ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Lidice
ročník XIV -

číslo 8

srpen 2010

zdarma

Tak tu máme zase konec školního roku …

… a to znamená, že se nám sem sjela
vnoučata, aby nám ukázala svá vysvědčení.
Letos jsme se na ně pořádně připravili.
Nachystali jsme pro ně hry a soutěže.
Samozřejmě, že odměny nechyběly.
Děti se pěkně vyřádily. Co jsme ale netušili,
že se ony připraví i na nás. Předvedly nám
formou „televizního vysílání„ co umí.
Zpívaly, tančily, hrály, přednášely, ale třeba i
malovaly. Zvolily porotu z našich řad a my

museli známkovat ty nejlepší. Ani nevíte, jak
to bylo těžké. Tak uteklo odpoledne a byl tu
večer.
Slíbili jsme grilovat. No a tak jsme se do
toho pustili. Děti baštily. Byly mastné,
špinavé, ale spokojené. My taky.
Byli jsme moc rádi, že se ten konec školního
roku tak pěkně zakončil. Teď pojedou ještě
společně na tábor, tak věříme, že si to užijí.
Libuše Doušová, Oáza Lidice

Zpravodaj OÚ Lidice

srpen 2010

strana 2

Poděkování starosty a zastupitelstva obce Lidice
Starosta a zastupitelstvo obce Lidice by chtěli někdy není opravdu snadné, protože se jedná o
vyjádřit svůj velký dík všem přeživším lidickým velké vzdálenosti napříč celou republikou a poobčanům ženám a dětem za jejich účast na le- časí také někdy neukáže právě přívětivou tvář.
tošních pietních vzpomínkách, kterých v tomto A oni přesto jezdí, trpělivě odpovídají na
roce bylo opravdu hodně, vzhledem k členství všechny otázky, které se týkají lidické tragédie.
obce v Iniciativě vypálených obcí. Je obdivu- Jejich elán a veselou mysl by jim i mnohem
hodné, jak i v pokročilém věku důstojně repre- mladší člověk mohl závidět.
zentují naši obec a Památník Lidice. I když to
Veronika Kellerová - místostarostka

Pardubice – SILVER A – 8. ledna 2010

Prlov – 17. dubna 2010

Ploština – 18. dubna 2010

Lety u Písku - 13. května 2010

Ležáky - 20. června 2010

Nový Malín – 10. července 2010
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„DEN LIDIC“ ve škole v Havířově

Dne 10. června 2010 vyvrcholila na ZŠ
Jarošova v Havířově práce žáků v rámci
školního dějepisného projektu „Lidice…školní
kronika vypráví“, který začal pátráním po
Lidických ženách, které před padesáti léty naší
školu navštívily. Zápis o této návštěvě nebyl
úplný, ale naše hledání mělo úspěch, našli jsme
příbuzné obou žen a také jsme se žáky Lidice i
navštívili.
V Památníku Lidice jsme se setkali s oběma
příbuznými, kteří nás nejenom provázeli, ale
svým vyprávěním přiblížili tragický osud Lidic.
Pan Marek Veselý vzpomínal na svou pratetu
Miloslavu Žižkovou, pan Antonín Nešpor
nevlastní babičku
Marii Kohlíčkovou
a
maminku
(snachu
paní
Kohlíčkové).
V nejednom oku se zrcadlila slzička...
V dalších hodinách si starší žáci samostatně
připravili referáty a prezentace zachycující
historická fakta a okolnosti této tragické
události, přibližující historické i současné Lidice.
Z žákovských prací vyzařuje cit a úcta ke všem
nevinným obětem války. Děti dějepisného

