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Pietní vzpomínka a doprovodné programy
Letošní pietní vzpomínku k 65. výročí lidické tragédie, kterou pořádaly Památník Lidice, Obecní zastupitelstvo v Lidicích a Český svaz bojovníků za svobodu, provázel poměrně značný počet doprovodných programů. Zmiňme se o těch, které vlastní vzpomínce bezprostředně předcházely.
V pátek 8. června večer se v zahradě Lidické galerie konal koncert „Requiem g-moll za Lidice“, díla
skladatele a sbormistra Karla Procházky, které provedl soubor Chorus Carolinus Kladno. Procházkova skladba vykazuje vysoké umělecké hodnoty a sólisté, sbor i orchestr si nezadali s výkony
profesionálních interpretů. Koncertu bohužel nevěnovali přílišnou pozornost lidičtí zastupitelé, což
překvapuje tím více, že dílo bylo věnováno Lidicím a v Lidicích mělo premiéru. Naopak v sobotu
přijali starosta Josef Mareš a zastupitelé na Obecním úřadě v Lidicích zahraniční delegace-účastníky pietní vzpomínky a vytvořili pro setkání důstojnou atmosféru. Sobotní odpoledne zahájila
v seminární místnosti Lidické galerie premiéra dokumentárního filmu „Živé sochy mrtvých dětí“ věnovaného vzniku Památníku dětským obětem války, díla Marie Uchytilové. Prezentace právě vydané knihy Eduarda Stehlíka „Lidická vzpomínání“ se autor samozřejmě zúčastnil, a jak už to v jeho
případě bývá, řada zájemců si odnesla spisovatelův autogram. Podplukovník PhDr. Eduard Stehlík
pak přednesl na semináři, jehož se zúčastnili i zahraniční hosté, přednášku o lidické tragédii a jejím
ohlasu ve světě. Stehlíkovo vystoupení zaujalo jak faktografií, tak osobním zaujetím řečníka. Jedinečný počin představuje výstava poštovních známek s tematikou vyhlazení Lidic a souvisejících
událostí, jejíž vernisáž se konala v přízemí Lidické galerie. Pan Phil Rhoade z USA, majitel sbírky,
která má nejen filatelistickou hodnotu, ale je i zdrojem historického poznání, uspokojil přítomné výkladem o vzniku unikátní kolekce a o jejích položkách, kterých si zvláště váží.
V neděli dopoledne 10. června přivítal u společného hrobu lidických mužů vzácné hosty v čele
s prezidentem republiky Václavem Klausem ředitel Památníku Lidice JUDr. Milouš Červencl. Byli
mezi nimi spolu s lidickými pozůstalými předseda Senátu, předseda Poslanecké sněmovny, místopředseda vlády, ministryně obrany, ministr zemědělství, hejtman Středočeského kraje, primátor
Kladna, starostové městských částí Prahy 1 a 6 a Lidic a Ležáků, dvacet velvyslanců, zahraniční
delegace z Brazílie, Itálie, Německa, Nizozemska, Norska, Ruska a Slovenska a další hosté. Když
příslušníci čestné jednotky Posádkového velitelství Praha v součinnosti s čestnou jednotkou Hradní
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stráže postupně pokládali ke společnému hrobu sedmdesát osm věnců, na pietní území se snášel
déšť, jako by i příroda plakala nad hrůznou zkázou, k níž tady došlo. Avšak projev prezidenta republiky už provázely opětné záblesky slunce.
Pan prezident řekl kromě jiného, že lidický zločin přesvědčil všechny, že nacismus je nelidské zlo,
které musí být zničeno. Tento zločin se podle jeho názoru stal i tragickým katalyzátorem česko-německých vztahů. Nejvyšší představitel státu rovněž ocenil činnost Památníku Lidice, který přispívá
k uchování historické paměti a pečuje o to, aby v paměti naší země i světa jméno Lidice zůstalo trvale zachováno.
Ze zahraničních delegátů se ujal slova starosta italské obce Bucine, postižené v červnu 1944 podobnou katastrofou jako Lidice. Ujistil Lidické, že ode dneška stojí Bucine po jejich boku, a pozval
vítěze vědomostní soutěže pro děti a mládež „Lidice pro 21. století“ na týdenní pobyt do Itálie.
Předsedkyně Českého svaz bojovníků za svobodu Anděla Dvořáková kromě jiného poněkud mentorsky sdělovala, co Lidice potřebují – třeba samostatný přístup, neokázalou pomoc a hlavně hlubokou pokoru – a zdůraznila, že ne každá cesta k prezentaci odboje je únosná.
Po pietním aktu se ve výstavní síni In Memoriam v areálu památníku odehrála neobvyklá a příjemná
událost. Členové výboru Klubu autorů literatury faktu s předsedou Karlem Richtrem seznámili prezidenta Václava Klause s nástinem své činnosti a předali mu legitimaci klubu. Pan prezident členství
v KALF rád přijal. Rovněž Záslužné kříže pro obce Lidice a Ležáky z rukou ministryně obrany Vlasty
Parkanové přispěly k významu výjimečné chvíle.
Až do odpoledne se na nádvoří před muzeem postupně představilo čtrnáct dětských pěveckých
sborů ze čtrnácti krajů republiky, a to na celostátní nesoutěžní přehlídce „Světlo za Lidice“, nad níž
převzali záštitu předseda Senátu Přemysl Sobotka a Lucie Bílá. Každý z hejtmanů rovněž zaštítil
soubor svého kraje. Přehlídka takového druhu a rozsahu, v jejímž úvodu zazpívala populární zpěvačka s Posádkovou hudbou Praha, se konala vůbec poprvé. Téměř šest set účinkujících osvědčilo
vysokou hudební úroveň a předvedlo kvalitní repertoár: klasické skladby předních skladatelů,
skladby současných autorů, lidové písně, spirituály, židovské písně, písně populární i z muzikálů.
Jak nám sdělila ředitelka přehlídky Mgr. Eva Moučková, zásada zněla: výběr skladeb musí vykázat
úctu k místu konání a zároveň vyjadřovat radost dětí z jejich současného života. Obojí se naplnilo.
Co je však nejdůležitější: na účinkující možná až překvapivě silně zapůsobilo nejen prostředí lidické
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tragédie, ale i přátelská atmosféra, která během přehlídky panovala. Publikum zaznamenalo dojetí
mnohých zpěváků, kteří skladby dokončovali se slzami v očích, což dokazují i děkovné dopisy
sbormistrů. A kdo chtěl, všiml si, že právě děti, přítomné na lidické pláni i na nádvoří v tak hojném
počtu, potěšily také prezidenta republiky. Ostatně, poděkování ředitele Protokolu Kanceláře prezidenta republiky Jindřicha Forejta v souvislosti s účastí Václava Klause na pietním aktu, adresované
řediteli Památníku Lidice, hovoří dostatečně výmluvně.
A tak je jisté, že se jméno Lidice dostává do povědomí nejmladší generace správným způsobem.
Jisté je i to, že si účinkující nenechají lidické zážitky pro sebe a že je předají dál. Současným tónem
znějí hrdla mladých zpěváků z lidického pódia, současným pohledem se dívají návštěvníci, kteří
z přehlídky odcházeli obohaceni a povzneseni.

