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Vítám Vás v novém roce 2015!
Ze srdce Vám všem přeji, abyste si nový rok užili na plno
od začátku do konce, užívali si vše, co pro nás chystá
a měli se všichni báječně a to nejen u nás v Lidicích.
Přeji nám vše srdce naplněná porozuměním a láskou...
a to nejen ta vyrytá do sněhu  Vaše redaktorka mk
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Milí a milé!
Vítám Vás v novém roce 2015! Dovolte mi, abych Vám ze srdce poděkovala
za Vaši přízeň, a moc se na Vás těším i v tomto novém roce. Lednové číslo je
po těch posledních poněkud hubenější, ale nemusíte se bát, v tom únorovém
opět nabude a bude plné zajímavých článků a tipů co kde podniknout. V tomto měsíci si ještě trošku pohovíme a budeme přemítat o tom, co krásného
nás čeká, maličko si po svátcích zarelaxujeme a pak se vrheme do práce.
Já osobně začnu prací na sobě samé, a je to můj lednový tip pro všechny,
začněme od sebe a bude se nám tu žít ještě více báječně než dosud.
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka

PODĚKOVÁNÍ zaslaná do redakce Lidického zpravodaje
• V
 ážení! Dovolte, abych poděkovala paní starostce Verunce Kellerové za milou návštěvu a předání
dárku k mým narozeninám. Děkuji.

Věra Šobíšková

• D
 ěkuji členkám ČSBS Janě Hanzlíkové a Libuš Součkové za milé povídání se vzpomínkami na
mladší léta a milé posezení u příležitosti předání dárku k mým narozeninám.
Irene Fišerová

• D
 ěkuji za zájmové zařízení, školní družinu při ZŠ Oty Pavla Buštěhrad, celému vedení Památníku Lidice a všem jeho zaměstnancům za výraznou celoroční spolupráci v roce 2014. Týkala se
především podpory v oblasti výchovy a vzdělávání našich žáků a stejnou měrou rozvíjení jejich
individuálních zájmů v oblasti živé přírody, výtvarného umění a společenských věd.
Za kolektiv pedagogů

Anna Holeyšovská, vedoucí vychovatelka

• Děkuji OÚ Lidice za pravidelné zasílání Lidického Zpravodaje a taktéž za celoroční spolupráci.

Anna Holeyšovská

• D
 ěkuji OÚ Lidice a zastupitelstvu za blahopřání, květiny a dárkový balíček, který mi předal pan
Tomáš Skála.

Drahomíra Humlová

JUBILANTI v měsíci lednu
Jiřina Vaněčková

2.1.

86 let

Přemysl Veverka

13.1.

75 let

Marta Slavíková

18.1.

85 let

Věra Rosenkrancová

19.1.

75 let

Jarmila Štorková

25.1.

85 let

Vážení jubilanti, přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
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Zápis č. 2/ 2014 z veřejného zasedání OZ Lidice konaného dne
10. 12. 2014 v 17,30 hodin v zasedací místnosti OÚ Lidice
Přítomni: V. Kellerová, T. Skála, Ing. M. Vaňhová MBA, M. Klapalová, B. Kučera
Omluveni: M. Ramba, H. Kohoutová
Ověřovatelé: T. Skála, B. Kučera
Zapsala: Martina Toulcová
Zasedání zahájila starostka obce v 17,30 hodin, přečetla a doplnila program. OZ souhlasí s programem.
Program zasedání:
1. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2015, schválení rozpočtového provizoria
2. Schválení rozpočtového výhledu 2015-2019
3. Schválení úpravy rozpočtu za rok 2014
4. Schválení návrhu rozpočtu Mikroregionu údolí Lidického potoka pro rok 2015
5. Projednání pronájmu bytu v objektu zahradnictví č. p. 153
6. Projednání výsledků výběrového řízení „Revitalizace Malého parku“
7. Oznámení Vodáren Kladno Mělník, a. s. o záměru prodeje areálu staré čistírny odpadních vod
v k. ú. Lidice
8. Projednání smlouvy mezi obcí Lidice a psím útulkem Bouchalka
9. Projednání možnosti členství Svazu měst a obcí České Republiky
10. Projednání návrhu zahradnické údržby lip v ulici 10. června 1942
11. Různé – a) projednání rozpočtu na výměnu kotle a spalinové cesty v ubytovně č. p. 165
b) projednání nabídky odběrů z MŠ Lidice pro občany
Ad1/ Projednání návrhu rozpočtu na rok 2015, schválení rozpočtového provizoria. Paní Holubová seznámila OZ s návrhem rozpočtu na rok 2015. OZ tento návrh projednalo a bere na vědomí. Dále paní Holubová seznámila OZ s návrhem rozpočtového provizoria na první čtvrtletí roku 2015. OZ toto rozpočtové
provizorium projednalo a schválilo.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 0
Ad2/ Schválení rozpočtového výhledu 2015-2019. Paní Holubová seznámila OZ s rozpočtovým výhledem pro roky 2015-2019. OZ rozpočtový výhled projednalo a schválilo.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0

Zdržel: 0

Ad3/ Schválení úpravy rozpočtu za rok 2014. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s úpravou rozpočtu
na rok 2014, kterou schválilo.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 0
Dále zplnomocnilo starostku obce ke schválení a podpisu případné potřebné úpravy rozpočtu v závěru
roku.
OZ schválilo zplnomocnění starostky.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0