kroužku realizovaly výstavu, k Lidické tragedii
doprovázející i dětské výtvarné práce s touto
tematikou. Žáci devátého ročníku v závěru
školního roku ještě navštíví muzejní expozici
Památníku v Životicích, tzv. slezské Lidice, kde
byla nacisty spáchána největší hromadná
vražda na Těšínsku.
Ve čtvrtek 10. června si žáci ve výuce dějepisu
důstojně připomněli tragický osud této obce,
shlédli připravené prezentace starších žáků,
besedovali a památku obětí uctili minutou ticha.
Velice si vážím svých žáků, kteří se svou
několika měsíční prací významně na pátrání a
celém projektu podíleli.
Poděkování patří i všem těm, kteří nám
pomáhali, zejména redaktoru Lidického
zpravodaje panu Zdeňku Fousovi, příbuzným
obou Lidických žen panu Antonínu Nešporovi a
Marku Veselému, Památníku Lidice, OÚ Lidice
a také primátoru Magistrátu města Havířova
Ing. Františku Chobotovi.
Mgr. Šárka Zapalačová
ZŠ Jarošova, Havířov-Šumbark
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Setkání přátel a příznivců Památníku Lidice
Dovolujeme si Vás pozvat ve středu 1. září 2010 od 16 hodin na setkání všech přátel a příznivců
Památníku Lidice
(foto: Pavel Horešovský)
16:00 přivítání a poděkování ředitelem Růžový sad u fontány
16:15 hudební dárek v podání Žofie
Vokálkové a Jana Šrámka s malým
překvapením
16:30 prohlídka pietního území s odborným
výkladem
17:00 návštěva muzea a aktuálních výstav
17:45 prohlídka Lidické galerie
18:15 občerstvení v zahradě Lidické galerie
a rozloučení
O filmu LIDICE
vyšplhal až na 65 milionů korun. Film Lidice
není historickým dokumentem. Film Lidice není
ani válečným filmem. Film Lidice je o osobních
dramatech obyčejných obyvatel jedné malé
středočeské obce. Natáčení filmu je plánováno
do konce roku 2010, premiéra filmu se pak
uskuteční v červnu 2011. Přestože, nebo právě
proto, že se jedná o mimořádnou filmovou látku,
byla cesta k první klapce trnitá. Díky vstřícnému
přístupu některých českých společností a
štědrosti českých obcí, kterým nebyl osud filmu
lhostejný, tak první klapka filmu Lidice by měla
Film Lidice vychází ze scénáře Zdeňka Mahlera padnout 26. července 2010.
Nokturno, který získal v roce 2007 cenu za První natáčení na pietním území v Lidicích se
„Nejlepší nezrealizovaný scénář 2007.“ Reži- uskuteční ve dnech 11. a 12. srpna 2010.
sérka Alice Nellis, která se Zdeňkem Mahlerem Na pietním území se budou zejména u základů
od počátku spolupracovala, těžce onemocněla Horákova statku natáčet záběry z první pietní
neurologickou boreliózou a musela od projektu vzpomínky v roce 1945. Tehdy se v Lidicích na
úplně odstoupit. Naštěstí po ní veškerou práci tryzně sešlo, podle historických údajů, více jak
plynule přebral její nástupce režisér Petr 160 tisíc návštěvníků.
Nikolaev, který udržel i kompletní původní Přítomen byl rovněž prezident republiky Edvard
herecké obsazení (Karel Roden, Zuzana Beneš, ministr Bohumil Laušman a řada dalších
Fialová, Zuzana Bydžovská, Roman Luknar, významných politiků.
Martha Issová, Ondřej Novák, Ivan Trojan, Mi- Pro srpnové natáčení v Lidicích bude zejména
lan Kňažko, Jan Budař, Václav Jiráček). na Kladensku vyhlášen nábor komparsistů pro
Producenty filmu jsou Tomáš Vican a Adam davové scény.
Dvořák, podle nich se celkový rozpočet filmu
(zdroj: web PL, Film Lidice – facebook)
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Žena se jménem Lidice navštívila Lidice