Vědomostní soutěž a trnka z Liptálu
Na samém začátku léta, 21. června 2007, se v prostorách Lidické galerie uskutečnilo slavnostní
vyhlášení výsledků druhého ročníku vědomostní soutěže „Lidice pro 21. století“, kterou pořádají
Památník Lidice a Vojenský historický ústav Praha. Soutěže se

zúčastnila rovná tisícovka

účastníků z České republiky a rovněž z Litvy, Ruska, Slovenska, Lotyšska, Německa a USA, což je
téměř dvojnásobný počet než v ročníku minulém. Mezi prvními deseti nejpočetněji zastoupenými
školami se nacházely škola z Buštěhradu a kladenské gymnázium.
Jedenáctičlenná porota rozhodla o nejúspěšnějších účastnících na základě vědomostního testu,
který soutěžící vypracovali, a literárních úvah, jež napsali na témata související s lidickou tragédií,
a to jak v I. kategorii (11 až 14 let), tak ve II. kategorii (15 až 18 let). Například na druhém místě ve
II. kategorii se umístil Roman Hájek z kladenského gymnázia na náměstí E. Beneše.
Doktor František Mikeš, náměstek ministra kultury, a dr. Markéta Pánková, ředitelka Pedagogického
muzea Jana Ámose Komenského v Praze, předali vítězům obou kategorií skleněnou lidickou růži,
dílo nižborské firmy Rückl Crystal a. s. Další účastníci, kteří byli ohodnoceni, obdrželi od dr. Jiřího
Žalmana, zástupce ředitele odboru muzeí a galerií Ministerstva kultury ČR, a pplk. dr. Eduarda
Stehlíka, předsedy poroty, diplomy a věcné ceny. Dva vítěze pozval starosta italského města
Bucine do Toskánska. Vyhlídkový let nad středočeským regionem radost úspěšných účastníků
soutěže korunoval.
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Na vyhlášení výsledků je do Lidic doprovodili spolužáci, kamarádi, známí, učitelé i rodinní
příslušníci, a tak se tady sešlo asi sto třicet návštěvníků. Lidice opět ožily mládím, a to je vždycky
potěšitelé – takové situace odpovídají současným záměrům Památníku Lidice. Po slavnostních
fanfárách

