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Přehled akcí vztahující se k 65. výročí lidické tragédie v roce 2007
leden - červen
leden – červen
18.4.2007 od 14:00 hodin
20.5.2007
31.5.2007
1.6 - 3.6.2007
2.6.2007 od 9:00 hodin
8.6.2007 od 10:00 hodin

8.6.2007 od 19:30 hodin
9. 6. 2007 od 8:00 hodin
9.6.2007 do 12:00 hodin
9.6.2007 od 13:00 hodin
9.6.2007 od 15:00 hodin
9.6.2007 od 16:00 hodin

9.6.2007 v 18:00 hodin
10.6.2007 v 8:00 hodin
10.6.2007 v 9:45 hodin
10.6.2007 v 10 hodin
10.6.2007 v 11:30 hodin

10.6.2007 od 13:00 hodin
16.6.2007 v 10:00 hod

Stálá expozice muzea „A nevinní byli vinni…“
Výstava „Návraty lidických dětí“ v IN MEMORIAM
Křest zvláštního čísla revue „Přísně tajné“ věnované Lidicím
Tryzna v Terezíně
Zahájení 35. ročníku „Mezinárodní dětské výtvarné výstavy
Lidice 2007“ a předání cen vítězům soutěže v Lidické galerii
42. ročník etapového cyklistického závodu Lidice 2007
Dětský den na hřišti TJ Sokol Lidice
zahájení „Přehlídky nejnovějších odrůd kosatců“ Českého
svazu zahrádkářů a Botanického ústavu Akademie věd ČR
v Průhonicích ve výstavní síni Pod Tribunou
„Requiem g-moll za Lidice“, koncert v zahradě Lidické
galerie
finále okresního žákovského turnaje v kopané – TJ Sokol
Lidice
Pěší pouť z Prahy do Lidic
Duchovní a občanské postoje k rasismu (česko-německý
seminář – přednáší dr. Ernst Uhl) – OÁZA
mše v ekumenickém středisku OÁZA
Odborný seminář pro zahraniční účastníky a odbornou
veřejnost při příležitosti zahájení výstavy sbírky poštovních
známek na téma Lidice v seminární místnosti Lidické galerie
– přednáší historik pplk. Dr. Eduard Stehlík a majitel sbírky
Phil Rhoade z USA. V rámci semináře bude představena
nová publikace autora Eduarda Stehlíka „Lidická
vzpomínání“.
Vernisáž filatelistické výstavy v Lidické galerii
Vzpomínka na pobyt lidických žen a jejich dětí v Gymnáziu
Kladno
Doběh štafetového běhu Ležáky – Lidice v prostoru
Památníku Lidice
Pietní vzpomínka u společného hrobu lidických mužů
Zahájení přehlídky dětských pěveckých sborů z celé ČR
pod názvem „Světlo za Lidice“ v prostoru nádvoří před
muzeem
Pietní vzpomínka KSČM u společného hrobu lidických mužů
Položení kytice u památníku lidických horníků ve skanzenu
dolu Mayrau ve Vinařicích
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23.6.2007 od 16.00 hod..

Oslavy 60. výročí položení základního kamene nových
Lidic
Položení kytice na domě, kde se narodilo 6 dětí po lidické
tragédii, Praha 10 – Dykova ul.
Vzpomínka u památníku obětí heydrichiády před
krematoriem, Praha 10 – Strašnice
Pietní vzpomínka položení kytice v místě zastřelených 26
lidických občanů, Praha – Kobylisy
Slavnostní vyhlášení výsledků vědomostní soutěže
mládeže „Lidice pro 21. století“ s předáním cen na
základech lidické školy
Folkový festival k 65. výročí lidické tragédie

24.6.2007 od 8:00 hodin
26.6.2007 od 16 hodin
26.6.2007 od 17 hodin

Pietní vzpomínka v Ležákách
vernisáž výstavy „Osudy židovské rodiny ve 20. století“
Brundibár, dětská opera v zahradě Lidické galerie

16.6.2007 v 17:00 hod.
16.6.2007 v 17:30 hod.
16.6.2007 v 18:15 hod.
21.6.2007 v 11:00 hodin

Zastupitelstvo obce Lidice Vás zve na
OSLAVU 60. VÝROČÍ POLOŽENÍ ZÁKLADNÍHO
KAMENE NOVÝCH LIDIC,
které se koná v sobotu 16. června 2007
v 15. hodin před budovou Obecního úřadu Lidice.
00

Program:
1. Zahájení – starosta obce pan Josef Mareš
2. Slovo hosta
3. Vystoupení dětí z Mateřské školy Lidice
4. Hudební vystoupení žáků ze ZUŠ Buštěhrad
5. Zasazení lípy v malém parku naproti OÚ
6. Slavnostní pochod mažoretek
7. Přesun všech účastníků do prostor zahrady Lidické
galerie, kde bude pokračovat hudební program pro
děti i dospělé.
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informuje
Občanské průkazy – Oznámení

Na základě nařízení vlády ČR – 612/2004 Sb. jsou státní občané ČR povinni provést
výměnu občanského průkazu bez strojově čitelných údajů dle následujících dispozic:
OP vydané do
31.12.1994 - výměna do 31.12.2005
do 31.12.1996 - výměna do 31.12.2006
do 31.12.1998 - výměna do 31.12.2007
do 31.12.2003 - výměna do 31.12.2008

žádost podat nejpozději do 30.11.2005
žádost podat nejpozději do 30.11.2006
žádost podat nejpozději do 30.11.2007
žádost podat nejpozději do 30.11.2008

