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číslo 4
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zdarma

Místa v České republice s tragickým osudem se spojí

O udržení odkazu míst, která byla v České republice postižena v letech 1939-1945
nacistickým terorem se chtějí společně snažit signatáři memoranda o vzájemné
spolupráci, které bylo v pondělí 2. března 2009 podepsáno v Uměleckém centru
Univerzity Palackého v Olomouci. Spolupráce se má týkat zejména vzdělávání,
výstavní, badatelské a kulturní oblasti.
Stalo se tak u příležitosti vernisáže nové putovní výstavy „Zapomenuté
Javoříčko“, která připomíná vypálení této obce německými vojáky, kteří tu
zároveň 5. května 1945 zavraždili 38 mužů. Cílem výstavy je udržovat povědomí o
stinných stránkách naší historie a zabránění opakování obdobných momentů
v budoucnosti, řekl předseda Sněmovny Miloslav Vlček, jemuž nacisté
v Javoříčku zabili příbuzné a který je jeden z iniciátorů výstavy.
Memorandum podepsali: František Lakomý, starosta Luká,
jejíž součástí je Javoříčko, starosta Lidic Josef Klíma, Jaroslav
Chour, starosta Miřetic, na jejichž území leží Ležáky, a starosta
Drnovic Tomáš Zicha za mikroregion Ploština spolu s ředitelem
Památníku Lidice Miloušem Červenclem.
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Starosta obce Lidice JUDr. Josef Klíma při
podpisu memoranda

Muzeum řemesel a stavitelství jižního Valašska, Drnovice, 2. 3. – 31. 8. 2009
Výstava 35. ročníku MDVV. Dne 2. března 2009 bylo v obci Drnovice, která je správcem Národního
kulturního památníku Ploština, otevřeno nové Muzeum řemesel a stavitelství Jižního Valašska.
Součástí muzea je i expozice 35. ročníku MDVV Lidice. Dětská kresba se tak stala mostem mezi
dvěma památníky, jejichž posláním je trvalé uchování vzpomínky na tragický osud obou míst.

1. Starosta obce Luká F. Lakomý (NKP Javoříčko), ředitel PL M. Červencl a starosta z Lidic J. Klíma 2.
Otevření 35. ročníku MDVV, 1. místopředsedkyně Senátu PČR PaedDr. Alena Gajdůšková, 3. Otevření
expozice 35. ročníku MDVV, starosta obce Drnovice Tomáš Zicha, 4. Otevření expozice 35. ročníku MDVV.
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Usnesení zastupitelstva obce Lidice č. 28
Na 28. veřejném zasedání zastupitelstva obce Lidice konaném dne 11.3. 2009 bylo přijato toto
usnesení :
1. Zastupitelstvo obce schvaluje :
a/ podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace k typovému projektu v rámci Integrovaného
operačního programu s názvem „Typový projekt – CzechPOINT – Kontaktní místo (Upgrade)“ dle
předloženého návrhu.
b/ celkovou výši způsobilých výdajů 68.540,- Kč
c/ vyčlenění částky ve výši 10.281,- Kč, odpovídající 15% celkových způsobilých výdajů typového projektu v rámci Integrovaného operačního programu s názvem „Typový projekt – CzechPOINT – Kontaktní místo (Upgrade)“ z rozpočtu obce na rok 2009
d/ uzavření „Smlouvy o nájmu“ bytu I.kategorie mezi obcí Lidice a manželi Krupičkovými na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a nájemné ve výši 1.700,- Kč/měs. + 250,- Kč/měs.
zálohy na služby, celkem tedy 1950,- Kč/měs.
e/ zvláštní užívání a uzavírku místních komunikací pro pořádání 44.ročníku cyklistického závodu Lidice 2009 dne 14.6. 2009
f/ uzavření “Smlouvy o nájmu“ garážového stání mezi obcí Lidice a panem Martinem Gabrišem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
g/ výši odměn za výkon funkce zastupitelů :
neuvolněný starosta obce
14.347,- Kč
neuvolněný místostarosta obce
12.725,- Kč
neuvolnění předsedové finančního a kontrolního výboru
1.600,- Kč
neuvolnění členové obecního zastupitelstva
1.000,- Kč
h/ účast místostarosty obce pana Tomáše Skály na setkání Gdaňsku
i/ po třech hodinách jednání pokračovat v zasedání
j/ vydání rozhodnutí o povolení pokácení ořechu paní Hodkové s platností do 31.3. 2009
k/ provedení rozboru bahna v rybníku „Nervák“ a odkalovacím rybníčku na náklady obce
2. Zastupitelstvo obce ukládá :
a/ Ing. Václavu Hanfovi prověřit návrh rozpočtu Mateřské školy a upřesnění položek rozpočtových výdajů – termín 20.3. 2009
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
a/ návrh rozpočtu obce na rok 2009
b/ návrh na „Vytvoření komplexního projektu revitalizace centra obce“
c/ připomínky k plnění volebních programů
d/ účast starosty JUDr. Josefa Klímy a Ing. Václava Hanfa na pochodu míru v italském městě
Bucine
e/ účast starosty JUDr. Josefa Klímy na Pietní vzpomínce k 64.výročí vypálení obce Javoříčko
f/ účast Ing. Václava Hanfa na slavnostním koncertu v Nasavrkách
Lidice 11.3. 2009
starosta obce: JUDr. Josef Klíma, místostarosta obce: Tomáš Skála
(zapsal: Miroslav Čermák)
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Výstava "Ohlas lidické tragédie ve světě 1942 - 2008"
termín: od 27. 3. - 31.10. 2009

