, kterou sice nedostal, ale jeho „děti“
na něj nikdy nezapomenou. Nedávno oslavil
103 narozeniny. Po křesťanské modlitbě Jiřího
Hladíka, probošta Katedrální kapituly u sv. Štěpána následovala židovská modlitba vrchního
pražského a zemského rabína Karola Sidona.
Děčínský pěvecký sbor zazpíval Requiem Nabucco - sbor z 3. dějství opery G. Verdiho.
Tryzna byla ukončena odchodem čestné stráže.
Květiny i kamínky na náhrobcích připomínaly,
že je zde pohřbeno na deset tisíc osob. Muži,
ženy i děti. Terezínem a koncentračním táborem v Litoměřicích prošlo za II. světové války
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přes 200 000 lidí z celé Evropy, 42 000 z nich
útrapy nacistické perzekuce nepřežilo. Některá
jména jsou známa, ale jsou zde pohřbeni
i mrtví, které se nepodařilo identifikovat, hroby
jsou označeny pouze pořadovým číslem.
Poklonili jsme se i památce obětí, které byly
zpopelněny v terezínském krematoriu, který, byl
původně vysypáván do jámy za krematoriem,
počet mrtvých se odhaduje na několik tisíc.
Tetičky a sousedé baráčníci přijeli v tradičních
starobylých krojích v čele se svojí rychtářkou
Vlastou Čermákovou a baráčnický prapor nesl
David, vnuk syndičky Drahušky Jurákové, který
se rovněž věnuje dlouholeté tradici uchovávání
památky na předky baráčníků.
Tentokráte s sebou měli ošatku s čerstvým
chlebem a solí. Nabídli našim členům a také
bývalému premiérovi Janu Fischerovi a jeho
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manželce. Pan Fischer v rozhovoru s námi nás
pochválil, že děláme záslužnou činnost
a vyjádřil přesvědčení, že se zde sejdeme
společně i v příštím roce. Letos se Tryzny
zúčastnilo několik stovek občanů a mezi nimi
45 našich členů, rodinných příslušníků
a sympatizantů. Potěšilo nás, že mezi
zúčastněnými byli i žáci a studenti. Hovořili
o tom, že toto setkání pro ně bylo poučné
a upoutaly je dominanty Národního hřbitova
křesťanský kříž s trnovou korunnou a Davidova
hvězda. Opět jsem si vzpomněla na moji tetu
Sylvu Rajtrovou, která byla před 70 lety
(v červnu 1942) zatčena jako studentka
roudnického gymnázia spolu s ostatními
studenty a vězněna v Terezíně. Osvobození se
nedožila, byla umučena v Osvětimi 1. března
1943.
foto: Stanislav Pítr

Žáci školičky základů umělecké práce pro děti z Malé Morávky při Galerii
U Šťastných Bobtailů udělují „ANDĚLA PRO LEPŠÍ SVĚT“ Památníku Lidice
a památce lidických dětí, žen a mužů.
Vážený pane starosto, obce Malá Morávka, chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za zajímavé
setkání, které se uskutečnilo v neděli v rámci tryzny v Terezíně. Paní Helena Vaculíková nám
předala výtvarné dílo šestiletého Adriana Cejnka z vaší obce. Je to
vyřezávaný Anděl, kterého z rukou paní galeristky převzali starostka obce
Lidice Veronika Kellerová a nejmladší lidické přeživší dítě Pavel Horešovský.
Nechce se ani uvěřit, že takovou plastiku mohl vytvořit tak malý chlapec
a máte v něm v obci velký talent. Jsme potěšeni, že osud a památka Lidic
není lhostejná ani obyvatelům a dětem na druhém konci naší krásné vlasti.
Pro nás je to informace, která nás posiluje v naší odpovědné a mnohdy
nelehké práci. Věříme, že Vás budeme někdy moci přivítat v Lidicích.
S přáním mnoha úspěchů ve Vaší činnosti a všeho dobrého do života vaší
krásné obce.
S úctou JUDr. Milouš Červencl ředitel Památníku Lidice
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PIETNÍ AKT NA ŠACHTĚ MAYRAU – Kladno 9. června 2012 foto: Pavel Horešovský

