ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Lidice
ročník XII -

Foto:

Č. Sklenička

číslo 1

(

Bezbariérový chodník
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva
obce Lidice byl zpracován návrh na
vybudování bezbariérového přístupu
do podloubí obchodního střediska.
Návrh byl předložen VH "Mikroregionu
Lidického
potoka“
v rámci
dotačních titulů z Programu obnovy
venkova Středočeského krajského
úřadu a obci byla přidělena dotace na
stavbu díla. V průběhu měsíce srpna
2008 byl tento záměr uskutečněn.
Stavbu prováděla společnost Stavby
Feldner, s.r.o.Kladno (text:M. Čermák)

říjen 2008
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Zápis z veřejného zasedání OZ Lidice
Zápis č. 22 z veřejného zasedání OZ Lidice konaného dne 4.9.2008 v 18.
v zasedací místnosti OÚ Lidice.

00

hodin

Přítomni: Ing. Kovačík, Ing. Hanf, M. Ramba, T. Skála, J. Mareš
Nepřítomni: JUDr. Klíma, Ing. Pokorná (omluveni)
Hosté: F. Kolář
Ověřovatelé: Ing. Kovačík, M. Ramba, Zapsal: M. Čermák
40
Zasedání zahájil a řídil starosta obce pan Josef Mareš - začátek v 18. hodin.
Návrh programu zasedání: 1.Oprava a rekonstrukce prostor Obecního úřaduprojednání a schválení „Dodatku č.1 smlouvy o dílo“, 2. Projednání a schválení
nové rezervační smlouvy uzavřené mezi obcí Lidice a společností Monlid
Development s.r.o., 3. Projednání žádosti soukromých zemědělců o prodloužení
smluv o pronájmu zemědělských pozemků, 4. Různé: - konání konference „O
možnostech dalšího rozvoje měst a obcí“ na zámku Loučeň – informace
Zastupitelé s návrhem programu souhlasí
Ad 1/ Zastupitelé obce projednali „Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo“ na
rekonstrukci prostor Obecního úřadu sepsané mezi obcí Lidice a fi DAVA – CZ
s.r.o. ve kterém se vypouští body na opravy parketových podlah (jsou ve špatném
stavu) a nahrazují se pokládkou koberce po celé ploše. Dále byly specifikovány
ceny obkladů stěn a dlažby na WC. V odstavci chodba před WC byla pokládka
PVC nahrazena položením dlažby.
Celková skutečná cena díla je po provedení změn ve výši 342.722,- Kč včetně
DPH. Zastupitelé se zněním „Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo“ souhlasí.
Hlasování: Pro : 5 Proti : 0 Zdržel : 0
Ad 2/ Zastupitelé projednali návrh nové „Rezervační smlouvy“ sepsané mezi obcí
Lidice a společností Monlid Development s.r.o. ve které se smluvní strany
zavazují uzavřít budoucí kupní smlouvu na nemovitosti. Smlouva se uzavírá na
dobu určitou a to do 31.12.2008.
Zastupitelé s uzavřením Rezervační smlouvy souhlasí.
Hlasování: Pro : 5 Proti : 0 Zdržel : 0
Pan Kolář vznesl dotaz ohledně žádosti pana Sojky týkající se vstupu na
pozemek p.č. 413/1. O této žádosti byl informován Ing. arch. Kohl, který žádost
s panem Sojkou projedná.
vzato na vědomí
Ad 3/ Z důvodu ukončení platnosti smluv o pronájmu zemědělských pozemků
podal Ing. Jiří Malý, Běloky č.59 žádost o pronájem pozemků p.č. 771, 773, a
761. Ing. Ladislav Kozel, Běloky č. 46 žádost o pronájem pozemků p.č. 645 a
648.
Ing. Marcela Kožmínová, Dobrovíz č. 26 žádost o pronájem pozemku p.č. 605.
Pan Jan Tuček, Buštěhrad č. 188 žádost o pronájem pozemků p.č. 689, 694, 809,
810,814, 815 a 426/5 vše v k.ú. Lidice.
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Zastupitelé obce žádosti projednali a souhlasí s uzavřením nových smluv na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok a výši nájmu 2.000,- Kč/ha/rok s platností od 1.10.2008.
Hlasování: Pro : 5 Proti : 0 Zdržel : 0
05
Odchází pan Tomáš Skála v 19. hodin.
Ad 4/ Různé: konference „O možnostech dalšího rozvoje měst a obcí“ konané na zámku
Loučeň se zúčastnil Ing. Hanf
vzato na vědomí
- Ing. Kovačík informoval zastupitele o politováníhodném činu, který se stal italským hostům, kdy během večera bylo u jednoho auta rozbito sklo a auto vykradeno. Již několikrát
bylo žádáno o navrácení policie na místní služebnu jak ze strany obce, tak i Památníku,
ale bezúspěšně. Navíc ještě byla obec v rámci reorganizace převedena ke služebně
v Unhošti. Obecní úřad osloví velitele unhošťské Policie a pozve jej k jednání. V minulém
týdnu byl konečně dodán osvětlovací prvek veřejného osvětlení a lampa v prostoru
parkoviště bude obnovena.
vzato na vědomí
- Ing Hanf připomněl nabídku od společnosti Reality ADES Kladno, která nabízí spolupráci
při výběru budoucího kupujícího a zprostředkování prodeje nemovitostí v majetku obce.
OÚ vstoupí v jednání s pracovníky této společnosti. Dále je nutno u společnosti SIGMIN,
a.s. zaurgovat seznamy dotačních titulů a termíny jejich realizace.
vzato na vědomí
- na dotaz pana Koláře jak probíhají jednání týkající se pozemků v majetku Státního statku
Křivoklát v likvidaci bylo sděleno: obec dá přezkoumat původní zápisy a požádá o vyhotovení vlastnických dokladů Katastrálního úřadu Kladno.
vzato na vědomí
Zasedání ukončeno v 19.