promluvila ředitelka soutěže MgA. Naděžda Rezková-Přibylová. Z jejího projevu

vyplynulo, že lidické ženy a někdejší lidické děti tvoří věrohodné prostředníky mezi hrůznými
událostmi z června 1942 a dnešní mladou generací.
Doktor František Mikeš zdůraznil v rozhovoru, který nám poskytl, že nejen vědomostní soutěž, ale i
další činnosti Památníku Lidice, jako například mezinárodní dětská výtvarná soutěž nebo celostátní
přehlídka dětských pěveckých sborů, představují vskutku dnešní, v pravém slova smyslu nově
pojaté aktivity, které Památník výrazně charakterizují. Připomínají totiž historii v kontextu se
současným životem, a tím ji dětem přibližují srozumitelněji. Zároveň evokují lidickou tragédii tak,
bychom se z ní poučili, aby se stala východiskem do budoucna a aby v nás vyvolávala pocit
národní hrdosti, konstatoval náměstek Mikeš.
Také tanečník, herec a zpěvák Vlastimil Harapes, který při vyhlašování výsledků přednesl jednu
z úspěšných úvah – druhou interpretovala herečka R. Visnerová-Prokopová –, vyslovil pro čtenáře
Zpravodaje přesvědčení, že předávat dějinné poselství v rámci soudobého dění, jako se to daří
Památníku Lidice, to je cesta, která je pro mladé lidi přístupná.
Mezi oceněnými byla i Petra Pilná, studentka Obchodní akademie Tomáše Bati ve Zlíně, která se
zúčastnila již loňského, prvního ročníku soutěže – a rovněž s vavřínem, tehdy ještě žákyně Základní
školy v Liptále na Vsetínsku. Její maminka, rovněž Petra, nám řekla, že v den vyhlášení výsledků
vznikl mezi Liptálem a Lidicemi „trnkomost“, výraz sounáležitosti Liptálských s lidickými událostmi
z roku 1942. Děti z liptálské školy tam totiž ráno zasadily trnku, jak na Valašku říkají švestce. A
švestku čili trnku zasadily obě Petry Pilné téhož dne kolem poledne na lidickém pietním území, za
účasti dalších přítomných. Proč trnka-švestka? „U nás se chodí na ovoce do sadu, chodí se na
trnky,“ vysvětlila maminka Pilná. „A paní Jaroslava Skleničková, lidická žena, která přežila
koncentrační tábor, přece píše ve své knize ,Jako chlapce by mě zastřelili´, že v dětství chodili do
švestkové aleje na švestky. Tak jsme chtěli naší trnkou uctít památku lidických dětí, symbolicky
vyjádřit šťastný život, ve kterém si každý z nás má právo utrhnout tu svou švestku .“
*Přemysl Veverka
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Cesta do Osvětimi
V životě by měl každý navštívit to hrozné
místo. Místo, které se dá nazvat největším
hřbitovem na světě, místo, jež samotní
přeživší nazývají továrnou na smrt. Za
poslední měsíc jsem dvakrát stála na rampě,
která znamenala pro naprostou většinu lidí,
kteří sem za 2. světové války přijeli
v některém z transportů, jediné – smrt!
Navštívila jsem největší vyhlazovací tábor
z doby 2. světové války – OSVĚTIM.
V dubnu jsem se v Osvětimi zúčastnila zasedání Mezinárodního osvětimského
komitétu (MOK) společně s prof. Ing. Felixem Kolmerem DrSc., mužem, který přežil vyhlazovací tábor – Birkenau, s Michalem Salomonovičem, který byl v Birkenau,
když mu bylo neuvěřitelných 8 let a s Mgr. Martou Malou – ředitelkou Nadačního
fondu obětem holocaustu. Po oficiálních zprávách MOK zazněly projevy a zprávy
všech pozvaných delegátů. Za Českou republiku promluvil prof. Kolmer, zejména
zdůraznil aktivitu Historické skupiny
Osvětim, která připravila putovní výstavu o
koncentračních táborech, kterou zhlédlo
13 000 návštěvníků. Michal Salomonovič
následně představil dvě nové delegátky –
mě a Martu Malou, dal nám slovo a my
jsme mohly také promluvit. Já jsem se
představila jako předsedkyně Okresního
výboru Českého svazu bojovníků za
svobodu v Kladně, studentka historie na
FFUK a průvodkyně z Lidic. Lidice znali
všichni. Dodala jsem, že i několik lidických
žen přišlo transportem z Ravensbrücku do
Osvětimi a sedm lidických žen zde také
zemřelo. Několik delegátů z Řecka,
Německa a Francie za mnou přišlo a
vyptávalo se na život v nových Lidicích a
na Růžový sad přátelství a míru, o kterém
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slyšeli, že je ve velmi špatném stavu. Vyprávěli jsme si mnoho o tom, že Památník
i sad je již po rekonstrukci a mnoho delegátů přislíbilo svou návštěvu v Lidicích. Na
prohlídku tábora nezbývalo bohužel mnoho času. Přesto v poledních pauzách
jsme využili chvilky a pan prof. Kolmer měl táborem osobně provedl. Je to neuvěřitelné, procházet se táborem s přeživším. Jako jednadvacetileté holce, která, i když
vyslechla mnoho příběhů, přesto stále nemůže věřit, že se toto mohlo stát…
Začátkem května jsem se do tábora opět vrátila, tentokrát se skupinou studentů
a milou „průvodkyní“, přeživší – Martou Kottovou. Znovu a znovu jsem procházela
ta hrozná místa a stále si říkala to samé: „ Vždyť je to pouhých 62 let, které nás
dělí od vraždění statisíců lidí, a přesto se objevují lidé, kteří plynování dokáží popřít.“ Koukala jsem do očí paní Kottové, které měla plné slz. Pokládala květinu
na koleje, které ji navždy rozdělily s rodiči… Když jsme ve večerních hodinách odjížděli z Birkenau, upřímně jsem si oddechla. Odjíždíme z místa, odkud se lidé dostávali pouze komínem nebo velkou náhodou, když se jim zdařil útěk. My opouštíme Osvětim po pár hodinách, které se pro mě přesto vlekly… Jsme v pohodlném
autobuse, vedle sebe mám přítele a přes uličku sestru. V tu chvíli si snad každý
člověk musí uvědomit, že by měl být vděčný a být šťasten za život, který žije, a že
problémy, které řeší, se rázem stanou naprosto malicherné. *Gabriela Literová
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Vážený pan, Pavel Škoda ředitel školy Jiráskovo gymnázium, Řezníčkova 451, 547 44 Náchod
Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vám osobně, pedagogickému sboru a studentům, kteří organizovali přehlídku filmů v rámci projektu zaměřeného na rasismus, holocaust a druhou světovou válku, vyjádřil poděkování a obdiv za tak rozsáhlou a záslužnou akci.
Přijetí, jakého se nám s paní Miloslavou Kalibovou dostalo, bylo nebývalé. Zejména jsme oceňovali
pozornost vašich studentů, s jakou sledovali vyprávění této lidické ženy při obou besedách. Závěrečný potlesk
studentů byl pak tou nejmilejší a dojemnou odměnou pro paní Kalibovou i pro mne.
Byli jsme upřímně překvapeni úrovní vašich studentů a jejich zájmem o poměrně nedávnou smutnou historii. Jejich přístup je skvělou vizitkou práce pedagogického sboru vašeho gymnázia a za to vám všem
patří upřímný dík. Napomáháte tak k objektivní orientaci mladých lidí ve složité historii nejen našeho národa.
Budeme potěšeni, pokud Vás a vaše studenty přivítáme v Lidicích a věřím, že takto navázaná spolupráce
bude mít své pokračování v dalších kontaktech i v účasti vašich studentů v Mezinárodní vědomostní soutěži
pro mládež „Lidice pro 21. století“, jejíž 3. ročník bude vyhlášen na začátku roku 2008.
Do další pedagogické činnosti Vám přejeme hodně zdaru a současně vydařené vzpomínkové slavnosti
k blížícímu se 111. výročí vaší školy.
Se srdečným pozdravem a s úctou ředitel JUDr. Milouš Červencl V Lidicích dne 14. 5. 2007
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Takové malé zamyšlení….