Zdržel: 1 (V. Kellerová)
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Ad4/ Projednání návrhu rozpočtu Mikroregionu údolí Lidického potoka pro rok 2015. Starostka obce informovala OZ o návrhu rozpočtu Mikroregionu údolí Lidického potoka.
OZ vzalo na vědomí.
Ad5/ Projednání pronájmu bytu v objektu zahradnictví č. p. 153. Starostka obce podala OZ návrh na pronájem
bytu v objektu zahradnictví č. p. 153. OZ tento návrh projednalo, schválilo a pověřilo starostku obce podáním
výzvy na pronájem bytu v objektu zahradnictví.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 0
Ad6/ Projednání výsledků výběrového řízení „Revitalizace Malého parku“. Místostarosta obce, člen výběrové
komise, informoval OZ o výsledcích výběrového řízení „Revitalizace Malého parku“. Výběrového řízení se zúčastnili dvě společnosti, společnost ROZA CZ, s.r.o., Mšec 211 a Lesostavby Beroun, s.r.o.
Komise vyhodnotila jako vítěznou společnost ROZA CZ, s.r.o., Mšec 211 podle jediného kritéria, kterým byla
cena díla a doporučuje zastupitelstvu uzavření smlouvy o dílo s touto firmou. OZ projednalo a schválilo výsledky
výběrového řízení a pověřilo starostku obce podpisem smlouvy se společností ROZA CZ, s.r.o.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 0
Ad7/ Oznámení Vodáren Kladno Mělník, a.s. o záměru prodeje areálu staré čistírny odpadních vod v k.ú. Lidice.
Starostka obce předložila oznámení Vodáren Kladno Mělník, a.s. o záměru prodeje areálu staré čistírny odpadních vod v k. ú. Lidice. OZ vzalo na vědomí a pověřilo starostku obce jednáním s Vodárnami o odkupu areálu
staré čistírny odpadních vod v k. ú. Lidice.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 0
Ad8/ Projednání smlouvy mezi obcí Lidice a psím útulkem Bouchalka. Starostka obce předložila OZ Smlouvu
o obstarání věci – Psí útulek Bouchalka. OZ tuto smlouvu projednalo, schválilo a pověřilo starostku obce podpisem této smlouvy.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 0
Ad9/ Projednání možnosti členství Svazu měst a obcí České Republiky. Starostka obce informovala OZ o možnosti členství v tomto svazu. OZ tuto možnost projednalo, vzalo na vědomí a navrhlo tento návrh důkladně
prostudovat a rozhodnout na příštím veřejném zasedání.
Ad10/ Projednání návrhu zahradnické údržby lip v ulici 10. června 1942. Starostka obce podala návrh na
zahradnickou údržbu lip v ulici 10. června 1942. OZ tento návrh projednalo, schválilo a pověřilo starostku obce
podáním výzvy na prořezání lip odbornou firmou.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel: 1 (B. Kučera)
Ad11/ Různé
a)	Projednání rozpočtu na výměnu kotle a spalinové cesty v ubytovně č. p. 165. Starostka obce předložila OZ
v této věci rozpočet, který zpracovala firma ARTKOM, s.r.o. OZ tento rozpočet projednalo, vzalo na vědomí
a navrhlo zvážit ještě další cenové nabídky.
b)	Projednání nabídky odběru obědů z MŠ Lidice pro občany. Vzhledem k tomu, že se na odběr obědů z MŠ
Lidice přihlásilo málo občanů, navrhuje starostka obce tento záměr nerealizovat. OZ schválilo nerealizovat
záměr odběrů obědů z MŠ Lidice.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 0
Zasedání ukončeno v 18:55 hodin.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lidice č. 2/ 2014

Na 2. veřejném zasedání zastupitelstva obce Lidice konaném dne 10.12.2014 bylo přijato toto usnesení:
1. Zastupitelstvo obce schválilo:
a) program OZ
b) rozpočtové provizorium na první čtvrtletí roku 2015
c) rozpočtový výhled pro roky 2015 – 2019
d) úpravu rozpočtu na rok 2014
e)	zplnomocnění starostky obce schválením a podpisem případné potřebné úpravy rozpočtu v závěru roku
f) návrh pronájmu bytu v objektu zahradnictví č. p. 153
g) výsledky výběrového řízení na „Revitalizaci Malého parku“ v Lidicích
h) smlouvu mezi obcí Lidice a psím útulkem Bouchalka o obstarání věci
i) návrh paní starostky na prořezání lip v ulici 10. června 1942 odbornou firmou
j) nerealizovat záměr odběru obědů z MŠ Lidice
2. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
a)	návrh rozpočtu Mikroregionu údolí Lidického potoka pro rok 2015
b)	návrh rozpočtu na rok 2015
c)	oznámení Vodáren Kladno Mělník, a.s. o záměru prodeje areálu staré čistírny odpadních vod v k. ú. Lidice
d)	možnost členství Svazu měst a obcí České republiky
e)	předložený rozpočet na výměnu kotle a spalinové cesty v ubytovně č. p. 165, s tím, že OZ zváží
ještě další cenové nabídky
3. Zastupitelstvo obce pověřilo:
a)	starostku obce podáním výzvy na pronájem bytu v objektu zahradnictví
b)	starostku obce podpisem smlouvy se společností ROZA CZ, s.r.o. na projekt „Revitalizace Malého
parku“ v Lidicích
c)	starostku obce podpisem smlouvy s psím útulkem Bouchalka o obstarání věci
d)	starostku obce jednáním s Vodárnami Kladno Mělník, a.s. o odkupu areálu staré čistírny odpadních
vod v k. ú. Lidice
e)	starostku obce podáním výzvy na prořezání lip v ulici 10. června 1942 odbornou firmou

Do galerie v Lidicích se vrátil exponát německého mystifikátora
Foto a text: www.rozhlas.cz

Cenný exponát nejvlivnějšího německého umělce druhé poloviny dvacátého
století Josepha Beuyse se vrátil po dlouhodobé zápůjčce z Německa do sbírky
Lidické galerie. Tam za dobu její existence darovali svá díla umělci z celého světa.
Beuysovo dílo se jmenuje Pro Lidice a jde o objekt staré plechovky, ve které
je vložena kost.
Vlivný německý umělec a mystifikátor Joseph Beuys postavil svůj celý životní příběh na tom, že ho kdysi jako letce Luftwaffe sestřelili nad Krymem.
Tamní obyvatelé ho zachránili tím, že ho obalili do sádla a kožešin a tím mu prý
vyléčili všechny rány. Právě proto tvořil celý život z drsných a často přírodních
materiálů (lůj, kůže, dřevo). Celý příběh si zřejmě vymyslel. Podle kurátorky Lidické sbírky Lubomíry Hédlové to ale nevadí – nijak tato mystifikace nesnižuje
význam Beuyse pro německé a celosvětové umění druhé poloviny dvacátého
století. Podle Beuyse může být každý umělcem, proto svá díla zásadně nevysvětloval, nechával jejich vliv
čistě na divácích. Jak poznamenává kurátorka Lubomíra Hédlová, je Beuys doklad toho, že žádný člověk
není černobílý.
Exponát si budou moci návštěvníci Lidické galerie znovu prohlédnout už od počátku příštího roku.
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Beseda s paní Martou Kottovou
Text: Marcela Kalibová