Výměna řidičských průkazů
Doklady potřebné pro výměnu: platný občanský průkaz, 1x foto 3,5 x 4,5 cm, vyplněná žádost /lze
vyplnit na místě/ při věku nad 60 let lékařské potvrzení, nutná osobní účast
Informace o platnosti ŘP:
ŘP vydané do:
ŘP vydané do:
31.12.1993 platí do 31.12.2007
30. 4. 2004 platí do 31.12.2013
1.5.2004 mají omezenou dobu platnosti na 10 let.
31.12.2000 platí do 31.12.2010
Výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku

nabrané žádosti o vydaných OP k 19.4.2007 - 39 ks

ověření vidimace a legalizace - 479
nabrané žádosti o výpis z rejstříku trestů - 6 ks

Počet obyvatel obce Lidice k 19.4.2007 - 433

Průměrný věk

45,7

Věkové složení:
věk

počet

0-5
6 - 15
16 - 25
26 - 35
36 - 45

věk

29
32
53
67
36

počet

46 - 55
56 - 65
66 - 75
76 - 85
86 - 95

93
61
36
23
3

* pro Zpravodaj připravila *Michaela Holubová
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Milí čtenáři lidického Zpravodaje,
vážení spoluobčané!
Máme tu jaro v plném proudu. S jarem se probouzí příroda, vše okolo nás dostává svěží zelenou
barvu a jarní květy vyrážejí ze ztvrdlé půdy za slunečními paprsky. Kvetoucí stromy nám přinášejí
radost a probuzená příroda v nás vyvolává novou aktivitu. Bývalo odedávna tradicí, že jaro s sebou
přináší i touhu po něčem novém, čistém a krásném.
I my všichni asi toužíme mít okolo sebe nejen doma, ale i v naší obci vše upravené a pěkné.
Proto pro Vás Obecní zastupitelstvo spolu s pracovníky OÚ objednali kontejnery, do nichž můžete
umístit nepotřebné věci, které Vám zabírají místo na půdě či ve sklepě – samozřejmě kromě elektroodpadu.
Vaše šatstvo či obuv, které vyšly z módy nebo jste z nich „vyrostli“, můžete zatím shromažďovat
doma a připravovat pro „humanitární sbírku diakonie Broumov“, kterou uspořádá v letošním roce
ve 24. kalendářním týdnu (tj. od 11.června) OÚ Lidice ve spolupráci s OÁZOU. Sběrné místo bude
v OÁZE.
Někteří z Vás možná hledali, kam že se poděly nádoby na tříděný odpad? I taková maličkost, jako
je jejich umístění za příjezdová vrata mezi Mateřskou školkou a obchodním centrem, určitě přispěje
k lepšímu vzhledu centra naší obce. A o to nám jde především.
Jako dar dostala obec Lidice, od pana Ladislava Procházky z Prahy 6, 52 kusů borovic, které byly
vysazeny v některých částech obce a s jejichž výsadbou nám pomohli i paní Helena Čermáková
a pan Karel Endršt , občané Lidic. Oběma touto cestou za jejich iniciativu děkujeme. Nové stromky
podpoří záměr obnovovat zeleň v obci.
Chystáme též výsadbu nových květinových záhonů v centrální části Lidic a úpravu stávajících
parkových ploch, aby vzhled obce nabyl na kráse. Nezapomínáme také na sekání trávy ve všech
okrajových částech, na údržbu dětského hřiště, které tento rok opravíme, a přislíbili jsme i výpomoc při sekání trávy a drobných opravách v OÁZE.
To je stručný výčet několika plánovaných činností, které právě probíhají či budou uskutečněny
v tomto kalendářním roce. Všechny zmíněné činnosti by měly zlepšit ekologické podmínky a zpříjemnit život v Lidicích.
K tomu však může přispět i každý z Vás. Jak? Nu například tak, že nebude spalovat doma či na veřejných prostranstvích materiály obsahující škodlivé látky (např. PET-láhve), vyvážet odpad kam
se nemá a vůbec se nebudete řídit filosofií, co je za mým plotem, není moje.
Vždyť nám jde o společný cíl. Mít krásnou obec, s níž se můžeme chlubit!!!

Vaše Obecní zastupitelstvo a pracovníci Obecního úřadu Lidice
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA

Jiřina Vachterová
Ladislav Čížkovský
Anna Šíchová

18.5.
18.5.
27.5.

86let
83 let
85 let

Lidice čp. 8
Lidice čp. 17
Lidice čp. 2

Milí oslavenci, přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí a osobní spokojenosti.

Poděkování

•

•

Ráda děkuji všem, kteří mi přáli k narozeninám. Velmi milá byla návštěva Jany
Hanzlíkové a Libuše Součkové, které mi přišly popřát s dárkem za Svaz bojovníků za
svobodu. Přišel také pan Ramba s dárkem a kyticí za Obecní úřad Lidice. Mezi
mnohými mne potěšil e-mail od Zdeňka Fouse, který mi připomněl tatínka a jeho
„červenou kuchařku“. Za přítomnosti manžela a setry Míly jsme prožili příjemné a
upřímné odpoledne.
27.března.2007 - Jaroslava Skleničková, Lidice čp. 141
Děkuji panu řediteli JUDr. Červenclovi a pracovníkům Památníku Lidice za osobní
návštěvu, gratulace, květiny a dárky k mým už šedesátým narozeninám.
6.dubna 2007 - Anna Prágrová, Lidice čp. 105