Na podzim minulého roku se má dcera zúčastnila slavnostního předávání cen za první
ročník vědomostní soutěže Lidice pro 21.
století v areálu Památníku Lidice. Přijela
domů plná dojmů a zážitků. Celý týden se
u nás nemluvilo o ničem jiném. Tenkrát jsem
děkovala pořadatelům za obrovský kus práce, a protože pracuji ve školství vím, jak je
těžké vzbudit v mladé generaci zájem o něco
jiného, než je pouhá konzumace výdobytků
dnešního světa.
Když se letos na jaře přihlásila do druhého
ročníku této soutěže, byla jsem opravdu hrdá
matka, která v duchu ještě tisíckrát děkovala
Památníku Lidice, že zájem o historii a především lidické události v ní nebyly jen nějaké
vzplanutí. Při hledání odpovědí vědomostního testu jsem zírala, s jakými informacemi
pracuje a hlavně jaké znalosti a fakta
v ní zůstávají. A tak letos 21. června přijedu
na slavnostní předávání cen také. Poděkovat
a s pokorou se poklonit.
Když jsme se v naší škole dozvěděli, zavelkého přispění obětavého pana Fouse –
knihovníka z Lidic, že 5. ZŠ Kladno-Rozdělov pořádá sbírku „65 růží pro Lidice“, nebyla
daleko myšlenka zapojit se také. Ale nebyli
bychom valaši, kdybychom nepřišli
s originálním nápadem věnovat Lidicím naši
pravou švestku neboli trnku. Vždyť přece
v každé vesnici jsou ovocné stromy. Náš za-

hradník ovšem už žádnou na prodej neměl, vysvětlovala jsem mu, pro jaký zvláštní účel stromek
potřebujeme, že je to pro nás obrovská čest, mít
v Lidicích náš strom, jako výraz hluboké úcty ke
všem obětem…. „Ne, není a bude až na podzim.
A milá paní, hoďte to za hlavu, vždyť celé Lidice
a všechny ty řeči o koncentráku jsou jen propaganda, politika a lži!“ To mi řekl. Náš zahradník,
věkem skoro dědeček.
Takže milí lidičtí, já to rozhodně za hlavu nehodím.
Milí mladí studenti, kteří si letos vyzvednete své
ceny za úspěch v soutěži Lidice pro 21. století, dívejte se v Lidicích kolem sebe.
Vy mladí zpěváci, kteří jste dostali jedinečnou
možnost vystoupit v Lidicích na přehlídce pěveckých sborů „Světlo za Lidice 2007“, zpívejte
z plných plic.
Vy všichni, kteří Lidice navštívíte, řekněte prosím i vašemu zahradníkovi, jaká je pravda.
Řekněte pravdu všem, kteří o té lidické ještě pochybují.

Děkuji a poklona patří i vám.
*Petra Pilná starší, Vsetín
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Žáci se zajímají o historii
V pondělí 4. června 2007 v 5. ZŠ
Kladno, proběhla beseda žáků
s pamětnicí paní Jaroslavou Skleničkovou z Lidic, která přežila II.
Světovou válku a koncentrační tábor,
v němž byla vězněna po dobu tří let.
Žáci měli možnost poslechnout si vše o
dřívějších Lidicích a o útoku nacistů na
tuto obec. Dále se žáci dozvěděli něco o
dětství pí Skleničkové, o jejím smutném
životě v koncentračním táboře a (po
válce) o jejím návratu zpět do života.
Vyprávění bylo doprovázeno velice
starými fotografiemi Lidic a párem fotografií z dětství pí Skleničkové.
Zájem žáků o tuto besedu byl úchvatný. Nejen, že celou dobu pozorně naslouchali, ale na konci
besedy zahrnuli pí Skleničkovou vyčerpávajícími dotazy. Nejlepší ovšem bylo to, že většinu posluchačů tvořili malí žáčci, kteří projevili více zájmu, než leckterý student.
Jako jeden z přísedících mohu říci, že paní Skleničková je výborná vypravěčka. Beseda byla
opravdu velice zajímavá. Na konec byla pí Skleničková předána květina a za hromadného potlesku
se s námi rozloučila.
Doufám, že paní Skleničková nás někdy opět v naší škole navštíví a my budeme rádi, že se dozvíme něco dalšího z historie Lidic.
*Jakub Krása, žák 7. třídy
Dnešek a mladá generace…
Velmi často nás dnes zaráží chování mladé generace, jsme znepokojeni nárůstem zločinnosti,
postoji
z projevy
neonacistů,
sobeckostí, agresivitou. Chtěla bych
se ale s Vámi podělit o zážitek, který
mě utvrdil v přesvědčení, že ne
všechny děti a mladí lidé takto
uvažují nebo se tak chovají.
Když jsme si v naší 1. B třídě
vyprávěli o událostech v Lidicích
před 65 lety, napadla nás myšlenka,
přispět nějakým způsobem k uctění
památky lidické tragedie. A od
nápadu k realizaci nebylo daleko.
Vznikla akce 65 růží pro Lidice. Na
pedagogické radě 26. dubna jsme ji
slavnostně vyhlásili a vyzvali jsme ostatní třídy k následování. Výsledek? Během 1 týdne bylo
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shromážděno 3.900,- Kč na všech 65 růží.
Další peníze však na přání dětí přibývaly,
přidávaly se další třídy, rostlo nadšení, děti
se předháněly, která třída bude nejlepší.
Na nástěnce děti sledovaly kolik růží
přibylo.
V pondělí 4. června byla akce ukončena a
na besedě s paní Jaroslavou Skleničkovou
předali zástupci vítězné 3. B panu Dr.
Červenclovi 5.700,- Kč na 95 růží. Jeho
dojetí bylo tak velké, že téměř nedokončil
poděkování dětem za tak krásný čin. Slíbil
všem účastníkům besedy, že na podzim
společně růže zasadíme.
Ješ tě si m ys lít e, že dne šn í ml adá ge ner ace j e špa tn á, b ez ci tná ?
*Anna Černá, třídní učitelka 1. B z 5. ZŠ Kladno-Rozdělov

