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Jezdili jsme z Lidic od knihovny „KOLMO“:

ke sv. Jánu a také na Čabárnu – sobota 2. září 2006

nahoru a dolu na Kožovu horu– sobota 16. září 2006

na OK OŘ „a heč, zajeli jsm e si až na Budeč“– čtvrtek 28. září 2 0 0 6
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Když se v Památníku Lidice, příspěvkové
organizaci Ministerstva kultury ČR,
uskutečnily na pietním území, v Růžovém
sadu i v objektech muzea a někdejšího
kulturního domu za vedení ředitelky Ing.
Marie Tělupilové, rozsáhlé rekonstrukce,
ředitel Památníku JUDr. Milouš Červencl
cítil, že lokalitu je třeba zpřítomnit, oživit. Tak
vznikl projekt dvou cyklů,
Lidického
kulturního léta, konaného v zahradě Lidické
galerie, a Lidických zimních večerů,
pořádaných v této galerii.
V loňské, první sezoně – letní část otevíral
houslista V. Hudeček a zimní baletní mistr
a herec V. Harapes – zhlédli obyvatelé
Lidic i okolních obcí zejména převzatá
představení divadla Viola, ale i jiných
institucí. Inscenace „Adresát neznámý“
(J. Hartl, Jiří Dvořák, J. Somr), „Nekonečná
moc touhy“ (H. Maciuchová), komponovaný
pořad „Světlo za Oradour“ (francouzští hosté
a Z. Jandová se Z. Mertou a J. Dědečkem) a
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další byly úspěšné natolik, že Památník záhy
získal okruh stálých diváků a mohl zavést
předplatné. Na letošní, druhou sezonu, bylo
předplatné vyprodáno během čtrnácti dnů.
V listopadu se uskuteční představení
„Odpusť mi mou lásku“ (M. Vančurová, J. Hartl,
V. Hálek), „Máj: K. H. Mácha“ (B. Hrzánová)
a „Poslední léto“ (M. Vančurová, V. Harapes).
Prosinec je věnován „Adventnímu koncertu“,
v němž u dětského sousoší na pietním území
zazpívá dětský soubor SLUNÍČKO z Kladna,
a v galerii zazní Česká mše vánoční J. J. Ryby.
Také na leden a únor jsou již připravena další
divadelní
představení,
opět
převážně
z repertoáru divadla Viola jehož vedení patří
upřímný dík.
Skutečnost, že umělci jezdí do Lidic rádi
a často se tam vrací jakož i zájem o jejich
vystoupení, obohacuje trvalý symbol o živou,
současnou hodnotu.
*Přemysl Veverka

V úterý 3. října 2006 zahájilo „Lidické zimní večery“ převzaté
představení pražského divadla Viola „Neuskutečněný herecký
koncert“ ve kterém účinkoval prof. RADOVAN LUKAVSKÝ
doprovázený na piáno prof. WIESNEROVOU. Byl to
nezapomenutelný zážitek pro přítomné diváky. V úvodu
večera přečetl pan Lukavský dva eseje vítězů 1. ročníku
vědomostní soutěže „Lidice pro 21. století“
V úterý 24. října 2006 se uskutečnilo druhé představení
pražské Violy v divadélku Lidické galerie. V režii Lídy
Engelové se představili vynikající herci BLANKA
BOHDANOVÁ a JOSEF SOMR (viz. foto na titulní straně
Zpravodaje) v americké tragikomedii „DŽIN“, kterou přeložili
manželé L.a R. Pelarovi. Této hře byla v roce 2001 udělena
CENA THÁLIE.
(fotografie: *Jaroslav Tauber-Památník Lidice)

Zpravodaj OÚ Lidice

listopad 2006

strana 4

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
Javůrková Marie
Chalupecká Karolina

25.11.
27.11.

82 let
92 let

Lidice čp. 76
Lidice čp.5

Vážené dámy přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí
a osobní spokojenosti.
Poděkování
• Děkuji paní Chválové a Šupíkové a panu Veselému, kteří mi za OZ a ČSBS Lidice přišli
pogratulovat a předat dárky k mým 91. narozeninám. Děkuji za tuto milou pozornost
od zmíněných organizací.
Jarmila Nová, Lidice čp. 7
• Děkuji Obecnímu úřadu a zastupitelstvu a také základní organizaci ČSBS Lidice za dárkové balíčky, květiny a blahopřání, která mi k mým narozeninám přišli osobně předat paní Šupíková
a pan Veselý.
Zdeňka Čížkovská, Lidice čp. 17
• ZPRAVODAJ děkuje paní Zdeňce Horešovské za 38 let obětavé práce, které věnovala Lidicím.
Přejeme hezké dny a těšíme se na časté setkávání při kulturních večerech v Lidické galerii. *zdef
Do Zpravodaje zaslal poděkování
JUDr. Milouš Červencl - ředitel Památníku Lidice.
Za sebe bych mohl napsat, že paní Horešovská, naše Zdenička, mi byla po celou krátkou
dobu ("jen" 15 měsíců) naší spolupráce velikou oporou, protože mě s rozvahou a přehledem jí vlastními provedla prvními úskalími
mého působení v Památníku Lidice. A to
nejen svými znalostmi problematiky Lidic, ale
i svým přístupem k ostatním zaměstnancům
PL, partnerům a obci i jejím některým občanům. V PL byla považována za člověka,
na kterého se lze obrátit s jakýmkoliv problémem pracovním nebo soukromým a ona nikdy nikoho neodmítla ani nezarmoutila. Je to
veliká osobnost vyznačující se pracovitostí
a seriózností a zřejmě takto vystupovala
i ve své předchozí činnosti pro obecní úřad.
*M.Červencl
Fotografie: *Aleš Kachlík
Lidice - 31.8.2006
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU – komunální volny 20.-21. října. 2006
Zvolení členové nového zastupitelstva
SNK-Sdruž.nez.za rozvoj Lidic
SNK-Sdruž.nez.za rozvoj Lidic
SNK-Sdruž.nez.za rozvoj Lidic
SNK-Sdruž.nez.za rozvoj Lidic
Sdružení „INICIATIVA 2006“
Sdružení „INICIATIVA 2006“
Sdružení „INICIATIVA 2006“
Zapsaní voliči
372