V sobotu 22. listopadu navštívila Lidice charismatická
a obdivuhodná žena, paní Marta Kottová, jejímž přáním
bylo poznat lidické ženy, se kterými ji pojí nejen podobný válečný osud, ale také otřesný zážitek jejího bratra
Viktora. Pod patronací Občanského sdružení Lidice
zorganizovala toto zatím první setkání v Oáze paní Milena Městecká (autorka a realizátorka pochodů smrti po
stopách lidických žen vracejících z KT Ravensbrück do
vlasti v dubnu a květnu 1945) a paní Zdenka Kotková,
dcera jedné z lidických žen, paní Ladislavy Muselové
a blízká přítelkyně paní Kottové.
Paní Marta Kottová, rozená Lašová se narodila v r.
1929 a jako 12 letá dívenka židovského původu byla
v r. 1942 se svými rodiči transportována do Terezína,
kde již od r. 1941 žil i její o 6 let starší bratr Viktor. Dva
roky prožila v Terezíně a v r. 1944 byla se svými rodiči
a bratrem deportována do Osvětimi – vyhlazovacího KT.
S Lidicemi ji pojí nejen podobný osud jako měly lidické
děti, které přežily, ale také hrozný prožitek jejího bratra
Viktora , který jako jeden ze 36 mužů z Terezína pohřbíval lidické muže po jejich zavraždění u Horákova statku. Bylo mu 18 let a celý život o tomto zážitku nemohl
promluvit, ani před svými nejbližšími. Teprve na sklonku
života (zemřel v r. 2004) podal své svědectví pro USC
Shoah Foundation Institute for Visual History and Education. Lidičtí muži dle této autentické výpovědi nešli
na smrt jako ovečky, jak se stále traduje jen na základě
románového zpracování lidické tragédie autora Františka
Křeliny „Každý své břímě“ a zásluha na smíření lidických mužů s osudem a Bohem je připisována (a také
oceňována státními vyznamenáními) lidickému faráři
Josefu Štemberkovi, ale bránili se a byli před zavražděním mučeni. O popravě mluvit nelze, byli zavražděni bez
soudu.
I přes smutný důvod besedy to bylo velmi příjemné
a srdečné setkání, které se nejprve odehrálo neformálně
mezi lidickými přeživšími (3 ženami a 2 lidickými dětmi)
a ostatními blíže zainteresovanými u malého občerstvení
v jídelně Oázy. Paní Marta, kterou doprovázel její přítel,
okouzlila svým vyprávěním všechny přítomné, pamětnice si vyměňovaly navzájem své prožitky a vzpomínky.
Pak teprve následovala beseda i pro ostatní účastníky ve
společenském sále Oázy. Paní Marta povstala a mluvila.
Mluvila o tom, že řadu let jezdí mezi děti do škol a snaží
se jim svou osobní výpovědí říci, co jako dítě musela prožít, že jí byli zavražděni oba rodiče v Osvětimi jen proto,
že byli Židé. Mluvila o svém vlastenectví, o úctě k prvnímu československému prezidentovi. Mluvila o tom, že
není pravdou to, co se tvrdívá – že se občané Protektorátu poddali a nevedli žádný odboj. Uvedla konkrétní příklady statečnosti a odboje svých dětských spoluvězeňkyň

