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Žáci Mateřské školy v Lidicích
odcházejí do prvních tříd v Buštěhradě a v Kladně.

Zleva: vedle paní ředitelky Evy Novákové
1. Klára Balabánová, 2. Adam Trejbal, 4. Vít Ramba,
5. Sáša Marešová, 6. Michaela Nová.
Druhá řada zleva: 1. Karolína Junová

Děvčata a kluci, přejeme Vám hezké prázdniny,
a ať se Vám v nové škole líbí.
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F o t o z p r á v y z v e s e l é V E S E L K Y a bl aho př án í k sň at ku
V sobotu 8.července 2006 v Růžovém sadu v Lidicích si řekli své ANO

Hana Šilhánová a Aleš Kohout.

Přejeme novomanželům
KOHOUTOVÝM všechno
nejlepší hodně radosti, štěstí
spokojenosti a hlavně nikdy
nekončící lásku v novém
společném bydlišti
v Buštěhradě u rybníka.
foto: zdef
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA

Václav Pokorný

*6.8.

let
Unhošť

Vážený pane Pokorný, přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí a osobní spokojenosti.
Srdečně Vás z Lidic zdravíme a nazdárek.

Poděkování
• K mému životnímu jubileu jsem od Obecního úřadu a Obecního zastupitelstva Lidice
prostřednictvím pana Marka Veselého dostal květiny a dárkový balíček. Proto bych jim chtěl touto
cestou za dárky i blahopřání poděkovat.
Vladimír Tříska, Lidice 75
• Moc ráda bych poděkovala Obecnímu úřadu a Obecnímu zastupitelstvu Lidice, stejně jako
základní organizaci Českého svazu bojovníků za svobodu Lidice za květiny a dárkové balíčky, které
jsem obdržela ke svým 85. narozeninám. Jejich pozornosti si vážím, stejně jako příjemné osobní
návštěvy paní Chválové a Šupíkové a pana Veselého, kteří mi za zmíněné organizaci přišli
blahopřát.
Vlasta Lukášová, Lidice 44
• Děkuji Obecnímu úřadu i Zastupitelstvu Lidice za blahopřání a krásné květiny, které mi předal
k 80. narozeninám pan Miroslav Čermák.
Kristína Tůmová, Lidice 123
• Děkuji Obecnímu úřadu za dárek k narozeninám doplněný karafiáty a předaný Markem Veselým.
Bylo to upřímné a milé setkání, které nás s manželkou potěšilo.
Ing. Čestmír-Mirek Sklenička, Lidice, Oradourská, 141
Zprávy z redakce Zpravodaje
Vážení čtenáři Zpravodaje OÚ Lidice, věřím, že jste mile překvapeni - polovina tohoto srpnového čísla je
vytisknuta v barvách. Je to díky pochopení ředitele PAMÁTNÍKU LIDICE JUDr. Milouše Červencla, který
ochotně zajistil vytištění 12 ks barevných stránek. Na vydání tohoto čísla se podílel Památník Lidice společně
s Ing. Václavem Hanfem z Lidic, majitel firmy HALBOS, který tisknul zdarma, včetně papíru, již pět vydání
Zpravodaje v nákladu 200 ks výtisků s počtem 20 až 24 stránek. Rád bych poděkoval všem, kteří mi pomáhali
s přípravou srpnového čísla, obzvláště těm, kteří umožnili jeho vytištění v počtu 24 stránek. Barevný obecní
zpravodaj, pokud vím, nemá nikdo v okolí. Mám radost, že mohu pokračovat v pestré edici našeho Zpravodaje,
který v srpnu roku 1995 založil učitel a dobrý kamarád Marek Veselý.
Pravidelný dopisovatel Vasilij Stach se omlouvá všem sportovním příznivcům, že vzhledem k pracovnímu
vytížení, nemohl dodat do srpnového čísla Sportovní přílohu - FOTBAL. Pro další vydání LZ připraví našim
sportovním čtenářům články k ukončení a rozlosování zápasů nové sezony. Díky za pochopení!
Kluci a děvčata pokud se vám podařilo vyluštit DOPLŇOVAČKU a SUDOKU na straně 13, napište
své odpovědi na list papíru a hlavně nezapomeňte napsat své jméno a adresu, abychom vás mohli
vylosovat. Do 20. srpna 2006 svou odpověď vhoďte do poštovní schránky umístěné u vchodu do
Veřejné knihovny Lidice. Děkujeme! Budete-li vylosováni, zveřejníme v září vaše jméno a ještě
dostanete sladkou odměnu. AHOJ!
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L e ž á k y - 24. června 1942 v době stanného práva
vyhlášeného po atentátu na říšského protektora
Reinharda Heydricha dopadla zrůdnost nacistického
režimu také na osadu chudých kameníků na Vysočině
u Chrudimě. Příčinou bylo odhalení vysílačky Libuše,
která ukryta ve zdejším mlýně denně vysílala zprávy
do Londýna. Ten den nacisté osadu vypálili a zemřelo zde čtyřiapadesát dospělých
obyvatel, třináct dětí našlo smrt v plynové komoře koncentráku v polském
Chelmnu. Zachránily se pouze sestry Jarmila a Marie Šťulíkovy, neboť byly
odeslány na „převychování“ do Německa. Dívky, jimž tehdy bylo rok a dva a půl
roku, se po válce vrátily zpět do Čech. V údolí, na místech původních devíti domů,
dnes stojí žulové náhrobky s vytesanými kříži.
•