Dne 1. července 2010 v odpoledních hodinách dobými výstavami včetně pietního území a plně
navštívila neočekávaně Památník Lidice žena, rozkvetlého Růžového sadu. Během svého
která se jmenuje Lidice. Paní Lidice Busot po- pobytu v České republice se paní Lidice Busot
chází z Kuby a od svých 20 let žije ve Francii. také setká s producentem nově připravovaného
V doprovodu svého manžela (shodou okolností filmu o tragédii Lidic panem Adamem Dvořákem
v den svých 35. narozenin) navštívila paní Li- z filmového studia BIOSCOP.
dice Památník Lidice poprvé. Prohlédla si muhttp://www.lidice-memorial.cz/
zeum, galerii, přilehlé výstavní síně s krátkoLidické růže získaly v soutěži opět 1. místo na zámku ve Veltrusech
O nejhezčí růži rozhodovala zahradnická odborná porota. Lidická růže NORITA vyhrála první cenu
odborné poroty i druhé místo patří lidické růži REMY MARTIN. Neváhejte tedy navštívit jeden
z největších Růžových sadů ve střední Evropě v Lidicích, který je nyní v největším rozkvětu, včetně
možnosti atraktivního oddání svatebčanů v tomto Růžovém sadu. (http://www.lidice-memorial.cz/)
Zpravodaj doporučuje
Doporučujeme všem zájemcům navštívit níže uvedený odkaz. Tématem je aktuálně natáčený film s jasným názvem: LIDICE. Odkaz na web je trvale zařazen také do nabídky odkazů našich stránek
(http://www.obec-lidice.cz/), hledejte v sekci Sdružení, organizace
a spolky: www.lidicefilm.cz
(Bohumil Kučera, Bc. Edita Bezegová)
Památník Lidice získal originál vydání anglického deníku z roku 1942
s první zprávou o vypálení Lidic
Stephen Spencer, který pomáhal Památníku už expert na čistky, převzal po Heydrichovi funkci
s překladem webových stránek do angličtiny, v protektorátu a hned minulou noc popravil
koupil pro Památník Lidice v internetové dražbě všechny lidické muže. České rádio prý oznámilo
na eBay výtisk Daily Expressu z 11. června více poprav v Praze. Dále anglický novinář
1942. Na titulní straně tohoto deníku se nachází citoval oficiální nacistické prohlášení, které bylo
zpráva, ze které se angličtí čtenáři poprvé ovšem lživé, protože mělo hlavně za cíl vypálení
dozvěděli o vypálení Lidic, které byly zničeny Lidic ospravedlnit v očích veřejnosti. Obyvatelé
pouhý den předtím. Titulek zprávy zní: Lidice. Lidic podle něj prokazatelně napomáhali
Němci je zničili beze stopy, ale jejich jméno pachatelům atentátu a ve vsi byly nalezeny
bude žít. Autor psal, že Kurt Daluege, Hitlerův nepřátelské letáky, zbraně a ilegální vysílačka.
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Památník Lidice získal do svých sbírek novou fotografii
Šupíkové Alžbětou Doležalovou. Byla také
svědkem prvního setkání této lidické matky se
svou nalezenou dcerou v srpnu 1946. Obě ženy
se léčily na tuberkulózu, ale zatímco paní
Doležalová nemoci 9. prosince 1946 podlehla,
paní Herlingerová se uzdravila. Na setkání po
64 letech zjistily, že mezi fotografiemi paní
Herlingerové zachycujícími pobyt paní
Doležalové v nemocnici je jedna, o jejíž
existenci neměla paní Šupíková tušení a ani
Památník Lidice ji neměl ve svém fotoarchivu.

Po odvysílání pořadu „Neznámí hrdinové Pohnuté osudy“ se Marii Šupíkové ozvala Eva
Herlingerová. Chtěla se s ní po letech setkat,
ovšem až díky televiznímu pořadu zjistila, jak se
nyní paní Šupíková jmenuje a že žije stále v
Lidicích. V roce 1946 ležela totiž ve stejném
pokoji v krčské nemocnici s maminkou Marie

Tento snímek pochází ze září 1946 a je na něm
zachyceno šest tuberkulózních pacientek
včetně paní Doležalové (sedící na židli) a paní
Herlingerové (úplně vpravo) na balkoně
nemocnice v Krči. (fotografie vpravo: zlevaMarie Šupíková, Eva Herlingerová, Jana
Hanzlíková).
http://www.lidice-memorial.cz/