55

hodin

Usnesení zastupitelstva obce Lidice č. 22
Na 22. veřejném zasedání zastupitelstva obce Lidice konaném dne 4.9.2008 bylo přijato
toto usnesení:
1/ Zastupitelstvo obce schvaluje:
a/ „Dodatek č. 1 smlouvě o dílo“ sepsané
mezi obcí Lidice a fi DAVA-CZ s.r.o. na
rekonstrukci prostor Obecního úřadu a
celkovou skutečnou cenu díla po
provedení změn ve výši 342.722,- Kč.
b/ novou „Rezervační smlouvu“ sepsanou
mezi obcí Lidice a spol. Monlid
Development s.r.o. na dobu určitou do
31. 12. 2008.
c/ uzavření nových smluv o pronájmu
zemědělských pozemků se soukromými
zemědělci na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 1 rok a výši nájmu 2.000,Kč/ha/rok.

2/ Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a/ dotaz pana Koláře ohledně žádosti
pana Sojky
b/ účast Ing. Hanfa na konferenci „O
možnostech dalšího rozvoje měst a obcí“
c/ vykradení auta italských hostů, jednání
s velitelem unhošťské Policie a montáž
nové lampy
d/ jednání s pracovníky společnosti
Reality ADES Kladno a urgenci dotačních
titulů u společnosti SIGMIN, a.s.
e/ přezkoumání původních zápisů a
vyhotovení
vlastnických
dokladů
k pozemkům v majetku Státního statku
Křivoklát v likvidaci u katastrálního úřadu
Kladno.