Dne 25. června 2006 se konala pietní vzpomínka k 64. výročí vyhlazení obce
Ležáky. Této vzpomínky se zúčastnil za Památník Lidice Ing. Ančo Marinov,
za obec pan starosta Václav Zelenka a za ZO ČSBS Veronika Rýmonová a Pavel
Horešovský.
Po proslovech předsedy Senátu Parlamentu ČR
Přemysla Sobotky, předsedy vlády Jiřího
Paroubka, místopředsedy Senátu Petra
Pikharta a předsedkyně ÚV ČSBS Anděly
Dvořákové, která též udělila uznání obětem
ležácké tragedie, jsme položili věnec k jednomu
z pomníčků.

Myslím si, že
nejsem sám, kdo se pozastavil nad tím, že mimo
Terezína a Lidic se jiných pietních akcí (Ležáky,
Resslova ulice, Ruské velvyslanectví) zúčastnil jak
předseda Senátu, tak i předseda vlády. V Lidicích
se zúčastnil pouze předseda Senátu, předseda
vlády to z důvodů zaneprázdnění odmítl. Taktéž pan prezident přislíbil účast, ale
poté dal přednost mistrovství světa ve fotbalu, kterého se zúčastnil spolu
s vnoučkem. Myslím si, že kdyby ho vzal do Lidic, byl by zde možná přivítán více
než na fotbalu.
Text: Pavel Horešovský (foto: Internet)
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Beslanská tragedie ve fotografii
Fotografii, na kterou
se díváte, jsem pořídil
začátkem července
na zahájení výstavy
„Beslanská tragedie“
ve výstavní síni In
memoriam
muzea
Památníku Lidice. A
proč
jsem
si
k uveřejnění vybral
právě ji? Myslím, že
pochopíte
rychle,
když vám připomenu,
co
se
vlastně
v jihoruském Beslanu
před dvěma roky
stalo. Mnohonárodnostní
teroristické
komando, které požadovalo stažení ruských sil z Čečenska, přepadlo beslanskou školu 1. září
2004. Ozbrojenci drželi bez vody a jídla tři dny v tělocvičně přes tisíc zajatců, většinou dětí. Po
chaotické osvobozovací akci ruských speciálních jednotek zůstalo pod sutinami budovy a v jejím
okolí 331 lidí, z toho 187 dětí.Tolik suchá novinářská zpráva. To však vystavené fotografie, které
přímo v místě pořídil Vítězslav Vurst z Nadace ADRA, vypovídají o nepředstavitelné hrůze, smutku,
strachu, zlobě a neštěstí, které tamní lidi postihlo. „Událost, k níž došlo v Beslanu, je důkazem, že
se svět nestal lepším,“ řekl při zahájení výstavy bývalý velvyslanec ČR v Rusku Jaroslav Bašta. Ale
už pro tuhle malou krásnou usměvavou holčičku, které se na vernisáži líbil plyšový medvídek zachycený na fotografii z místa masakru, se musíme neustále snažit proti terorismu bojovat. Třeba
tím, že si takové tragedie – jako lidická či beslanská – budeme připomínat a doufat, že se lidé poučí. Výstava fotografií je přístupná až do konce září.
*Text a foto: Marek Veselý

CHCEME MÍR. Slovo BESLAN zní
v každém jazyce stejně; vybaví se nám
ihned násilí, strach, slzy dětí a dalších
obětí teroristů. Naše malé městečko zná
celý svět! Nemohu pochopit, jak může
někdo střílet do zad malé děti, použít
batolata jako rukojmí? Je třeba vynaložit
veškeré úsilí k tomu, aby se to už nikdy
neopakovalo! Všichni, na kterých to
závisí!!!
Inna Litvinova, 15 let
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Čtenáři nám píší…
JAK SE DAŘÍ KLFREE V LIDICÍCH?