z Heimu č. 24 (obydlí pro cca 30 dívek) v Terezíně, dala
nám k prohlédnutí knihu kreseb 12 leté dívenky, Helgy
Weissové (nyní Hoškové), která život v Terezíně kresbami dokumentovala a doprovázela jimi svůj deník. Obojí
se zachovalo díky tomu, že je její strýc ukryl do jedné ze
zdí v Terezíně. Paní Helga Hošková se po válce stala
malířkou. Mluvila také o hrůzné noci ze 7. na 8. března
1944, kdy v den narozenin T. G. M. bylo 3 800 českých
Židů zavražděno v plynových komorách v Osvětimi. Tito
vězni stáli před plynovými komorami plně si vědomi toho,
co je čeká a zpívali naši státní hymnu. Mluvila o statečnosti dívky z Heimu 24, Hanky Hahnové, dcery Židovky
a Němce, který se přihlásil k nacismu a s její matkou se
rozvedl. V Terezíně svou dceru vyhledal, přinesl jí bochník chleba, o který se se svými kamarádkami rozdělila
tak, jak se o jídlo dělily všechny. Při druhé návštěvě jí
otec nabídl, že ji nechá převézt na bezpečnější místo
a ona to odmítla – buď všechny dívky z Heimu 24 nebo
nic. Bochník chleba jí po této odpovědi už nedal. Hanka
Hahnová zemřela v Terezíně na skvrnitý tyfus, kterým se
nakazila, když se, sama zeslabená několikaletým vězněním, vrhla do ošetřování tyfem nakažených vězňů
z evakuovaných koncentračních táborů, kteří byli v dubnu a počátkem května 1945 před postupující frontou přiváženi v zuboženém stavu (někteří cestou zemřeli) do
Terezína. Taková byla Hanka Hahnová – čestná, statečná a obětující se pro druhé.
Na výpověď paní paní Marty Kottové navázaly 3 dosud žijící lidické ženy – paní Skleničková, paní Cábová
a paní Kalibová.
Paní Skleničková vyprávěla o krutém životě polských
vězeňkyň v KT Ravensbrück. Říkalo se jim mezi vězeňkyněmi králíčci, tedy pokusní králíci. Na nich němečtí „lékaři“ dělali své pokusy – „operace“ na nohou, kdy jim do
způsobené rány zanášely infekce, aby pak zkoušeli různé léky k jejich likvidaci, nebo jim odebírali z nohou svalstvo. Paní Skleničková jako 16 letá dívka (jen o 3 měsíce
unikla jisté smrti s ostatními lidickými dětmi v Chelmnu)
byla v KT mezi Polkami, které ji chránily a jedna z nich
zachránila i její maminku před transportem do vyhlazovacího tábora.
Paní Cábová vyprávěla o svých prožitcích v noci z 9.
na 10. června 1942, o tom, jak si němečtí vojáci rozsvícenými světly (navzdory nařízenému zatemnění) v lidických
domech označovali ty, odkud již obyvatele vyvedli, jak
byly s maminkou po oddělení od tatínka odvedeny jako
jedny z prvních do školy v Lidicích, jak musely odevzdat
do pytlů u vchodu do školy peníze a cennosti a jak naposledy viděla Lidice - křik a chaos, pobíhající dobytek,
rozsvícená okna, ve kterých byly peřiny, kusy nábytku...
Viděla vyvádět dvěma německými vojáky z Lidic dceru
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řídícího p. Otomanského s kočárkem směrem na Buštěhrad. Nebyla totiž již lidickou občankou, žila s manželem
v Praze. Vzpomínala na hrůzu matek lidických dětí, když
jim děti byly v kladenské reálce po třech dnech nocování
v tělocvičně na slamnících, po měření lebek, zjišťování
barvy očí a výslechu matek o prodělaných chorobách
dětí, odebírány, o dětském křiku, pláči... Ze 105 dětí se
vrátilo jen 17.
Její vyprávění pokračovalo vylíčením tříletého života v KT, kdy všechny ženy doufaly ve shledání se svými
rodinami, se svými dětmi. Nikdo z ostatních, ani nově
příchozích vězeňkyň, jim neřekl, že Lidice neexistují a že
muži byli zavražděni. O osudu dětí však ani ony nevěděly. Mělo se za to, že byly dány na náležité vychování, ale
že většina z nich (82) byla zavražděna plynem v polském
Chelmnu tři týdny po vyhlazení Lidic, v té době nikdo ještě nevěděl. O zkáze obce a mrtvých lidických mužích se
lidické ženy dověděly až při návratu z KT na hraničním
přechodu v Cínovci.
Na vzpomínky paní Cábové navázala paní Kalibová.
Vzpomněla trpký osud paní Anny Kohlíčkové, rozené Horákové, na to, jak jako jediná žena z rodu Horáků nebyla
zastřelena v Kobylisích spolu s ostatními 13 členy této
rozvětvené rodiny, protože byla ve vysokém stupni těhotenství . Porodila dcerušku již 19. června 1942 a asi po
14 dnech byla poslána na výslech na Pankrác . Po návratu své dítě již nikdy nespatřila. Byla poslána za ostatními
ženami do KT, kde byla vystavena výčitkám některých
z lidických matek, že za jejich utrpení může její bratr –
Josef Horák, který spolu s Josefem Stříbrným odešel na
sklonku r. 1939 bojovat za svobodu nejprve do Francie
a po jejím obsazení do Anglie k RAF. Paní Kalibová uvedla, že těmto ženám se nedalo tehdy nic vyčítat, protože
si nedovedly jinak vysvětlit, co se stalo a proč musejí žít
v takových podmínkách, když nic neprovedly. Důvod pro
vyhlazení Lidic bylo to, že se po atentátu na R. Heydricha, který ihned po svém nástupu do funkce protektora
začal likvidovat elity českého národa , nepodařilo atentátníky vypátrat. V den pohřbu R. Heydricha přednesl K.
H. Frank Hitlerovi, který zuřil a chtěl nechat postřílet 10
000 Čechů jako trest za život třetího nejmocnějšího muže
Říše, návrh gestapa vyhladit jednu českou obec z mapy
světa, muže zastřelit, ženy poslat do koncentračního
tábora a děti schopné poněmčení dát do německých
rodin, ostatní dát na „náležité převychování“. Lidice byly
vhodné. Obec nebyla ani velká, ani malá, byla v údolí,
nebylo na ni vidět z hlavní komunikace, byla poměrně
bohatá a vyspělá. Pojítkem mezi atentátníky a Lidicemi
měl být dopis, který zaslal ženatý muž, Václav Říha své
milé Anně Maruščákové do továrny továrníka Pály a jímž
se chtěl z mimomanželského vztahu vyvázat. Dopis měl
vzbudit ve slečně Maruščákové dojem, že Říha (podepsaný Milan) pracuje v odboji. Při výslechu Anna Maruščáková na gestapu vypověděla také to, že Říha se jí jed-

7

nou ptal, zda zná někoho z Lidic a že má vyřídit Horákům
pozdrav od Pepy, že je v pořádku. V tom spatřilo gestapo
možnou souvislost s pachateli atentátu. Ale ani po razii
v Lidicích u rodin Horákových a Stříbrných již 4. června
1942 však nebyly nalezeny žádné důkazy, že by Josef
Horák a Josef Stříbrný, nezvěstní od prosince 1939, byli
napojeni na atentátníky.
Paní Kalibová vyslovila to, co dosud leží jako temný mrak nad Lidicemi. Josef Horák a Josef Stříbrný nebyli dosud některými lidmi v obci přijati a jejich osobní
hrdinství a vojenská čest, která jim velela odejít bojovat
proti nacismu, nebyla ani Památníkem Lidice důstojným
a trvalým způsobem vzpomenuta. První výstava, která
popsala jejich osud jak válečný, tak poválečný byla instalována až v letošním roce a trvala jen 2 měsíce, což není
správné. Příští rok, kdy uplyne od jejich narození 100 let,
je proto nutné uctít jejich památku a vzdát jim poctu nejen
stálou expozicí věnovanou jejich válečnému i poválečnému osudu, ale také důstojným pomníkem. Nedostatek
finančních prostředků Památníku Lidice nemůže být důvodem, aby místo pomníku byla těmto hrdinům věnována jen deska za vchodem do muzea.
Po ukončení vyprávění pamětnic, požádala paní
Zdenka Kotková všechny přítomné o společnou fotografii
pro dva přátele Lidic ze zahraničí – pana Stephana D.
Mc Neala, který v letošním roce podnikl pochod LidiceDistomo, řecké obce zničené
10. 6. 1944, a pana Alana Gerrarda ze Stoke- on
-Trent, kde sir Barnett Stross mezi horníky inicioval po
vypálení Lidic sbírku na vybudování nových Lidic - Lidice
shall live!
Kromě lidických účastnic přijela na toto setkání také
dcera pana Maxe Fraenkla, paní Eva Feuersteinová,
která se sice narodila až po válce, ale cítí vděčnost vůči
lidickým ženám za záchranu života svého tatínka. Pan
Max Fraenkl byl vězněn nejprve v Mauthausenu a po té
v Sachsenhausenu. Na konci války se na pochodu smrti
a zcela vysílen dostal s ostatními vězni do lesa, do kterého doputovaly vězeňkyně z Ravensbrücku. Byly to lidické
ženy, které o něj pečovaly a tím mu zachránily život. Paní
Eva říká, že díky této péči, se mohla narodit. Její tatínek měl koželužskou továrničku a po válce pozval jednu
z lidických žen, paní Boženu Kovařovskou k sobě a své
rodině. Paní Eva dlouho nevěděla, že paní Kovařovská
není její vlastní tetou a když byly vystavěny nové Lidice
a paní Kovařovská dostala domek, jezdila k ní na prázdniny. Tady se kamarádila hlavně s děvčaty Muselovými,
Zdenkou a Laďkou. Díky naprosté shodě náhod se na
této besedě po půlstoletí znovu setkaly.
Co říci závěrem? Bylo to krásné setkání lidí, kteří
přežili válečné hrůzy, ale kteří mají ve svém věku stále
dost síly a odpovědnosti předávat dalším generacím svá
poselství – nevzdávat se, být vlastenci a ctít hrdiny své
země.
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Zprávy z Oázy
Text: Libuše Doušová