Lidice 4.9.2008 - Josef Mareš starosta obce
Ing. Vladimír Kovačík člen zastupitelstva obce
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Kudy procházela vojska
Půvabné území Toskánska, ležící ve střední Itálii, krajina památek na nejstarší
tamější obyvatele – Etrusky a Římany, kolébka renesance s metropolí Florencií,
se nejen dotýká moře, ale vypíná se i k horským pahorkům a náhorním plošinám,
kde se rozkládají dávná panská sídla, venkovské statky i osady. Silničky, které
k nim vedou, se klikatí mezi zelenými stráněmi, vinicemi, olivovými háji a alejemi
cypřišů a návštěvníka nenechávají na pochybách, že vstupuje do přírodních
krás, v nichž historie zanechala výrazné stopy.
Leč dějiny lidstva mají i temné stránky, a tak připomeňme, že úrodnými toskánskými údolími s bohatou vegetací a příjemným klimatem prošla mnohá vojska,
starověká, středověká, přednapoleonská, napoleonská i ponapoleonská. A také
hitlerovské hordy. Když němečtí vojáci ustupovali Itálií na sever a takzvaně pročišťovali tamější prostor – tehdy už Itálie nebyla spojencem Německa – mstili se
civilnímu obyvatelstvu, krutě je vraždili a masakrovali, vesnice plenili a zapalovali.
Tragédie v toskánské osadě
Takový osud stihl i toskánskou osadu San Pancrazio, položenou v horách, jejíž
obyvatelé spolupracovali s partyzány, operujícími záškodnickými akcemi v okolí;
pokud se sami nezapojili do jejich bojů, ukrývali je a poskytovali jim zásobování.
Odplata nacistů byla podobná, jakou si už předtím vyzkoušeli v Lidicích či Ležákách, v běloruské Chatyni, řecké Kalavritě, francouzském Oradouru i jinde a kterou uplatní později kromě jiných v italském Marzabottu, slovenském Tokajíku či
Kališti a na samém konci války v moravské Ploštině nebo Javoříčku.
Vrazi vtrhli do San Pancrazia v neděli 29. června roku 1944. V odpoledních hodinách soustředili muže na návsi, kde místní kněz Don Giuseppe Torelli žádal nacisty, aby zastřelili pouze jeho a ostatní propustili. Samozřejmě marně. Vojáci natlačili všech osmapadesát mužů do sklepa statku, nazývaného Fattoria Pieran-
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geli, a tam je postříleli. Poté budovu rozmetali třaskavinami, takže mrtvá těla zasypaly ruiny. Ženy a děti Němci současně postrkovali z vesnice do polí, pak zase
do lesa, zpátky do vsi a až v noci je nahnali do lesů. Teprve po dvaceti dnech se
ženy a děti vrátily do San Pancrazia – a spatřily domy zničené ohněm nebo výbušninami. Holýma rukama rozhrabávaly trosky někdejšího statku a hledaly v
nich své nejbližší. Za sedmnáct dní po masakru, 16. července 1944, vstoupili do
San Pancrazia osvoboditelé – oddíly kanadského tankového pluku Ontario s oddíly 12. brigády anglické pěchoty.
Toskánská osada stejně jako jiná evropská města či vesnice, které nacisté vyhladili, povstala z mrtvých. Trosky převzala nedaleká obec Bucine, pod jejíž správu
spadá San Pancrazio dodnes. Na místě někdejších stavení stojí domy nové. Statek, v němž se uskutečnily popravy mužů, byl nejprve obnovený a posléze v roce
2000 zrestaurovaný na Mezinárodní centrum regionu Toskánska, jehož součástí
je i Muzeum Memorial a které nese jméno kněze Dona Giuseppe Torelliho. V jeho sklepení se nachází pamětní místo připomínají tragické události.
Vůle k životu
Před třemi lety navštívila Lidice Hana Honová, tehdejší členka Zastupitelstva obce Bucine, která pochází z Prahy. Řediteli Památníku Lidice JUDr. Milouši Červenclovi se svěřila: "Moje babička i maminka byly vězněné dva roky v Revensbrücku spolu s lidickými ženami, takže mám k Lidicím vztah. I u nás se nachází
místo s podobným osudem." A navrhla: "Co byste řekl spolupráci?"
Následovala oboustranná korespondence a příští rok už odjížděla lidická delegace na pietní vzpomínku do San Pancrazia. Tamější pamětník tehdy uvedl, že Lidice navštívil jako člen oficiální delegace San Pancrazia už v padesátých letech,
takže vzájemné povědomí o obou obcích existovalo, ale nově utvořené vztahy
mají, zdá se, stabilní kořeny a utěšeně se rozvíjejí. Pracovníci Památníku Lidice
si zvláště váží faktu, že představitelé obce Bucine pravidelně zvou vítěze mezinárodní vědomostní soutěže pro děti a mládež „Lidice pro 21. století“, kterou Památník s dalšími partnery vyhlašuje, na návštěvu svého regionu, kde se zúčastňují tamějších pietních akcí.