PSANÍČKO OD PŘÁTEL Z RODINY ŘÁPKOVY – Bořanovice 4. června 2012
V předvečer smutného výročí zdravím všechny
občany a příznivce Vaší obce Lidice a jmenovitě
Tebe Zdeňku. Na základě telefonického hovoru
s mým tatínkem Ti tímto posílám text, který zazněl před uvedením písně Lidice při Májových
oslavách pořádaných 8. května 2012 v Bořanovicích.
Tatínek, jehož kapela Bořanka letošního roku

oslavila pětatřicet let od vzniku, připravil
do hudebního pořadu ty písničky, které se váží
svým pojetím a textem, či mají co dočinění s výročími vztahující se k roku 2012. První výročí
bylo věnováno právě vaší obci Lidice.
V příloze posílám dvě fotografie - Pomníku
v Bořanovicích a kapely Bořanka.
S vroucným pozdravem za rodinu, Libor Řápek
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• Vážení a milí, máme tu výročí, a to ne zrovna
radostné. Je to již 70 let, co byla vypálena obec
Lidice. Před nedávnem občané Lidic sháněli
písně o své obci. Protože s touto obcí nás pojí
přátelství, tak hudebníci naší kapely Bořanka
natočili na CD několik písní pod názvem „Lidice
- žijí v našich srdcích a písních…“ a odvezli
do knihovny v Lidicích.
Knihovník, pan Zdeněk Fous, který je velkým
přítelem Bořanky, je rozdal a jedno CD předal
i do Památníku. My Vám jednu z těchto písní
zahrajeme. Slova napsal Libor Řápek a zazpívá
ji náš harmonikář. Její název zní „Lidice“.
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Při Májových oslavách v Bořanovicích byl položen věnec k pomníku na návsi a tím uctěna
památka obětem světových válek za hudebního
doprovodu a hymny od kapely Bořanky. Poté
starostka obce pozvala příchozí občany
do místní restaurace. K poslechu a dobré
náladě zde kapela Bořanka, která reprezentuje
obec nejen svým názvem, ale především
českou písničkou, rozdávala radost všem
přítomným.
Hosty
pořadu
dále
byli
„HARMONIKA DUO Renata a Josef Pospíšilovi“
ze Šťáhlav, kteří přijeli nejen „Za vesnickými
muzikanty“, a také zpěvák Jiří Škvára.

VÍTĚZOVÉ VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE LIDICE PRO 21. STOLETÍ BYLI VE ŠTRASBURKU
text: Mgr. Luba Hédlová, kurátorka Lidické sbírky, foto: Hana Chmelíková, Památník Lidice
Vítězové vědomostní soutěže Lidice pro
21. století, pořádané Památníkem Lidice, se
na pozvání europoslance Vladimíra Remka
podívali
do
Evropského
parlamentu
ve Štrasburku. Zde se seznámili jak
s fungováním a strukturou této instituce, tak byli
přítomni zasedání EP, kde se právě projednávalo stanovisko EU k současnému konfliktu

v Sýrii. Mimo tuto návštěvu studenti zhlédli také
historické město spolu se středověkou
katedrálou, kde mohli vidět nejdůležitější
památky středověkého sochařství a architektury
tohoto regionu, navštívili také muzeum hutě této
katedrály, kde zároveň probíhala výstava
jednoho z nejdůležitějších pozdně středověkých
sochařů, Mikuláše z Leydenu.
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JUBILANTI V ČERVENCI
Čestmír Sklenička

7. 7.

87 let

Jana Skálová

16. 7.

70 let

Vážení jubilanti, přejeme Vám všechno nejlepší a především pevné zdraví!