•

Upřímný dík všem kamarádům z oddílu „Zálesáci“, který vede Tomáš Skála z Lidic.
Kluci mi poslali 14. dubna báječný a vtipný e.mailový pozdrav z Posázavské stezky,
doplněný pěknými fotografiemi. Tento oddíl je součástí buštěhradského střediska
JUNÁKA „Stráž Lidic“. Zálesáci, udělali jste mi velkou radost. Dnes na sv. Jiří máte
váš junácký svátek, přeji vám všechno NEJ...
24. dubna 2007 - Zdeněk Fous, Lidice čp. 78

• Redakce Zpravodaje děkuje všem, kteří přispěli do 5. 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, barevná obálka Památník Lidice-Renata Hanzlíková.
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.května 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: 10.5. 2007
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ohlasy od našich čtenářů ....................

•

Chválu i napomenutí zároveň

si zaslouží občan (či občané), kteří takovým způsobem třídí odpad. Zpravodaj na to upozornila paní
Helena Zelenková.
Není nutné se hned rozčilovat, nejdříve se musí chválit, v tomto případě ekologické myšlení a třídění odpadu. Jenže se to musí „dotáhnout do konce“, tedy odpad i správně uložit – tam, kam opravdu
patří. Například plasty patří do žlutých popelnic. Ty jsou za rohem, jen pár kroků směrem k zadní
části obchodů (viz fotografie). S oknem opravdu nevím, protože je dřevěné, výplň je skleněná a žaluzie hliníková … Snad to příště bude lepší. Stačí k tomu se trochu porozhlédnout kolem sebe.
Text a foto:*M. Veselý

•

Dobrý den, dnešního dne jsem si prohlédl vydání Zpravodaje - březen 2007. Mimo jiné jsem
se dostal na str. 11, kde jsou uveřejněné dva velice zajímavé recepty od p. Stacha. Rád bych,
abyste zveřejnili i můj recept. Časem s radostí přispěji i dalšími. Domnívám se, že pokud jste zveřejnili recept na obyčejné škvarkové placky, tak můj originální recept bude patrně zajímavější.

PAELLA S MOŘSKÝMI PLODY
RECEPT:
Potraviny:
1 cibule, 2 stroužky česneku, 12 slávek jedlých, 12 mořských ráčků, 4 lžíce olivového oleje, 2g
šafránu, 1 lžička mleté papriky, 1 bobkový list, sůl, pepř, 500g rýže, 1 a 1/4 l masového vývaru, petrželka

Postup:
Cibuli a česnek oloupeme a najemno nasekáme. Slávky i ráčky očistíme. Na velké pánvi rozehřejeme olivový olej a slávky v něm krátce opékáme, dokud se neotevřou. Přidáme ráčky a také je
opečeme. Poté vše vyjmeme a uložíme do tepla.
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Na tuku necháme zesklovatět cibuli a česnek. Přisypeme šafrán s mletou paprikou a přidáme bobkový list, sůl a pepř. Přimícháme rýži a opečeme ji. Poté přilijeme ohřátý vývar. Necháme asi 25 minut dusit na mírném ohni, osolíme, opeříme. Na hotovou rýži rozdělíme mušle a ráčky a posypeme
sekanou petrželkou.
Příprava není rychlá, ale jedná se o velice chutný pokrm.
S pozdravem *Martin Plátek

Další světové prvenství v Lidicích
20. února 2007 byl v Lidické galerii zahájen miniturnaj ve stolním tenisu
„O nejlepšího amatéra z Lidic a okolí“. Do turnaje se přihlásilo celkem 18
zájemců, z toho 3 děti ve věku 11 – 12 let. Vzhledem k této skutečnosti byl
turnaj rozdělen na dvě části – soutěž dětí a soutěž dospělých. Děti hrály
systémem každý s každým a vítěz postoupil do souboje s dospělými, kde se
již hrálo vyřazovacím systémem. Organizátoři turnaje respektovali požadavek
některých hráčů na zachování anonymity, takže přihlášení odehráli své zápasy
pod
zvoleným pseudonymem. Vítězem dětské soutěže se stal Jardík, který
překvapil
svým výkonem a prohrál až ve druhém kole v napínavém zápase s celkovým
vítězem
turnaje, kterým se stal Míla, jenž ve finále porazil Martina. Vítězi turnaje
předá
ředitel PL diplom a věcné ceny.
A v čem je to světové prvenství? V délce konání turnaje – finále se hrálo 5. dubna, takže turnaj trval
celých 6 týdnů a 2 dny!
Závazkem organizátorů je podstatně zkrátit délku trvání turnaje, který se u zúčastněných setkal
s úspěchem, a řada z nich se již nyní těší na jeho další ročník.
*Jaroslav Tauber, Památník Lidice