Vydané
obálky
259

Pokorná Hana Ing.
Ramba Miroslav
Mareš Josef
Skála Tomáš
Fous Zdeněk
Kovačík Vladimír Ing.
Klíma Josef JUDr.
Volební účast
v%
69.62 %

164 hlasů
131 hlasů
130 hlasů
111 hlasů
146 hlasů
102 hlasů
102 hlasů

Odevzdané
obálky
259

17.17 %
13.71 %
13.61 %
11.62 %
18.62 %
13.01 %
13.01 %
Platné hlasy
1.739

Ustavující zasedání OZ Lidice se koná dne 2.11. 2006 v 19.30 hod. v prostorách zasedací síně OÚ
Návrh programu ustavujícího zasedání:
4.Volba předsedy finančního a
7.Projednání a schválení jednakontrolního výboru
cího řádu OZ Lidice
2.Slib nových zastupitelů
5.Jmenování inventurní a likvi8.Jmenování členů zastupitelstva
dační komise
s právem nosit znak státní moci
3.Volba starosty a místostarosty
6.Projednání a schválení návrhu
9.Různé
obce
odměn zastupitelů
1.Ověření platnosti voleb

Udělení čestného občanství obce Lidice pplk. PhDr. Eduardu Stehlíkovi
V pátek 27. října 2006 v 16.00 hod. se do posledního místečka
zaplnila obřadní síň obecního úřadu.Mezi přítomnými byli lidické
ženy a další členové ZO ČSBS, zástupci z Vojenského
historického ústavu z Prahy, nová předsedkyně Okresního
výboru ČSBS v Kladně Gabriela Literová, rodinní příslušníci
pana Stehlíka, zástupci Památníku Lidice s ředitelem
JUDr. Miloušem Červenclem, redaktor Kladenského deníku Petr
Sklenička, za obecní úřad a obecní zastupitelstvo byl pouze starosta Václav Zelenka a další hosté. Slavnostní akt udělení
čestného občanství zahájil předseda ZO ČSBS Lidice Pavel
Horešovský. Poté po krátkém proslovu předal starosta Václav
Zelenka pplk. PhDr. Eduardu Stehlíkovi pamětní list s udělením
čestného občanství obce Lidice. Eduard Stehlík upřímně
poděkoval a přiznal, že si tohoto uznání velice váží neboť pouze
jako voják by nikdy takové vyznamenání nemohl dostat. Pplk. Eduard Stehlík má dlouhodobé zásluhy
na zviditelnění pravdivé historie naší obce úzce spojené s válečnými hrůzami nacistického teroru. Veřejnost ho
zná mimo jiné jako autora knihy „LIDICE - příběh české vsi“, jež mapuje život obce od předválečných let.
V r. 2004 tato publikace získala 1. místo v soutěži „Gloria musealis“ a byla přeložena do několika světových
jazyků.
(text a foto: *zdef)
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PROGRAM NA LISTOPAD 2 0 0 6

Úterý 7.11. 2006 od 15.00 : Dva 17. listopady - 1939 - 1989.
Vzpomínání na listopadová výročí
Úterý 21.11.2006 od 15.00 : Advent, předvánoční čas je tady.
Jak vyplnit čekání na vánoce? Zvyky a příprava.
MARTINSKÉ POSVÍCENÍ V OÁZE
Jak se slaví posvícení v Lidicích. Hry pro děti, posezení pro dospělé, koláče pro všechny.
Pečete dobré koláče, přineste nám je ochutnat.
Neděle 12.11. od 13 hodin
CVIČENÍ V OÁZE
Přijďte si zacvičit vždy v úterý a čtvrtek od 19 do 20 hodin
PÁTEČNÍ ODPOLEDNE S PING-PONGEM
Přijďte si zahrát ping-pong v pátek od 16 do 18 hodin. Začínáme v pátek 3.listopadu a
pak pravidelně až do jara
PORADNA V OÁZE
Každý pátek od 15 do 16 hodin ve středisku Oáza. Sociálně právní a psychologické
poradenství. Možné i písemné
dotazy na adrese: Oáza, Josefa Stříbrného 162, Lidice 273 54 nebo na e-mail:
memento.lidice@cbox.cz.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Bližší informace na 602 417 542 - Ing. Jana Wichsová