Zpravodaj OÚ Lidice

říjen 2008

strana

6

Sounáležitost Lidic a San Pancrazia nyní dostala novou podobu. Památník Lidice
navázal na sérii poznávacích a kulturních programů, které s názvem „Světlo za…“
věnuje evropským sídlům postiženým podobnými událostmi, a po francouzském
Oradouru, norském Telavagu a dalších místech uspořádal na začátku září „Světlo za San Pancrazio“. Během dvou dnů se kromě jiného uskutečnily vernisáž výstavy „Tragédie v San Pancraziu“, seminář o vyhlazení San Pancrazia, koncert
houslového virtuosa Václava Hudečka v zahradě Lidické galerie a rovněž ochutnávky české i italské národní kuchyně.
Italskou delegaci přijalo Zastupitelstvo obce Lidice i primátor Kladna Dan
Jiránek. Starosta obce Bucine Sauro Testi, ředitel Památníku Lidice Milouš
Červencl a starosta obce Lidice Josef Mareš podepsali Memorandum o vzájemné spolupráci, které stanovuje vztahy a kontakty jak mezi památníky
obou míst, tak i obcemi.
"Světlo za San Pancrazio" představovalo zatím nejpůsobivější a nejemotivnější
setkání, jaké se v rámci cyklu „Světlo za…“ konalo. Obdiv patří především starostovi Bucine Sauro Testimu, který do Lidic přivezl více než stohlavý zástup svých
krajanů, člověku nejen osvícenému, vzdělanému a pragmatickému, ale i s křehkou, vnímavou duší. Pan Testi několikrát prokázal, že za dojetí nad oběťmi lidských zvěrstev se nemusí stydět ani muž ošlehaný horským toskánským povětřím. S podobně otevřeným nitrem se představili přeživší pamětníci tragédie v
San Pancraziu, rovněž Marie Šupíková, někdejší lidické dítě, Bohumil Řeřicha,
předseda Kruhu přátel česko-německého porozumění, a v neposlední řadě tlumočnice italské delegace Hana Honová, která spolu se starostou Sauro Testim a
ředitelem Památníku Lidice patří k tvůrcům této plodné spolupráce.
"Naše obce nespojuje tragédie," řekl v Lidicích Sauro Testi, "ale společná vůle
vzkřísit nový život." Dodejme, že právě vůle k životu je předpokladem toho, abychom dalšímu vybíjení civilních obětí zabránili a abychom postavili hráz všem,
kteří se dnes snaží nacistické myšlenky oživovat

*Přemysl Veverka, Památník Lidice
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Společenská kronika
ŽIVOTNÍ JUBILEA

Alena Zárubová
Zdeňka Čížkovská

4.10.
16.10.

70 let
84 let

Milé jubilantky, přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí a osobní spokojenosti
ke krásným narozeninám.

Poděkování
Upřímně děkuji manželům Janě a
Martinu Kymplovým z Makotřas,
kteří za mnou přijeli v sobotu 27.
září t.r. do Lidic, aby mne naučili novému
grafickému
zpracování
našeho Zpravodaje. Martin mi nainstaloval
potřebné
moderní
počítačové programy a paní Jana
trpělivě vysvětlovala postupy při
vytváření
grafiky
stránek
do
dokumentu určeného pro tiskárnu v
Kladně, kde se toto číslo poprvé
tisklo. Oba se ochotně se mnou
podělili o bohaté zkušenosti, které
získali za více jak roční vydávání
MAKOzpravodaje. (Zdeněk Fous)