Ženy si dohodly Lidice
• Ve dnech 27. až 29. března uspořádala ZO Českého svazu žen v Hořicích působivou
výstavu ručních prací s velikonoční tématikou z dílny svých členek.
Bylo možné spatřit nejen různé techniky zdobení velikonočních kraslic, ale i vyšívané gobelíny, keramiku a jarní květiny. Mezi návštěvníky patřily i členky Levicového klubu žen Jičín. Vedle prohlídky expozice byla část programu věnována vzájemné výměně zkušenosti.
Ze závěru besedy vyplynula dohoda o spoluprácí obou ženských organizací působících
v jičínském okrese, a to především na úseku komunální, sociální a společenské problematiky žen. První společná akce se připravuje na 10. června u příležitosti 65. výročí vyhlazení obce Lidice. Naše členky se účastní pietního aktu u hrobu lidických mužů.
31. března 2007, *Výbor LKŽ Jičín
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Klub v Oáze
Povídání o májových dnech
Úterý 8. května 2007 v 15 hodin
Máj byl nejen lásky čas....
Zahradní slavnost
Úterý 22. května 2007 v 15 hodin:
Setkání na zahradě. Malá zahradní hudba.
Dernisáž výstavy : Kdo žije v Lidicích
Den dětí v Oáze
Neděle 27. května
Soutěže a hry pro malé a větší děti
Služby v Oáze
Kadeřnictví
J. Macháčková dle dohody – tel. 312 253 008, 603 885 784
Masáže
E. Gadajevová dle dohody – tel. 775 05 23 12
Cvičení pro ženy v Oáze
Přijďte si zacvičit do Oázy každé úterý a čtvrtek od 19 do 20 hodin.
Cvičení pro seniory
Cvičení pro všechny dříve narozené. Každý čtvrtek od 10 do 11 hodin v Oáze
Přijďte se protáhnout a společně si zacvičit
PORADNA OÁZA
Sociálně-právní a psychologické poradenství
Můžete se na nás obracet s problémy a otázkami v oblasti: rodina a mezilidské vztahy, bydlení,
sociální, sociálněprávní a pracovněprávní vztahy.
Poradna bude otevřena každý pátek od 15 do 16 hodin ve středisku Oáza, Josefa Stříbrného 162,
Lidice. V tomto termínu můžete přijít bez objednání.
Na jiný den je nutné se předem domluvit na čísle 602 417 542 Jana Wichsová. Svoje dotazy
můžete rovněž posílat písemně nebo e-mailem na adresu: memento.lidice@cbox.cz
!!!!Oáza má nové telefonní číslo!!!!
Do Oázy můžete volat na čísla 312 253 502, 504 a nově na 312 253 506
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Vážení fotbaloví přátelé, byl jsem požádán redakcí Zpravodaje, abych z původních šesti stránek,
vypracoval svůj příspěvek z utkání za duben 2007 jen na stránku jednu. Vzhledem k příspěvkům
věnovaným k 65. výročí lidické tragedie a 60. výročí založení obce došlo k omezení místa v LZ
05/07. Příště již to snad bude lepší, Děkuji za pochopení . Vasilij Stach

Dne 7.4.2007—A3A1606—Sobota v 10,15 hodin—mistrovské 16.kolo
SPARTAK TOS ŽEBRÁK -- SOKOL LIDICE
1
:
0
(0:0)
branka: Barborka Martin 1
Dne 14.4.2007 od 16,30 hodin –17.kolo-- mistrovské utkání A3A 1703
SOKOL LIDICE – SLAVOJ KLADNO
2
:
2 (0:1)
branky : Šmejkal 1
vlastní Lidic
T.Radosta 1
Jícha 1
18.kolo—A3A1805—Neděle 22.4.2007
SK OHNIVEC MĚSTEČKO -- SOKOL LIDICE
2
:
3 (0:2)
branky : Šnídl Petr 1
Tomáš Radosta 1
Bestajovský 1
Hanf 1
Šmejkal 1
28.4.2007—A3A 1904—l9.kolo
SOKOL LIDICE -- SK LHOTA
1
:
2 (0:1)
branky : Šimunek 1--- Mačura 2
**
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
WEB
SK Lhota
Český Lev Beroun
SK Slaný
web »
Sokol Tuchoměřice
Sokol Lidice
Sparta Lužná
Sokol Hostivice
Slavoj Koleč
FC Slavoj Kladno
Spartak TOS Žebrák
FK Chmel Mutějovice
SK Pavlíkov
SK Ohnivec Městečko web »
Slovan Kladno

PZ
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

V
12
12
11
11
9
8
6
6
6
6
6
6
4
2

R
5
3
3
2
2
2
6
6
5
5
4
2
5
6

P
2
4
5
6
8
9
7
7
8
8
9
11
10
11

VG.OG
34:18
39:28
39:21
55:34
37:35
33:31
27:23
17:26
28:28
22:32
21:28
24:36
24:43
21:38

+/14
9
6
8
-1
-1
-3
-6
-4
-7
-5
-10
-10
-18

PB
41
39
36
35
29
26
24
24
23
23
22
20
17
12
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HISTORIE