INZERCE ZPRAVODAJE V nabídce je klasická rekondiční a relaxační masáž, která má zpravidla zklidňující účinky a je určena pro všechny. Tato masáž se provádí zejména u lidí, trpícími tzv. civilizačními chorobami, stresem, nespavostí, bolestmi hlavy, zad a u lidí s nedostatkem aktivního pohybu.
ČÍNSKÁ ENERGETICKÁ MASÁŽ, energie v člověku proudí po drahách a shromažďuje se
v centrech. Body na drahách jsou místem, kde je energii možno stimulovat jehlou, myslí nebo masáží. Čínská energetická masáž je velmi příjemná a nebolestivá, působí taktéž proti přepracovanosti,
nesoustředěnosti, bolesti hlavy, zad a neklidu.
Medová masáž má již po staletí starou tradici. Provádí se pomocí medu, který napomáhá odstranit
z těla toxiny, působí protizánětlivě, dodává tělu minerální látky a vitamíny, posiluje imunitní systém. Medová masáž má blahodárný účinek na celé tělo, a to nejen z hlediska léčebného, ale i preventivního. Preventivně stačí provádět masáž jednou za měsíc, při potížích je vhodná jednou až
dvakrát měsíčně.
Masáže - rozpis:
STŘEDA: 10.00 – 12.00 15.00 – 19.00 hod. – středisko OÁZA
(na úterý, čtvrtek, pátek – je možnost objednat se telefonicky:

Elena Gadajevová, Oradourská 136, Lidice
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Rozhovor s ředitelkou Mementa Lidice
Ing. Jana Wichsová vyhrála výběrové řízení na ředitele Mementa Lidice a vystřídala pana Stanislava Vostárka, který odešel do důchodu. Stalo se tak 1. července letošního roku. S Ing.
Wichsovou jsem se setkal už několikrát. Teď naposledy to bylo 28. září, kdy jsme slavili
státní svátek Den české státnosti, a Oáza v Lidicích měla Den otevřených dveří. Hezké
počasí spíše lákalo ze dveří ven, a proto se v Oáze moc Lidických neobjevilo. Paní ředitelka
mi však ochotně poskytla rozhovor pro náš Zpravodaj. Povídání s ní bylo milé, má velmi
příjemný hlas, který přímo vybízí k naslouchání. Inu povolání se nezapře …
Kde jste pracovala předtím, než jste se stala ředitelkou Mementa Lidice?
Pracovala a pořád ještě pracuji na Židovské obci v Praze jako psychoterapeutka. Nejvíce se staráme o klienty v seniorském věku. Mám zkušenosti se seniory od 65 do 90 let, kteří přežili holocaust, vrátili se, většina z nich byla vězněna, prošla koncentračními tábory nebo přišli z armády – ať
už z východu, či ze západu. Po přečtení nabídky (výběrového řízení – pozn. *mv) jsem si říkala, že
by bylo dobré zkusit zase něco jiného. OÁZA je pevná budova, kde lidé žijí a kde mají vlastně svůj
druhý domov. A pak bylo zajímavé i to, že Lidice, podobně jako moji klienti z židovské obce, jsou
poznamenaní válkou. V tom jsem viděla paralelu.
Co jste věděla o Mementu Lidice a OÁZE před svým nástupem na ředitelský post?
Moc jsem toho nevěděla. Věděla jsem, že je to v Lidicích, že to bylo založeno na konci devadesátých let. Představovala jsem si to jako klasický dům s pečovatelskou službou, takové jaké znám
z venku – do různých chodím, znám podmínky.
Jaké pocity jste měla po svém nástupu?
Mně se moc líbilo, že je to takhle malé, což je úžasné, protože je to hodně rodinné. Všichni lidé se
tu mohou potkávat. Samozřejmě, je to skupina, kde se vytváří různé kontakty, někdo spolu víc
mluví, někdo míň. Ale tím, jak je to malé společenství, tak jsou odkázaní více sami na sebe. Ví
o sobě hodně, musí komunikovat a spolupracovat, což je výhoda. V obrovských domech
s pečovatelskou službou, kde jsou tři pavilony se čtyřmi patry, na každém patře osm až deset pokojů, tak to je podobné jako v paneláku. Navíc je tam velká obměna lidí, hodně personálu a to je
pak takové méně osobní. Oáza je podle mě ideální zařízení.
Co je vaším hlavním úkolem jakožto ředitelky?
Když jsem nastoupila, rozdělila jsem si svoji práci do tří rovin. Ta jedna je zajišťovat chod tohoto zařízení a shánět peníze a prostředky na to, aby Oáza fungovala po technické stránce. Druhá rovina
je sociálně pečovatelská a zdravotní, která je zaměřená především na klienty, aby se tu cítili dobře,
aby měli všechnu dostupnou péči, kterou potřebují. To znamená, vycházet jim vstříc, pomáhat jim
zdolávat změny a obtíže, které přináší věk a proměnlivý zdravotní stav. Třetí rovina je rovina kulturně duchovní, která by měla být nejen pro obyvatele Oázy, ale také pro další obyvatele Lidic.
Jaký jste si dala první úkol, nebo o čem jste si říkala, že byste měla změnit?
Měla jsem schůzku s ředitelkou Šumnou z Domu s pečovatelskou službou v Buštěhradě. Říkaly
jsme si, že by bylo dobré zavést terénní službu. Ale my jsme malé zařízení, oni jsou malé zařízení,
je potřeba, abychom se spojili nejen my dvě, ale i z jiných vesnic v rámci regionu a zavedly službu,
která by mohla pomoci lidem, kteří potřebují starší lidi, své dědečky, babičky, nějakým způsobem
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obstarat a nemají na to kapacitu. Vidím to jako důležitou věc. Druhá věc je poradna, poradenská
činnost. Spoustě lidí by pomohlo, kdyby měli nějaké další pomůcky, které by jim pomáhaly překonávat potíže stáří, například madla, sedačku na vanu, sedačku na toaletu. Je to spousta věcí, o kterých lidé ani neví, nevědí, na co mají nárok, a nebo se o nich dozvídají až v době, kdy je nemohou
využít
Mám tu otázku k dnešku. Jak vás napadl zrovna Den otevřených dveří?
Většinou se „otevřené dveře“ dělají kvůli tomu, aby lidi vůbec zjistili, co je to za zařízení, aby se podívali, prohlédli si ho a zjistili, že to není nic tajemného, nic nebezpečného, ale že je to něco, co by
jim mohlo být k užitku. Také jsem si říkala, že vlastně vůbec neznám lidické lidi. Znám sice pana
starostu, znám zastupitele, občas někoho vidím, pozdravím, a tak jsem si říkala, že bych ráda, aby
se přišli do Oázy podívat, abych je viděla, jak vypadají. Zároveň jsem posílala anketu, co by od nás,
tedy jako od OÁZY chtěli, co by si představovali a co by potřebovali.
Nejste trochu zklamaná dnešní malou návštěvností?
Já jsem to trochu očekávala. Budeme zkoušet a nabízet. Na cvičení sem chodí docela dost žen,
lidé sem chodí i za lékařem a ke kadeřnici. Myslím si, že je dobré i pro naše klienty, když sem přijdou lidé zvenku a povídají si s nimi.
Co byste chtěla Lidickým vzkázat?
Ať se nebojí, ať chodí, ať se sem přijdou podívat. Jednou za čtrnáct dní budeme dělat takové kavárny – otevřené povídání na různá témata. Vždycky to bude první a třetí úterý v měsíci odpoledne.
Je zajímavé povídat si na nějaké téma, posedíme u kávy a chci sem zvát i hosty, kteří by na dané
téma mluvili. A pak plánuji poradnu. Ta bude fungovat vždy v pátek odpoledne. Je možné přijít
i bez objednání a nebo zavolat a domluvit se. Já i naši obyvatelé budeme rádi, když se Oáza otevře
a začnou sem víc chodit lidé. Co nám tady hodně chybí, jsou děti, jejich smích a hry. Chceme
navázat spolupráci se školkou. Děti, to je hrozně dobrá energie, přímo úžasná. Chceme otevřít
Oázu Lidicím a snad budou Lidice otevření Oáze.
Děkuji vám, paní ředitelko, za rozhovor. *Marek Veselý

