ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Lidice
ročník XIV -

číslo 7 červenec 2010 zdarma

10. června 1942 - Lidice - 12. června 2010
Jan Mikeš, nar. 1989
Kde dříve kvetl zpěv a smích
a rudé máky na polích,
chcem slyšet ticho v ozvěnách?
Koleje časem vyjety …
Máme zde mlčet? Z piety?
Prachem, že jsme a budem?
Prach?
Dřív kvetl tu jen zpěv a smích
jak rudé máky na polích
a ve stínu souvratí …
Pak odvrátilo slunce tvář
a ďábel – krutý hospodář
jal se zde po svém konati.
Kroupami hněvu zkázu zasil,
desítky svící naráz zhasil –
smích utichl a s ním i zpěv …
Ticho je sochou tomu činu!
Jen slovo umí popsat vinnu,
ne mlčení, jež smývá krev.
Je třeba mluvit, psát a žít,
k vzpomínce věnec položit,
vědět, kdy plakat, znát se smát.
Slunce zas vyšlo v čase léta.
Jak bájný Fénix naděj vzlétá –
z popela vzklíčil růží sad.
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Pietní vzpomínka v Lidicích – 1. část

Pietního aktu v Lidicích se zúčastnil
předseda vlády Ing. Jan Fischer.
S hlavním projevem u společného hrobu
zavražděných 173 lidických mužů vystoupil předseda Senátu P ČR Přemysl
Sobotka.
Modlitbu přednesl Gejza Šidlovský ze
Strahovského kláštera a závěrečné slovo
tradičně patřilo předsedkyni ÚV ČSBS
Anděle Dvořákové.
Pietní akt zakončilo vystoupení dětí z
DPS Sluníčko z Kladna.
Po pietní vzpomínce se mohli návštěvníci potěšit tradičním vystoupením
dětského pěveckého sboru z japonské
školy v Praze u sousoší lidických dětí.
Vzpomínkový den pokračoval 4. ročníkem přehlídky 14 dětských pěveckých
sborů z ČR pod názvem "Světlo za
Lidice" v prostoru před muzeem.
Samotné přehlídce předcházelo přijetí
sbormistrů předsedou Senátu Přemyslem Sobotkou, ředitelkou přehlídky E.
Moučkovou, starostou obce Lidice T.
Skálou a Lucií Bílou, která v úvodu přehlídky potěšila všechny přítomné třemi
nádhernými písněmi. Zahraničním hostem přehlídky byl soubor z polského
města Poniatowa. Skvělými moderátory
byli opět Jitka Moučková a Marek Veselý.
fotografie: Bohumil Kučera a Památník Lidice
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Předávání pamětních odznaků
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STŘÍBRNÝ Pamětní odznak Památníku Lidice uděluje ředitel Památníku Lidice
037
paní Anděle Dvořákové, předsedkyni
ÚV Českého svazu bojovníků za svobodu
za výraznou a dlouholetou spolupráci s obcí
Lidice jakož i základní organizací Českého
svazu bojovníků za svobodu Lidice, za
propagaci odkazu lidické tragédie a za
neúnavnou snahu o udržení odkazu obětí
nacistické zvůle v paměti národa.
051
Jeho excelenci Alexeji Leonidoviči
Fedotovi, velvyslanci Ruské federace v ČR
za výbornou spolupráci s Památníkem Lidice,
podporu a propagaci soutěží pro mládež
pořádaných Památníkem Lidice a to po celou
dobu působení ve funkci velvyslance.
046
panu Zdeňku Fousovi, lidickému
občanu a knihovníkovi
za dlouholetou osobní podporu kulturních a
vzdělávacích aktivit Památníku Lidice, za
ideovou spolupráci na řadě nových projektů,
kterými jsou např. Světlo za Lidice, Lidické
zimní večery, projekt dětského divadla ÍČKO a
za propagaci Památníku Lidice v místním
Zpravodaji i prostřednictvím sítě knihoven
v regionu.
(S ohledem na zdravotní stav byl panu Fousovi
odznak předán doma).
043
panu plk. gšt. Ing. Pavlu Kantorovi,
veliteli Posádkového velitelství Praha
za příkladnou spolupráci a profesionální přístup
Posádkového velitelství Praha při všech
oficiálních vzpomínkových akcích Památníku
Lidice a NKP Ležáky, čímž účinně napomáhá
k šíření odkazu těchto tragických míst.
049
panu
Michalu
Koreckému,
pracovníkovi zast. úřadu ČR v Rize
za obětavou organizační a propagační činnost
Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice a
Památníku Lidice prostřednictvím velvyslanectví
ČR v Rize
(odznak bude panu Koreckému předán na
podzim při jeho služební cestě do ČR).
036 paní Mgr. Evě Moučkové,
učitelce z 5. ZŠ Moskevská ulice, Kladno