-

místo konání: IN MEMORIAM

Barbarský zločin spáchaný na Lidicích otřásl v červnu
1942 celým civilizovaným světem. Obrovskou odezvu
měl zejména na Americkém kontinentě. Ministr námořnictva USA William F. Knox již 13. června 1942
prohlásil: „Zeptají-li se nás příští generace, proč jsme
bojovali v této válce, budeme jim vypravovat o Lidicích.“
12. července 1942 se městečko Stern Park Gardens ve
státě Illinois přejmenovalo na Lidice a jeho příkladu
později následovala další města a obce v různých
místech světa. Po Lidicích byly pojmenovány ulice,
náměstí, parky, rodiče dávali křestní jméno Lidice svým
dcerám.
Obrovský ohlas měla tragédie Lidic mezi příslušníky
zahraničních jednotek čs. armády, a to bez ohledu na
to, zda bojovali na východní, či západní frontě. Na
hrůzné lidické události zareagoval brzy po tragédii i
světový film. Pravěpodobně nejpůsobivějším filmem o
vyhlazení Lidic se stal film „Tichá ves“, natočený v
prostředí waleské hornické vsi Cwmgiedd. Reagovali i
další umělci - výtvarníci, básníci. Byly vydávány
poštovní známky, pamětní publi
kace i plakáty s tematikou lidické tragédie. Současně se
Dívka LIDICE BOTCHWAY
zprávou o zničení Lidic vznikla myšlenka na jejich
z Ghany
znovuvybudování, která nalezla mimořádný ohlas mezi
britskými horníky. Jejich hnutí „Lidice shall live!“
iniciovalo založení fondu na výstavbu nových Lidic.
Shromáždění na podporu znovuobnovení Lidic se
uskutečňovala na stovkách míst.
Ani po válce se ve světě na Lidice nezapomnělo.
Na výstavbě nových Lidic se podílely stovky lidí i
ze zahraničí. Stejně tak pokračovaly aktivity hnutí
„Lidice shall live!“. V roce 1955 byl v Lidicích s
podporou hnutí vybudován Růžový sad. O jedenáct
let později stál Sir Barnett Stross, předseda hnutí a
poslanec britského parlamentu, u zrodu Lidické
sbírky. Do Lidic se tak dostala díla výtvarných
umělců z celého světa mezi nimiž nechybí světově
Uctění památky Lidic v Bombay - 1942
uznávaní umělci jako např. Gerhard Richter nebo
Joseph Beuys. V letech 2001 - 2002 byl díky
mezinárodní akci „Růže pro Lidice“ Růžový sad, v devadesátých letech zcela zaniklý, opět obnoven.
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Světového ohlasu se dočkalo sousoší 82
zavražděných lidických dětí od akademické
sochařky Marie Uchytilové. K odlití soch
a jejich instalaci na Pietním území v
Lidicích by bez finanční podpory ze
zahraničí pravděpodobně nikdy nedošlo. V
roce 2000 byly instalovány poslední sochy
a dílo s názvem „Pomník dětských obětí
války“ se stal jedním ze symbolů Lidic.