Přírodní živel řádil v NKP Ležáky

Vysoké teploty dosahující 35 stupňů Celsia přešly v noci ze 17.7.2010 na 18.7.2010 do bouřkové vlny, která se přehnala i přes Národní kul-

turní památku Ležáky. Bouřková vlna s přívalovými srážkami a silným větrem způsobila silné
záplavy na pietním území.www:lidice-memorial.cz
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Lidická povodeň
to byl Fechtnerův rybník). A protože staré Lidice
ležely vlastně na Lidickém potoce, přílivová vlna
z protržené hráze napáchala škody v domech,
které byly postaveny v jeho blízkosti.
Těžko by někdo předpokládal, že se Lidicemi
prožene povodeň. „Vždyť to byla taková
strouha,“ zavzpomínala babička, „která na návsi
tvořila rybníček vhodný tak akorát k tomu, aby
se v něm koupaly husy.“
Pak potok pokračoval ve svém toku, dokud se
nevlil do daleko většího rybníka, jemuž se říkalo
Právě, když v květnu na Moravě a Slezsku vr- Podhorův (podle hospodáře p. Podhory). Úplně
cholily letošní záplavy, jsem si pomyslel, jaké posledním lidickým stavením, kterým potok
máme štěstí, že nebydlíme u řeky. Nevím, jestli protékal, byl mlýn, který měl pronajatý a kde
bych věřil tomu, že i Lidicím se v době dávno bydlel mlynář Liška se svou rodinou. A babička
minulé povodeň nevyhnula. Jednak mi o tom mi odpověděla i na otázku, zda voda z potoka
řekla moje babička Jiřina (Vachterová, roz. poháněla mlýnské kolo: „Nevím, jak předtím, ale
Zbrojková), která onu povodeň ve 40. letech mi- za první republiky už byl mlýn parní. Topiče tam
nulého století zažila a jednak jsem si o tom pře- dělal pan Zeman z Buštěhradu.“
četl v knize E. Stehlíka „Lidice – příběh české text: Marek Veselý reprofoto z knihy Eduarda
vsi“ (odtud je i reprofoto). Bylo to v roce 1937, Stehlíka: „Lidice – příběh české vsi“
kdy se protrhla hráz rybníka ve Hřebči (údajně
Bude líp!
Buď už nejsem tak pečlivým divákem televize, každovečerně opakovanou frázi, ale jako
nebo se sympatická „rosnička“ někam vytratila. obecně platné sdělení, mající mimořádnou
Mluvím o mladé ženě jménem Tina, která své vnitřní sílu, protože je výrazem naděje. Naděje
relace o počasí pravidelně končila slovy: Bude umírá poslední, vyslovuje se dnes s jistou
líp. A třeba ještě zaznívají, a já je neslyším. ledabylostí a lehkostí, takže se nejspíš už jedná
Chybí mi. Není pochyb, že si moderátorka zvo- o poněkud zprofanované rčení.
lila (nebo jí někdo poradil, ale to není rozhodu- Ale já znám výpovědi lidických žen, které
jící) báječný slogan, ale mě zajímá druhá rovina nacisté zavřeli do koncentračního tábora
této výpovědi, její lidský přesah.
Ravensbrück a které po celou dobu – téměř po
Může se to zdát malicherné nebo naivní, ale slý- tři roky – nevěděly, že jejich muže, otce, bratry
chal jsem ta slova rád. Víme přece, že žijeme v či strýce v Lidicích zastřelili a že jejich děti už
pokřiveném světě, a právě i televize nám to nežijí, a přece věřily, že se setkají se svými
dennodenně připomíná. A když tedy zpravodajci drahými. „Jen díky naději jsme přežily,“ říká pár
odvysílali všechny podvody, podrazy, lži, intriky, z nich, které se dočkaly současných dnů. A
krádeže, loupeže, přepadení, ba i vraždy, a tahle zkušenost se zprofanovat nedá.
když i celovečerní film přesvědčoval, že brutální Píšu tyto řádky v den, kdy poprvé zaznívají
násilí je běžnou součástí našeho života, objevila zprávy, že voda na severní Moravě klesá. A
se Tina a řekla s úsměvem – bude líp.
včera internet oznamoval: „Katastrofa v TroubVnímal jsem zmíněné sousloví nikoli jako profe- kách paradoxně pomohla ostatním obcím na
sionálně zvládnutý závěr televizního pořadu či Moravě, protože se tak voda rozlila do široka.
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se kolem nás krade, lže a vraždí, pozná se
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charakter lidí. Zvláště v takových situacích má
víra, že „bude líp,“ zcela mimořádnou působivost a naděje dokládá, že je silná jako život
sám.
Přemysl Veverka