za nezištnou práci při organizování celostátní
pěvecké přehlídky Světlo za Lidice a pietních
vzpomínek, za dlouholetou podporu školních i
volnočasových aktivit žáků spojených s Lidicemi
a za vřelý vztah k Lidicím, který obětavě
předává svým žákům.
042 panu Bohumilu Řeřichovi, předsedovi
Kruhu přátel česko-německého porozumění
za dlouholetou činnost při usmiřování obou
sousedních národů s důrazem na odkaz lidické
tragédie a za šíření povědomí o Lidicích
zejména mezi mladou generací v Německu.
045 panu Josefu Somrovi, herci
za
dlouholetou
nezištnou
spolupráci
s Památníkem Lidice propagující činnost
Památníku v rámci celé České republiky a za
jeho neobyčejnou podporu vzdělávacích a
kulturních aktivit pořádaných v Památníku Lidice
a v NKP Ležáky.
044
panu Václavu Šímovi, jednateli
Stavitelství Kladno
za dlouholetou a kvalitní spolupráci při stavební
rehabilitaci objektů v péči Památníku Lidice,
která napomohla vrátit těmto místům důstojný
ráz evropské úrovně.
053
panu plukovníkovi profesoru Janu
Wienerovi, příslušníkovi 311. československé
bombardovací perutě RAF
za dlouholetou a mimořádně intenzivní činnost
při naplňování odkazu na uchování vzpomínky
na tragédii obce Lidice zejména mezi
vysokoškolskými studenty.
(S ohledem na zdravotní stav byl panu
plukovníkovi odznak předán v Ústřední
vojenské nemocnici ve Střešovicích).
050
panu Josefu Zedníkovi, pedagogovi a
předsedovi mezinárodní poroty MDVV Lidice za
dlouholetou neúnavnou pomoc Památníku
Lidice při organizování Mezinárodní dětské
výtvarné výstavy Lidice a vysoce odbornou
činnost v čele mezinárodní poroty této
nejvýznamnější světové výtvarné soutěže pro
mládež.
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BRONZOVÝ Pamětní odznak Památníku Lidice uděluje ředitel Památníku Lidice
005
paní Zdeně Horešovské, zaměstnan- ných Památníkem, včetně současné aktivní
kyni PL dlouholeté zaměstnankyni Obecního pomoci Památníku Lidice.
úřadu Lidice a Památníku Lidice za nezištné 006
paní Věře Stehlíkové, zaměstnankyni
předávání zkušeností a znalostí svým PL dlouholeté průvodkyni Památníku Lidice za
spolupracovníkům při vzniku nové příspěvkové přesné i emotivní prezentování historie vypáorganizace, za pomoc při rozvoji činnosti lené obce Lidice a osudu jejích obyvatel náPamátníku v letech 2001 – 2005 a za trvalou vštěvníkům Památníku Lidice a za vzorné plspolupráci při všech klíčových akcích pořádanění pracovních povinností. (Památník Lidice)
Tajemství lidických ulic – MARZABOTTSKÁ

Marzabotto - kostel
Už jsme si zvykli, že téměř každá ulice v naší
obci má nějakou tu zvláštnost, výjimečnost.
Není tomu jinak ani v případě ulice Marzabott-

bulku s označením ulice najdeme naproti – na
plotě u čp. 65) a pokračuje kostkami dlážděným
povrchem směrem na Hřebeč. Tady, vpravo,

Marzabotto – kostel - 2
ské. Řekl bych, že je asi nejkratší a nejméně
obydlená. Jeden jediný dům má tuto ulici
v adrese – čp. 121 (dům typu „C“). Ulice zřejmě
začíná na úrovni budovy Lidické galerie (ta-

najdeme onen jediný dům, který by klidně mohl
patřit do ulice Distomonské, ale vrátka ze zahrádky má do Marzabottské. V domě bydlela
paní Anna Karásková – jedno z Lidických dětí.
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Lidické ženy s delegací z Marzabotta
v roce 1962
Těsně předtím, než opustíte Lidice, si všimněte
na pravé straně mohutné olše. Možná, že by
mohla soutěžit o nejvyšší strom v Lidicích,
kdyby větve její koruny nebyly nedávno zkráceny. Do míst, kde končí Lidice, pod poslední
domek ve směru na Hřebeč, se také svého času
vozily odpadky – byla tam skládka. Mnozí pak
možná ještě pamatují i jinou skládku v této ulici,
ovšem na opačné straně, kde pokračovala
směrem do ulice Josefa Stříbrného.