MŮSTEK – aneb jeden z němých svědků lidické tragédie
Žil byl jeden německý
ovčák. Narodil se u Zdeňka Ryzáka ve Středoklukách. Když jsme si šli
štěně vybrat, tak se mé
ženě líbil na první pohled.
Byl totiž nejsilnější a hrozně nemotorný. No, a když
vyrostl, byl ze všech štěňat
nejmohutnější a na svodu
dostal nejvyšší bonitaci.
Chodil jsem s ním cvičit na louku pod mysliveckou klubovnou, kde je dnes vyježděný kruh od koní. Jednou, když se učil aportovat, tak jsem kostku
na provázku hodil tak nešikovně, zkrátka se mi vysmekla, a letěla jinam, než jsem chtěl. Věděl jsem
přibližně, kam letěla, ale pes to nevěděl. Vydali jsme se kostku hledat společně. Prohlížel jsem zarostlý terén, jako když se hledají houby, ale nic. Po chvíli začal Bony – tak se štěně jmenovalo –
štěkat a skákat do výšky.Zpozorněl jsem a koukám, jak kostka visí ve výšce asi dva metry na větvi.
On na ni nedoskočil. Šel jsem kostku sundat. Já jsem kostku neviděl, ale on ji cítil. Při chválení jsem
se k němu sklonil a koukám – přede mnou je můstek. Takže je to jeho zásluha, že o můstku vím.
Jsem rád, že můstek existuje. Želbohu je to pouze maličkost, která nám ze starých Lidic zbyla.
Našli jsme můstek na přelomu května a června, kdy jsou stromy a kopřivy již obrostlé, takže můstek
nebyl vůbec vidět. Když se „staly Lidice“, tak ho možná „skopčáci“ přehlédli právě kvůli vrbovému
podrostu.
Je to jeden z němých svědků lidické tragédie. Na druhou stranu je možná dobře, že je skrytý.
Snad se nenajde stejný barbar, jako byli Němci, který ten můstek zničí dodatečně.
Jaroslav Adamec (psáno v Lidicích 5. dubna 2007) , foto: Antonín Nešpor

Dovětek
Při pohledu do staré katastrální mapy vidíme průběh potoka obcí. Kotmelův rybník, nebo spíše
rozšířené koryto potoka před můstkem, se za ním zužuje až ke stavidlu, které tvoří rozvodí. Část
vody nahání velký obdélníkový Podhorův rybník, končící na východní kratší straně budovou mlýna
sedícího v skrytu olšoví pod hrází.
Rozvodím oddělená voda je splavena do původního koryta potoka, kterým je přebytečná voda
odváděna, když býval rybník za větší vody naplněn a voda se nestačila využít, nebo při čištění, či
výlovu rybníka, aby další nepřitékala. Toto koryto se klikatí loukami, roubeno vrbami a olšemi.
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Dodnes je znatelné v celé své délce (až na konec katastru), někde uměle, někde přirozeným spadem zavalené.
Zimovy louky a louky Rákosovy jsou jím odděleny. Sedlák Zima na svou louku přes vodu nemusel, ale sedlák Rákos byl nucen ve východní části svých luk potok překonávat, a tak si přes něj
vystavěl nevysoký klenutý můstek široký tak akorát pro jeden povoz.
V průhledu pod můstkem je dodnes vidět klidnou vodní hladinu v původní tehdejší výši, dnes
výši spodní vody.
Jak starý je můstek se už asi nedozvíme, znamenalo by to dohledávat rozdíly ve starých mapách, když Němci zničili prastaré kroniky.
Antonín Nešpor, psáno v Lidicích 10. dubna 2007
článek je se souhlasem obou autorů převzatý z www.lidice.cz

Zprávy od rybářů - JARNÍ ÚKLID U RYBNÍKA.
Tak jako každý rok na jaře, trávili členové naší organizace všechna dubnová sobotní dopoledne u vody. Tentokrát však měli s sebou místo prutů hrábě, vidle a kolečka. Okolí rybníků
a klubovnu totiž čekal každoroční jarní úklid, a rybáři se proto pustili do hrabání staré trávy
a úklidu odpadků zanechaných u rybníků bezohlednými lidmi. V prostoru mezi rybníky byly
částečně vyřezány náletové dřeviny. Letos rybáři také vysadili okolo sportovního rybníka
mladé stromky, o které se budou starat, aby se zdárně ujaly. Do práce se pustili s vervou,
aby bylo vše uklizeno a připraveno na tradiční rybářské závody.

Také kroužek mladých rybářů pod vedením Petra
Šedy nezahálel. Začínající adepti Petrova cechu se
zde učí poznávat druhy ryb ( žije jich u nás přes
60
druhů), seznámí se s rybářskými předpisy a
osvojili si základy rybolovných technik. Toto svoje
snažení pak zúročí nejen v dětských rybářských závodech pořádaných naší organizací, ale
i na svých příštích rybářských výpravách.
Třeba tak jako v loňském roce Zdeněk Holoubek nejm.(viz. foto).
Text: *Mirek Ramba

Sumec velký (silurus glanis) dlouhý 140 cm o váze 15 kg ulovený na řece Berounce.
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Německý velvyslanec navštívil Lidice

Dne 3. dubna 2007 navštívil německý velvyslanec Helmut Elfenkämper společně se svou
manželkou obec Lidice, která byla v roce 1942 zcela zničena nacisty. V upomínku na fašistickou zvůli zasadil růži. Zároveň se setkal se dvěma svědky událostí z roku 1942 a navštívil
tamní muzeum. Velvyslanec vyjádřil své přesvědčení, že je nutné navštěvovat tato historická
místa osobně. Dodal, že památník slouží k tomu, aby to, co se událo, nebylo zapomenuto.
Zároveň se jedná o znamení pro živé. Kompletním zničením obce Lidice v roce 1942 mstili
nacisté zavraždění SS-Obergruppenführera Reinharda Heydricha. Obyvatelé Lidic byli buď
zavražděni nebo transportováni do koncentračních táborů. Celkem bylo zabito 340 obyvatel,
mezi nimi také ženy a děti.

VELVYSLANECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V

TIC

ULÁNBÁTARU

V Ulánbátaru dne 16.04.2007
Č.j.: 802/2007-Ubaat

Zamini Praha – OKKV
Věc: Předání ocenění účastníkům 34. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy
LIDICE 2006
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Dne 6. dubna 2007 se uskutečnilo slavnostní předání medailí a diplomů mongolským dětem, které byly oceněny v rámci 34. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné
výstavy „Lidice 2006“. Výtvarné práce mladých mongolských umělců byly vždy vysoce hodnoceny i v minulých ročnících soutěže. Celkem bylo oceněno 7 dětí,
z toho dvě výtvarné práce byly oceněny medailí.
Slavnostním projevem za přítomnosti mongolské veřejnoprávní televize
přivítal velvyslanec ČR v Mongolsku J. Nekvasil děti, jejich rodiče a učitele.Velvyslanec poblahopřál dětem k jejich úspěchu, poděkoval pedagogům a rodičům za trpělivou práci při rozvoji talentu mladých umělců.
Ocenění předával první československý kosmonaut Vladimír Remek, který
právě pobýval na návštěvě Mongolska na pozvání mongolské nevládní organizace
„Společnost mongolsko-česko-slovenského přátelství“. Radost dětí z ocenění byla
umocněna drobnými dárky, které sponzorovala firma Talch Čicher, produkující potraviny na zařízení z ČR.
Přítomné děti potvrdily svoji účast na budoucím 35. ročníku, který organizace UNESCO navrhla věnovat tématům vztahujícím se k pojmu „sport a fair play“
Zpracoval: O. Sommer, 1. tajemník, Schválil: J. Nekvasil, velvyslanec
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V DAMAŠKU
Damašek, 24. prosince 2008
Č. j. 672/2007

MZV
OKKV, KO, BVA
Předání ocenění účastníkům 34. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy
LIDICE 2006

Dne 18.4.2007 proběhlo v Homsu (Sýrie) slavnostní předání ocenění v dětské výtvarné soutěži Lidice 2006.
Tématem 34. ročníku soutěže bylo „Planeta Země“ očima dětí. Ze Sýrie se soutěže zúčastnilo 63
prací. Převážná většina příspěvků pocházela z „dílny“ české rodačky paní Marie Sibaiové, která
v Homsu vede renomovanou výtvarnou školu (ke dnešnímu dni čítá 101 studentů). Ze všech 15
ocenění, která se dostala syrským dětským pracím, bylo žákům výtvarné školy paní Marie určeno
13.
K předání ocenění paní Sibaiová v součinnosti s krajanským spolkem „Homs“ a ZÚ ČR v Sýrii zorganizovali slavnostní večer. Důstojným místem konání se stala arcidiecéze římsko-katolického biskupa Isidora Battichy, který sám jako absolvent Akademie výtvarných umění v Římě nadšeně podporuje jakékoliv aktivity spojené s rozvojem uměleckého vzdělávání, zvláště pak v nábožensky
mnohotvárné Sýrii. Slavnosti se zúčastnili současní i bývalí studenti výtvarné školy a jejich rodinní
příslušníci, odhadem kolem 300 lidí.
Celý večer byl snímán syrskou národní televizí, pro příští rok byla pro velký úspěch přislíbena i přítomnost TV Al Jazeera.
Po krátkém proslovu velvyslance T. Uličného, ve kterém vřele přivítal jak všechny žáky a jejich příbuzné, tak i ostatní příznivce umění a zdůraznil důležitost podpory rozvoje umění u mládeže a
v tomto případě i k ekologii, se ujal slova i hostitel, biskup Batticha. Biskup ocenil práci paní Sibaiové a v této souvislosti připomněl potřebu dále rozvíjet přátelské vztahy mezi Sýrií a Českem.
Poté třinácti oceněným mladým výtvarníkům velvyslanec Uličný slavnostně předal diplomy zaslané
organizátorem soutěže Lidice a také dárky pořízené velvyslanectvím. Všechny děti měly radost
nejen z diplomů, ale hlavně ze skicáků, speciálních štětců, temperových a olejových barev a dalších
výtvarných potřeb.
Na závěr si velvyslanec a další tři pracovníci velvyslanectví v doprovodu paní Sibaiové prohlédli
všech 212 při této příležitosti vystavených prací žáků výtvarné školy. Překvapivě vysoká profesionální úroveň některých exponátů dává předem naději na skvělé umístění i v příštím 35. ročníku soutěže na téma „Sport a fair play“.
(Kalfiřtová)
Schválil: vv Uličný
ZÚ Damašek – Č. j.:

672/2007
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Památník Lidice, příspěvková organizace MK ČR
uděluje záštitu nad dokumentárním filmem
„Živé sochy mrtvých dětí“

„Živé sochy
mrtvých dětí“
dokumentární film o
autorce největšího
pomníku dětským
obětem války na světě,
nadčasovém díle, které
spojuje osudy mnoha
lidí ...

