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Jak žáci z Havířova navštívili Lidice
Jestli na zveřejněné skupinové fotografii hledáte Marie Kohlíčkové a Miloslavy Žižkové. Byly
nějakou známou osobu, pak se vám podaří asi v havířovské škole v šedesátém roce minulého
identifikovat pouze mne. Ty děti jsou žáci ze století na besedě se žáky.
Základní školy Jarošova v Havířově-Šumbark. Šéfredaktor
Zpravodaje
Zdeněk
Fous
Jak jsem se k takové skupině vlastně dostal? zprostředkoval předání mailu mně a panu
Začněme hezky od začátku.
Nešporovi. Jsme totiž nejbližšími příbuznými
Na počátku nebylo slovo, jak se praví, ale e- zmiňovaných žen. Paní Zapalačové jsme oba
mail, který poslala paní učitelka Mgr. Šárka napsali životní příběhy paní Kohlíčkové (pan
Zapalačová ze zmíněné školy v Havířově do Nešpor) a paní Žižkové (já).
redakce našeho Zpravodaje. Objevila s dětmi Paní učitelka projevila přání se do Lidic se žáky
totiž ve školní kronice zápis starý 50 let (28. podívat. A tak se v sobotu 1. května objevili po
dubna 1960) se dvěma podpisy Lidických žen – několikahodinové cestě vlakem a autobusem
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pan Nešpor s dětmi u Památného stromu

v Lidicích. Navštívil jsem s nimi muzeum a pietní území, seznámil je stručně s tragickou historií Lidic. Odpoledne mne vystřídal v průvod-
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covské roli pan Nešpor. Děti měly i zajímavé
dotazy, na které jsem vždy neznal pohotově odpověď (např. kolik dětí na poslední společné
třídní fotografii z r. 1942 se vrátilo zpět – odpověď jsme našli v knize E. Stehlíka).
Říkal jsem si, že mne jako učitele se spoustou
odučených let, už máloco ze strany dětí a kantorů překvapí, ale mýlil jsem se. I dnes se najdou kolegové a kolegyně, jako např. paní Šárka
Zapalačová, kteří umí své žáky opravdově zaujmout a nadchnout třeba i pro takový obor, jakým je historie. A stále jsou děti, které mají zájem o poznání toho, co se událo dávno předtím,
než se narodily. Obdivuji to a znovu se v duchu
omlouvám, že jsem byl zpočátku mírně skeptický. Marek Veselý, foto: Šárka Zapalačová

Poděkování z Veřejné knihovny Lidice
Školáci z Havířova s paní učitelkou Mgr. Šárkou Zapalačovou přivezli pro
lidickou knihovnu milý dar od primátora města pana Františka Chobota
v podobě nádherné knihy „HAVÍŘOV 1955-2005.“ Publikace plná barevných fotografií o jejich krásném městě je nyní k zapůjčení v naší knihovně.
Milí kluci a děvčata i paní učitelko Šárko Zapalačová, za všechny naše
čtenáře vám upřímně děkujeme.
Zdeněk Fous a Aleš Kachlík
O hrušni a hrdosti Lidických
ale co jí v Lidicích nekvete je větší přízeň, větší
zájem.
Každoroční shromáždění u Lidické hrušně je
novodobou tradicí, kterou položilo Občanské
sdružení Lidice včele s jeho předsedou panem
Antonínem Nešporem. Roku 2007 byla hrušeň
vyhlášena Památným stromem. Po setkání
přímo na místě jejího téměř sedmdesátiletého
růstu a po krátkém projevu slánského galeristy
Ing. Hrušky, jsme se přesunuli do lidické Oázy,
Na otázku, jak moc jsme hrdi na svůj Památný kde proběhla vernisáž uměleckých děl věnovastrom – Lidickou hrušeň, bych musel popravdě ných na její počest. Jsou to zkrátka díla, která
odpovědět, že asi moc ne. V sobotu 15. května jsou tvořena pro ni a o ní. Sbírka se 15. květse na pietním území za můstkem přes potok nem rozrostla na 30 děl. Jsou to převážně obsešlo docela dost lidí, ale jenom minimum Lidic- razy malované různou technikou, různými styly,
kých. Hrušni pučí lístky, určitě i krásně pokvete, několik fotografií a také např. vyřezávaný
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kříž z hruškového dřeva, či nádherná skleněná
plastika od sklářů z Nového Boru. Vážně je na
co se dívat!
Měl jsem tu výhodu, že den před vernisáží se mi
při instalaci výstavy pan Nešpor věnoval a ke
každému z děl mi řekl stručnou historii jejího
vzniku, či něco o umělci, který dílo věnoval.
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Díky mu za to a díky i za celou organizaci velmi
příjemného sobotního odpoledne, které zpestřil i
mužný zpěv mužského pěveckého sboru
„Smetana – Slovanka Kladno“. Milé bylo i pohoštění, které připravily pracovnice střediska
Oáza spolu s některými ženami, které v Oáze
žijí.
text a foto: Marek Veselý