strana 6

Marzabotto
Italskými Lidicemi je obec Marzabotto. Nyní je to
město s necelými sedmi tisíci obyvateli, které se
nachází v kraji Emilia Romagna v provincii
města Boloně (Bologna). Marzabotto je
v současné době zemědělské a průmyslové
středisko (papírny). Oblast samotná je však
obývána od starověku.
Během archeologických vykopávek byly odhaleny zbytky etruských staveb. Město, pravděpodobně nazývané Misa, tu bylo založeno v 6.
století před naším letopočtem a zničeno Galy o
dvě století později. Známé se však Marzabotto
stává až v době 2. světové války – na podzim
1944. Partyzánské oddíly, které operovaly
v toskánsko-emiliánské části Apenin, zesílily
svoji činnost ve snaze zabránit Němcům vstupu
do oblasti. Avšak koncem září 1944 došlo
k prudkému německému protiútoku.
(dokončení článku o ulici Marzabottské najdete v
příštím Zpravodaji)

připravil: Marek Veselý (foto z Lidic: 1. Pavel
Horešovský, 2. Aleš Kachlík, fotografie kostela z Marzabotto z internetu, fotografie delegace v Lidicích 1962 - Reprofoto z knihy
Eduard Stehlík: „Lidice – příběh české vsi“

Jubilea
Čestmír Sklenička 7. 7. 85 let, Kristina Tůmová 10. 7. 84 let, Vladimír Karásek 20. 7. 81 let
Blahopřejeme všem jubilantům a do dalších let Vám přejeme pevné zdraví a hodně životního elánu.
Poděkování
Dne 18. května jsem oslavila 89. narozeniny. Ráda bych prostřednictvím Zpravodaje poděkovala
všem sousedům a známým, kteří mi přišli poblahopřát. Dále děkuji Obecnímu úřadu Lidice, jmenovitě paní místostarostce Veronice Kellerové, za květiny a dárkový balíček. Stejně tak děkuji paní
Janě Hanzlíkové a Libuši Součkové za návštěvu a předání dárků od Základní organizace Českého
svazu bojovníků za svobodu Lidice.
Jiřina Vachterová, Lidice čp. 8
Děkuji paní místostarostce, Veronice Kellerové za milé přání a OÚ i zastupitelstvu za krásné květiny
a dárkový balíček k mým narozeninám.
Jaroslava Mikolášková
Upřímně děkuji panu řediteli JUDr. Milouši Červenclovi, paní MgA. Nadě Rezkové Přibylové a Pavlu
Horešovskému, kteří za mnou 11. června přišli domů, aby mi předali stříbrný pamětní odznak
Památníku Lidice. Udělali jste mi velkou radost. Díky! Velice si vážím tohoto ocenění. Při této
příležitosti bych chtěl poděkovat i svým nejbližším a všem dobrým kamarádkám i kamarádům, kteří
mi vždy pomáhali a stále pomáhají. Rád na vás všechny vzpomíná a pozdravuje Zdeněk Fous
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Pietní setkání v kladenském gymnáziu

Tragické červnové události i letos připomnělo
pietní setkání 10. června 2010 v kladenském
gymnáziu. Nejprve položily lidické děti květinový
dar u pamětní desky na budově gymnázia, následně uctili všichni přítomní památku lidických
žen a dětí přímo v tělocvičně gymnázia. Pietní
vzpomínku zakončilo položení kytic a vzpomínkový projev primátora Statutárního města
Kladno Ing. Dana Jiránka u sochy „Lidická František Padělek, poslankyně Parlamentu ČR
matka“. Pietního aktu se vedle přeživších lidic- Miloslava Vostrá, starosta obce Lidice Tomáš
kých žen a dětí zúčastnili také místopředsed- Skála, zástupci ČSBS, ČSOL a dalších politickyně Senátu Parlamentu ČR PaedDr. Alena kých stran a hnutí.
www.lidice-memorial.cz
Gajdůšková, náměstek ministra obrany Ing. fotografie: Kladenský deník/Robert Božovský
Děti ze školní družiny ZŠ Buštěhrad se zúčastnily pietní vzpomínky v kladenském gymnáziu