Milí přátelé,
chceme se s vámi všemi podělit o moc pěkný zážitek.
Tak jako každý půlrok, dostali jsme my z Oázy v Lidicích
pozvání do Kněževsi u Prahy na Čaje pro seniory aneb
Mikulášské posezení pro mírně pokročilé, které pořádá
místní OÚ.
Akci organizačně zajišťoval volejbalový oddíl TJ Sokol Kněževes a LURO. Moc se nám ten jejich nápad
posedět při muzice, zatančit si nebo si jen tak popovídat
s přáteli, líbí. Je úžasné i to, že pokaždé mají nový nápad jak si zasoutěžit. Někdy je to Kněževeské vajíčko,
jindy Kněževeský beránek nebo třeba srdíčko. Je to
opravdu bezvadné.
Letos to byl Kněževeský Mikuláš. Každý kdo přinesl Mikuláše, čerta nebo anděla v jakékoli podobě
/namalovaného, upečeného, z papíru/ mohl bojovat o titul
Kněževeský Mikuláš a ještě o zajímavé ceny. Výtvory vždy
hodnotí porota z řad seniorů. Tak jsme se pochlubili také,
co umíme. A představte si, umístili jsme se. Odnesli jsme
si 1. a 2. místo, 4. místo a mimořádnou cenu. Potěšilo nás,
že se naše výtvory líbí.
Kromě této soutěže bylo krásné retro promítání, předtančení Číčovických dračič. Vystoupení bylo moc pěkné. No a kromě různých poděkování došlo samozřejmě i na Mikulášské překvapení. To najednou vběhl do sálu čert za ním anděl a nechyběl ani Mikuláš.
Několik z nás muselo zachránit situaci a říci básničku. Potom jsme byli všichni obdarováni balíčkem od
Mikuláše. Celý večer hrál orchestr Ladislava Krupičky k tanci a poslechu. Mnozí si i zazpívali. Vstup
byl dobrovolný a výtěžek byl věnován ZŠ. V Kněževsi na Čajích vždycky pookřejeme a zapomeneme
na všechny neduhy. Je nám tam mezi
přáteli velice dobře.
Do budoucna přejeme Kněževsi,
aby takových setkání neubývalo, ale
raději přibývalo. Pro naši generaci je
to opravdu vzpruha a potěšení. Při té
příležitosti jsme si uvědomili, že se
také scházíme a že bychom si mohli
utvořit u nás v Lidicích základní organizaci seniorů. A tak od Nového roku
jdeme do toho. U vás nebo u nás brzy
nashledanou.
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Pozvánka na Výstavu „MUŽI A VÁLKA“
Výstava se koná ve výstavní síni IN MEMORIAM v areálu muzea Památníku Lidice
od 7. 1. 2015 do 6. 5. 2015.
Cílem výstavy je přiblížit veřejnosti osudy
československých mužů za druhé světové války. První část výstavy je zaměřena na to, jakým
způsobem válka zasáhla do životů představitelů
různých profesí; návštěvníci se dozvědí, jak za
okupace žili dělníci, učitelé, duchovní či například
četníci. Výstava se v tomto směru neomezí pouze
na líčení poměrů v Protektorátu Čechy a Morava,
ale nastíní i situaci českého obyvatelstva v „Sudetech“.
Pozornost je věnována rovněž osudům politických vězňů, a to na příkladu událostí v koncentračním táboře Dachau.
Textové panely doprovází řada fotografií a dobových dokumentů.
Autorem výstavy jsou: Mgr. Jana Horáková
a Ondřej Kolář PhD.
Vstup na výstavu je zdarma.
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text: Irena Přibylová a Petra Radová
Vážení a milí sousedé, milí přátelé MC Lidičky,
i v roce 2015 Vás budeme na stránkách Zpravodaje informovat o tom, co se děje v Mateřském centru, o pravidelném programu centra i o mimořádných akcích, které budeme pořádat a že jich opravdu nebude málo!
V měsíci lednu budeme pokračovat v již zaběhnutém pravidelném programu centra – začnou navazující dopolední a odpolední kroužky a kurzy pro děti i dospělé.
Z mimořádných akcí se můžete těšit na výtvarnou dílnu nejen pro dospělé – Výroba a decoupage
svíček, pro malé diváky připravujeme další pohádkový podvečer a v druhé polovině měsíce se mohou
rodiče miminek a malých dětí přihlásit na minikurz Masáže miminek a dětí.
Informace k navazujícím kurzům, k pravidelnému programu centra i k mimořádným akcím najdete jako
vždy na www.mclidicky.cz.
Přijďte, i v roce 2015 se těšíme na Vaši návštěvu!