Tajemství lidických ulic - 10. ČERVNA 1942

foto panorama: Aleš Kachlík, obecní úřad: Pavel Horešovský
Snad se shodneme na tom, že ulice, která nese Pokud jsme poctivě šli tam a zpět, ušli jsme
název, tedy vlastně datum tragického konce zhruba 800 metrů. Čím dalším nás ulice 10.
naší obce, je chloubou Lidic. Zdá se mi opravdu června 1942 překvapí? Tak například tu bydlí
nejhezčí. Každý jízdní pruh, můžeme-li to tak nejstarší občan Lidic – pan František Musel,
nazvat, je samostatný (a pochopitelně jedno- muzikant a autor skladeb pro vojenský orchestr,
směrný), předěl mezi nimi tvoří travnatý pás kterému letos v září bude 94 let. Je zde autobus vysazenými vzrostlými, majestátnými a do- sová zastávka a veřejný telefonní automat.
konce národními stromy – lípami. A nejkrásnější Každoročně se tu jezdí cyklistické závody, dříve
je tato ulice v době, kdy lípy kvetou. To je totiž tu byly i závody chodecké. A mnozí občané
pastva nejen pro oči, ale i pro uši, které slyší
bzukot včel a také pro nos, protože lipový květ
nádherně voní. Vydáme-li se na procházku po
této ulici východním směrem od „malého parku“
k muzeu, míjíme po levé straně celkem 12 rodinných domů – střídavě typ „C“ a „B“ (popisná
čísla 25 až 36). Pak se otočíme a můžeme jít na
západ po druhé straně zpátky směrem k budově
obecního úřadu, kde je 7 dvojdomků – tzv. typ
„A“ (popisná čísla 37 až 50). Na konci je budova
obecního úřadu (též nazývaná radnice, dříve chodí na travnatý pás mezi lípy sbírat houby,
což je také tak trochu rarita. Marek Veselý
národní výbor), která nese popisné číslo 161.
Znak Lidic
Domnívám se, že je zbytečné psát na stránkách nebyly nikdy obci oficiálně uděleny. Ale jak píše
Zpravodaje o historii Lidic – o 10. červnu 1942 a Mgr. Oliverius v knize „Rukověť k symbolům
všem, co po něm následovalo. Proto jsem ten- měst a obcí Kladenska a Slánska“: Na
tokrát zvolil jiný pohled – pohled na tzv. obecní lidických
pohlednicích
se
koncem
znak. Protože jeho podoba a historie je také ur- sedmdesátých a začátkem osmdesátých let
čitě zajímavá a s Lidicemi úzce souvisí.
minulého století, ale i na úředních dopisních
Symboly – tzn. obecní znak, pečeť a vlajka –
papírech býv. MNV objevoval znak, který
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však obci nebyl nikdy udělen, i tak se
k němu obec hlásila. Dělený štít ve středu
s velkým písmenem L, položeným v horní
polovině přes šikmý stonek se šesti trny,
v dolní polovině končící nad třemi pětilistými
květy růží v položení 2, 1. Barvy znaku
nebyly specifikovány.
Přesto se někdo o barevnou podobu pokusil –
můžeme ji vidět ve výstavní síni „IN
MEMORIAM“ v blízkosti muzea. (foto vlevo - „L“
je zlaté, tmavá barva je vínová, ostatní je bílé)
Jiná barevná podoba je na odznaku, který se
dříve prodával v muzeu (zlaté „L“, červené růže,
pozadí barvy slonové kosti). Také nejsem
přesvědčen o tom, že se znak objevil až na
dopisních papírech bývalého národního výboru.
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Myslím si, že vlastně první znak byl vytvořen
pro Růžový sad (otevřen v r. 1955). Tam je totiž
obsažen mezi „znaky“ měst a míst postižených
válkou – v „půlkruhu“ nad fontánkou. (foto
vpravo) V dnešní době se tam konají svatební
obřady. Kdo je autorem nevím, výzdoba
v Růžovém sadu je totiž dílem dvou sochařů –
profesora Stefana a akademického sochaře
Hladíka. Zřejmě by to chtělo přesněji a hlouběji
zapátrat. Pokud vstupujete do budovy obecního
úřadu, vzhlédněte vzhůru (foto dole). Uvidíte
totiž poněkud jiný znak, než s oním typickým „L“
– je tu celý nápis „LIDICE“, v pozadí kříž
s trnovou korunou a v dolní části pět růží,
v rozích datum 10. 6. 1942. Podobný znak byl
opět použit u starších odznaků. Marek Veselý