Fotografie: zlevapaní Jiránková,
Sajdlová,
Wichsová,
pan Vyhlídka,
Rychtařík

*foto: autor článku
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Čtenáři nám píší …
… Říkali mu „ptáčník“. Takto odpověděl můj

přítel
na dotaz o mé osobě. Proč? Protože na terase
před svým pokojem v OÁZE mám krmítko a pravidelně
každý rok do něj vkládám 8 – 10 kg slunečnicového
semene pro sýkorky a další ptáčky. Čili denně asi jeden
kelímek od jogurtu. Je radost pozorovat to rojení, to
hemžení … Ptali se mne, odkud mám tolik znalostí?
Ze dvou knih: „Naši pěvci“ (K. Šťastný a K. Prchal)
a také „Kapesní atlas ptáků“ (RNDr. M. Boucher). Odtud
čerpám nutné (a velmi zajímavé) podrobnosti o tom, jak
ptáci vypadají, jak žijí, jak je chránit, jak o ně pečovat …
Některé základní nutné znalosti jsem vybral pro vaši
praktickou potřebu. (Je to přetisk článku, který vyšel
ve Zpravodaji před lety). Tak tedy:

Přijde zima, přijde …
… Ano, zní to divně, viďte – zpívá se tak přece o jaru!
Spíš by mělo být: … AŽ SE ZIMA ZEPTÁ, COS DĚLAL V LÉTĚ … A tohle nám přesně na mysli: jak
jsme připraveni v péči o naše ptáčky – zpěvačky. Teď je právě vhodný čas se na zimu připravit.
KDY PŘIKRMOVAT: Přesně to určit nelze, ale zhruba v říjnu až listopadu. Záležíte na mnoha věcech: jaké je počasí, zda mají ptáci ještě možnost si sehnat nějakou potravu, jaká je úroda semen
(přecházejí ze živočišné na rostlinnou potravu), jaký mají přístup k potravě (není-li zapadáno sněhem) atd. Neměli bychom čekat s přikrmováním a krmením až na dobu největší nouze, ptáci si musí
zvyknout postupně.
JAKÉ KRMIVO: Ptáci v zimě potřebují hlavně energeticky vydatné, tedy především tučné krmivo
(dává víc tepla). Proto jim předkládáme olejnatá semena (slunečnici, lněné semeno, mák …), semenožravým plevelná semena, oves, také plody keřů bobulovitých, ptačí zob, bezinky, jeřabiny. Já
přikrmuji hlavně hejna sýkorek, do kelímků od jogurtu uprostřed s vyčnívajícím kolíčkem dávám žír
– rozpuštěný ztužený tuk se strouhankou – a též lůj (je málo k dostání). Hlavně ale slunečnici. Není
vhodné krmit zbytky jídel, hlavně ne kořeněných, slaných nebo zkažených, s droždím (nafukuje).
KRMÍTKO: Máme-li stálé krmítko, nejlépe dvoudílné (napůl uzavřené se dvěma otvory pro sýkorky
o průměru 32 až 35 mm) a druhou otevřenou polovinou pro ostatní, pak ho vyčistíme, případně
nově natřeme. Osvědčilo se mi zakrytí folií, aby po ní déšť stékal (okraj přesahující igelit + napínáčky) a krmítko zůstávalo suché. Přední stěna krmítka s otvory je vhodná na pantech. Dobré je,
aby krmítko stálo osamoceně, případně se zábranou proti kočkám. Stříška s přesahem je šikmá.
PRAVIDELNOST: je důležitá. Začneme-li přikrmovat a ptáci si zvyknou, nesmíme vynechávat.
Dávky si můžeme postupně vyzkoušet. Za krmné období jsem potřeboval asi 6 – 8 kg pokrmového
tuku a strouhanku na žír. Připravme se na zimu, ať můžeme včas a dobře přikrmovat. Ptáci nám
budou vděčni a poděkují nám na jaře svým zpěvem i hnízděním. Je radost pozorovat, jak jim
chutná. Text:*Gustav Suchan-OÁZA
(obrázek-linoryt: *Aleš Kachlík – nakreslil ve 13 letech)
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Nejmladší členka se stala předsedkyní okresního výboru ČSBS na Kladně

Jmenuji se Gabriela Literová, je mi 21 let
a studuji historii na FFUK. Již 6. rokem pracuji jako průvodkyně v Památníku Lidice
a 3. rokem jsem členkou HS Osvětim, která
působí při ČSBS. Ke 2. světové válce mám
velmi blízký vztah, i když nemám v rodině nikoho, koho by válka nějak blíže poznamenala. Mnoho času ale trávím s pamětníky,
se kterými se zúčastňuji pietních vzpomínek
v jednotlivých koncentračních táborech.
Po smrti bratra Kostíka (předsedy OV
ČSBS na Kladně) nastala na Okresním výboru Českého svazu bojovníků za svobodu
v Kladně velmi špatná situace, nikdo nebyl
schopný převzít funkci předsedy, vzhledem
k věku a zdraví a předsednictvo se rozhodlo,
že se okresní výbor zruší, pro radu se jelo
i na Ústřední výbor ČSBS do Prahy, k paní
předsedkyni Anděle Dvořákové. Na ÚV se
sešli zástupci ze Základních organizací z Lidic, Slaného a Kladna a přizvali na zasedání