Program MC Lidičky na LEDEN 2015
5. 1. 2015 zahajujeme provoz centra v roce 2015
v týdnu od 5. ledna začnou všechny dopolední kroužky – výtvarné řádění, Lidičkové a cvičení rodičů
s dětmi, také začínají jazykové kurzy pro dospělé
v týdnu od 12. ledna začínají všechny odpolední kurzy – keramika, flétnička, aerobic pro děti a angličtina
pro děti
11. 1. 2015 od 15:00 hod. - Výtvarná dílna nejen pro dospělé – výroba a decoupage svíček.
Přijďte si vlastnoručně vyrobit svíčku z včelího vosku nebo nazdobit svíčku technikou decoupage. Vstupné
do centra 20Kč cena výrobku dle velikosti svíčky a použitého materiálu. Na tuto akci je nutné se přihlásit
na www.mclidicky.cz a to do 7. 1. 2015.
15. 1. 2015 od 17:00 hod. – Promítání pohádek
Přijďte si zavzpomínat na staré časy a užít si s dětmi odpoledne plné pohádek. Můžete se těšit na pohádky promítané na staré dětské promítačce doprovázené čteným textem a na spoustu zábavných i výtvarných aktivit. Vstupné 30 Kč.
24. 1. 2015 od 14:00 hod. – minikurz Masáže miminek a dětí.
Kurz je určen miminkům a dětem od 6 týdnů do cca 2 let a jejich rodičům (v případě velkého věkového rozdílu mezi dětmi, budou zájemci rozděleni do skupinek dle věku dětí). Cena kurzu je 350 Kč. Na kurzu se
dozvíte základní informace o správné manipulaci s dětmi, aromaterapii a především se naučíte provádět
masáž celého těla Vašeho dítěte. Každý rodič v průběhu kurzu získá spoustu nových teoretických i praktických rad a zkušeností, jak s dítětem správně pracovat tak, aby podpořil jeho rozvoj a psychickou i fyzickou
pohodu. Na kurz je nutné se přihlásit na www.mclidicky.cz do 19. 1. 2015. Více informací najdete tamtéž.
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Horák a Stříbrný – jak je vidí historie a někteří pamětníci.
Text a foto: Antonín Nešpor
Když jsem před dvěma měsíci podruhé zveřejnil vyprávění paní Anny Nešporové o Horákovi a Stříbrném ještě
nebyl čas, aby se toto téma změnilo v aktuální. Dnes se však ten čas přiblížil natolik, že je tedy na čase na něj
znovu upozornit.
Jak jsme si v obci mohli všimnout, tak do poštovních schránek jsme všichni dostali letáček avizující založení
spolku pro vybudování památníku Josefa Horáka a Josefa Stříbrného v Lidicích.
Z televizního dokumentu Stanislava Motla, vysílaného v roce 2012 pod názvem „Kalvárie lidických letců“,
se v kostce dozvíme, že se Horák a Stříbrný stali falešnou záminkou Pro vyhlazení Lidic. V úvodu pořadu zazní
komentář a hned několik otázek:
„Josef Horák a Josef Stříbrný. Lidičtí obyvatelé, stateční letci, kteří pět roků bojovali v řadách     britského
královského letectva proti nacistickému nepříteli.
Co to bylo za muže, jaká byla jejich vojenská kariéra?
Jak se dostali do zahraničí?
Co prožívali, když se dozvěděli o tragédii Lidic?
A hlavně – proč po válce nemohli a hlavně nesměli v nových Lidicích žít?“
Po roce 1989, kdy se o jejich osudu zase mohlo veřejně mluvit a psát, lidičtí obyvatelé přistoupili k pojmenování dvou ulic jejich jmény. Tím ale veškeré informace o Horákovi a Stříbrném zase na dlouhou dobu utichly.
Novým impulzem k objasnění jejich osudů se stal částečně až film Davida Vaughana a Pavla Štingla „Druhý
život Lidic“. Avšak, ani tento snímek, ani ve spojení s původním filmem Britského režiséra Jeningse z roku
1943, který popisuje Lidickou apokalypsu „Ztichlá ves“, přirozeně neodstartovaly hlubší zájem o tyto původní
obyvatele Lidic. Dokonce se tomuto tématu zatím intenzivně nevěnoval žádný z historiků PL, nebo to za posledních deset let nikde není vystaveno. Proč?
Zdá se, jakoby existovala kletba nad rodem Horáků a Stříbrných, dodnes živená pomluvami o jejich vině na
vypálení obce. Ptejme se, kdo této báchorce dodnes věří a kdo ji rozšiřuje.
Faktem zůstává, že ženy, které dosud žijí a letce si pamatují, takové dezinformace popírají.
Legenda o vině vznikla v Ravensbrücku, kde už tehdy některé Lidické ženy vinily Horáka a Stříbrného ze
svého zuboženého stavu pod nadvládou auzérek a esesmanů, kdy nechápaly proč jsou vlastně vězněny.
Svými narážkami na zavinění Josefa Horáka a Josefa Stříbrného, že odešli bojovat do zahraniční armády,
jen zvyšovaly už tak nesnesitelné útrapy Horákově sestře Anně, v té době provdané Kohlíčkové, jakoby netrpěla
sama traumatem nad ztrátou své Věnušky, kterou jí nacisté po porodu vzali.
Josef Horák, spolu s Josefem Stříbrným odešli na sklonku r. 1939 bojovat za svobodu nejprve do Francie
a po jejím obsazení do Anglie k RAF. Paní Kalibová, jako jedna ze tří, dosud žijících Lidických žen sice uvedla
při besedě s Martou Kottovou, že těmto, nacistickou nadvládou zbědovaným ženám se nedalo tehdy nic vyčítat,
protože si nedovedly jinak vysvětlit, co se stalo, a proč musejí žít v takových podmínkách, když nic neprovedly.
Ale jejich domněnky byly falešné, leč v té chvíli pochopitelné, neboť ženy zažily v Lidicích naposledy noční
zatýkání členů rodin Horáků a Stříbrných a nikdo jim to nezdůvodnil. Zlovůle ani svévole nacistů se zdůvodnit
nedá. Důvodem pro vyhlazení Lidic bylo to, jak dále vypráví paní Kalibová, že se po atentátu na R. Heydricha
nepodařilo atentátníky hned vypátrat. Přestože Hitler požadoval za smrt R. Heydricha likvidaci 10000 Čechů.
V den Heydrichova pohřbu přednesl K. H. Frank návrh na vyhlazení jedné české obce z mapy světa, muže
zastřelit, ženy poslat do koncentračního tábora a děti schopné poněmčení dát do německých rodin, ostatní
dát na „náležité převychování“. To aby nedošlo k oslabení práceschopného obyvatelstva, přeci jen Hitlerem
požadovaných smrt 10000 obyvatel, bylo už středně velké město. Lidice byly vhodné.
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Obec nebyla ani velká, ani malá, byla v údolí, nebylo na ni vidět z hlavní komunikace, byla poměrně bohatá a vyspělá. Pojítkem mezi atentátníky a Lidicemi měl být dopis, který zaslal ženatý muž, Václav Říha své
milé Anně Maruščákové do továrny továrníka Pály, a jímž se chtěl z mimomanželského vztahu vyvázat. Dopis
měl vzbudit ve slečně Maruščákové dojem, že Říha (podepsaný Milan) pracuje v odboji. Při výslechu Anna
Maruščáková na gestapu vypověděla také to, že Říha se jí jednou ptal, zda zná někoho z Lidic a že má vyřídit
Horákům pozdrav od Pepy, že je v pořádku. V tom spatřilo gestapo možnou souvislost s pachateli atentátu. Ale
ani po razii v Lidicích u rodin Horákových a Stříbrných již 4. června 1942 však nebyly nalezeny žádné důkazy,
že by Josef Horák a Josef Stříbrný, nezvěstní od prosince 1939, byli napojeni na atentátníky.
Kdo spustil smrtící mechanizmus, jak se dostal záhadný dopis do rukou gestapa najdeme ve výpovědích
členů kladenského gestapa.
Továrník Pála o tom vypovídá: „Při prohlídce pošty dostal se mně do rukou dopis adresovaný sice na firmu
Pála, ale když jsem si jej podrobněji prohlédl, viděl jsem, že jest adresován na dělnici závodního čísla 210 a to
kromě toho ještě pod značkou „Andulka“. – Dopis zněl takto:
Drahá Aničko!
Promiň, že Ti píši tak pozdě a snad mne pochopíš, neboť víš, že mám
mnoho starostí. Co jsem chtěl udělat, tak jsem udělal. Onoho osudného
dne jsem spal někde na Čabárně. Jsem zdráv, na shledanou tento týden
a pak se již neuvidíme.
                                                                 Milan.
Považoval jsem dopis za tak závažný, uvádí dále Pála, že bych byl býval si nemohl srovnati se svým svědomím, kdybych jej chtěl zničiti, a proto jsem telefonoval na četnickou stanici ve Slaném, které jsem sdělil, že se
mi dostal do ruky velmi závažný dopis a aby si pro něj poslali.“
Právě jste dočetli, proč byly Lidice vypáleny. Citovaný odstavec je z dokumentu „Lidice, čin krvavého teroru
a porušení zákonů i základních lidských práv“, (na straně 25 a 26) který byl zveřejněn na podzim roku 1945.
Paní Kalibová vyslovila to: „...co dosud leží jako temný mrak nad Lidicemi. Josef Horák a Josef Stříbrný
nebyli dosud některými lidmi v obci přijati a jejich osobní hrdinství a vojenská čest, která jim velela odejít bojovat
proti nacismu, nebyla ani Památníkem Lidice důstojným a trvalým způsobem vzpomenuta.“
Ale vraťme se na závěr Motlova pořadu:
„Vyhladit rod Horáků se tedy německým nacistům nepodařilo. Nepodařilo se jim to ani v případě rodu Josefa
Stříbrného….Pátrání po osudech lidických letců končí. Otázky však zůstávají. Stateční muži, kteří pět let nasazují své životy za tuto zemi, aby se potom doma dočkali spíše výčitek a dokonce otevřené nenávisti? Co asi
cítili? Smutek? Zoufalství? Beznaděj? Kdo ví... A člověk se i po letech stále ptá, i když ví, že odpovědi se stejně
nedočká: Čím si to všechno Josef Horák a Josef Stříbrný vlastně zasloužili?“
Na detailu fotografie sběratele Pavla Rusnáka je pětice
chlapců z druhé třídy obecné
školy v Lidicích, ročník 1922
až 1923.
Druhý zleva Josef Stříbrný
a čtvrtý Josef Horák.