Informace z redakce Zpravodaje
Vážení čtenáři,
ZPRAVODAJ Obecního úřadu Lidice bude opět vycházet od
podzimu 2008. Vaše p í s e m n é příspěvky i fotografie budou přijímány formou
internetu a to e.mailem na adresu: knihovna.lidice@seznam.cz nebo do
poštovní schránky v Oradourské ulici č.p. 78 a to do 15. dne v měsíci.
Za původnost a obsahovou správnost ručí autoři článků. Uvítáme jakékoliv zprávy
i postřehy či fotografie, které se týkají naší obce a občanů.
Redakce si vyhrazuje právo drobných úprav textu a to po dohodě s autorem
příspěvku. Je možné otisknout i fotografie, buď v digitální formě nebo s použitím
scaneru.
Uveřejnění inzerátů s podnikatelským záměrem se účtuje: za stránku A5 100,- Kč
za polovinu stránky Kč 50,-Kč. Poplatek se platí v kanceláři OÚ Lidice. Před
vytištěním jednotlivého čísla ZPRAVODAJE, vydání schvaluje starosta obce.
Zpravodaj bude vycházet měsíčně.
Na vaši spolupráci se těší redakce Zpravodaje
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Přehled kulturních představení Památníku Lidice připravovaných
v rámci „Lidických zimních večerů“ sezona 2008
(v příštím vydání Zpravodaje přehled pořadů pro rok 2009)
úterý – 14.10. 2008 od 18°° hod.
Koncert In Memoriam Jan Masaryk
účinkují: Marta Vávrová-soprán, Petr Vašíček-klavír
pátek - 20.10. 2008 od 18°° hod.
„DUO BRIKCIUS - 2 CELLOS TOUR“
čtvrtek-30.10.2008 od 18°° hod.
MUSICA FESTIVA DI PRAGA
„Večer árií a sonát“
účinkují: Olga Krumpholzová,-soprán, Gabriela Plachá – hoboj, anglický roh,
Markéta Dudová-housle a Pavel Kloub-kytara
čtvrtek-6.11.2008 od 18°° hod .
Křeslo pro Václava Chaloupka a Arnošta Goldflama
úterý-11.11.2008 od 18°° hod .
J.A.Komenský
účinkují: Alfréd Strejček, Štěpán Rak
úterý-18.11.2008 od 18°° hod.
Křeslo pro Stanislava Motla
večerem provází Robert Tamchyna
čtvrtek-20.11.2008 od 18°° hod.
Milostná tajemství
převzaté představení divadla VIOLA
účinkují: Luba Skořepová, Jaromíra Mílová
čtvrtek-20.11.2008 od 18°° hod.
Příběhy ze Starého zákona
převzaté přestavení divadla VIOLA
účinkují: Barbora Munzarová, Josef Somr
čtvrtek-11.12.2008 od 18°° hod.
Adventní koncert u glorietu
účinkuje: BYZANTION - collegium musicae slavicae Praga
úterý-16.12.2008 od 18°° hod.
Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby
Lidická galerie
účinkuje:Buštěhradský smíšený sbor, sólisté-M Hanfová-soprán,…alt,… A. Maurertenor, O. Novák-bas
Vstupenky a předplatné na kulturní akce je možno zakoupit v recepci Lidické
galerie, cena vstupného je 70,- Kč pokud není uvedeno jinak
cena předplatného na 10 představení dle výběru je 500,- Kč s platností do
03/2009, místa na předplatné je nutno rezervovat 3 dny před představením
změna programu vyhrazena
kontakt: Památník Lidice, Tokajická 152, 273 54 Lidice
tel: 312253063 312253702
e-mail:lidice@lidice-memorial.cz, www.lidice-memorial.cz
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Zprávy z knihovny
Milé čtenářky a čtenáři, od 26. září 2008 máme pro
vás připravený další soubor 72 nových knih
z výměnného fondu Středočeské vědecké knihovny
Kladno. Na ukázku, podle seznamu, uvádíme jen
malou část.

Zveme do knihovny všechny zájemce o čtení.

Allison Jennifer
Berry Susan
Bešťáková Eva
Böckl Manfréd
Brehme Julia
Brandejsová Irena
Braunová Petra
Brož Ivan
Budinský Václav
Cassidy Cahy
Clarke Philip
Costantino Maria
Čtvrtek Václav
Čtvrtek Václav
Dardenne Amandine
Fongden Emma
Gilbert Caroline
Hartus Joane
Hinton Nigel
Hinton Nigel
Holoubek Jaroslav
Hrnčíř Pavel
Hrušinský Rudolf
výpůjční den: s o b o t a
registrační poplatek na celý rok:
tel: 312 253 791 (jen v sobotu)
knihovna.lidice@seznam.cz