i mě. Díky tomu, že jsem srpen a září trávila
v Památníku Lidice, měla jsem možnost se
s lidickými často vidět a tak jsem věděla, že
by chtěli, abych předsedkyni dělala já. Ale
když jsem přišla do Prahy na ÚV, věděla
jsem, že to tak jednoduché nebude. Jednala
jsem s lidmi, kteří jsou o tři generace starší
než já, oni si druhou světovou válku prožili

na těch nejtěžších frontách a já jí z nám jen z knih
a z vyprávění... Nedovedli si představit a v tu chvíli
ani já, že já budu jejich předsedkyně. Z první
schůzky nás většina odcházela rozpačití. Nahlas
jsem řekla, že do toho mám chuť a to i přesto, jaké
rozpaky to u nich nejdříve vyvolalo.
Další schůzka probíhala v Kladně. Sešel se
okresní výbor a předsednictví se mělo projednat.
Nakonec z jednání vznikla velká diskuse, ve které
vystoupili všichni členové a vyjadřovali si ne
k tomu, zda bych funkci mohla převzít já, ale
k tomu, kam ČSBS směřuje, jaká je jeho
budoucnost... Bylo smutné, ale zároveň pravdivé,
že se nejdříve počítalo, že tato organizace v roce
2007 zanikne, protože už nebude mít žádné členy,
tak tomu ale není, Okresní organizace Kladno má
okolo 130 pamětníků. Nakonec jsem si vzala slovo
já a řekla proč jsem tady mezi nimi.
Můj první kontakt s pamětníkem byl v Lidicích
a tenkrát, po rozhovoru s paní Kalibovou / lidickou
ženou/, jsem si řekla, že tohle musí slyšet každý,
vždyť jak jinak mohu pochopit historii než tak, že
se setkám s tím, kdo jí prožil. Začala jsem se
stýkat s bývalými koncentračními vězni a vojáky
z 2. světové války a každé setkání mě utvrzovalo v
tom, že nesmíme nezapomenout! A to je můj cíl,
můj sen. Přála bych si, aby i další generace měly
vztah k naší historii, aby byly pyšní na to, jací u
nás byli silní lidé, kteří bojovali a přežili hrůzy
koncentračních táborů, chtěli přežít také proto, aby
mohli vyprávět o hrůzách, které se staly, aby se
nikdy už neopakovaly! Přála bych si, aby se
studenti aktivně zapojili při vzpomínkách u hrobu
TGM, Dr. E. Beneše, vzpomínce v Ležákách... Je
smutné, když se na pietních vzpomínkách
setkáváte se stále stejnými lidmi, lidmi ze Sokola,
z ČSBS, z Československé obce legionářské
apod. Mým osobním cílem je uskutečnit co nejvíce
rozhovorů s pamětníky, abychom měli na OV fond,
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který se bude například studentům hodit k
seminárním pracem atd.
Určitě bych se chtěla pustit do spolupráce
se studenty 8. - 9. tříd Základních škol a pak
samozřejmě se studenty středních škol.
Ráda bych postupně obešla všechny školy a
přímo s dějepisáři si promluvila, zda by byl o
spolupráci zájem. S dějepisnými semináři
bych ráda uspořádala setkání hned v listopadu a to u příležitosti 17. listopadu. Na
Kladně žije student, nyní již doktor práv Ladislav Lomička, který byl 17. listopadu 1939
odvezen společně s dalšími 1200 studenty
do koncentračního tábora Saschenhausen,
přežil a rád bude studentům vyprávět a následně diskutovat. Další akce bych ráda
uspořádala v lednu k výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim, v březnu pak
připomenutí TGM a v květen nabízí mnoho
příležitostí k dalším akcím. Ráda bych využila co nejvíce toho, že máme mezi sebou
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pamětníky, kteří jistě svým vyprávěním nadchnou
studenty tak jako nadchli mě!
Myslím, že právě mé zvolení do funkce
předsedkyně Okresního výboru ČSBS moc
znamená, doufám, že se třeba najde další mladý
člověk, který by měl zájem o udržení historické
pravdy a zapojí se do naší organizace.
Musíme pamětníkům ukázat, že jim chceme
naslouchat, že nás zajímá co vyprávějí a vytvořit si
s nimi kamarádský vztah. Oni k Vám pak získají
důvěru. Přátelství se tak prohlubuje, díky tomu se
dozvíte mnoho zážitků, které jsou uloženy daleko
v paměti, ale přitom jsou velmi živé. To si můžete
každý sám zkusit doma, v rodině.Stačí si jedno
odpoledne sednout s babičkou, dědou, prababičkou a zkuste se jich zeptat tou památnou větou: "
jak to bylo dřív..?".
*Text: Gabriela Literová
*Foto: Kladenský deník - Petr Sklenička