Poděkování
• Dík za návštěvu, přání a dárky k 85.
narozeninám, které mi předali starosta Tomáš
Skála a místostarostka Veronika Kellerová.
Bylo nám s nimi mimořádně dobře.
Děkuji také Mirkovi Čermákovi z obecního
úřadu, neboť za další dárek považuji také
jeho rychlou a operativní pomoc při likvidaci
neustále se rozrůstajícího vosího hnízda u
našeho okna obývacího pokoje.
Ing. Čestmír Sklenička
• Obecnímu úřadu i zastupitelstvu obce upřímně děkuji za květiny a dárkový balíček, které mi přišel
předat v den mých narozenin pan starosta Tomáš Skála.
Ladislav Huml
• Děkuji OÚ a zastupitelům za hezké květiny a dárkový balíček, který jsem obdržela k mému
životnímu jubileu, velmi mě to potěšilo.
Kristina Tůmová
• Děkuji za milou návštěvu paní Michaele Holubové, která mi za Obecní úřad Lidice a zastupitelstvo obce popřála v den mých narozenin a předala pěkné dárky.
Věra Iblová
• Dovolte mi, abych tímto poděkovala za velice
pěkný svatební obřad
v Růžovém sadu
matrikářce
paní
Michaele
Holubové,
oddávajícímu, starostovi Lidic panu Tomáši
Skálovi a za citlivý proslov řediteli Památníku
Lidice panu Milouši Červenclovi.
Dále můj dík patří personálu restaurace „Na
Hřišti“, kteří s ochotou a s úsměvem na rtech
plnili všechna naše rozmařilá přání. Díky!!!
Bohužel to neplatí o vedoucím a obsluze
restaurace „Lidická Galerie“, pro které bylo 30
svatebčanů přítěží a „obtížným hmyzem.“
Mohu snad jen poděkovat kuchaři za skvělou
svíčkovou, ale můj dojem je na dlouhou dobu
pokažen a určitě se sem nevrátím!
Novomanželům Horešovským přeji ještě jednou
hodně zdraví, štěstí a lásky!!!!
Renata Koukalová, roz. Horešovská
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Zpravodaj oznamuje

V sobotu 19. června 2010 ve 13.00 hod. byli oddáni v Panenském Týnci
slečna Gabriela Literová a pan Vladimír Havlůj.
Přejeme novomanželům Gábině a Vláďovi Havlůjovům vše nejlepší na společné cestě životem.
Školní projekt o lidických dětech od žákyně z Texasu
Desetiletá Rachel Hudspeth z města Houstonu
v Texasu si vybrala v rámci svého školního
projektu v dějepisu téma lidických dětí. Napsala
příběh na motivy lidické tragédie, který vypráví o
dívce poslané do nacistického Německa na
„převýchovu“. Tato dívka Anne se po válce setká
se svou lidickou maminkou a babičkou, které
přežily koncentrační tábor. Paní Dianna
Hudspeth z města Montgomery v Texasu,