Seznam míst, které přijaly jméno Lidice.
města a obce
St. Jerónimo Lidice, D.F. Mexiko Lidice, Illinois, USA Lidice, Brazílie Lidice, Panama
městské čtvrti
Caracas, Venezuela Lima, Peru Regla, Kuba Gan Yaoneh, Izrael
náměstí, ulice, pomníky, sady, školy a spolky
Santiago, Chile Montevideo, Uruguay Callao, Peru Molo, Peru Havana, Kuba Caibarien,
Kuba Philips, Wisconsin Tabor, Jižní Dakota Valparaiso, Chile Budapešť, Maďarsko Bogota, Columbie Londýn, Velká Británie Golla, Velká Británie Brémy, SRN
Seznam států, které v padesátých a šedesátých letech darovaly růže pro Růžový sad
přátelství a míru v Lidicích:
Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Bulharsko, Československo, Čína, Dánsko, Francie,
Holandsko, Izrael, Japonsko, Kanada,
Korea, Kuba, Lucembursko, Maďarsko,
Mexiko, Německo, Norsko, Nový, Zéland,
Polsko, Rakousko, Rumunsko, Sovětský
svaz, Švédsko, Švýcarsko, USA, Velká
Británie.
Zahraniční dárci, kteří významným
způsobem přispěli k vytvoření
Pomníku dětských obětí války:
Lidice Komitéen, Albertslund og Bodil
Pedersen
Fonden,
DanmarkLidice
Foundation, Akita, JapanLidice 50th
Anniversary Committee, London, EnglandBundesregierung der BRDStichting Oktober 44,
Putten, Stichting voor Aktieve Gewaldloosheid, Zwolle, NederlandDheedene Cécile,
Brugge, BelgiumK. Watanabe family, JapanGesellschaft für christlich-jüdische
Zusammenarbeit, Siegen, BRD
Zdroj: http://www.lidice-memorial.cz/
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Jednou větou z Lidic a Ležáků …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dne 4. února 2009 navštívila Památník Lidice místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR
Dr. Alena Gajdůšková s doprovodem.
Přihlášených soutěžících do 4. ročníku vědomostní soutěže „Lidice pro 21. století“ je
2.433 a 84 škol.
Hned první den zahájení registrace škol se zaregistrovala Základní škola Šromotovo nám.
z Hranic, pravidelný účastník naší soutěže.
Kniha pro prvního přihlášeného účastníka soutěže už má svého majitele.
Je jím Lukáš Bill ze Zubří, který se přihlásil 1.2.2009 v 0:03:17.
Tisící přihlášenou soutěžící je Gabriela Salfická z Uherského Ostrohu.
Dvoutisícím přihlášeným účastníkem soutěže je Jaroslav Nováček ze Stráže nad Nisou.
Účastníci jsou ze 14 zemí, v posledních dnech mezi ně přibyl také Pákistán.
Mezi nejpočetněji zastoupené země patří (kromě České republiky a Slovenska), Rumunsko
a Turecko.
Účastnickými zeměmi jsou i exotické Filipíny, Indie či Venezuela.
Termín vernisáže 37. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2009
s předáváním ocenění za soutěžní část: 27. května 2009
3. ročník celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů "SVĚTLO ZA LIDICE 2009"
proběhne v Památníku Lidice - 13. června 2009.
Osobní záštitu převzal předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka
Uměleckou záštitu převzala Lucie Bílá
Dny otevřených dveří v Památníku Lidice - vstup zdarma
24. května 2009 "Den muzeí a galerií"
13. června 2009 "Pietní vzpomínka v Lidicích"
21. června 2009 "Pietní vzpomínka v Ležákách"
13. a 20. září 2009 "Dny evropského kulturního dědictví"
Ve výše uvedených dnech bude v Památníku Lidice a v NKP Ležáky do všech prostor vstup
zdarma.
Pietní vzpomínka v Památníku Lidice 2009
Pietní vzpomínka v Památníku Lidice se uskuteční v sobotu 13. 6. 2009 od 10 hodin.