Památník Lidice srdečně zve všechny děti i dospělé na slavnostní křest knihy
Jaroslavy Skleničkové: JAKO CHLAPCE BY MĚ ZASTŘELILI …(Příběh
nejmladší lidické ženy), který proběhne ve středu 29. listopadu od 17.00 hod.
v Památníku Lidice v budově Lidické galerie. Tato kulturní událost bude zahájena v Divadélku LG uvedením MELODRAMU prof. Eduarda Douši,
který byl zhudebněn na osudech paní Skleničkové, které sepsala v publikaci
nazvané „VZPOMÍNKY“. Za doprovodu flétny a klavíru v přednesu recitátorky, herečky Renaty Víznerové. V programu vystoupí Marta Hanfová.
Úvodní slovo zahájí paní Jana Havlíková, která se podílela na odborné přípravě této knihy. Kmotrem knihy bude Čestný občan obce Lidice pplk. Eduard Stehlík. Během slavnostního křtu budou předány ceny Martině Mikové
z Lidic a Elišce Zelenkové z Kladna – vítězkám soutěže obecního Zpravodaje
v testu o Lidicích. Po popřání zdaru knize a přípitku následuje pozvání
k menšímu rautu, kde bude umožněno novinářům hovořit s autorkou,
vydavatelem apod. Celá akce by měla trvat zhruba do 18:40 hodin.
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Poděkování porotě 1. ročníku vědomostní soutěže„LIDICE PRO 21. STOLETÍ“
Soutěž „Lidice pro 21. století“ je vzdělávací a vědomostní soutěží
pro děti a mládež z celého světa. Jejím cílem je přispět k uchování
památky občanů Lidic, zavražděných nacisty v roce 1942,
a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech, vztahujících se k druhé světové válce.
Ve čtvrtek 14. září byl na základech vypálené lidické školy,
při slavnostním předávání cen vítězům, ukončen 1. ročník.
Na přípravě a zdárném průběhu soutěže, které se zúčastnilo 311 dívek a 234 chlapců se podílela 11 členná porota z řad historiků, pedagogů, literátů a dalších odborníků jmenovaných vyhlašovateli soutěže. Ve svém volném čase, bez nároku na odměnu, pro úspěšný
průběh soutěže pracovali tito členové poroty:PhDr. Maria Bezchlebová Roman,Cílek, Anna Černá, pplk. Aleš Knížek, PaeDr. Marie
Kocálová, Zdeněk Kuchyňka, PhDr. Jaroslav Láník, PhDr. Jiří
Pitín, PhDr. Jiří Rajlich, pplk PhDr. Eduard Stehlík, RNDr. Jiří
Žalman, náhradník Ing. Pavel Beránek. Ředitelkou soutěže byla
PhDr. Iva Brothánková.
Všem jmenovaným patří upřímný dík.
Duší soutěže, jako tajemník, byla slečna Kristýna Chuchutová
(na fotografii), milá a skromná dvacetipětiletá studentka posledního
ročníku Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v oboru psychologie. Kristýna bydlí s rodiči v nedalekých Malých
Čičovicích. Ke všem povinnostem při studiu a starost o dobrý průběh a informovanost porotců i soutěžících si
ve volném čase, se svým přítelem, přestavuje starou stodolu na trvalé bydlení. V den slavnostního předávání
cen vítězům, ještě časně ráno, připravovala u míchačky maltu pro zedníky. Kristýno moc Ti děkujeme
a přejeme Ti úspěšné ukončení studia na Karlově Univerzitě. Poděkování za vynikající technické zabezpečení
internetových stránek 1. ročníku soutěže patří všem pracovníkům firmy BERÁNEK, spol. s.r.o, Kleinerova
ulice, 1469, Kladno, E.mail: pavel.beranek@beranek.cz, tel. 312 242 232
(foto: *zdef-14/9/2006)