erby fotografoval: Aleš Kachlík
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PROPAGAČNÍ AKCE - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - LÁNY - LITOMĚŘICE 2010
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka připravuje propagační akci
na čtvrtek 10. června 2010 cestu hasičských vozů - veteránů Lány –
Litoměřice. Pojede se historickými i soudobými hasičskými vozidly.Účastníci budou v replikách historických uniforem. Vedoucím
vozidlem bude automobilní žebřík Škoda 125 z roku 1927 z SDH
Březnice. Trasa bude měřit 86 km a bude rozdělena do tří etap. 1)
Lány – (24 km) Lidice, 2) Lidice - (21 km) Velvary, 3) Velvary –
(38 km) Terezín. Výjezd z Lán v 9.30 hodin. V Lidicích budou účastníci přivítáni v 10.15 hodin primátorem města Kladna Ing. Danem
Jiránkem. Poté bude následovat položení květin u společného hrobu
lidických mužů, kde čestnou stráž budou stát hasiči a dorost ze
Sboru Dobrovolných Hasičů HŘEBEČ. Starosta obce Lidice Tomáš
Skála a ředitel Památníku Lidice JUDr. Milouš Červencl připnou před zachovanou lidickou
stříkačkou v objektu Muzea Lidice na symbolickou standartu stuhu s nápisem Lidice. Srdečně
zveme všechny občany Lidic na tuto akci.
Veronika Kellerová, místostarostka
Časový program pietní vzpomínky a doprovodných akcí k 68. výročí vyhlazení obce Lidice
12. června 2010
Pietní vzpomínka
09:00 – 09:45 Příjezd hostů na parkoviště Památníku, snídaně ve stanu
09:45 – 10:00 Přesun hostů od muzea ke společnému hrobu
10:00 – 10:35 Kladení věnců u společného hrobu
10:35 – 10:40 Státní hymna
10:40 – 10:45 Přivítání ředitelem Památníku Lidice
10:45 – 10:55 Hlavní projev
10:55 – 11:00 Modlitba Mons. Michaela Pojezdného, opata Strahovského kláštera
11:00 – 11:05 Vystoupení předsedkyně ÚV ČSBS Anděly Dvořákové
11:05 – 11:10 Poděkování ředitele PL a pozvání k přehlídce dětských sborů
11:10 – 11:15 Vystoupení DS Sluníčko z Kladna u společného hrobu
( Dobrú noc… )
11:15 – 11:40 Přesun účastníků okolo sousoší dětí k muzeu
●●●
Vstup do výstavních prostor muzea i galerie po celý den zdarma.
Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“
11:30 – 11:40 Přijetí vedoucích sborů předsedou Senátu P ČR Přemyslem Sobotkou,
starostou obce Lidice a ředitelkou přehlídky
11:45 – 12:00 Slavnostní zahájení – předseda Senátu PČR Přemysl Sobotka,
Čestná stráž Armády ČR, Ústřední hudba Praha, vystoupení Lucie Bílé
12:00 – 12:10 Vystoupení zahraničního sboru
12:15 – 15:45 Vystoupení jednotlivých dětských sborů ze 14 krajů ČR
●●●
12:00 – 16:00 Pohoštění účastníků v prostorách za muzeem
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Rybářské závody - Lidice 2010

Poslední dubnová sobota patřila jako každý rok sadil pan Kopřiva s délkou 254 cm, následován
tradičním rybářským závodům. Připravená třetím panem Šnicerem s délkou 250 cm.
místa obsadilo 75 závodníků, z toho 5 dětí, V kategorii děti zvítězil žák Popeláš s 61 body,
které soutěžily ve své vlastní kategorii. Celou druhé místo obsadila Peková Veronika s 51
soutěž organizačně připravil výbor MO ČRS Li- body, následována Marešovou Alexandrou s 15
dice pod vedením předsedy Petra Klímy. Podě- body. Na závěr byli vylosováni ti jimž rybářská
kování patří i panu Hanzlíkovi, který zajistil ob- štěstěna tolik nepřála a mohli si ulovit svého
čerstvení závodníků, OÚ Lidice a příznivcům, kapra do rukou v kádi. Závěrem myslím že
kteří dodali, či přispěli na hodnotné ceny.
mohu konstatovat, že se letošní ročník lidických
O příznivý průběh závodů se též zasloužilo pří- závodů vydařil ke spokojenosti závodníků, hostů
jemné jarní počasí. Nad průběhem soutěže pak i pořadatelů a že se účastníci tohoto přátelbděli pečlivě vybraní rozhodčí. Ti naměřili vítězi ského setkání u Lidického rybníka příští rok sesoutěže dospělích panu Novému celkovou tkají znovu.
délku úlovků pěkných 319 cm. Druhé místo obMiroslav Ramba, foto: Bohumil Kučera
Čarodějnice

V pátek 30. dubna 2010 ve večerních hodinách
se již tradičně u rybníka pálily čarodějnice. Za
zvuku ryčné hudby z místního rozhlasu se
scházeli malí i velcí občané Lidic před Obecním
úřadem, kde pro naši lidickou drobotinu byl
připraven čarodějnický balíček, jehož obsah děti