•

Přehled hlavních akcí v NKP - Pietní území Ležáky v roce 2009

•
•
•
•
•
•

2. 4. - 31. 10. 2009 Stálá expozice muzea „Ležáky v odboji“
2. 4. - 18. 6. 2009 Výstava výtvarných prací MDVV Lidice
3. - 4. 4. 2009 Dvoudenní seminář pro pedagogy "Nebyly jen Lidice"
12. 6. 2009 ve 21:30 hodin Start štafety Ležáky-Lidice od pardubického "Zámečku"
18. 6. 2009 Slavnostní vyhlášení výsledků mezinárodní vědomostní soutěže "Lidice pro 21.
století" s předáním cen v Ležákách
20. 6. - 30. 8. 2009 Výstava "Tragédie v italském San Pancraziu"
20. 6. - 30. 8. 2009 Výstava "Tragédie v norském Telavågu"
20. 6. 2009 od 16 hodin Mezinárodní odborný seminář "Nacistická zvůle v Evropě"
21. 6. 2009 od 10 hodin Pietní vzpomínka v Ležákách
9. - 1. 11. 2009 Výstava "Zapomenuté Javoříčko"
16. 10. 2009 od 9 hodin Seminář pro pedagogy "Co je fašismus a nacismus"

•
•
•
•
•

Zpravodaj OÚ Lidice

duben 2009

strana 7

Jan Wiener v Lidicích – 13. března 2009
Památník Lidice navštívil dne 13. března 2009 známý bojovník,
pan Jan Wiener (26.května 1920), který působil u 311.
čs.bombardovací perutě RAF jako navigátor za 2. světové války.
Pan Wiener navštěvuje Lidice se skupinou amerických studentů
šestkrát do roka.
Jan Wiener se narodil v Hamburku do česko-německé židovské
rodiny v roce 1920. V roce 1938 při všeobecné mobilizaci se
přihlásil do armády, i když nebyl plnoletý. Vzhledem k tomu, že
byl židovského původu, tak byl od roku 1939 perzekuovaný.
Bohužel se nepodařilo z československa uniknout jeho matce,
která zemřela v roce 1942 v terezínské Malé pevnosti. Panu
Wienerovi i jeho otci se podařilo uniknout a mezi léty 1941 1945 působil ve Velké Británii u RAF. Po roce 1948 byl pro
"protilidový postoj a protistátní spiknutí" označen za "západního
- britského - agenta", byl zatčen a na více než pět let uvězněn v pracovním táboře "Červený Újezd
u Kladna. Po propuštění emigroval se svou ženou do USA. Se svou manželkou jde společnou cestu
životem již 50 let, střídavě žije v Massachusetts v USA a v Praze, kde vyučuje historii na několika
univerzitách. Mimo jiné je držitelem Medaile Za zásluhy z roku 2001 a vysoké ocenění rovněž
obržel z rukou rektora Univerzity v Karlovy v roce 2008. O svém životě napsal knihu "Bojovník vždy proti proudu".
Pan Wiener cití jako svou povinnost navštěvovat Lidice s mladými lidmi, osobně se znal s lidickými
muži, Josefem Horákem a Josefem Stříbrným, kteří byli na výcviku ve Velké Británii za 2. světové
války. Další návštěvu Lidic pan Wiener se studenty naplánoval na 22. března 2009.
Zdroj: http://www.lidice-memorial.cz

Památník Lidice navštívil syn slavného skladatele Erica Funka (nar. 1949) z USA
Eric Funk mimo jiné složil slavnou symfonii s názvem „Lidice“.
Eric Funk žije ve městě Bozeman, ve státě Monatana v USA. Od
svého profesora rovněž slavného skladatele, českého emigranta
Tomáše Svobody si vyslechl na univerzitě v Portlandu tragický
příběh Lidic a rozhodl se tématu věnovat ve své skladatelské
činnosti.
V roce 1973 složil E. Funk symfonii „Lidice“ pro klavír a v roce
1976 již byla symfonie zkomponována pro celý orchestr. V roce
1996 Czech Radio Symphony Orchestra pod vedením Vladimíra
Valka uvedla s velkým ohlasem symfonii do svého repertoáru.
Se svým dlouholetým kamarádem skladatelem Tomášem
Svobodou slavný skladatel navštívil v minulosti Památník Lidice.
Syn skladatele pan Aaron Funk, který se rovněž věnuje hudbě,
se rozhodl také seznámit s tragickým osudem Lidic a dne 14. března 2009 Lidice navštívil se svou
českou přítelkyní. Návštěva expozice v muzeu Památníku Lidice v něm zanechala hluboký dojem.
Skladbu si můžete poslechnout na: http://www.classicalarchives.com/work/10147.html
Více informací o Ericu Funkovi naleznete na: www.ericfunk.com
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Pozvánka na výstavu – „Nově ve školních družinách“