Pátračka Gilda a Jezerní panny
Zahradní rostliny
Oslík Šedé kopýtko
Tajemná proroctví
Poník k zulíbání
Dominiko, žádný strach
Terezománie
Detektiv Pinkerton a ti druzí
Ať žije alkohol
Vzkaz v láhvi
Tajemství a zázraky světa kolem nás
Koktejly de luxe
My tři a pes z Pětipes
Hrompac a Tancibůrek
Origami-skládání z papíru
Příhody Bořka Stavitele 2
Textilní doplňky
Znamení run
Bobří věže 1
Bobří věže 2
Karel Černoch: Já bejval divnej kluk
Komínek & Budíček
Rodinné stříbro
od 15.00 – 17.00 hod
děti do 15 let: 20 Kč, dospělí: 40,- Kč
tel. 312 253 230, mobil: 604 929 169,
http://www.volny.cz/knihovna.lidice/
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Loď Lidice
Už je to pár let, co jsem do
Zpravodaje připravil článek o tanku
nesoucí jméno Lidice. Tentokrát je
můj příspěvek o námořní lodi Lidice.
Vzpomněl jsem si totiž na dobu, kdy
jsem v Národním technickém muzeu
v Praze viděl model této lodi. Do
NTM
se
nyní
vzhledem
k
jeho rekonstrukci nedostanete (asi
až v roce 2010), ale na internetu lze
po určitém úsilí a pátrání nalézt
nějaké ty informace. Z nich jsem
pro vás poskládal následující článek.
Čím je nějaký národ dál od moře,
tím více ho miluje – přečetl jsem si
na jedněch stránkách na internetu,
které se věnují české (dříve československé) námořní dopravě. Třetí z námořních
lodí, které patřila do naší flotily (vzniklé po druhé světové válce), nesla jméno Lidice (první byla Republika I. – 1952, následovaná lodí Julius Fučík – 1954). A
právě koncem roku 1954 tak přibyla další čínská loď Lidice.
Jak se dozvídám, jednalo se na tehdejší dobu o velmi moderní loď s nástavbou
rozdělenou na dvě části (v přední navigační můstek a kormidelna, kabiny velitele
a palubních důstojníků, v zadní strojovna, kajuty strojních důstojníků a většiny
mužstva, kuchyně a jídelna) s kvalitním a pohodlným interiérem a saunou. Loď
byla 139,4 metru dlouhá, 17,6 metru široká s ponorem 7,9 metru.
Jako naše první loď byla poháněná jednoduchým a spolehlivým vznětovým motorem, vybavená 30tunovým jeřábem. Postavili ji ve finském Turku roku 1954. Na
moře vyplula 14. listopadu téhož roku a pod naší vlajkou brázdila moře celých 12
let (ukončení 29. listopadu 1966).
Možná vás udivilo, že jsem napsal „čínská“ loď Lidice. Ale opravdu to tak je. Začátkem padesátých let nesměly lodě komunistické Číny plout pod svou vlajkou, a
tak s námi uzavřeli Číňané dohodu o spolupráci v námořní dopravě, na jejímž základě čínský partner provozoval své lodě pod čs. vlajkou a formálně v čs. vlastnictví. Zpět ji Československo předalo Číně v roce 1967.
V roce 1959 se dostala námořní loď Lidice do skandální situace – zadržela ji francouzská vojenská plavidla. Na lodi totiž byly zbraně určené pro alžírské povstalce
(přesněji Frontě národního osvobození) v Maroku. Během studené války totiž bylo
běžné, že komunistické Československo vyzbrojovalo radikální opoziční hnutí,
povstalce a teroristy. Kapitán lodi Lidice byl vybaven dvojími lodními dokumenty –
jednak deklarovaly „starý nepotřebný materiál“, ale ve skutečnosti to byly pušky,
automatické pistole, samopaly, lehké kulomety, minomety, tarasnice, nálože a
příslušná munice. Je s podivem, že se tehdejší vláda neštítila vézt na lodi nesoucí
jméno Lidice právě tento materiál. Ale dostala za něj velmi dobře
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zaplaceno, tak to jdou všechny ohledy stranou. Nakonec Francie loď propustila. Jako perličku uvádím, že první, co bylo na lodi zničeno, byla písemnosti palubních organizací KSČ
a ROH, které neměly padnout do rukou nepřítele.
V roce 1960 (přesně 22. února) byla v sérii „Lodě a
plavidla“ vydána poštovní známka „námořní loď Lidice“
s nominální hodnotou 1,20 Kč. Podle návrhu F.
Hudečka ji zhotovil rytec J. Švengsbír. Známka má fialovo-zelenou barvu a vyšla v nákladu 510 tisíc kusů.
Dost možná, že ji máte někde ve svém albu známek,
pokud jste je sbírali, či sbíráte.
A ještě jeden odkaz na „loď Lidice“ jsem našel. Pod
číslem 10148 je uložen v archivu bezpečnostních složek svazek Státní bezpečnosti, odboru 61, I. správy SNB ze dne 17. května 1955. Tomu se zřejmě nelze divit, že StB vedla
takovou složku, vždyť loď brázdila různá moře a kotvila i v „nepřátelských“ přístavech, námořníci byli jedni z mála, kteří se mohli dostat legálně za hranice naší republiky.
Připravil: Marek Veselý