PODĚKOVÁNÍ
• Děkuji za milé blahopřání k mým narozeninám a za dárek, který mi předal pan Miroslav Ramba.
Květuše Muláková, Lidice
• Děkuji OÚ a zastupitelstvu Lidice za blahopřání, květiny a dárkový balíček, který jsem obdržela
v den mých narozenin. Děkuji také panu Miroslavu Rambovi za osobní předání.
Jaroslava Mikolášková, Lidice
• Vážená paní starostko, vážený pane místostarosto, dovolte, abych Vám oběma i Obecnímu úřadu
v Lidicích srdečně poděkoval za blahopřání k mému životnímu jubileu i za květinový dar a balíček.
Pavel Horešovský, Lidice
• Upřímně děkuji OÚ a Zastupitelstvu Lidice za milé blahopřání i květiny s dárkovým balíčkem
k mým narozeninám, které přišel předat místostarosta a dobrý soused Tomáš Skála.
Ladislav Huml, Lidice

PODĚKOVÁNÍ PAMÁTNÍKU LIDICE OD NAŠICH (přespolních) ČTENÁŘŮ
• Vážení pracovníci, Památníku Lidice,
dovolte nám, abychom Vám touto cestou poděkovali za ochotu, vstřícnost, trpělivost a úsměvy
při našem školním projektu 31. května 2012. Paní průvodkyně velice poutavě vyprávěla dějiny Lidic
i se souvislostmi, což bylo pro žáky velice důležité. Děkujeme a přejeme mnoho úspěchů ve Vaší
práci.
S pozdravem Nina Bilincová, Zdenka Černá a žáci VIII. B a IX. A ZŠ Kutná Hora, Jana Palacha 166

• Srdečné pozdravy z Brazílie, Mexika, Itálie, Ekvádoru, Německa, Chile, Francie,
USA, Argentiny, Kolumbie, Uruguaye, Španělska, Portorika, Kanady, Hondurasu,
Venezuely, Kuby, Portugalska, Dominikánské republiky, Bolívie, Peru, Salvadoru,
pro všechny občany obce Lidice zasílají ženy, které se jmenují Lidice.
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E.MAIL DOPIS OD PŘÍTELE BOHUMILA ŘEŘICHY
Milý Zdeňku, srdečně Tě zdravím. Posílám Ti dodatečně kolekci fotografií, které pořídil můj přítel
Helmut Walz z Berlína. Jsou tam záběry besedy německé delegace s paní Miloslavou Kalibovou,
předání stříbrného odznaku učitelům berlínského gymnázia a já s Helmutem, z jízdy na parníku
v Praze.
Srdečně tě zdraví Bohumil Řeřicha z Lubence

Z P R Á V Y Z O Á Z Y text i foto: Libuše Doušová - OÁZA Lidice

Tak nám utekl rok jako voda. A je tady zase
výstava „ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH SENIORŮ
PRO RADOST A POTĚŠENÍ“ v Lysé nad

Labem. Samozřejmě, že jsme se zúčastnili.
Tentokrát se přihlásilo 1000 účastníků s 3800
pracemi. Byla to nádhera. Jeden výrobek hezčí
než druhý. Chudáci porotci. Počasí nám přálo
a tak byla možnost prohlédnout si i prodejní
výstavu květin venku na nádvoří. A byly tam
zastoupeny i Lidice. Všude hrála muzika
a panovala dobrá nálada. Udílení cen
doprovázel hudební program, kde jako obvykle
zazpíval Jožka Šmukař.
Je nádherné, když vidíte, že i lidé v pokročilém
věku umí udělat krásné věci a ukáží to ostatním.
Určitě se budeme těšit na příští ročník a doufat,
že takových lidí bude stále víc.
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PIETNÍ VZPOMÍNKA V PRAZE text i foto: Anna Holeyšovská
Čtyři pietní zastavení, spojená s kladením kytic
se uskutečnila v sobotu 16. 6. 2012. První proběhlo v Thomayerově nemocnici v Praze 4 –
Krči, pavilon G2, kde krátce po šestnácté hodině položili kytici společně zástupci ZO ČSBS
Lidice a přeživší lidické ženy a děti, Marie Šupíková, Milada Cábová, Pavel Horešovský, Veronika Rýmanová, Libuše Součková, Jiří Pitín,
Jana Hanzlíková, Jitka Procházková, Zdena
Plátková a pan Josef Řepík z Českého Malína.
Druhé zastavení bylo u pamětní desky v Dykově
ulici – Praha 10, umístěné na domě, kde se narodilo 6 dětí po lidické tragédii. Následovalo
položení květin ve Strašnickém krematoriu, tam,
kde je uložen popel zastřelených lidických
občanů ze střelnice v Kobylisích. Malý pietní akt
byl zakončen právě v Kobylisích, uctěním
památky v místě, kde došlo k zastřelení 26 li-