využily u malého ohníčku, kde opékaly vuřty i
chleba. Po 19 hodině se průvod rodičů a dětí s
barevnými lampiony vydal k připravené hranici,
kterou pan Čermák následně zapálil a děti si
užily legrace a dospělí u velkého ohně
pobesedovali se sousedy. Cestou jsem si
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připomněla, jak dlouhý čas už uplynul od doby, dobrovolní lidičtí hasiči pan Boček a pan Straka
co jsem byla malá holka s lampionem a tehdejší vystřelovali do setmělé oblohy světlice a malé
průvody vedl pan Šupík a my jsme halasně padáčky, o které se pak mezi dětmi strhla velká
zpívali písničky, nejoblíbenější byla "Zelená je bitva. Je moc dobře, že se tradice "Pálení
tráva", lampiony se komíhaly a my jsme se báli, čarodějnic" v Lidicích stále udržuje, i když náš
že nám chytnou od zapálených svíček. Jeden průvod nebyl tak početný, jako v dřívějších
rok jsme s kamarády vyrobili figurínu dobách. Ale snad jsme i tak strávili společně
čarodějnice a tu jsme potom s radostí upálili na hezké a příjemné chvíle. Veronika Kellerová,
hranici. Ovšem největší radost jsme měli, když místostarostka,
foto: Bohumil Kučera
Zprávy z OÁZY
Možná se ptáte, co se děje času za námi přijdou děti ze školky, přivítáme
v Oáze, zda se něco návštěvníky z Německa, zažijeme modlitební
nezměnilo nebo stalo. Chci setkání. V provozu je kadeřnictví, můžete si od
vám proto napsat, že nás pronajmou sál a nebo navštívit tradiční
Středisko Oáza funguje stále jako místo výstavy. Nově se u nás začnou scházet zájemci
setkávání, vzájemného pomáhání a péče. o vaření a kulinářské mistrovství a děti na hrátky
Z důvodu nedostatku finančních prostředků s angličtinou. Jistota ale stále zůstává:
došlo k malým změnám, ale ty návštěvník na Středisko Oáza dále poskytuje pečovatelské
první pohled ani nezaznamená. Stále jsme služby, můžete si u nás nechat vyprat a
místem, kde bydlí a scházejí se senioři, pořádají vymandlovat prádlo, zajistit drobnou pochůzku
se pravidelné a nepravidelné kulturní a nebo můžete jen tak přijít a podělit se o své
společenské akce. Každý měsíc vydáváme starosti v sociálně právní poradně.
pravidelný program, kde můžete najít aktivity, Všichni jste u nás vítáni.
které se vám líbí. Pravidelně k nám přicházejí
Ing. Jana Wichsová,
ženy na cvičení, scházíme se na tvůrčích ředitelka Memento Lidice o.p.s., Středisko Oáza
odpoledních a trénujeme paměť i tělo. Čas od
Memento Lidice o. p.s. Lidice
Středisko Oáza, Josefa Stříbrného 162, Lidice
SEMINÁŘ 12. června 2010, 15. 00 - 17. 00 hod., OÁZA LIDICE

VYHLAZENÍ LIDIC A ZNIČENÍ DRÁŽĎAN.
SPOLEČNÉ A ROZDÍLNÉ. JAK S TÍM ZACHÁZÍME DNES?
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Lidičtí v Terezíně
utrpení a statečnosti“ byla připravena u příležitosti 65. výročí osvobození Československa
v předsálí kina v Malé pevnosti. Představil ji její
autor doc. Vojtěch Blodig. Prezentováno bylo
velké množství fotografického materiálu ze sbírek Památníku Terezín a autor také hojně citoval z pamětí očitých svědků těchto událostí.
Poté se účastníci přesunuli do výstavních
prostor IV. dvora Malé pevnosti, aby ještě
shlédli výstavu „Osudy a tvorba“, která byla věnována přírůstkům do sbírky Památníku Terezín
z let 2004 až 2009. Jednalo se o malby a kresby
Ve čtvrtek 6. května 2010 navštívili zástupci autorů a autorek, kteří tvořili především v ghettu
Památníku Lidice a lidických žen a dětí Pavel Terezín nebo se jako přeživší inspirovali témaHorešovský, Marie Šupíková, Milada Cábová a tem šoa ve své tvorbě. Výstavu slavnostně zaPetra Sedláčková vernisáž výstav v Památníku hájil její kurátor PhDr. Arno Pařík.
Terezín. Výstava s názvem „Osvobození míst Mgr. Petra Sedláčková – Památník Lidice
Památník nacistických obětí v Berlíně byl nově osazen lidickými růžemi

Dne 7. května 2010 byla posvěcena nová podoba památníku v Reinickendorfu v Berlíně.
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Za účasti starosty, delegátů z obvodu, správy
obvodu, zástupce Českého velvyslanectví v
Berlíně, žákyň a žáků ze střední školy Gustava
Freytaga a z Gymnázia Berthy von Suttner,
členů a přátel Arbeitskreis, občanek a občanů
obvodu Reinickendorf, byl předán veřejnosti
nově vytvořený emblém záhonu růží připomínající oběti z Lidic a z Památníku pro oběti krutovlády v Berlíně – Reinickendorfu. Zástupce
městské rady pro hospodářství a výstavbu pan
Lambert přijal s díky darovací listinu za keře růží
z Lidic. Předseda organizace Arbeitskreis pan
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Helmut Walz předčítal zdravici z Lidic. Vítězka
první ceny pro novou úpravu Památníku paní
Lisa Distlbacher obdržela kytici a knihu Lidická
vzpomínání a tři za ní umístěni mladí muži Hannes Kretschmer, Devon Polte a Alexander
Hamberger byli pozváni, aby se zdarma účastnili cesty na vzpomínkovou akci od 11. do 13.
června v Lidicích. Kulturní atašé velvyslanectví
ČR pan Bucháček ocenil letitou spolupráci mezi
zástupci Lidic a Arbeitskreis a poděkoval zvlášť
žákům a žákyním obou reinickendorfských škol
za patronát nad záhonem růží s růžemi z Lidic.