Gymnázium v Kladně bylo posledním místem, kde se v roce 1942 viděly děti ze starých Lidic se
svými maminkami. Dnešní pietní vzpomínky se zúčastnila i skupinka dětí, která za školní družinu
položila k ostatním květinovým darům kytičku bílých karafiátů u sochy Matky v parku před
gymnáziem.
Anna Holeyšovská, vedoucí vychovatelka ŠD při ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad
(fotografie vlevo: Kladenský deník/Robert Božovský, fotografie vpravo: autorka textu)
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Odhalení pamětní desky
10. června ve 12 hodin byla slavnostně Červencl a zástupci dalších sdružení a institucí.
odhalena pamětní deska v pražské Fakultní Autorem myšlenky na odhalení pamětní desky
Thomayerově nemocnici na pavilonu G2. Tato je Pavel Horešovský, s realizací projektu podeska připomíná pobyt 8 lidických dětí, které mohli ředitel Památníku Lidice a ředitel Fakultní
zde byly umístěny v době nacistické okupace po Thomayerovy nemocnice. Finanční náklady
vypálení obce Lidice. Slavnostní akt proběhl za převzal Ústřední výbor Českého svazu bojovúčasti sedmi dosud žijících dětí Pavla níků za svobodu. Po vypálení Lidic a po třech

Horešovského, Jiřího Pitína, Jiřího Milera, Jiřího
Koreckého, Veroniky Rýmonové (Hanfové),
Jany Hanzlíkové (Müllerové), Libuše Součkové
(Müllerové). Osmé dítě Josef Minařík již nežije.
Pamětní desku společně s Pavlem
Horešovským odhalila 1. místopředsedkyně
Senátu Alena Gajdůšková. Dále byli přítomni
náměstek ministryně zdravotnictví Martin Plíšek,
náměstek ministra obrany František Padělek,
poslankyně Parlamentu ČR Miloslava Vostrá,
primátor Kladna Dan Jiránek (zajistil dopravu
všem účastníkům), velitel Posádkového velitelství Praha plk. Pavel Kantor, předsedkyně
ČSBS Anděla Dvořáková, starosta obce Lidice
Tomáš Skála, ředitel FTN, přednostka Pediatrické kliniky FTN doc. MUDr. Hana Houšťková,
CSc. (viz. foto), ředitel Památníku Lidice Milouš

dnech strávených v kladenském gymnáziu byly
děti násilně svým matkám odebrány a nejmladší
z nich, kterým ještě nebyl jeden rok, byly převezeny do Prahy do bývalé Zemské porodnice.
V lednu 1943 byly děti přemístěny do bývalých
Masarykových domovů v Krči – dnešní Fakultní
Thomayerovy nemocnice. Po skončení války se
některé děti setkaly se svými matkami, některé
se matek nedočkaly, protože zemřely
v koncentračním táboře.
http://www.lidice-memorial.cz/
text na pamětní desce:
V této budově bylo za nacistické okupace
umístěno osm dětí z vypálené obce Lidice.
Po válce se postupně vrátily ke svým
příbuzným. Nezapomeneme!

Uctění památky lidických občanů v Kobylisích a v Dykově ulici v Praze
Dne 16. června 2010 ve večerních hodinách (56), Anna Horáková (50), Marie Horáková (56),
uctili zástupci Lidic památku 26 lidických Marie Horáková ml. (19), Václav Kohlíček (26), Marie
Stříbrná (48), František Stříbrný (25), František Černý
občanů zastřelených v Praze v Kobylisích.
OBĚTI Z LIDIC: Marie Frühaufová (23), Bohumil
Horák (55), Josef Horák (57), Stanislav Horák (44),
Štěpán Horák (55), Štěpán Horák ml. (22), Václav
Horák (21), Anastazie Horáková (40), Anna Horáková

(34), Josef Doležal (15), Karel Hroník (41), Josef Kácl
(30), Václav Kadlec (20), Václav Kopáček (20),
Jaroslav Müller (29), Josef Nerad (15 Josef Petrák
(38),) František Pitín (36), Bohumil Pospíšil (51).
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V Dykově ulici v Praze

Též byly položeny květinové dary ve Strašnickém krematoriu, kde je uložen popel popravených z
Kobylis, další květinový dar delegace položila v Dykově ulici, kde se po tragédii narodilo 6 dětí z
nichž pouze dvě zůstaly naživu. Za Obecní úřad Lidice se zúčastnil Václav Hanf, za Památník
Lidice Petra Sedláčková, historička, Za ZO ČSBS Lidice Marie Šupíková, Libuše Součková, Věra
Čepelová, Jana Hanzlíková a Pavel Horešovský.
(text i foto: ZO ČSBS Lidice)
Trnka z Liptálu pozdravuje Lidice
Pozdravujeme všechny přátele v Lidicích
a blízkém okolí.
Naše trnka roste a nezapomínáme,
proč jsme ji zasadili!!!
Pozdravujte prosím trnkovou sestru
švestku v Lidicích!!!!!!!
Vaše paní Pilná a děti ze drůži v Liptále.