Na závěr mého článku bych rád připojil báseň.
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Helena Leflerová - Bohatýři nám zůstali!
Byla jedna malá ves,
všechny děti v ní rády si hrály,
a když soumrak večerem se snes,
usínaly princezny s rytíři a králi.
Někdy ozval se i válečný ryk,
dětský halas zněl tu hned,
to projel Vlasty udatný šik,
nebo Žižka sám tu válku ved.
Utichly dívčí války,
Ctiradi v dobré muže vyrůstali,
v dobré matky změnily se Šárky,
jen dva bohatýři nám zůstali,
Jejich štít zářil zlatem,
vlast svoji milovali oddaně,
i když po nich někdo hodil blátem,
byl to jen zlý kouzelník a dělal to po straně.
Pepíci, oni dva se zvali,
jejich idea byla krásná a veliká,
na oltář vlasti sami sebe dali,
byli to děti Tomáše Garrique Masaryka.
Odešli, oni se nám však vrátí,
až svobodu nám v naše ruce budou klásti,
my budeme si rozuměti a společně přáti,
aby štěstí navždy bylo v naší české vlasti.
Paní Anna Nešporová o básni ve své pozůstalosti píše:
„Tuto báseň složila paní Helena Leflerová v koncentračním táboře Ravensbrück na počest Josefa Horáka a
Josefa Stříbrného. Dochovala se jen díky tomu, že jsem se jí od Hely v lágru naučila nazpaměť. V roce 2001
jsem tuto báseň zapsala, protože kromě mne ji asi už nikdo nezná. Bohužel nikdy nebyla vydána.“  