Č t e n á ř i

n á m

p í š í

…

Naše třída měla opravdu velké štěstí. Protože
spolužačka Kristýna Greňová vyhrála v 1. kategorii soutěže „Lidice pro 21.století“, a tak
jsme si mohli prohlédnout celý lidický areál
v doprovodu průvodce a setkat se
i s původními lidickými občany. Lidice mě hluboce dojaly. Zde více než kde jinde člověk pocítí to, co vystihuje tak přesně jednoslovný nápis na památníku v jedné nacisty rovněž zničené francouzské vesnici: “Nezapomeneme“.
Byla to pro nás příležitost alespoň na chvíli se
zastavit a zamyslet nad krutým osudem lidí nejen zde v Lidicích v době nacistické okupace, ale i ostatních
trpících v různých částech světa. Naskýtá se otázka: „Dovedeme těchto trpkých osudů využít pro naše budoucí konání tak, aby se již nikdy nic podobného nemohlo opakovat ???
Napsal: *Jan Cíza, žák 7.A, ZŠ Cyrila Boudy, Kladno-Sítná
(na fotografii zleva:paní učitelka Mgr. Jitka Černá (roz. Kováříková z Lidic) foto: zdef -14/9/2006)
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Od koho omluvy přijímat nelze
Sotva televizní stanice Prima a Nova odvysílaly ve čtvrtek 19. října večer ve svých hlavních zpravodajských relacích reportáže z Lidic, jimiž reagovaly na fakt, že na webových stránkách
www.lidice.eu jsou publikovány pornografické fotografie, a divák od televizoru vyskočil a chtěl se
přesvědčit, zda je něco takového vůbec možné – už se nepřesvědčil. Už na těch stránkách našel
jen omluvu. Kratinkou, strohou, suchou, studenou omluvu. Omluvu bez stopy účasti a jakéhokoli
citového pohnutí, kterou vyslovují vlastník zmíněné domény a provozovatel stránek, přičemž ve hře
vystupuje ještě kdosi třetí, jemuž byly stránky propůjčeny. Neosobní omluva začíná a končí třemi
vykřičníky, zřejmě místo oslovení a podpisu. Zato obsahuje sedm pravopisných chyb.
Ale i kdyby byla napsána zlatoústně, i kdyby ji smáčely slzy upřímné lítosti, i kdyby byl její autor alespoň o trochu gramotnější, přece nemůže být přijata. Nelze přijímat omluvy od těch, kteří zaměňují
lidické oběti za sexuální dráždidla, stejně jako omluvy nelze přijímat od jiných, kteří se rovněž vysmívají jedné z nejtemnějších tragédií novodobých českých dějin. S takovými se nedá ani komunikovat. Lze je pouze vyloučit z lidského společenství.
*Mgr. Přemysl Veverka, spisovatel

Z E.mailové pošty PAMÁTNÍKU LIDICE a TV NOVA
Dopisové oddělení TV NOVA
20.10.2006
Dobrý den. Chtěl bych alespoň touto cestou poděkovat redaktorovi tel. novin M. Krpačovi za velice
pohotovou, objektivní a veskrze fundovanou včerejší relaci k ostudnému pornografickému zneužití
lidické tragédie, zejména lidických žen. Zatímco veřejno-právní televizi takové téma nechává
klidnou, TV NOVA opět již poněkolikáté osvědčila svůj zpravodajský „tah na branku“ vysoce
profesionálním způsobem. Můžete-li panu redaktorovi toto mé uznání předat, budu velice potěšen.
Děkuji a přeji nadále úspěchy a investigativní redaktory.
S pozdravem M.Červencl, ředitel Památníku Lidice
Vážený pane řediteli, chtěl bych vám touto cestou poděkovat za e-mail, který jste poslal po včerejší
reportáži do TV Nova. Moc si toho vážím a jsem rád, že dnes už na webové stránce je autorova
omluva. Jsem o to více potěšen, protože bydlím jen "přes ulici" v satelitním městečku
u buštěhradského hřbitova. Do parku chodím velmi často, proto jsem se o to více cítil odpovědný
za to, aby naše zpráva pomohla. Jsem tomu rád. Pokud budete mít do budoucna jakýkoliv problém
nebo i budete-li světu chtít sdělit třeba i pozitivní zprávu, určitě mě kontaktujte.
Martin Krpač, TV NOVA. Děkuji nashledanou a hodně štěstí.
Dobrý den.
Děkuji Vám za odpověď i nabídku další spolupráce. Rádi bychom posílali do světa hlavně pozitivní
zprávy a myslím, že se tu toho najde hodně. Přeji Vám hodně zdaru ve Vaší práci a těším se
na další spolupráci. Srdečně zdraví M. Červencl, Památník Lidice
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Jistě se mezi lidickými občany najdou tací, kteří rádi hrají šachy. Pro
takové tu máme možnost dohrát do vítězného konce následující rozehranou
partii. V pozici na diagramu je bílý na tahu. Jaké tahy mají následovat
k vyslovení onoho „mat“?
Připravil: *Aleš Veselý

Napište své řešení rozehrané partie na list papíru nebo pošlete svou odpověď na E.mail:
knihovna.lidice@volny.cz do 20. listopadu 2006. Nezapomeňte napsat své jméno a adresu,
protože můžete vyhrát zajímavou cenu. Odpovědi psané na list papíru je nutné vhodit
do poštovní schránky umístěné u vchodu do knihovny. Těšíme se na Vaše odpovědí. Ahoj!
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DĚTSKÉ ZPRÁVIČKY- vyhodnocení testu Vlaďky Koucké
TEST o Lidicích
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15.