Den vítězství - 8. května 2010 v Lidicích

U příležitosti státního svátku – ukončení II.
světové války před 65. lety se v sobotu 8.
května 2010 sešli před budovou Obecního
úřadu zástupci obce Lidice, ZO ČSBS Lidice a
Junáka Buštěhrad. Účastníci vzpomínkové akce
se vydali na pietní území, kde u společného

hrobu lidických mužů, starosta obce Tomáš
Skála a Lidické dítě paní Marie Šupíková, položili věnec a tím uctili památku všem obětem lidické tragédie. Počasí zúčastněným navzdory
předpovědi přálo, škoda jen, že si nenašlo čas
více lidických občanů. Snad příští rok…

Tomáš Skála - starosta, foto 1,2,3: Pavel Horešovský, foto u pomníku dětí: Zdena Horešovská
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Vzpomínka na Ravensbrück
Nad ostnatým drátem borovice stojí
v dáli píská vláček neviděn.
Před ostnatým drátem za zdí řady žen
v řasách vlhkých domovinu svoji.
Ženský koncentrační tábor v severním
Německu, jehož branou prošlo v letech 1939 –
1945 z 28 evropských zemí 132 000 žen (196
z Lidic) a 92 000 z nich (53 lidických) nepřežilo.
Osvobozování vězeňkyň po několikaletém
věznění a otrocké práci začalo 20.dubna 1945
„Akcí Bernadotte“ (zřízenou Mezinárodním
červeným křížem
a švédským hrabětem
Bernadotte) bylo odvezeno bílými autobusy
7 500 vězeňkyň ze západní Evropy a část Polek

do Švédska a Švýcarska. 27. a 28. dubna na
20 000 vězeňkyň , mezi nimi i 146 lidických,
opustilo tábor na pochod smrti. V táboře zůstalo
asi 3 000 vězeňkyň, které osvobodila 30.dubna
sovětská armáda.
Letos ve dnech 17. – 19. dubna se
v Ravensbrőcku konala vzpomínka 65.výročí
osvobození tohoto koncentračního tábora. Bylo
několik akcí, hlavní v neděli 18.dubna v prostoru
bývalého tábora na „lágrovce“.
Ředitelka památníku ( „Nationale Mahu und
Gedenkstätte Ravensbrück“), Dr. Eschenbach ,
uvítala vládní hosty, představitele táborových
sdružení a bývalých vězňů z evropských zemí,
přítomné ravensbrücké vězeňkyně ze 17 zemí,
jejich rodinné příslušníky, ostatní účastníky,

četné skupiny mládeže. Přednesené projevy
obsahovaly vzpomínky na zemřelé i osudy
dosud žijících , také výzvy nezapomínat a
nedopustit opakování událostí , jaké Evropě
připravil německý nacismus.
Následovalo kladení věnců u „Zdi národů“,
venkovní části uchované táborové zdi. Toto
místo, jakýsi pomník zahynulým ženám,
označené jmény jednotlivých států, bylo
upraveno v r. 1959 při zřízení Památníku
Ravensbrück. Jsou tam vysázeny růže, tehdy
také růže z Lidic. Letos k části Československa
položili věnce velvyslanci České a Slovenské
republiky, i naše česká skupina.
Vnitřní prostor tábora užívala sovětská armáda
až do února 1994, pro své účely si jej upravila.
Byly odstraněny dřevěné baráky, 32 bloků pro

ubytování vězeňkyň, revír (ošetřovna i místnosti
pro pokusné operace), baráky k provozu tábora
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(sprchy, kuchyně, prádelna, dílny), plynová
komora zřízená začátkem r. 1945, kde během
měsíce března byl ukončen život 6 000
vězeňkyň. Tím je velmi omezena představa
návštěvníků o životě vězeňkyň v přeplněných
barácích, jejich zařízení, atmosféře, i o provozu
tábora.
Také úřední doklady chybějí, vedení SS je před
osvobozením spálilo, jen nepatrný zlomek se
vězeňkyním podařilo tajně vyvézt, např. Polkám
seznam došlých transportů, Češkám seznam
narozených dětí v revíru.
Uchovány byly zděné budovy vně táborové cca
4 m vysoké zdi s elektrickým drátem, bývalá
komandatura, krematorium a „bunkr“ (táborové
vězení). Tamní vězeňské cely byly poskytnuty
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v r. 1960 jednotlivým státům, které si zde
upravily své exponáty. ČSR měla původně dvě
cely, jedna byla vyhrazena Lidicím. V r. 1980 při
úpravách těchto prostor získala ČSSR pouze
jednu celu vybavenou exponáty bez účasti a za
pozdější kritiky bývalých vězeňkyň – nebyl
zvýrazněn protinacistický odboj v našich
zemích, lidickou tragédii dokumentovala jen
fotografie hořících stromů a 4 řádky textu. To se
podařilo napravit až v r. 2004 vystavením
velkého alba s textem celé publikace Dr.
Eduarda Stehlíka „Lidice – příběh české vsi“.
Pokud jde o účast na letošní vzpomínce
osvobození KT Ravensbrück, zúčastnily se jí
z naší republiky i Kateřina Kočková, dcera
bývalé vězeňkyně a členka Mezinárodního
výboru Ravensbrück, dvě lidické ženy Milada
Cábová a Miloslava Kalibová, z lidických dětí
Jana Hanzlíková a Marie Šupíková a za
Památník Lidice Ing. Ančo Marinov.