Švestku od dětí z Valašska – r. 2007
v Lidicích 2010 fotografoval:
Pavel Horešovský

Hezké prožití času letních prázdnin všem školákům, studentům, učitelům,
vychovatelkám, rodičům i naším čtenářům přeje redakce lidického Zpravodaje.
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Čtyřletý medailista 38. ročníku MDVV Lidice 2010 z Hong Kongu v Lidicích!
V pátek 21. května 2010 byl předán první diplom a medaile jednomu z nejmladších účastníků 38. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné
výstavy Lidice 2010 - Kin Di Lauovi ze školy
Simply Art z Hong Kongu. Malý čínský výtvarník
nebyl v Evropě a Praze náhodou – cestoval se
svými rodiči a dalšími studenty zmíněné školy
do Makedonie – do města Bitola, kde získal
cenu v každoročně pořádané výstavě dětských
kreseb doprovázených dílnami v exteriéru bitolských ulic Malý Bitolský Montmartre. Návštěva v Lidicích byla pro studenty školy i pro
malého malíře velkým zážitkem. Po přivítání
v Lidické galerii, která se již plní oceněnými exponáty předala kurátorka výstavy Ivona Kasalická Kin Di Lauovi diplom a medaili Lidická růže
a další dárky.
Nechyběla ani fotografie s pyšnými rodiči před
oceněným obrázkem.
foto: Ivona Kasalická
38. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2010 – foto Pavel Horešovský

Ve středu 26. května se uskutečnilo vyhlášení Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2010.
Pro oceněné děti, které přijely z různých koutů republiky, byl tento den velkým zážitkem.
Doprovodný program – divadelní představení, projížďky s koňmi a hry v zahradě si dostatečně užily.
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Atelier WAGA hostil malé umělce

Po skončení vernisáže navštívily ještě děti ze Domů si pak odvážely nejen své vlastní výtvory,
ZUŠ Spišská Belá ze SR a malá účastnice ale také spoustu dárků. Náš velký dík patří
z Litvy sklářský Atelier WAGA v Málkově, kde všem zaměstnancům Atelieru WAGA pod vedebyla přichystána nejen prohlídka atelieru, ale i ním pana Kaufmana, kteří se dětem věnovali až
výtvarná dílna.Tvořivost a nadšení dětí bylo i po do pozdního odpoledne.
náročném dopoledním programu neutuchající. Ivona Kasalická, fotografie: Pavel Horešovský
Kaktusy ve výstavní síni Pod Tribunou

Druhý ročník výstavy kaktusů a sukulentů
v Památníku Lidice byl zahájen ve čtvrtek 27.
května 2010 v deset hodin dopoledne slavnostní
vernisáží. Široké veřejnosti na ní představili své
výpěstky členové Klubu kaktusářů Kladno, společně s dětmi z kaktusářského kroužku, který
pracuje již sedm let ve školní družině při ZŠ a
MŠ Oty Pavla v Buštěhradě. Tentýž den se v
odpoledních hodinách uskutečnila odborná
přednáška, která měla netradiční průběh. Zúčastnila se jí polovina našich malých kaktusářů.
U každého výstavního místa byly dětem pře-