Další seminář pro vychovatelky školních
družin, pořádaný Zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Střediskem služeb školám Středočeského kraje –
Regionální středisko Kladno, proběhl
v plánovaném termínu 28.ledna 2009. Přednášecí sál ZŠ Zdeňka Petříka v Kladně byl
zcela zaplněn posluchačkami z okresu
Kladno, Rakovník a Mělník.
Již osm let se potkávají na pravidelných seminářích, vzdělávají se a řeší nejrůznější
důležité otázky, které se týkají nejen výchovy
a vzdělávání dětí ve školních družinách, ale
především smysluplného trávení jejich volného času a rozvíjení zájmů.
Vychovatelky se v nepříliš vzdálené minulosti společně připravovaly na tvorbu nových
Školních vzdělávacích programů školních
družin, učily se je vytvářet, předávaly si důležité informace, absolvovaly odborné přednášky, a také semináře, pořádané nejen Národním institutem dětí a mládeže MŠMT.
Pracovaly v týmech a seznamovaly se
s novými odbornými termíny, formulovaly
cíle zájmového vzdělávání ve školní družině,
rozebíraly kompetence. V dalším období si
vyměňovaly zkušenosti z uvádění svých
programů do života a řešily nejrůznější problematiku, která vycházela například ze samotné práce s dětmi, finančních záležitostí
nebo spolupráce s veřejností. I téma jejich
posledního setkání bylo tvůrčí. Připravovaly
svoji první společnou výstavu.

V období uplynulých dvou let dostala práce
s dětmi ve školních družinách nový impuls, který
jednoznačně posunul hodnotu těchto zařízení
správným směrem. Činnost v nich není nikomu
nucena, ale je nabízena v mnoha přitažlivých
podobách. Došlo ke změnám ve vztahu
k rodičům, společenským organizacím, široké
veřejnosti, ale především ke svěřeným dětem,
které tato zařízení navštěvují. Vychovatelky si
nechtějí své zkušenosti nechat pro sebe. Přejí si
veřejně prezentovat svoji práci, ukázat jak pod
jejich vedením mohou děti aktivně trávit volný
čas a rozvíjet své zájmy v individuálních i organizovaných činnostech.

Proto si ve dnech 16. dubna až 15. května
2009 může laická i odborná veřejnost
prohlédnout výstavu „Nově ve školních
družinách“ s podtextem „První prezentační
výstava činnosti dětí a pedagogů školních
družin Středočeského kraje“, kterou pořádá
Památník Lidice společně se Vzdělávacím
zařízením Středočeského kraje. K vidění
budou výtvarné práce dětí, fotodokumentace
z pořádaných akcí, soutěží, sportovních
olympiád, vybrané texty z ŠVP ŠD některých
škol a další materiály. Vernisáž bude 16.
dubna 2009 od 10:00 hod. ve výstavní síni
Pod Tribunou v areálu muzea Památníku
Lidice.
Anna Holeyšovská
metodička pro školní družiny
okres Kladno
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Jubilea
13.4. Veronika Rychtaříková 83 let
16.4. Ladislav Žemla
84 let
22.4. Irena Müllerová
89 let
Vážení jubilanti, přejeme vám pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
•

•

Poděkování
Děkuji Obecnímu úřadu za přání,dárky a květiny k mým narozeninám, které mi předal
pan Ramba. Zároveň děkuji ZO ČSBS Lidice, sestrám Libuši Součkové a Janě Hanzlíkové za dárek. Ještě chci poděkovat řediteli Památníku JUDr. Červenclovi za přání.
Emilie Chválová
Děkuji panu starostovi JUDr. Josefu Klímovi, který mi za Obecní úřad a zastupitelstvo
obce Lidice popřál k narozeninám a předal dárky.
Ing. František Slavík, Lidice 61

Upozornění obecního úřadu
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny. Plánovaná oprava trafostanice.
V úterý 7. dubna 2009 od 8.00 – 15.00 hod. bude v Lidicích vypnutý elektrický
proud – celá obec. (Bližší informace: poruchová linka – 840 350 860)
Vážení občané, v případě že bude modrý kontejner na papír v prostoru pro tříděnný odpad
přeplněn, použijte kontejnery u OÁZY nebo naproti Obecnímu úřadu v ulici 10. června, které
zůstávají poloprázdné. Děkujeme za pochopení Obecní úřad Lidice.