Lidice byly vypáleny 10. června 1942
Škola v Lidicích byla založena v roce 1713
Lidický kostel se nazýval sv. Martina a byl založen v roce 1352
Statek ve kterém byli zastřeleni lidičtí muži se nazýval Horákův statek
Bylo zde popraveno 173 mužů
Lidickou tragédii přežilo a vrátilo se domů 17 dětí
V bronzovém sousoší je 82 dětí. Sochařka Marie Uchytilová jej věnovala všem dětským obětem
2. světové války.
Základní kámen byl položen v květnu r. 1947, stavba prvních domů v květnu r. 1948
Počátkem padesátých let otevřeno první muzeum, v roce 1962 uvedeno do provozu nové
muzeum.
Alej s věčným ohněm se jmenuje „Alej Dr. Barnetta Strosse“
Růžový sad byl otevřen 19.6.1955 z iniciativy anglického lékaře Barnetta Strosse, členy hnutí
„Lidice budou žít“
Nachází se zde 199 odrůd růží (23 080 růžových keřů )
Z obce Lidice darovali růže v r. 2001: Zdeněk Fous, rodina Nešporova a obyvatelé OÁZY
Umělec, který vytvořil sousoší chlapce a dívky s holubicí nazvané „MÍR“ nacházející se na kašně
v Růžovém sadu se jmenoval: Karel Hladík
Obnova Památníku započala v roce 2001

ZPRAVODAJ obdržel, na otázky testu z minulého čísla, odpovědi jen dvou čtenářek:
MARTINY MIKOVÉ z Lidic a ELIŠKY ZELENKOVÉ z Kladna. Martina a Eliška získaly, za své
správné odpovědi, předplatné registračního poplatku na příští rok ve Veřejné knihovně
Lidice. Ve středu 29. listopadu od 17.00 hod. při slavnostním křtu knihy Jaroslavy
Skleničkové v Památníku Lidice, obdrží odměnu, kterou do soutěže věnoval Památník Lidice.
Oběma čtenářkám blahopřejeme!
Listopadové číslo Zpravodaje OÚ Lidice vychází opět s barevnou obálkou a černobílými
stránkami ve velikost A5. Barevný dvojlist ochotně vytiskla RENATA HANZLÍKOVÁ
v Památníku Lidice. Vytisknutí zbývající části v počtu 16 stránek zajistil, včetně papíru,
Ing. VÁCLAV HANF z Lidic, majitel firmy HALBOS. Rád bych poděkoval všem, kteří poslali
příspěvky a fotografie do tohoto čísla a obzvláště těm, kteří umožnili, zdarma, vytištění
ZPRAVODAJE v počtu 20 stránek v nákladu 200 ks.
(*Zdeněk Fous – 29/10/2006)
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(text ke str. 19)

Už po čtvrté doprovázela paní
Blanka Nix do Lidic výpravu
učňů a učitelů z německého
města Schweichelnu
z Porýní - Vestfálska. Paní
Blanka pochází z Prahy a nyní
žije v Brémách. Prostřednictvím pana Dr. Uhla se jako
tlumočnice těchto pracovních
pobytů zúčastňuje. Díky jejímu
tlumočení jsem se 10. října
vyptával mistra odborného
výcviku pana Franka Rekera.
(na fotografii zcela vpravo)

Frank Reker: „Jedná se o školu s praktickým vyučováním na obor zahradník, malíř, lakýrník a truhlář. Nyní
je zde skupina zahradníků z 1.,2. a 3. ročníku ve věku od 18 – 24 let. Někteří pracují před budovou
obecního úřadu a ostatní v areálu pietního území. Před dvěma roky zde byla skupina lakýrníků. (Poznámka
Zpravodaje:Čtenáři snadno poznají ve které ulici jsou od nich kvalitně nabarvené sloupy veřejného osvětlení
a v Růžovém sadu lavičky).Tato škola ze Schweichelnu byla před šesti lety vybrána v konkurzu s osmi
dalšími školskými zařízeními, ale jako jediná z vybraných v této činnosti pokračuje. Učňové pocházejí
ze sociálně slabších rodin a cesta do Lidic je ve většině případů, jejich první cesta do zahraničí.Celou akci
pro Lidice financuje AKTUÁLNÍ FORUM PORÝNÍ-VESFÁLSKO s přispěním německých fondů
a EVROPSKÉ UNIE“.
Zpravodaj: „Všem učňům i jejím učitelům děkujeme za hodnotnou práci pro obec Lidice, paní Blance
Nixové za ochotu a porozumění a všem z Památníku a Obecního úřadu Lidice za organizaci čtyřdenního
pobytu v Lidicích“.
(foto: *zdef)
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