Fotografie: Mgr. Miroslav Moučka, zástupce ředitele 5. ZŠ Kladno
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
Helena Malá
Ing. Josef Vampola
Vlasta Lukášová
Čestmír Sklenička
Kristína Tůmová
Marie Šupíková
Jiřina Krausová
Jiří Záruba

6.6.
7.6.
5.7.
7.7.
10.7.
22.8.
24.8.
24.8.

84let
83 let
86 let
82 let
81 let
75 let
75 let
70 let

Lidice čp. 27
Lidice čp. 151
Lidice čp. 44
Lidice čp. 141
Lidice čp. 123
Lidice čp. 111
Lidice čp. 120
Lidice čp. 155

Milí oslavenci, přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí a osobní spokojenosti
k Vašim krásným narozeninám.
O P U S
Josef Minařík

T

I

L
22.6.

N Á S

N A V Ž D Y
65 let

Lidice čp. 18

Pozůstalým vyjadřujeme projev nejhlubší účasti nad bolestnou ztrátou, která je postihla.
Poděkování

•

Obecnímu úřadu i zastupitelstvu Lidice děkuji za květiny i dárkový balíček, který jsem obdržel
v den mých narozenin. Děkuji také panu zastupiteli Mirku Rambovi za osobní předání gratulace s
příjemným posezení.
*Jaroslav Mezera, Lidice čp. 74
• Děkuji Obecnímu úřadu Lidice a také Základní organizaci Českého svazu bojovníků za
svobodu v Lidicích za květiny a dárkové balíčky k mým narozeninám. Děkuji rovněž za milou
návštěvu paní Libuši Součkové, Janě Hanzlíkové a také panu Miroslavu Rambovi, kteří mi za
zmíněné organizace přišli osobně poblahopřát.
*Jiřina Vachterová, Lidice čp. 8

• Redakce Zpravodaje děkuje všem, kteří přispěli do 6. čísla Zpravodaje článkem nebo fotografiemi.
Zpravodaj Obecního úřadu Lidice. Evidenční číslo: MK ČR E 10562. Vydavatel: Obec Lidice.
První číslo vyšlo v srpnu 1995
Obecní úřad, ul. 10. června 1942, čp. 161, 273 54 Lidice, tel. 312 253 083, e-mail: lidice3@volny.cz
Redakce: Ing. Hana Pokorná, místostarostka obce – věcná korektura, PaedDr. Ivana Slavíková – jazyková korektura,
Michaela Holubová OÚ - černobílý tisk,
vydání připravili - knihovník Zdeněk Fous za pomoci Aleše Kachlíka,
e-mail: knihovna.lidice@seznam.cz,
Dodání matrice k tisku na OÚ: Mirek Ramba, Roznáška Zpravodaje v obci: Martin Gabriš
Náklad: 210 výtisků. Uzávěrka příštího čísla: 15.září 2007. Vychází měsíčně. Cena: zdarma.
Za původnost a obsahovou správnost ručí autoři článků. Publikované články nemusí nutně vyjadřovat stanovisko OÚ či OZ
Lidice. Redakce si vyhrazuje právo drobných úprav textu. Nevyžádané rukopisy a další podklady se nevracejí. Před vydáním
schvaluje starosta obce. Předáno do tisku dne: ....6. 2007
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Krajská soutěž "My třídíme nejlépe" je ve finále
Druhý ročník krajské soutěže "My třídíme nejlépe" v třídění
komunálních odpadů pro obce zapojené do systému EKO-KOM je
ukončen a vyhodnocen. (Ukončení soutěže: 30.9.2006).