dány informace, týkající se původu konkrétních
kaktusů a zvláštností při pěstování v našich
podmínkách. Přítomni byli i všichni vystavovatelé, kteří zasvěceně hovořili o svých výstavních
exponátech a sbírkách.
V čase, ve kterém se blíží 68.výročí tragédie
v Lidicích, nabízely rostliny důstojně a tiše
krásu svoji i svých květů všem návštěvníkům,
lákaly k prohlídce i zamyšlení o místu, ve kterém výstava probíhala.
Anna Holeyšovská, vedoucí vychovatelka ŠD
při ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad
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Putovní výstava Heydrichiáda – IN MEMORIAM 3. 6. - 15. 6., 1. 7. - 15. 10. 2010
po atentátu na Reinharda Heydricha a to
prostřednictvím známých i nových unikátních
fotografií z českých a německých archivů.
Návštěvníci se na výstavě mohou seznámit se
zlomovými body nacistického pátrání po
uskutečněném atentátu na šéfa Hlavního
říšského bezpečnostního úřadu a zastupujícího
říšského protektora Reinharda Heydricha.
Poprvé je zde prezentována většina snímků z
dochovaného souboru 14 fotografií z popraviště
v Lubech u Klatov, kterou se podařilo
československým vyšetřovatelům po válce
nalézt u německých represivních orgánů. Nově
Ve čtvrtek 3. června 2010 proběhla za účasti objevené
archivní
materiály
umožňují
lidických pamětníků, autora výstavy PhDr. představení tragédií lidí i vesnic po atentátu na
Vojtěcha Kyncla a dalších hostů vernisáž nové Heydricha v novém světle. Výstavu v budoucnu
výstavy Památníku Lidice s názvem doplní publikace, ve které budou zveřejněny
„Heydrichiáda“. Výstava představuje zájemcům další poznatky rozsáhlého historického bádání
o českou historii průběh druhého stanného PhDr.Vojtěcha Kyncla.www.lidice-memorial.cz
práva mezi 27. květnem a 3. červencem 1942
Výstava „Lidice“ – fotografie studentů FAMU

Půjdete-li kolem výstavní síně „Pod Tribunou“,
vstupte dovnitř a podívejte se na výstavu
fotografií studentů FAMU (Filmová a televizní
fakulta Akademie múzických umění v Praze).
Deset studentů vystavuje své práce, svá
převážně fotografická „vidění“ místa, kde se
odehrála tragédie Lidic. Nečekejte žádné
reportážní snímky, fotografie jsou „hledáním
nových forem připomínání tragických lidických
událostí“. Ale určitě stojí za to, abyste je viděli.
Zajímavá byla i vernisáž, která se konala 3.
června. V poměrně malém prostoru, který nabízí

výstavní síň, byli zastoupeni jak vystavující
studenti, jejich pedagogové a mnoho dalších
studentů FAMU, tak na druhé straně i pamětníci
– Lidické ženy a děti, dva generálové bojující ve
Svobodově armádě, či pan Řepík – dítě přeživší
vypálení volyňské obce Český Malín v roce
1943.
Velmi zajímavé (a místy jímavé) setkání!
Výstava potrvá až do 1. srpna 2010 a je
přístupná denně mezi 9 a 18 hodinou.
text a foto vlevo: Marek Veselý
foto vpravo: Pavel Horešovský
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Pietní vzpomínka v Hněvotíně
Volyňské Čechy z Českého Malína postihl
v období 2. světové války obdobný osud jako
Lidice. V obou tragických případech obcí se
jednalo o nevinné oběti nacistické zvůle. Pozvání lidických však nebylo náhodné. Památník
Lidice se Sdružením Čechů z Volyně a jejich
přátel o. s. letos v březnu uzavřely smlouvu o
vzájemné spolupráci. V dopoledních hodinách
proběhlo slavnostní zahájení celostátního setkání Volyňských Čechů a jejich přátel
v kulturním domě v Hněvotíně. Po kulturních
vystoupeních následovaly projevy starosty obce
Hněvotína, dále předsedy SČVP Oldřicha
Rejchrta a dalších.
Za přeživší lidické děti a ČSBS měl projev Pavel
Horešovský a za Památník Lidice Ančo
Marinov. V poledne byl v Hněvotíně u
Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel pozvalo památníku padlých během 2. světové války
lidické přeživší děti a zástupce Památníku Li- položen věnec.V odpoledních hodinách pan
dice na 5. CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ VOLYŇ- předseda Rejchrt a Ing. Marinov přítomné
SKÝCH ČECHŮ A JEJICH PŘÁTEL konané ve v přeplněném sále kulturního domu informovali
Hněvotíně u Olomouce – 15. května 2010. Se- o připravované putovní výstavě o životě
tkání se zúčastnili Marie Šupíková, Věra Rýmo- volyňských Čechů a jejich tragédii během 2.
světové války.
www.lidice-memorial.cz
nová, Pavel Horešovský a Ing. Ančo Marinov.
Setkání v Berlíně
Jaroslava Skleničková představila německý
překlad svojí knihy a svůj životní příběh nejprve
27. května v Kleisthausu, kdy celý večer zahájil velvyslanec ČR v Německu dr. Rudolf Jindrák.
Téměř 100 návštěvníků akce pak mělo
možnost shlédnout projekci dokumentů z archivu rodiny Skelničkových a následně si vyslechnout vybrané pasáže z knihy J. Skleničkové. Druhá část večera byla věnována besedě
s J. Skleničkovou a autogramiádě.
Ve dnech 27. - 28. května 2010 proběhlo Reakce publika dokazovaly, že pro mnohé to
v Berlíně česko-německé setkání uspořádané v byl velice emotivní zážitek. Stejný program
rámci propagace německé verze knihy Jaro- proběhl v Kleisthausu také druhý den doposlavy Skleničkové Jako chlapce by mě zastřelili, ledne, tentokrát za přítomnosti německé mlákterou ve spolupráci s Arbeitskreis Politische deže. Také v tomto případě odcházeli posluBildung a Kleisthaus pořádalo České velvysla- chači silně zasaženi osudem lidických obyvatel.
nectví v Německu a České centrum v Berlíně.
foto: Ing. Čestmír Sklenička
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Lidice v Petrohradu