Pozvánka na hostouňský velikonoční jarmark – 4. 4. 2009 od 14.00 hod.
Občanské sdružení ŠUTR vás zve na velikonoční jarmark, který
se bude konat v areálu bývalé Mateřské školy Hostouň (Hájecká
ulice, za Kulturním domem) v sobotu 4. dubna 2009 od 14.00 hod.
Jarmark bude probíhat v duchu tradičních českých Velikonoc.
Uvidíte ukázky pletení hodovaček, velikonočních věnečků či
výrobků z proutí, dále pak zdobení kraslic a výrobu jarní
květinové dekorace.
U našich stánků na vás čeká bohaté občerstvení v podobě
grilovaného masa, uzených klobásek a nakládaného hermelínu.
Pro zahřátí poctivá domácí bramboračka, svařák a čaj. Na žízeň pivo. Mlsné jazýčky jistě
přivítají velikonoční jidáše, mazanečky a linecké cukroví.
Ke koupi nabízíme různými technikami zdobená vajíčka, velikonoční květináče, šperky, keramiku, dekorace a pestrou jarní výzdobu do vašich domovů.
Velikonoční atmosféru doplní naši hudebníci. V 15.00 hod. vás překvapí kouzelník s dravými
ptáky. A určitě přijedou s vozíkem dva oslíci: Amigo s Oskarem budou vozit děti.
Více informací najdete na našich webových stránkách: www.sutr.webnode.cz

Těšíme se na vás a přejeme všem krásné jarné svátky.
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STŘEDISKO OÁZA, JOSEFA STŘÍBRNÉHO 162, LIDICE

rozšiřuje své služby a nově nabízí:
►Praní a mandlování prádla ►Velké nákupy
ze supermarketů v Kladně ►Vyzvednutí léků a
zdravotních potřeb v Buštěhradě a v Kladně
● dále můžete využívat Sociálně právní poradnu Oáza
●Poradnu a půjčovnu zdravotních pomůcek
● Bližší informace a požadavky:

paní Pavla Nešporová – tel. 312 253 504
Středisko Oáza nabízí k pronájmu prostory
společenského sálu pro pořádání oslav, setkání,
prezentací, výstav, seminářů. Kapacita sálu je 30 – 40
osob. Občerstvení je možné připravit dle dohody. Info:
312 253 504, e-mail: memento.lidice@cbox.cz

Velikonoční výstava v Oáze Lidice
pátek a sobota 3. a 4. dubna 2009
od 10.00 do 17.00 hodin

velikonoční dekorace, výrobky z proutí a keramiky
VÝSTAVA JE PRODEJNÍ
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POZVÁNKA na VELIKONOČNÍ ZÁBAVU

do restaurace

“Lidická Galerie”
v neděli 12. dubna 2009
od 20.00 hodin

hraje kapela

DUO s. r. o.
rezervace osobně nebo
na tel. 777 630 709
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Bezohlední pejskaři v areálu pietního území
V poslední době pozorujeme, že stále více občanů z Lidic si proměňuje pietní
území v areál pro venčení svých psů ………………………………………………………...
Je nepochopitelné, že za
místo venčení si dokonce
opět vybírají i Růžový sad,
který je plný cedulek o zákazu volného pobíhání
psů. Také na pietním
území, zejména u společného hrobu a sousoší
dětí, se volně probíhají lidičtí psi a jejich majitelé tak dávají jednak
špatný příklad pro návštěvníky Lidic z okolí a
kromě nepříjemného znečišťování, ohrožují jejich psi mnohdy i návštěvníky pietního území s dětmi a také další psy, kteří jdou ukázněně na vodítku.
Vznikají tak zbytečné konflikty mezi občany a pracovníky Památníku Lidice a také
cizí návštěvníci si nám již stěžují!
Přitom jen málo obcí v regionu má tak členité okolí s
loukami a lesíky jako právě Lidice, kde by se mohli psi
volně prohánět. My jsme dokonce vypnuli i noční osvětlení
v RS, abychom to místním pejskařům v noci a ráno
znepříjemnili, ale je to málo platné, upravené cestičky a
trávníky jsou pro občany s jejich miláčky velkým
lákadlem.
Prosíme všechny občany Lidic, kterých se toto týká, aby si
na návštěvnicky frekventovaných místech pietního území
a v Růžovém sadu své miláčky drželi na vodítku.
Děkujeme za pochopení.
JUDr. Milouš Červencl, ředitel Památníku Lidice
(ilustrační foto: Marek Veselý))
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