Tajně na lidickém hřbitově v roce 1942

Z Ostrova nad Ohří přijel pan Všemil Bušek, který se narodil v roce 1924. I v
úctyhodném věku 84 let se rozhodl pan
Bušek cestovat vlakem a autobusem s
několika přestupy sám do Lidic, aby sdělil své svědectví a předal předměty, které
se váží k Lidicím. Pan Všemil i jeho rodina je s osudem Lidic úzce spjata. Otec
pana Všemila, pan Jan Bušek se dne 18.
července 1942 vydal do zničených Li-

dic s fotoaparátem zdokumentovat běsnění
nacistických okupantů, k této nebezpečné
akci se odhodlal i přes obavy své manželky a
třech synů. Se svým fotoaparátem byl Jan
Bušek zastižen dvěma příslušníky četnického
pohotovostního oddílu z Buštěhradu na území
původního hřbitova v Lidicích. Oba muži se
rozhodli Jana Buška propustit a dokonce mu
ponechali fotoaparát se získanými snímky.
Pan Všemil Bušek, syn onoho hrdiny je dnes
předal průvodkyním v muzeu Památníku
Lidice společně s několika předměty, které
otec pana Buška v července 1942 nalezl.
Jedná se o kovovou násadu na krumpáč, část
mlýnku a fotoaparát značky Baby - Brownie,
kterým byly vyfoceny snímky, které pan
Všemil předal do archívu Památníku Lidice.
Mezi vzácné dary od pana V. Buška patří i
několik dokumentů, které se týkají návštěvy a
zadržení jeho otce Jana Buška na území
lidického hřbitova.
Sám pan Všemil Bušek má také osobní
vztah k Lidicím.On sám byl totiž spolužákem
Anny Maruszákové. Dívky, která měla poměr
se ženatým mužem, Václavem Říhou, který
poslal dopis s nejasným textem do továrny
PALABA ve Slaném, kde Anna pracovala.
Tento dopis se poté dostal do rukou gestapa
a odtud vedla první stopa do Lidic.
*Gabriela Literová – Památník Lidice
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Růže a květy podzimu
Český
zahrádkářský
svaz - Územní sdružení
Kladno za podpory statutárního města Kladna
výstavu
uspořádaly
v Domě
zahrádkářů,
(Kleinerova ul. 1477-naproti Delvitě) nazvanou
„Růže a květy podzimu“ ve dnech 11.13.září 2008.Na výstavě
se podíleli: Památník Lidice, ing. Jan Bielmacz
ovocná
a okrasná
školka Kozolupy, Václav Macháček - růžová školka Praha 4 - Kunratice,
Tomáš Novák - Studeněves, členové ZO ČZS. Součástí výstavy byl i 13.
ročník soutěže „O nejkrásnější růži Kladenska“. Anonymně soutěžilo
40 exponátů rozmanitých tvarů a odstínů a první cenu získala červená
růže Norita z Růžového sadu z Lidic. Výstavu navštívilo 160 dětí z 11-ti
škol a 220 dospělých.
Z iniciativy zahrádkářů byla mezi růžemi z Lidic vystavena kniha Jako
chlapce by mě zastřelili … autorky Jaroslavy Skleničkové, nejmladší lidické ženy. Kniha byla představena jako protest proti nepřestávajícímu
zpochybňování zločinů německého nacionalismu a doplněna informacemi
o skutečném osudu lidických dětí a ukázkami názorů čtenářů na knihu,
což uvítali nejen učitelky, ale i zahrádkáři a ostatní návštěvníci.
text i foto: Ing. Čestmír Sklenička
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