7. května se konala Mezinárodní konference,
první, kterou za dobu své existence Piskarevský
památník pořádal. Vystoupilo na ní 21 přednášejících, mezi nimi také pan Ing. Vladimír
Kovačík. Obsahem jeho vystoupení byly
informace o tragédii v Lidicích a v Ležákách,
příčiny a následky. 8. května se konala pietní
vzpomínka na Piskarevském hřbitově, kde je
pohřbeno na 490 tisíc obětí nacistické blokády
Leningradu. Veteráni, zástupci armád i
zahraniční delegace pokládali kytice k pomníku
"Matka vlast". Působivého pietního aktu se
zúčastnilo na 23 tisíc návštěvníků. 9. května
vyvrcholily
vzpomínkové
dny
slavnostní vojenskou přehlídkou a odpoledne se
uskutečnil po Něvském prospektu slavnostní

průvod končící před Zimním palácem. V
průvodu veteránů, vojska, hostů z celého Ruska
i ze zahraničí šly desetitisíce účastníků. Ulice
lemovaly zástupy statisíců přihlížejících. Podle
odhadu pořadatelů se na trase pochodu sešly
až na dva miliony lidí, kteří zahrnovali pochodující veterány neuvěřitelným množstvím živých květů. Zástupci Lidic navázali kontakty s
partnery z polského Gdaňsku a s vedením
Piskarevského památníku. Na všech akcích byli
vřele vítáni a byla jim poskytována maximální
péče a vyhrazena nejvýznamnější místa při
všech slavnostních i doprovodných akcích. Je
dobře, že se Lidice vracejí ke spolupráci s příslušnými institucemi z Ruské federace a navazují tak na dlouholetou tradici. www.lidice-memorial.cz

Vzpomínka na lidické horníky ve skanzenu Mayrau

Dne 6. června 2010 v 10 hodin byla uskutečněna v hornickém skanzenu na bývalém dole
Mayrau vzpomínková akce na lidické horníky,