babička Rachel, poslala Památníku Lidice tento ručně psaný příběh a také deku s motivy Lidic,
kterou vytvořily společně s vnučkou. Muzeum v Lidicích dostalo darem ručně psaný příběh i
prošívanou deku.
(publikováno: 18.7.2010 - www.lidice-memorial.cz)
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Pozvánka na „SPORTOVNĚ RODINNÝ DEN aneb pokus o zavedení nové tradice“
V sobotu 14. srpna 2010 od 10.00 hodin pořádají OÚ a zastupitelé obce Lidice na místním hřišti
„SPORTOVNĚ RODINNÝ DEN aneb pokus o zavedení nové tradice.“ Program: od 10.00 hod Nohejbalový turnaj – registrace „přihlášených“ družstev od 9.00 hod. (jedná se o tříčlenná amatérská družstva, přihlášení je nutné předem na OÚ Lidice – tel. 312 253 083, e.mail:
lidice3@volny.cz,, mobil: 603 53 78 27), od 10.00 - 12.00 hod. je připravená Balonková show +
sportovně zábavné aktivity a další hry pro děti, od 16.00 hod. bude hrát hudební skupina
k poslechu i tanci. Občerstvení včetně grilování je zajištěno v restauraci „Na Hřišti“. Těšíme se na
Vás všechny, přijďte si společně zahrát i pobavit.
Veronika Kellerová
Důležité upozornění OÚ Lidice
Vážení občané, v rámci zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci byl na komunikaci č.183/1
vedoucí od Hřebče do obce instalován ukazatel rychlosti vybavený radarovým senzorem snímajícím
rychlost projíždějících vozidel. Doufáme, že toto opatření zlepší kvalitu žití a bezpečnost našich
občanů.
Tomáš Skála a zastupitelstvo obce Lidice
NEPŘEHLÉĎNETE !!!
V Památníku Lidice proběhne rekonstrukce skutečné události …
… první tryzny za zničené Lidice v roce 1945. lidí. Tvůrci snímku by velmi rádi alespoň čásTehdy se jí účastnilo neuvěřitelných 160 000 tečně rekonstruovali tehdejší atmosféru, a proto
si Vás dovolují touto cestou požádat o pomoc.
Pokud byste měli čas a chuť účastnit se natáčení této historické scény a podílet se tak na
vzniku filmu podle scenáře Zdeňka Mahlera,
navštívit Památník Lidice či se jen podívat, jak
vzniká film, přijďte ve čtvrtek 12. srpna od 9:00
v černobílém oblečení na adresu Památník
Lidice, Tokajická čp. 152, LIDICE. Z Kladna
budeme vypravovat autobus - pojede v 8:00 z
Náměstí Svobody.
Budeme se na Vás těšit!
Více informací o celé akci naleznete na stránkách filmu: www.filmlidice.cz s případnými dotazy se obracejte na e-mail:
režisér Petr Nikolaev
kristina@2media.cz (foto: Deník/Daniela Řečínská)
Veřejná knihovna Lidice – z nabídky nových knih
James Herriot: KDYŽ SE těžkou, ale zajímavou práci venkovského veteZVĚROLÉKAŘ OŽENÍ.
rináře. V teple domova se dobře čte o tom, jak v
Do jistě krásného prostředí zimě ve tři hodiny ráno pospíchá veterinář ke
yorkshirské vrchoviny čte- komplikovanému porodu telátek. Vše, co platilo
náře zavádí druhý díl pří- pro díl první (To by se zvěrolékaři stát nemělo),
běhů anglického veterináře platí i pro díl druhý.
a v důchodu i spisovatele Podle veselých, smutných i dojemných příběhů
Jamese Herriota. Opět vznikl také anglický televizní seriál „Všechny
máme možnost sledovat velké i malé bytosti“, který běžel i u nás.
Oznamujeme všem čtenářům, že 10. srpna 2010 do naší knihovny přivezou ze Středočeské
vědecké knihovny v Kladně soubor 100 nových knih. Těšíme se na vaši návštěvu.
Za knihovnu připravili: Aleš Kachlík, Zdeněk Fous
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Pietní vzpomínka k 67. výročí vypálení Českého Malína na Volyni