(P.S. Marie Šupíková navštívila také vedlejší
tábor Ravensbrück v Novém Branderburku, kde
pracovala její maminka – viz. horní fotografie).
Miloslava Kalibová, foto: Ing. Ančo Marinov

Odhalení pamětní desky v Thomayerově nemocnici - Praha
ZO ČSBS Lidice ve spolupráci s Fakultní Thomayerovou nemocnicí a Památníkem Lidice
si Vás dovolují pozvat ve čtvrtek 10. června 2010 ve 12.00 hodin na slavnostní odhalení
pamětní desky, která připomíná pobyt Lidických dětí v Thomayerově nemocnici v době
nacistické okupace. Přivítání JUDr. Miloušem Červenclem, slovo předsedkyně ÚV ČSBS
Anděly Dvořákové, odborné slovo ředitele FTN MUDr. Karla Filipa, CSc., MBA
Za podpory města Kladno bude pro účastníky slavnostního aktu vypraven autobus od
Lidické galerie v 10.30 hodin.
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Pietní vzpomínka k 65. výročí vypálení obce Javoříčko

V neděli 2. května 2010 si připomněli účastníci
65. výročí vypálení obce Javoříčko, které je nazývané "Moravské Lidice". Pietní vzpomínku
podpořila Iniciativa pro podporu vypálených
obcí, hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin
Tesařík, první místopředsedkyně senátu Alena
Gajdůšková a Ing. Miroslav Vlček. Památce zastřelených mužů z Javoříčka se poklonili
i zástupci Lidic za přeživší lidické děti Václav
Zelenka, Pavel Horešovský, Věra Rýmonová,

Libuše Součková, Věra Čepelová, za OÚ Lidice
Veronika Kellerová, za Památník Lidice Mgr.
Petra Sedláčková a Ing. Ančo Marinov. Obci
Javoříčko byl udělen Záslužný kříž ministra
obrany České republiky a zároveň obdržel starosta obce Luká František Lakomý medaili od
Českého svazu bojovníku za svobodu. Pietní
vzpomínka byla zakončena státní hymnou.
Veronika Kellerová - místostarostka
foto: Pavel Horešovský

Práci lidických horníků přibližuje Hornický skanzen Mayrau

Lidičtí muži pracovali převážně v kladenských
hutích a dolech. Práce to byla náročná, ale lidickým poskytovala určitou jistotu pro zajištění
rodiny.
Pražská železářská společnost, pro kterou na
Kladně někteří z lidických obyvatel pracovali
byla u zrodu dolu Mayrau odkrytého u vrchu
Homolka u Vinařic 28. září 1877. Těžba uhlí

zde byla ukončena v roce 1997. Dnes se tu nachází Hornický skanzen, v němž bylo zachováno původní vybavení. Návštěvníci skanzenu
procházejí řetízkovou šatnou, těžní budovou,
štolou, dílnou nebo strojovnami, které působí
dojmem, jako by je právě opustila pracovní
směna. Vystavené těžní stroje z let 1905 a
1932 jsou připomínkou doby, kdy v dolech pra-
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covali také lidičtí muži. Ne náhodou je přímo
v areálu dolu Mayrau pamětní deska se jmény
22 lidických mužů s nápisem: „Na věčnou
paměť obětem hrůzného německého teroru
z řad horníků našeho dolu vyvražděných
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v Lidicích 10.6.1942.“ Na spojitost Lidic a
kladenských dolů upozorňuje hornický vagonek
„Pulman“ umístěný nově na parkovišti
Památníku Lidice.
zdroj: http://www.lidice-memorial.cz/

Pochod - Hostouň – Lidice – naše nová tradice

Hostouň - start

Lidice - cíl

Historicky první jarní pochod Hostouň – Lidice a
zpět jsme uskutečnili v neděli 18. dubna 2010.
Proč do Lidic? Důvodů bylo víc. Jednak tam
všichni máme společného kamaráda Zdeňka
Fouse, kterému jsme celý tento pochod věnovali
a jednak tvoříme většinou rodiny s malými
dětmi, a tak bylo nasnadě hledat takovou trasu,
kde můžeme děti bez obav „vypustit“ a netrnout
přitom strachy, kde koho strazí auto.
Začátek pochodu byl stanoven přesně na 9.00
hod. v Hostouni „U křížku“, což je známá hostouňská křižovatka. Celá turistická skupina čítala přesně 25 členů a úžasné na tom bylo to,
že jsme nevědomky vytvořili jasný statistický
vzorek, neboť mezi námi byli děti v kočárku, od
tří do šesti let, dále školáci, pracující, těhotné,
důchodci a jeden pes. Každý, vyjma psa, dostal
velké nalepovací startovní číslo, aby byl náš turistický pochod dokonalý.