Dne 9. června 2007 bude v prostorách Památníku Lidice poprvé uveden český dokumentární film
„Živé sochy mrtvých dětí“ autorek Tamary Wölfelové a Jany Patkové.
Premiéra snímku, nad kterým převzal záštitu ředitel lidického Památníku JUDr. Milouš Červencl, se
koná u příležitosti 65. výročí připomínky tragédie v Lidicích. Záštitu dále poskytli: Statutární město
Kladno a Národní památník hrdinů heydrichiády při českém pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze.
Dokument postihuje osobnost akademické sochařky Marie Uchytilové, umělkyně, která si dala nevšední životní cíl - vytvořit Pomník dětských obětí války v podobě dvaaosmdesáti soch lidických dětí. Film ji přibližuje jako ženu, matku a umělkyni, která tvořila dílo z vnitřního přesvědčení, bez společenské objednávky a především bez jakékoli finanční podpory. Ve snímku vedle jejích nejbližších
promlouvají i ženy, jejichž životní osudy se motivu díla sochařky nějak dotýkají. Ve filmu zazní
osobní výpověď Marie Uchytilové, zaznamenaná těsně před její smrtí v nemocnici.
Námětem tohoto dokumentu se stala studie „Dětem zabitým v srdci Evropy“ uveřejněná v roce 2005
v magazínu Eternity, za kterou autorka Tamara Wölfelová získala o rok později novinářskou cenu
Prix non pereant 2006.
Na přípravě a realizaci snímku se podílely pouze tři ženy: autorsky Tamara Wölfelová a Jana
Patková (kameramanka) a produkční Vlaďka Svobodová – Potůčková. Není bez zajímavosti, že na
dokumentu pracovaly od srpna 2005 až do dubna 2007 bez finanční pomoci…
Stopáž filmu: 15 minut
Autorka projektu, námět: Tamara Wölfelová
Scénář a režie: Jana Patková
Kamera: Jana Patková
a Tamara Wölfelová
Odborná spolupráce: Jitka Scoffin, poradce
Produkce: Vlaďka Svobodová - Potůčková
pro dokumentární filmy
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Marie Uchytilová
práci na pomníku
dotovala vlastní
prací. Z její dílny
pochází celá řada
sochařských portrétů známých
osobností, ale také
medailérské práce.
Právě tato žena je
autorkou mince
české koruny…

J.V.Hampl – manžel

Autorka, akademická sochařka
Marie Uchytilová se přípravě
realizace pomníku věnovala
téměř dvacet let, dalších dvacet let strávila neúnavnou každodenní prací ve svém ateliéru.
Dílo, které po sobě zanechala
bylo umístěno do Lidic za pomoci jejího manžela
J.V.Hampla
a dcery Sylvie Klánové.

Autorky filmu při natáčení rozhovorů s paní Jarmilou Novou a Marií Šupíkovou
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VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK A AUTOGRAMŮ
10. ČERVNA – 17. ZÁŘÍ 2007
Vernisáž – 9. června 2007 v 18 hodin
Hudební vystoupení – Bluestone Praha

Výstava poštovních známek amerického sběratele
Phila Rhoada, USA
Výstava autogramů ze sbírky Františka Frolíka, ČR

Ve dnech 9. 6. - 17. 9. 2007 se v Lidické galerii Památníku Lidice uskuteční výstava největší světové
sbírky poštovních známek s tématem Lidice amerického sběratele pana Phila Rhoada z Clevelandu,
USA a část sbírky autogramů pana Františka Frolíka z Nového Strašecí, ČR, která tematicky na
výstavu poštovních známek navazuje a skvěle ji dotváří.
K této výstavě bude vydáno příležitostné razítko k využití ve dnech 9.-10.6.2007 na poštovní přepážce
v Lidicích a příležitostná dopisnice.
Phil Rhoade, nar. 25. 10. 1947 Bydliště: 28168 Cedar Trail Cleveland, MN 56017 USA, Od roku
2003 v důchodu, 10 let byl plaveckým trenérem a ředitelem pro vodní sporty při YMCA, 21 let pracoval jako vedoucí trenér/
odborný asistent plaváni pro muže a ženy při katedře tělovýchovy na Minessotské statní universitě v Mankatu.
*„Známky jsem začal sbírat poté, co jsem k osmým narozeninám v roce 1955 dostal album se známkami. Jelikož mě vždy
zajímala historie, zvláště pak Druhá světová válka, protože můj otec sloužil během ní v Americké armádě v Evropě, myslím
že můj zájem o Druhou světovou válku pochází odsud.
Na schraňováni materiálu, který se týkal Lidic, jsem se zaměřil v r. 1966, jelikož Československo vydalo kolekci známek za
účelem uctění památky Lidic. Seznámil jsem se s událostmi týkajících se atentátu na Heydricha a následného vyhlazení Lidic. Orientoval jsem se na získávání materiálu pro možnou výstavu "Vražda Lidic". Ta byla poprvé představena v r. 2000 a
byly to 3 rámy (48 stran). Sbírka nyní obsahuje 600 stran materiálu. Vedle filatelistických položek obsahuje sbírka i pohledy,
noviny, plakáty, fotografie z tisku a další různé sběratelské materiály.
Výstava o vyvraždění Lidic byla mezitím předvedena 14x na národních výstavách ve Spojených státech amerických, přičemž
devětkrát získala první cenu a mnohokrát ji byla udělena zvláštní cena. Dvakrát byla předvedena na mezinárodních výstavách, v Brně (2005) a ve Washingtonu, DC (2006).
Materiál, který bude představen v Lidickém Památníku, representuje obšírnější verzi výstavy než jak byla předvedena ve
Spojených Státech, jelikož tam je limit 10 rámů (160 stran), které musí obsahovat převážně filatelistický materiál. V Lidickém
Památníku bude tedy ukázáno velké množství sběratelského materiálu, který jsem až doposud neměl možnost vystavit“.
František FROLÍK, nar. 23. 8. 1949 Bydliště: Nové Strašecí, ČR
*První autogramy do sbírky získal pan Frolík v
roce 1984 při besedě s reprezentanty ČSSR v cyklokrosu. Poté postupně začal psát žádosti o autogram především českým
hercům a sportovcům.
Asi o dva roky později zjistil, že v Praze existuje Klub sběratelů autogramů (KSA) , v němž je dosud jedním z jeho cca 250
členů z celé České republiky. KSA vydává 4x ročně svůj časopis, pořádá pravidelně 2x do roka setkání členů spojené
s autogramiádou známých osobností a především burzou sběratelů.
V počátcích jako většina začínajících sběratelů sbíral autogramy především českých i zahraničních osobností sportu a kultury.Toto pouhé shromažďování podpisů postupně přecházelo v určitou specializaci. Soustředil se především na české již nežijící osobnosti všech oborů.
V rámci přípravy své první výstavy v Novém Strašecí a v Rakovníku v r. 1999 se začal blíže zajímat o podpisy a především
rukopisy rodáků z Rakovnicka a osobností s tímto regionem spjatých životem či prací a postupně tuto specializaci rozšířil na
osobnosti celého Středočeského kraje. Od té doby měl možnost část své sbírky vystavovat v muzeích ve Slaném, Berouně a
ve Velvarech. Základem výstav vždy byly rukopisy osobností spojených s daným regionem.
Díky tomu, že celý život pracuje pan Frolík na Kladensku, patří i Lidice do regionu jeho působení. Při celkem náhodné návštěvě Památníku Lidice před několika lety ho zaujaly sochy a plastiky umístěné v areálu Památníku Lidice. Zjistil, že ve své
sbírce má podpisy některých autorů těchto uměleckých děl. To ho přivedlo na myšlenku zpracovat část sbírky rukopisů na
téma Lidice a II. světová válka vůbec. V několika případech se obrátil s prosbou na pozůstalé již nežijících umělců a ve
všech případech se setkal s pochopením a podařilo se mu část sbírky na toto téma značně rozšířit. Získal takto např. rukopisy Marie Uchytilové, Bedřicha Stefana, Karla Svolinského a dalších.
Vzhledem k charakteru jeho sbírky ji nelze již doplňovat psaním a žádostmi významným osobnostem. Doplňování sbírky je
především záležitostí výměny či koupě mezi kolegy sběrateli, příležitostnými návštěvami pražských antikvariátů a účastí na
řadě aukcí dnes již i internetových, kde je různá osobní korespondence nabízena. Vzhledem k tomu se sbírka cca 5 500 autogramů již rozrůstá poměrně pomalu.
TISKOVÁ ZPRÁVA ze dne 12. 4. 2007
kurátorka: PhDr. Iva Brothánková
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TISKOVÁ ZPRÁVA
z 12. 4. 2007