Letos uběhlo 67 let od vypálení obce Český
Malín na Volyni nacisty. Sdružení Čechů
z Volyně a jejich přátel a Iniciativa na podporu
vypálených obcí organizovaly dne 10. července
2010 pietní vzpomínku na tuto událost u
památníku obětí v Novém Malíně na
Šumpersku.
Obec Nový Malín si připomínala 374
zavražděných Čechů a 26 Poláků. Za oběti
tragédie byla sloužena panychida. Zavzpomínat
přišel také přeživší Josef Řepík, který tam přišel
o matku, sestru a babičku. Vzpomínky se
zúčastnil hejtman Olomouckého kraje Ing.
Martin Tesařík a náměstek ministra obrany Ing.
František Padělek. Starostovi obce Nový Malín
Josefu Minářovi byl pro obec udělen Záslužný
kříž ministra národní obrany České republiky I.
stupně. Za obec Lidice se zúčastnili
místostarostka Veronika Kellerová a přeživší
z Lidic Jana Hanzlíková, Pavel Horešovský a

Marie Šupíková a za Památník Lidice Ing. Ančo
Marinov, Jaroslav Tauber, Petra Sedláčková,
MgA. Naděžda Rezková Přibylová a Marie
Borová spolu s nejúspěšnějšími účastníky
soutěže Lidice pro 21. století. V budově
Obecního úřadu si mohli návštěvníci
prohlédnout malou výstavu o dějinách Českého
Malína s množstvím dobových fotografií.
Obec Český Malín byla založena v roce 1871
emigranty z Rakovnicka, Lounska a Žatecka.
Nacisty byla zničena 13. července 1943. Zabiti
byli i ti, kteří se náhodou nacházeli ve vsi.
Některým malínským se naopak podařilo ukrýt.
Jako i v jiných případech i tady bylo cílem
pachatelů zastrašit volyňské obyvatelstvo. Po
válce se někteří přeživší vrátili do
Československa a usadili se ve Frankštátu u
Šumperku. V roce 1947 byla pak tato obec
přejmenována na Nový Malín.
Mgr. Petra Sedláčková - Památník Lidice