Tabulka výherců pro rok 2006
1. místo – Pavlov
2. místo – Okoř
3. místo – Trnová
51. místo -Lidice

1) hlavní kategorie (celková výtěžnost sběru
papíru, plastů a na jednoho občana v kg) obce
do 499 obyvatel

Papír
1. místo – Doubek
2. místo – Dobrovíz
3. místo – Trnová
29. místo –Lidice

60,94
46,69
44,95
21,45

1. místo – Samopše
2. místo – Kvílice
3. místo – Doubek
38. místo - Lidice

42,05
35,67
31,60
16,76

2). kategorie sběru papíru, na jednoho
občana v kg obce do 499 obyvatel

Plast
3). kategorie sběru plastů, na jednoho
občana v kg obce do 499 obyvatel

Sklo
1. místo – Samopše
42,05
2. místo – Kvílice
35,67
3. místo – Doubek
31,60
422 místo – Lidice
6,03
výsledky jsou z 540 účastníků

4). kategorie sběru skla, na jednoho
občana v kg obce do 499 obyvatel

1. místo

Výhry pro všechny typy obcí:
čtyřdenní odborně- kulturní návštěva Neapole pro jednu osobu peněžní poukázka v
hodnotě 10.000,- Kč, 3 sběrné nádoby na tříděný sběr, diplom

2. místo

peněžní poukázka v hodnotě 5.000,- Kč3 sběrné nádoby na tříděný sběr, diplom

3. místo

peněžní poukázka v hodnotě 2.500,- Kč, diplom

zdroj informací: http://www.cristo.cz/soutez2006/
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Čarodějnice

Poslední
výzva
obecním
rozhlasem, shromáždění dětí a
dospělých před budovou obecního
úřadu, rozdávání balíčků dětem a
pak už společný odchod průvodem
s lampiony k rybníku. Tak letos,
podobně jako roky předtím, začaly
v Lidicích „čarodějnice“.
Všichni jsou už zvyklí na to, že u
rybníka jsou vlastně ohně dva. Ten
obrovský pro efekt a pro „oko“, jak
se říká, a malý pro opečení
voňavých buřtíků, které děti našly v
„čarodějném balíčku“. Máme
v Lidicích štěstí, že oheň není
v blízkosti lesa, jinak by se mohlo stát, že by nám ho hasiči kvůli nebývalému suchu zakázali. Atmosféra se špatně popisuje, něco málo snad přiblíží fotografie. Ale lze říci (tedy vlastně napsat), že se
společné setkání mnoha dětí, mladé i starší generace letošní poslední dubnový den opravdu vydařilo.
text a foto: M. Veselý
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pozvánka na zajímavé webové stránky: http://www.lidice.estranky.cz/
Vítám Vás na neoficiální, ale také nezávislé stránce obce Lidice a jejího okolí. Obsah vyjadřuje soukromý pohled na obec, nabízí drobné zajímavosti, fotografie a glosy se
vztahem k Lidicím a jejich okolí. Též indikuje témata k zamyšlení, jako například hojný výskyt černých skládek a nesmyslů vyskytujících se v okolí.
Vítám kontakty na weby s podobnou tématikou vztahující se k regionu,
jeho současnosti i historii.
Máte-li někdo k dispozici staré mapové podklady k poskytnutí, prodeji či
alespoň zapůjčení, děkuji předem. Totéž platí o starých knihách, pohlednicích a fotografiích z Kladna a okolí.
Tyto stránky jsou i Vaše, nebojte se proto přispět do diskuse svým názorem, připomínkou nebo námětem na další téma se vztahem k Lidicím či okolí. Pokud chcete, můžete pro stejný účel využít
email níže uvedený.
Vítány jsou též tipy na zajímavé akce. Bohumil Kučera bohumilkucera@seznam.cz
……………………………………………………………………………………………………………………
Z webových stránek Bohumila Kučery otiskujeme příspěvek, který se vztahuje k naší obci

Ostnatý drát v Lidicích???

Ano... bohužel !!!

Cestou na letošní "Pálení
čarodějnic" po cestě od
Oázy okolo zahradnictví k
rybníku jsem si opět všiml
naprosto šíleně a hlavně
nebezpečně vyvedeného
ohraničení pravděpodobně
"přivlastněného" pozemku.
V bezprostřední blízkosti
veřejně používané cesty je
použit ostnatý drát v několika řadách viz. fotografie
níže. Vloni jsem toto tak
nějak zaregistroval a říkám
si..."No tak tohle snad ani
není možný..." Letos na to
již musím reagovat. Již jen proto, že vím co tento drát dovede, jelikož jsem na vojenské službě
přímo zažil nehodu kamaráda, který podobným plotem "proplachtil". Skončil okamžitým odchodem
do civilu (po návratu z nemocnice) s trvalými následky na zdraví. Myslím, že naprosto stačí běžně
špatně šlápnout či si "zvtrnout" kotník a na plot upadnout a můžete přijít např. i o zrak. Nevím zda si
toto tvůrce plotu uvědomuje ( a zda bude schopen celý život platit újmu na Vašem zdraví....). Nebo
majitel pozemku. Možná to není jedna a táž osoba či instituce.... Doufám, že dojde brzy k nápravě.
O možném zranění na dětech projíždějících okolo plotu na jízdním kole ani nebudu raději uvažovat
* B. Kučera - 02.05.2007
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8. květen 2007
Déšť smývá prach, všechno zelené má jásavější barvu, vítr se snaží rozehnat mraky a
několik (přesně patnáct) lidických občanů se
vydává na cestu od obecního úřadu „dolů“,
jak se tady v Lidicích říká, na pietní území, ke
společnému hrobu lidických mužů. Je totiž
úterý 8. května, kdy si nejen Česká republika,
ale celý svět připomíná ukončení 2. světové
války. Připomenuli jsme si ho i v Lidicích, ve
kterých válka zanechala nezahladitelnou
stopu. Kytici s nápisem „Nezapomeneme.
Občané Lidic“ pokládá pan starosta Mareš
na hrob mužů, kteří byli v roce ukončení
války (říjen 1945) vyznamenáni in memoriam
Československým válečným křížem 1939 „v
uznání bojových zásluh, které získali v boji
za osvobození Republiky československé
z nepřátelského obsazení“ (text z dekretu
k váleč. kříži).
text a foto: *M. Veselý
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H I S T O R I E