Cesta ubíhala překvapivě dobře a radostně. Nikdo nebrblal (to myslím hlavně děti) a do Lidic
jsme dorazili v půl dvanácté, kde jsme měli dopředu domluvený oběd v lidické Galerii. Naštěstí
zde nikdo kromě nás nebyl (nebo právě
proto??). Po odpočinkovém obědě jsme došli do
cíle naší cesty – před dům Zdeňka Fouse, kde
jsme mu předali ručně vyrobenou botičku jako
památku na letošní první ročník pochodu. Každý
účastník obdržel také jeden originál.
Potom nás už čekala jen druhá půlka pochodu –
návrat domů. Trasu jsme trošku obměnili a došli
až k lidickému Památníku a odtud zpět do
Hostouně.
Čas v cíli: na minutu přesně v 16.00 hod.
Všichni došli zdrávi a s úsměvem na rtech. U
někoho byl možná trochu křečovitý, ale
přesto….. Zdar druhému ročníku!!!
Hostouňští turisté, foto: Hana Gajdová

Popisek k fotce: HOSTOUŇ - START
Hostouňští turisté na startu: rodina Mezerova, Mezerova 2, Gajdova, Svatošova,
Hajných, Zimova, Musilova, Oharova, M. Malá a paní Vinšová.
Popisek k fotce: LIDICE - CÍL
Symbol pochodu – ručně vyrobená botička pro každého, foto v Oradourské u čp. 78
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3.6.
7.6.

70 let
86 let

Jubilea
Helena Malá
Ladislav Huml
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6.6.
17.6.

87 let
80 let

Vážení jubilanti přejeme vám pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
Poděkování neznámému dárci …
Vážení spoluobčané, chtěla bych se s vámi po- co jsem v pátek 7. května 2010 na pravidelné
dělit o nemilou zkušenost. Někdy ke konci procházce se psem objevila na hřišti zničenou
dubna jsme pověsili malou, modrou houpačku s houpačku. Ale představte si, co se nestalo, stal
klaksonkem na dětské hřiště vedle fotbalových se malý zázrak, skoro neuvěřitelná věc. V neděli
kabin. Bohužel tato houpačka tam vydržela 9. května 2010 na jejím místě se houpala úplně
pouhých 14 dní a nyní ji máme rozlámanou a stejná modrá houpačka s klaksonem. A proto
rozbitou na OÚ, kde leží jako připomínka činu chci touto cestou moc poděkovat neznámému
někoho, komu asi vadilo, že přináší radost a zá- dárci za houpačku pro malé návštěvníky dětbavu pro naše nejmenší…
ského hřiště.
Tak takový článek jsem měla připravený poté,
za OÚ Veronika Kellerová, místostarostka
Čtenáři nám píší … e.mail ze švýcarského Lugana
Vážený pane starosto, vážené zastupitelstvo ohromně zapůsobilo. Barevné provedení, kvalita
obce Lidice, již tři poslední roky se stále rád fotek, jasnost zpráv a jejich čitelnost dokazují
vracím do Vaší obce, která byla postižena ve jeho velmi vysokou kvalitu.
2.světové válce tak krutým osudem. Podle Je z něj cítit duše, poctivost a profesionalita.
mého názoru tragická událost z června 1942 Zvláště mne dojalo několik fotek z letošního
odpovídá pojmu genocida. Památník ve vaší Vítání jara v Lidicích. Kéž by už se nikdy neobci se pro mne stal symbolem, kam až může museli stavět pomníky, jako to stále podle
dojít zlo. Za poslední léta pod současným mého názoru nedoceněné sousoší paní
vedením se nestal jen pietním místem, ale Uchytilové v prostoru Památníku. Krásné a
pulsujícím a živoucím objektem. Stal se také rozesmáté dětské tváře ať zůstanou trvalým
mementem, kde se setkávají lidé z celého symbolem pro budoucnost.
světa, aby si připomněli hrůzy, které hitlerovský Vyjadřují hluboký dík a úctu panu Zdeňku Founacizmus způsobil nevinným lidem vaší obce.
sovi a jeho spolupracovníkům za tak kvalitní
Památník se stal také místem nezapomnění, dílo, jakým se stal Lidický zpravodaj. Přeji vám
kultury a svými prostory i místem, kde se všem i celé obci Lidice jen to nejlepší.
normální člověk musí zamyslet nad svojí exis- S úctou a srdečným pozdravem
tencí. Musím se přiznat, že za poslední rok, kdy
dostávám on-line Lidický zpravodaj jsem se u Bohumil Řeřicha, Lugano – Švýcarsko
něho více nezamyslel. Napravuji to po obdržení odesláno: 02.05.2010 18:34:03
květnového Zpravodaje č.5 z letošního roku. Předseda české části Kruhu přátel
Přečetl jsem řadu takovýchto zpravodajů, ale česko-německého porozumění
poslední číslo Lidického zpravodaje na mne
Důležité upozornění z obecního úřadu: S platností od 12.května 2010 byla zprovozněna nová
oficiální emailová adresa pro kontaktování a korespondenci Obecního úřadu v Lidicích. Adresa je ve shodě s provozovanou doménou oficiálních stránek obce Lidice (www.obec-lidice.cz). Nová oficiální emailová adresa obce Lidice zní: obec@obec-lidice.cz
Dříve používané adresy zůstávají též v provozu, jako záložní: obec.lidice@seznam.cz,
lidice3@volny.cz
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Lidice patří opravdu všem
Praze. Silným zážitkem pro ně byla nejenom
návštěva expozice muzea a vzdělávacího
střediska, ale také prohlídka pietního území,
které si i přes drobné nástrahy terénu prohlédli všichni studenti včetně těch na vozíčku.
Marie Borová – Památník Lidice