Tajemství lidických ulic – MARZABOTTSKÁ – dokončení z minulého Zpravodaje
Počínaje 26. zářím oddíly 16. divize tankových Toto krveprolití připomíná pamětní deska
granátníků SS „Reichsführer SS“ napadly a od- umístěná na průčelí radnice v Marzabottu.
razily partyzány z brigády „Rudá hvězda“ (Stella Ostatky zavražděných obyvatel jsou uchovány
Rossa), kteří bojovali v horském terénu okolí v Kostnici pod farním kostelem obce.
Marzabotta. Za úsvitu dne 29. září 1944 na roz- Za „Masakr Marzabotto“, který je jedním
kaz SS-Sturmbannführera Waltra Redera dva z největších masakrů na civilním obyvatelstvu
pluky obsadily obec Marzabotto a rozpoutaly je- spáchaných německými jednotkami v západní
den z nejzuřivějších masakrů v dějinách ital- Evropě,
bylo
v roce
2007
souzeno
ského odboje – mezi 29. zářím a 5. říjnem roku v nepřítomnosti 17 bývalých důstojníků a vo1944 zavraždily okolo 770 civilistů (dříve uvá- jáků. Z nich 10 bylo odsouzeno k doživotním
děno1830 osob), z toho více než 200 dětí (150 trestům a zbylých 7 bylo osvobozeno.
osob bylo starších 60 let, žen bylo přes 300).
Marek Veselý
(příště ulice Josefa Štemberky)
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Přehled kulturních představení Památníku Lidice připravovaných v rámci
“Lidických zimních večerů“ sezóna 2010 - 2011
● 5. 10. 2010 od 18°° hod.
● 11. 11. 2010 od 18°° hod.
Křeslo pro generála Jaroslava Klemeše
Křeslo pro Karla Šípa
večerem provází historik Eduard Stehlík, klavír večerem provází Robert Tamchyna, viola Jan
Marcel Javorček
Šrámek
● 7. 10. 2010 od 18°° hod.
● 18. 11. 2010 od 18°° hod.
Křeslo pro redaktora Jana Petránka
Křeslo pro herečku Táňu Fischerovou
večerem provází Robert Tamchyna, flétna Žofie večerem provází Robert Tamchyna, klavír MarVokálková
tin Fila
● 14. 10. 2010 od 18°° hod.
● 25. 11. 2010 od 18°° hod.
Křeslo pro spisovatele Ivana Krause
Večer s písničkářem Pepou Štrosem a knihvečerem provází Robert Tamchyna, klavír Mar- kupcem Vráťou Ebrem
cel Javorček
● 2. 12. 2010 od 18°° hod.
● 19. 10. 2010 od 18°° hod. „Kdeže byl ráj“, Nebe nad námi – literární pořad
komponovaný pořad Památníku Lidice
účinkují Táňa Fischerová a Jana Rychterová
účinkují: Máša Málková, Josef Somr, dramaturg ● 7. 12. 2010 od 17°° hod.
Naďa Rezková, hudba a režie Tomáš Vondrovic Adventní koncert
● 21. 10. 2010 od 18°° hod.
účinkují: DPS Sluníčko z 5. ZŠ Kladno
Křeslo pro herce Jana Přeučila
● 15. 12. 2010 od 18°° hod.
večerem provází Robert Tamchyna, flétna Žofie Vánoční koncert Trio Siraels
Vokálková
účinkují: Pavlína Senič - soprán, Lada Jirásková
● 26. 10. 2010 od 18°° hod.
- klavír a Jitka Hosprová - viola a Jan Paulík Kulhavý poutník
kytara
Literární pásmo z knihy Josefa Čapka
Vstupenky a předplatné na kulturní akce je
účinkuje: Otakar Brousek st., klavír Marcel Ja- možno zakoupit v recepci Lidické galerie.
vorček, režie T. Vondrovic
Cena vstupného je 80,- Kč pokud není uvedeno
● 2. 11. 2010 od 18°° hod.
jinak; cena předplatného je 800,- Kč s platností
Rudolf Höss, divadelní představení Činoher- do 04/2011, místa je nutno rezervovat 3 dny
ního studia Ústí nad Labem
před představením.
účinkuje: Kryštof Rímský
Změna programu vyhrazena.
● 4. 11. 2010 od 18°° hod.
Kontakt: Památník Lidice, Tokajická 152, 273 54
Koncertní turné
Lidice; tel: 312 253 063, 312 253 702,
housle Tomáš Vinklát (člen vídeňských filhar- e-mail: lidice@lidice-memorial.cz www.lidicemoniků), klavír Martin Fila, večerem provází memorial.cz
Marek Veselý

Zpravodaj Obecního úřadu Lidice. Evidenční číslo: MK ČR E 10562. Vydavatel: Obec Lidice. První číslo vyšlo v srpnu 1995.
Redakce: Obecní úřad, ul. 10. června 1942, čp. 161, 273 54 Lidice, tel. 312 253 083, e-mail: lidice3@volny.cz, oficiální stránky:
http://www.obec-lidice.cz/. Vychází měsíčně. Připravuje: Zdeněk Fous, Veřejná knihovna Lidice, e-mail:
knihovna.lidice@seznam.cz, tel.: 604 929 169. Náklad: 210 výtisků, for. A5, 12 str. Uzávěrka příštího čísla: 15. srpna 2010. Cena:
zdarma. Za původnost a obsahovou správnost ručí autoři článků. Publikované články nemusí nutně vyjadřovat stanovisko OÚ
či OZ Lidice. Redakce si vyhrazuje právo drobných úprav textu. Před vydáním schvaluje starosta obce. NEPROŠLO
JAZYKOVOU ÚPRAVOU. Předáno do tisku dne: 27. července 2010. Roznášku v obci zajišťují: manželé Tomáš a Kateřina
Skálovi s Barunkou nebo paní Helena Čermáková s vnoučkem Matějem Kučerou
Tisk: A centrum Kladno s r.o., Na Stráni 2588, 272 01 Kladno, tel. 312 256 000, fax. 312 256 001,
T-mobile: 603 900 001, Eurotel: 606 900 000