Churchill chtěl pomstít Lidice
Je až s podivem, že tolik let po tragédii Lidic
se nalézají další a pro obyčejné lidi nové informace, které s vyhlazením naší obce souvisejí.
Tu se objeví unikátní fotografie z ničení Lidic,
onde se najdou fotografie lidických dětí
v pražském dětském domově a nebo se po desítkách let otevřou archivy. Z těch, které odtajnila britská vláda (týkají se činnosti britského válečného kabinetu), se například můžeme dozvědět i to, že tehdejší premiér Winston Churchill
(na obrázku) chtěl v odvetě za Lidice zničit tři
německé vesnice.
Churchill po rozhovoru s Edvardem Benešem přišel na zasedání válečného kabinetu dne 15. června 1942 s plánem „tři za
jednu“, tedy srovnání tří německých vesnic leteckým útokem. Ministerstvo zahraničí
nemělo námitek, velitelství bombardovacího letectva informovalo, že by k tomu bylo
třeba 100 bombardérů, útoky vedené nízko nad zemí, dvě třetiny náletů se zápalnými
bombami. Nezbytností by byla i jasná, měsíčná noc a cíle a důvod by měly být oznámeny dopředu. Ostatní členové kabinetu však argumentovali proti takovému návrhu. Uváděli, že je to zbytečné odvádění úsilí od vojenských cílů, riskování letadel a
posádek a jakési promarnění měsíčné noci vhodné k náletům na vojensky významné cíle. Pochybovali, zda je užitečné vstoupit do „soutěže“ o to, kdo je krutější, neboť i Němci by mohli podniknout odvetné protiúdery proti anglickým vesnicím. Jeden ze členů válečného kabinetu připustil, že by to mohlo vést k ještě větším zvěrstvům v Československu. Zkrátka a dobře, nakonec této debaty premiér Churchill
řekl: „Podřizuji se (ač nerad) názoru kabinetu, který je proti.“
Už jen jako zajímavost uvádím, že Churchill podle odtajněných dokumentů navrhoval, aby byl nacistický vůdce Adolf Hitler, pokud by byl dopaden naživu britskými vojáky, popraven v elektrickém křesle. „To si můžeme opatřit na základě
smlouvy o půjčce a pronájmu,“ řekl Churchil a myslel tím nepochybně od Američanů.

Za použití materiálů z internetu připravil: Marek Veselý
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d ě t i

Krátce po osvobození – a čtyři dny před třetím výročím lidické tragédie, 6. června 1945 – se československá vláda usnesla, že dojde k obnovení obce Lidice. Ve výroční den, tedy 10. června, toto
rozhodnutí zaznělo během první tryzny, která se v Lidicích konala a jíž se spolu s prezidentem Edvardem Benešem a dalšími státními představiteli zúčastnilo asi sto padesát tisíc lidí.
Na základě zmíněného vládního usnesení byla v září 1946 zřízena Společnost pro obnovu Lidic, jejíž existence i činnost měla zákonný podklad. Společnosti příslušelo podle jejího statutu kromě jiného „opatřovati technické, finanční a právní podklady pro přípravné práce a provésti obnovu Lidic“.
Tuto obnovu vskutku prováděla. Byla rozhodující institucí, která výstavbu nových Lidic řídila a
ovlivňovala, a byla rovněž institucí, jež působila – zvláště po únoru 1948 – v nejednom případě problematicky. V době vzniku Společnosti už proběhlo druhé kolo veřejné architektonické soutěže na
návrhy pietního území s památníkem a nové obce; porota posléze vyzvala ke společné práci dva
týmy architektů, a to Václava Hilského, Richarda