K mnoha návštěvníkům našich vzdělávacích
programů se 22. dubna 2010 připojili také
studenti gymnázia při Jedličkově ústavu v

Vážená paní, Naďo Rezková,
chtěla bych Vám a paní Borové ještě jednou, i
když opožděně, poděkovat za péči kterou jste
nám věnovaly při návštěvě Lidic, pro děti to byl
silný zážitek, pro nás dospělé též - i s fundovaným a citlivým výkladem a obětavou trpělivostí s
námi z Jedličkárny.
Krásné dny přeje, Eva Cieslarová,
Jedličkův ústav a školy - Praha
P.S. posílám fotografií, kterou dělala naše asistentka slečna Eva Praxová

Přítel Lidic v USA
Nastal červen, měsíc osudných vzpomínek pro překvapen a řekl doslovně toto: „Kdokoliv z vaší
Lidice. Jsou však i jiné vzpomínky. Pro moji rodiny má mimořádné místo v mém srdci“. Bill
babičku Miloslavu Kalibovou to bylo setkání 10. mne pozval na víkendovou návštěvu. Příliš se
června 2006. Po tryzně ji mezi lidickými ženami mi nechtělo, ani jsem nevěděla, jak jej poznám
a dětmi s brožurou o Lidicích v ruce vyhledal a jak začít konverzaci.
jeden Američan. Jeho pradědeček, narozený Po příjezdu do města, ve kterém Bill žije, mne
v r. 1853 v Praze, odjel kdysi do USA, kde v r. již očekával na nástupišti a uvítal mne takovým
způsobem , že mne veškeré pochybnosti naráz
1946 zemřel. Billovi bylo tehdy 6 měsíců.
Zanedlouho po tomto setkání v Lidicích dostala opustily. Srdečně mne přijala i jeho manželka
moje babička od Billa pozdrav, ve kterém mimo jako dalšího člena jejich rodiny.
jiné píše: „ Vzpomínka 10.6. byla nádherná a Mají 4 dospělé syny, nejmladší si ke svému
slzy vyvolávající úctu k lidickým občanům. Po americkému příjmení uvádí i české jméno
dlouhé roky mne zajímá příběh Lidic a přál jsem svého prapradědečka – Boháček. Bill,
si setkat se s někým z přeživších. Myslím, že je- povoláním veterinář, zpívá také ve sboru
jich osud není v USA příliš znám, ani v Evropě. místního kostela a jeho manželka hraje na
Já o něm vyprávím, kde mohu, žije v mém varhany. Proto jsem se v neděli zúčastnila i
srdci.“ Bill si vzpomene na mou babičku i tamní mše.
Po jejím skončení Bill zatroubil obřadně na šofar
každoročním novoročním pozdravem.
a
Proto když jsem začátkem letošního roku (na beraní roh zahajující motlitbu)
k
přítomným
měl
asi
15ti
minutový
výklad
o
odjížděla na stipendijní pobyt do USA, dostala
jsem od babičky úkol vyřídit Billovi pozdrav. Lidicích, za který by se nemusel stydět žádný
Asi tři týdny před ukončením svého pobytu jsem průvodce.
V Billově rodině jsem prožila 3 krásné dny.
konečně vyhledala jeho telefonní číslo. Byl mile
Šárka Kadlecová
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Inzerce Zpravodaje
Obecní úřad Lidice pořádá lekce ANGLIČTINY PRO NEJMENŠÍ. Lekce budou probíhat
formou her, písniček pod vedením rodilé mluvčí z USA, vhodná přítomnost rodičů. Cena jedné
lekce je 50,- Kč za dítě. Bližší informace pí Kellerová 312 253 083, 603 53 78 27

Obecní úřad Lidice zve příznivce dobrého jídla a pohody na Kulinářský kurz. Kurz se bude
odehrávat v prostorách Oázy. Kulinářský kurs - začínáme francouzskou kuchyní v pátek
21. května od 18.00 hod. Bližší informace pí Kellerová 312 253 083, 603 53 78 27
Obecní úřad Lidice - Svatební obřady - ceník - základní informace - oddací den - čtvrtek,
obřadní síň - bez poplatku. Oddací den - čtvrtek, mimo obřadní síň (Růžový sad) - poplatek 1.000.- + 2.000.- Kč náklady s tím spojené. Mimo oddací den - (pátek, sobota) - obřadní
síň - poplatek 1.000.- Kč. Mimo oddací den - (pátek, sobota) - mimo obřadní síň - poplatek
1.000.- + 2.000.- Kč náklady s tím spojené. Bližší informace či vysvětlení podá matrikářka Michaela Holubová (tel. 312 253 083) V Růžovém sadu zajišťuje mobiliář a ozvučení prostor
Památník Lidice - ceník a bližší informace: www.lidice-memorial.cz/marriage_cz.asp
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Předáno do tisku dne: 21. května 2010, Roznášku v obci zajišťovali: manželé Tomáš a Kateřina Skálovi s Barunkou.
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