kteří pracovali před lidickou tragédií v kladenských dolech. Z Lidic se tohoto aktu zúčastnila
Věra Čepelová, její tatínek pracoval jako horník,
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dále Marie Šupíková, Pavel Horešovský za ZO ČSBS Lidice a za Obecní úřad Lidice Václav Hanf,
jehož dědeček byl také horníkem. Po krátkém uvítání a seznámení s osudem Lidic, byly položeny
květinové dary k památníku se jmény lidických horníků. Poté jsme byli pozváni k prohlídce výstavky
ve vstupní hale.
text i foto: Pavel Horešovský
Novoborští vysadili v Lidicích růžový keř
Vysazená lípa bude nejen trvalou připomínkou
návratu Lidických žen z Ravensbrücku do vlasti,
ale též odchodu transportu 55 francouzských
vězňů, kteří v Novém Boru (dříve Haida) nuceně
vyráběli v místním „lágru“ součástky do
časovaných bomb. Ti se však díky nacistické
mašinérii už do své vlasti, do svých domovů,
nikdy nevrátili.
Sázení lípy se účastnilo i zhruba deset cyklistů,
kteří vyjeli z Nového Boru (bývalý okres Česká
Lípa) do Lidic. Po 80 kilometrech jízdy
přenocovali ve Vražkově u Litoměřic.
V Roudnici nad Labem se ještě stihli podívat na
rekonstrukci bitvy o roudnický most. V neděli je
pak čekalo ještě zhruba dalších 40 kilometrů,
než přijeli do Lidic.
V lidickém Růžovém sadu byli sázení přítomni i
paní místostarostka Veronika Kellerová a
vedoucí muzea Památníku Lidice pan Ing. Ančo
Marinov. Všichni cykloúčastníci po vysazení
růže navštívili muzeum, prošli si pietní území,
Cyklističtí nadšenci z města Nový Bor přijeli na
kole (jak jinak) v neděli 23. května dopoledne do
Lidic, aby v Růžovém sadu vysadili růžový
keřík. Lakonická zpráva, která by do běžného
celostátního deníku stačila, pokud by se tam
vůbec objevila. My si však můžeme dovolit i
více podrobností, protože ty jsou možná
zajímavější, než ona strohá zpráva.
Musíme se vrátit o den zpátky, k sobotnímu
dopoledni v Novém Boru. Právě tady, v parku
poblíž náměstí vysadili shromáždění novoborští
kde se kromě jiného zastavili i u Lidické hrušně.
občané za účasti pana Antonína Nešpora,
Na příští rok plánují novoborští cyklisté jet na
předsedy Občanského sdružení Lidice, lípu.
kole celou trasu pochodu smrti
Datum 22. května nebylo vybráno náhodně.
„Ravensbrück – Nový Bor – Lidice.“
Skupinka Lidických žen, které se vracely
text: Marek Veselý (děkuji za pomoc p. Nešporovi)
z koncentračního tábora Ravensbrück, došla
foto: Antonín Nešpor, Marek Veselý
právě v tento den před 65 lety do Nového Boru.
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Výsledky voleb do PS PČR v obci Lidice
Republikové výsledky květnových voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR asi všichni
dostatečně známe ze sdělovacích prostředků,
ale podívejme se alespoň ve zkratce, jak volili
lidé přímo v naší obci. K volební urně přišlo
(nebo za nimi domů byla přinesena urna přenosná) celkem tři čtvrtiny oprávněných voličů
(přesnější čísla přináší tabulka). Volební účast
je tak výrazně (o 12 %) vyšší, než činí republikový průměr. V níže uvedené tabulce zveřejňujeme pouze ty strany, které překročily hranici
volitelnosti 5 %. Volby by podle Lidických vyhrála ODS těsně následovaná TOP 09 a Věcmi covala ve složení: Miroslav Čermák, Věra Šoveřejnými. Pravice (nebo pravý střed) tak má bíšková, Marie Šupíková, Veronika Kučerová a
v Lidicích stále převahu. Pan předseda volební Marek Veselý. Zapisovatelkou byla Michaela
text: Marek Veselý
komise Miroslav Čermák poděkoval všem čle- Holubová.
foto:
Bohumil Kučera
nům komise za odvedenou práci. Komise prapočet voličů v naší obci 375, vydaných obálek 281, platných hlasů 279, voličská účast 74,9 %
1. ODS 57 hlasů, 20,4 % 2. TOP 09 48 hlasů 17,2 %, 3. Věci veřejné 38 hlasů 13,6 %, 4. KSČM 36 hlasů
12,9 %, 5. ČSSD 34 hlasů 12,2 %, 6. Suverenita – Jany Bobošíkové 27 hlasů 9,7 %,
7. SPO – Zemanovci 15 hlasů 5,4 %.
Poznámka: Procentuální údaje jsou zaokrouhleny.

Středočeský hejtman David Rath navštívil obec Lidice
Ve čtvrtek 17. června 2010 dopoledne navštívil
obec Lidice hejtman Středočeského kraje David
Rath. Přivítali ho starosta obce Tomáš Skála, za
Památník Lidice vedoucí muzea Ančo Marinov,
vedoucí Lidické galerie Ivona Kasalická, historička Petra Sedláčková a za "lidické děti" Marie
Šupíková a Pavel Horešovský. Po prohlídce
muzea se delegace odebrala ke společnému
hrobu, kde se poklonila památce zastřelených
lidických mužů. Na zpáteční cestě se pan
hejtman zastavil u dětského sousoší a přes Růžový sad zavítal do Lidické galerie, kde si se zájmem prohlédl oceněné práce ze současného ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy, tak i stálou sbírku. Ocenil i zdařilou rekonstrukci budovy
Lidické galerie.
text: Pavel Horešovský a Petra Sedláčková, foto: Ivona Kasalická
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