a celostátní přehlídka

Dne 12. dubna 2007 byla udělena muzeu Památníku Lidice
Hlavní cena v kategorii Český interiér 2007.
O toto významné ocenění se zasloužili
autor koncepce a výtvarného řešení: Mgr. Bohumír Prokůpek
architekt: Ing. arch MgA. Jan Žalský.
Národní cena za design je udělována v rámci soutěže Vynikající výrobek roku, vyhlašované
každoročně Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Radou pro jakost ČR a Design centrem ČR.
Výrok poroty: Autoři přes veškerá úskalí zadání vytvořili důstojné místo seznámení s lidickou
tragédií. Strohý až brutální charakter působivě zprostředkovává emotivní zážitek návštěvníkům
expozice. Je dobrým příkladem spolupráce a součinnosti všech výtvarných složek audio-video
expozice.
Mgr. Prokůpek při přebírání této významné ceny kromě jiného ocenil dobrý vkus poroty, který se
vzácně shoduje s názorem návštěvníků muzea, a vyslovil přání, aby si do expozice našlo cestu co
nejvíce návštěvníků.
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Zpráva o zničení Lidic obletěla celý svět. Záměr nacistů
o vymazání české vesnice z povrchu světa však nevyšel.
Na počest Lidicím byla řada obcí po celém světě
přejmenována jejich jménem. Jméno Lidice dodnes
nesou v té době narozená děvčátka. Lidice nepřestaly
žít v myslích lidí celého světa a o jejich novém životě
rozhodla po skončení války československá vláda
veřejným vyhlášením na mírové manifestaci v Lidicích
dne 10. června 1945, které se již zúčastnily i osudem těžce zkoušené lidické ženy. Oběťmi nacistického
vraždění se stalo celkem 340 lidických občanů. Po ukončení války se zpět do vlasti vrátilo 143 lidických
žen a po dvouletém pátrání do náruče lidických matek 17 dětí.
15. června 1947 byl, 300 metrů od původní vesnice, položen základní kámen nových Lidic. Stavba prvních lidických domů započala v květnu 1948. Postupně
byla za velkého přispění dobrovolníků z celé republiky i
zahraničí vybudována moderní vesnice o 150 domcích.
Současně byly postaveny i budovy nynějšího obecního
úřadu, pošty, kulturního domu, zahradnictví, požární
zbrojnice (dnes MŠ) a obchodního centra. Zároveň došlo
k úpravě pietního území včetně společného hrobu
lidických mužů, stavbě památníku a muzea. Mezi pietním
územím a novou vesnicí byl 19. června 1955 slavnostně
otevřen "Sad míru a přátelství", kde byly vysázeny tisíce
keřů růží z různých částí světa.
V průběhu let se na zkrášlení obce podílela řada umělců.
Život vesnice se nakrátko zastavil, aby se díky pomoci
všech ochotných lidí z celého světa rozhořel z malého
plamínku v plamen velký. Jakým směrem se bude ubírat
dál, je pouze v rukách jejích současných občanů.
(text a foto: www.lidice-memorial.cz)
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Památný dokument uložený v lidickém muzeu.
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