dických občanů. Jak si všichni z přítomných
všimli, odjezd z parkoviště u obou posledních,
velice smutných a tragických míst doprovázela
i malá, zvláštní symbolika. Hodiny uvnitř malého
mikrobusu, který účastníky převážel, ukazovaly
nejdříve 17:17 hod., a pak 18:00 hod.

Omluva redakce Zpravodaje OÚ Lidice
• Vážení dopisovatelé, fotografové i milí čtenáři, omlouváme se Vám, že v tomto červencovém
vydání Zpravodaje nemohly být, z nedostatku místa, uveřejněny všechny Vaše příspěvky, které jste
včas před uzávěrkou poslali. Letošní 70. výročí lidické tragédie, a s ním spojené nejrůznější pietní
akce, nebylo možné opomenout. Náš Zpravodaj je také mimo jiné i doplňkem obecní kroniky. Vaše
zajímavé příspěvky zařadíme v příštím vydání, nebo pokud byste měli zájem, lze je umístit
i na stránky oficiálního webu obce Lidice. Děkujeme za pochopení. Zdeněk Fous
V příštím čísle můžete očekávat tyto informace:

● MATEŘSKÉ CENTRUM LIDIČKY – PRÁZDNINY - Irena Přibylová
● PUTOVÁNÍ Z RAVENSBRÜCKU DO NOVÉHO BORU - PO STOPÁCH POCHODU
SMRTI. UNAVENÁ, ALE ŠŤASTNÁ. TAK SE DAJÍ CHARAKTERIZOVAT POCITY,
S NIMIŽ UKONČILA MILENA MĚSTECKÁ DVOUTÝDENNÍ POCHOD NA POČEST
LIDICKÝCH ŽEN. – příspěvek od Zdenky Kotkové-Muselové z Liberce (rodačky z Lidic)
● ÚČAST NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI V MINSKU - Vladimír Kovačík
● 5. část - POVÍDÁNÍ NEJEN O KNÍŽKÁCH se Slávkou Kopeckou
● POEZIE NA VOLNÉ NOZE - z knihy autorských básní a ilustrací dětí buštěhradské
školní družiny
● KNIHOVNA LIDICE A JEJÍ KNIHOVNÍCI - vzpomínky na pokračování - 6. část
● O LIDICKÉ SBÍRCE – Mgr. Luba Hédlová, kurátorka Lidické sbírky - 1. část
● LÍDICE ROBINSON V LIDICÍCH – vyprávění o týdenním pobytu - 1. část. … a další
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VEŘEJNÁ KNIHOVNA LIDICE – INFORMACE – ZMĚNA
text: Zdeněk Fous

• Milí čtenáři i noví zájemci o čtení, z nedostatku místa
v tomto vydání Zpravodaje nelze uveřejnit další nové
tituly knih, ale můžeme vás potěšit, že 18. července t. r.
nám do knihovny přivezou z Kladna další nový soubor
knih z výměnného fondu.
• POZOR ZMĚNA:
O prázdninách dochází ke změně výpůjčního dne v knihovně: otevřeno bude vždy
ve ČTVRTEK od 16.00-18.00 hodin.
Ve čtvrtek 5. července 2012 bude knihovna z důvodu státního svátku uzavřená.

Na všechny čtenáře se v červenci budeme těšit
ve dnech 12., 19. a 26. 7. 2012. Jirka Černý a Míša Indráková
INZERÁT ZPRAVODAJE

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
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