Podzemného a Antonína Tenzera spolu

s Františkem Markem a Zbyňkem Jirsákem. Definitivní verze projektu, kterou schválil v květnu 1947
Zemský národní výbor, vzešla z dílny těchto dvou týmů.
Krátce poté, 15. června 1947, byl položen základní kámen nových Lidic. Slavnostní události, která
vyjadřovala rovněž mezinárodní sepětí antifašistických a demokratických sil, se zúčastnili významní
zahraniční i domácí hosté, také představitelé britského výboru „Lidice budou žít“ a místní veřejnost. Deska na průčelí Obecního úřadu Lidice vypovídá o významném aktu dodnes.
Právě před tuto budovu pozvali v sobotu 16. června 2007 obecní zastupitelé a pracovníci úřadu své
spoluobčany a hosty, aby si společně připomněli, že před šedesáti lety došlo k položení základu
nynější obce. Bylo to vlídné, sympaticky neoficiální odpoledne. I díky slunci, které zářilo, i díky lipové aleji, která tu záři tlumila, zároveň voněla a její květy bělavě svítily, i díky usměvavým skautům, kteří – jak to má být – po sousedsku nabízeli přítomným koláčky. I díky Lidickým, kteří v aleji
postávali v hloučcích, uvolnění, klidní, jako doma, jako ve svém. Slavnost zahájil starosta obce
Josef Mareš, který se kromě jiného přihlásil k Lidicím jako k místu, kde žije rád. Spisovatel Zdeněk
Mahler, v jehož tvorbě se lidické téma výrazně prosazuje, konstatoval v zasvěceném a přitom
osobně pojatém expozé, že Reinhard Heydrich s velkou pravděpodobností usiloval o to, aby stanul
– namísto Hitlera – v čele nacistické říše. Pokud by se tak stalo, jistě
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by se realizovala likvidace českého národa a totální germanizace českého prostoru, jak to Heydrich
zatím jen plánoval. Takže atentát spáchaný na katana zřejmě zabránil mnohem většímu zlu, než
jaké za jeho života panovalo. Takže i mrtví z Lidic, falešně s atentátem související – zdůraznil Zdeněk Mahler – přispěli k tomu, že se obrovská hrozba nenaplnila.
A pak se už hlásí děti, děti ze zdejší mateřské školy, děti zpívající a děti recitující, jimž rodiče, prarodiče a všichni kolem s chutí naslouchají a tleskají… a potom se chumel překulí do parku před
obecním úřadem a zase děti, tentokrát s lopatičkami v rukou zahrnují poctivou lidickou zem ke kořenům lípy, právě zasazené na počest dnešního dne, a pan Dan Jiránek, kladenský primátor, děti
pozoruje a řekne – nacisti zlikvidovali lidické domy i stromy a matkám vzali naději, jejich děti, a tady
je spousta dětí a sázejí strom, a tak bych Lidicím přál spoustu dětí, spoustu stromů a spoustu nových domů. A Zdeněk Mahler se uchýlí do stínu sousední lípy a prohlásí – když se tahle sázela, byl
jsem u toho, asi před šesti lety…, kdepak před šesti, před devíti, upřesní paní Miloslava Kalibová,
které zastřelili u Horákova statku tatínka šéfkuchaře Suchánka a která jako mladá dívka přežila
Ravensbrück, jak všichni víme, přece jsme tu lípu sázeli spolu, dodá, podívá se na spisovatele
zpříma řekne mu: „To jsem ráda, že jsem slyšela, co jste dneska říkal… Na besedách se mě často
ptají, co si myslím o atentátu na

Heydricha. Já sice odpovídám – ano, měl smysl, i s těmi

strašnými oběťmi, i s našimi Lidicemi, ale vy jste mi to dneska potvrdil, a to jsem moc ráda.“ A tak je
zřejmé, že ze základního kamene vyrostly nejen čtyři typy sto padesáti příznačných lidických
domků, ale že k němu patří i tři sta čtyřicet lidických obětí (z toho osmdesát dva zplynovaných dětí,
pět zemřelých a jedno zabité v koncentráku), patří k němu také ti, kteří prošli peklem, leč vyvázli
z něj, také dnešní dospělí z Lidic, také jejich děti, a děti především.

*Přemysl Veverka

(došlo e.mailem 13.6.2007)
UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE:
Chtěl bych tímto oznámit, že obecní zastupitelstvo se rozhodlo udělat tzv.
zpravodajové prázdniny a další číslo vydat až v září. Oznamte to prosím
případným „přispěvovatelům“. Věřím, že to všichni pochopí. Děkuji.
*Josef Mareš, starosta obce Lidice

Autoři fotografií na str. 1, 2, 21, 23, 24 : Jaroslav Tauber, Ančo Marinov,
Čestmír Sklenička, Aleš Kachlík, Lubomír Pešek starosta obce Humburky u
Nového Bydžova, učitel Petr Navláčil ze ZŠ Liptál.
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Liptál

Lidice, 16. června 2007 –sázení lípy
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Veřejná knihovna Lidice děkuje čtenářce Ing.Ivaně
Pokorné z Lidic za nové knihy: Vladimír Reis:
„CESTY SKRYTOSTI“, Agatha Christie: „SMRT
STARÉ POSLUHOVAČKY“ a také Slávce Kopecké za knihu z jejího nakladatelství Sláfka: Marie
Kubátová: „HARABURDÍ aneb JAK SE LÍHNOU
KNÍŽKY s ilustrací obálky Ivy Hüttnerové. Všechny
darované knihy si můžete v naší knihovně vypůjčit,
pokud vás už nepředběhl jiný čtenář.

Obecní úřad a ZŠ Liptál
Milí přátelé v Liptále,
přijměte můj upřímný
dík za zaslání rozmanitého a krásného
propagačního materiálu o vaší obci,
která byla v minulém
roce vyhodnocena
jako „Vesnice roku
2006“.
Všechny
skvělé tiskoviny i CD
a videokazety, včetně
nádherných knih, se
budou našim zvídavým čtenářům líbit.
Určitě mnohé potěší
a přiblíží přívětivý kraj dobrých lidí z Valašska. Vážím si účasti dětí z vaší základní školy
v 1. i 2. ročníku vědomostní soutěže „Lidice pro 21. století“ i velkého pochopení učitele Jana
Helise a vychovatelky ŠD Petry Pilné, která se svou dcerou všechny tiskoviny do Lidic přivezla. Jejich zásluhou je od 21. 6. t.r. na Pietním území zasazena trnka (švestka), kterou věnovali žáci ze ZŠ Liptál. Tato trnka byla vsazena poblíž základů lidické školy a bude všem
návštěvníkům naší obce připomínat čin vašich dětí, které vzpomínkou na 65. výročí lidické
tragedie uctily památku 88 zavražděných lidických dětí.
Zdeněk Fous, knihovník Veřejné knihovny Lidice

(V Lidicích, 25. 6. 2007)

Zpravodaj OÚ Lidice

červen 2007

strana 23

Zpravodaj OÚ Lidice

červen 2007

strana 24