Výtvarné dílny v Lidické galerii
Přijďte si s námi v lednové výtvarné dílně pro děti a rodiče kreslit na zeď,
vlastnoručně vyrobit Lichožrouta, razítkový komiks a mnoho dalšího. Dílna má název 11 světů aneb odpoledne s Lichožroutem a uskuteční se
v sobotu 17. ledna 2015. Dílna probíhá od 14,00 do 16,00 hod v budově
Lidické galerie.
Poplatek za dílnu je 20,– Kč, pracovní oblečení nutné. Vzhledem
k omezenému počtu míst rezervujte na:
chvapilova@lidice-memorial.cz,
tel. L. Chvapilová 312 253 063, 739 562 267
nebo osobně v recepci LG.
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Přehled výstav a hlavních akcí
Památníku Lidice Pro rok 2015
Výstavy

Stálá expozice muzea A nevinní byli vinni
Stálá expozice moderního umění Lidická sbírka, Lidická galerie
10. 6. 2014 – 2. 2. 2015
20. 11 2014 – 30. 4. 2015
7. 1. – 6. 5. 2015
4. 2. – 11. 5. 2015
7. 5. – 31. 8. 2015
14. 5. – 17. 5. 2015
21. 5. – 24. 5 2015
31. 5. – 31. 10. 2015
1. 6. – 30. 6. 2015
1. 7. – 30. 9. 2015
1. 9. – 30. 12. 2015
1. 11. – 30. 12. 2015
20. 11. – 31. 12. 2015

Výstava Lidice (v) minulosti, Pod Tribunou
11 světů – dětští ilustrátoři, Lidická galerie
Výstava Muži a válka, IN MEMORIAM
Výstava Synagogy v plamenech, Pod Tribunou
Výstava Návraty lidických žen, IN MEMORIAM
Výstava Kaktusů a sukulentů, Pod Tribunou
Výstava Irisů a kosatců, Pod Tribunou
43. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice, Lidická galerie
Výstava z Arménie, Pod Tribunou
Výstava Populační politika v protektorátu, Pod Tribunou
Výstava Návraty lidických dětí, IN MEMORIAM
Výstava Historické putování z Kladna do Prahy a zpět, Pod Tribunou
Fotografie Pavla Popelky, Lidická galerie

Významné akce
24. 1. 2015
01-05/2015
22. – 23. 5. 2015
11. 6. 2015
12. 6. 2015
13. 6. 2015
13. 6. 2015
12. 9. 2015
01-03/2015

Lidická simultánka pro mládež s A. Karpovem
Vědomostní soutěž Lidice pro 21. století
Přehlídka dětských divadelních sborů Rádohraní
Slavnostní vyhlášení výsledků mezinárodní vědomostní soutěže Lidice pro 21. století
s předáváním cen na zámku Nový hrad v Jimlíně
Slavnostní koncert pro Lidice V. Hudečka a jeho žáků
Pietní vzpomínka u společného hrobu lidických mužů
Přehlídka dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice
Lidický okruh 2015 – spanilá jízda veteránů
Lidické zimní večery
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Filmové soboty v Památníku Lidice
Text: www.lidice-memorial.cz

Vážení návštěvníci,
i v roce 2015 jsou pro Vás v Památníku Lidice připraveny Filmové soboty. Nenechte si uniknout tuto
poměrně unikátní příležitost! V předem stanovených termínech (viz. níže) budou vždy od 15:00 hodin promítány v Lidické galerii a ve Vzdělávacím středisku dokumentární a celovečerní filmy z archivu Památníku
Lidice. U vybraných dokumentů bude filmové odpoledne zakončeno odborným slovem nebo besedou.
Cena vstupného činí 40,- Kč a zahrnuje prohlídku Galerie nebo Muzea.
17. 1. 2015 od 15:00
Operation Daybreak (1975)
Dobrodružný / Drama / Válečný
USA / Československo / Jugoslávie, 1975, 118 min Timothy Bottoms a Anthony Andrews jako Jan Kubiš a
Josef Gabčík – českoslovenští parašutisté, kteří dostali za úkol zlikvidovat kata českého národa. Americký
film na motivy atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha natočil „bondovský“
režisér Lewis Gilbert.
Režie: Lewis Gilbert
Hrají: Timothy Bottoms, Martin Shaw, Joss Ackland, Anthony Andrews, Anton Diffring, Reinhard Kolldehoff,
Jiří Krampol, Kika Markham, Josef Abrhám, Josef Laufer, Jaroslav Drbohlav, Vítězslav Jandák a další
31. 1. 2015 od 15.00 hod.
Ozvěny lidické noci (2011)
Dokumentární / Historický
Česko, 2011, 56 min
Režie: Pavel Dražan
Hrají: Stanislav Motl, Zdeněk Mahler, Ladislav Mrkvička
Jaké byly skutečné osudy muže, který přežil lidickou tragédii, protože zabil svého syna? Co s ním bylo
po válce a jak vlastně zemřel? Co o celém jeho případu vypovídá vyšetřovací spis? Kdo vlastně zavinil
vyhlazení Lidic a proč jeho láska k utajované milence byla prokletá? Proč letci z Lidic, Josef Horák a Josef
Stříbrný, nemohli a nesměli po válce v Lidicích žít? Proč si krásná dívka vzala – 13 let po válce – dobrovolně život a co měla společného s Lidicemi?
14. 2. 2015 od 15.00 hod.
Atentát (1964)
Drama / Válečný / Historický / Thriller
Československo, 1964, 98 min
Český film o dramatických událostech kolem útoku na jednoho z nejmocnějších mužů Třetí říše Reinharda
Heydricha.
Režie: Jiří Sequens st.
Hrají: Radoslav Brzobohatý, Rudolf Jelínek, Ladislav Mrkvička, Luděk Munzar, Josef Vinklář, Siegfried
Loyda, Harry Studt, Wolf Goette, Gerhard Rachold, Jiří Kodet a další
Hodnocení ČSFD: 85%
28. 2. 2015 od 15.00 hod.
Propaganda ve filmu: válečné filmové týdeníky (1939 - 1945)
Protektorátní filmové týdeníky jako nacistická propaganda Spojenecké týdeníky, reflexe tragédie Lidic
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