(čti: ka-el-frí)

Nejprve snad, co to KLFREE je?
KLFREE je Internet pro Kladno a okolí. Zasvěcení vědí, že se jedná o občanské sdružení, které
provozuje vysokorychlostní počítačovou síť připojenou k Internetu. Zasvěcení jsou tedy jeho členy
a využívají připojení, které má málo kdo v naší republice a hlavně za přijatelný peníz. Dá se říci, že
KLFREE svými poplatky jednoznačně vítězí nad všemi ostatními dodavateli připojení k Internetu
v poměru cena/výkon Využívám internet již řadu let, ale doposud jsem tak rychlý a levný přístup
k Internetu nikdy neměl. V Lidicích je přes dvacet přípojných míst, jak naznačují informace sdružení
a další jsou na spadnutí. Doposud to vypadá jako když jsem placen za reklamu, nebo že se jedná
o reklamní kampaň, ale to co popisuji je daleko prostší. Myslím si, že internet bude v budoucnu dostupný stejně jako je dnes rozhlas, nebo televize a protože možnost daná právě okolím Kladna tu je
pro každého, tak jsem na ní chtěl jen upozornit a sdělit ostatním vlastní zkušenost.Na úvodní
otázku, jak se daří KLFREE v Lidicích lze odpovědět, že dobře! Ostatně se podívejte se sami
na Internetovou adresu http://10.102.0.252, najdete tam všechno potřebné.
*Antonín Nešpor neston@lidice.cz, pro Zpravodaj 14.7.2006

V návaznosti na článeček „Jak se daří KLFREE“ nemohu opomenout stále nedořešenou otázku, kdo a hlavně kdy se bude starat
o oficiální stránky www.lidice.cz. Od jejich založení (r.2000)
uběhlo šest let, ale doposud nedosáhly na profesionální úroveň
stránek jiných okolních obcí. Nedá se o nich říci nic jiného, než že
jsou zanedbané.Mým přáním bylo vytvořit stránky, na kterých by se
dala vysledovat Lidická apokalypsa z různých pohledů a také
v různých jazykových mutacích. Bylo to v době, kdy moje maminka přestala jezdit na besedy
do škol, což dělávala od konce války a já chtěl pokrýt absenci jejích besed se studenty.
Za předpokladu, že se internet rozvine do všeobecně uznávaného informačního zdroje by dobové
dokumenty pomohly osvětě o Lidicích.Ačkoliv jsem o mém záměru zřídit webovské stránky Lidic
jednal od roku 1999 s různými lidmi z obce, nikdo neměl zájem o jakoukoliv spolupráci. Bylo to snad
tím, že v té době byl Internet pro většinu ještě v plenkách. Jediný, kdo okamžitě pochopil, že je
nutné zřídit a zaplatit doménu byl pan ing. František Slavík, který mi přislíbil podporu a dodnes doménu lidice.cz sponzoruje. Konečně je i uveden v kapitole sponzoři.Registrace domény proběhla
v březnu roku 2000. Prakticky zároveň v tu dobu byl na web umístěna první část stěžejního dokumentu „Lidická tragedie - dokument z roku 1945“.Bylo třeba okamžitě zajistit další sponzoring a to
na webovský prostor. Při předpokládaném objemu dat umístěných na Internet se dalo předpokládat,
že dosáhne velikosti až 50MB, což by na tu dobu znamenalo relativně drahý roční pronájem
a pro obec další zatížení rozpočtu. Následných jeden a půl roku jsem se snažil vytvořit základ
stránek – kapitolu historie, vedle níž by souběžně mohl někdo další z obce zabezpečovat užitečné
aktuální informace pro občany. Nestalo se. Nenašel se nikdo, kdo by převzal vznikající nové
kapitoly. Po zdárném uvedení celého dokumentu z roku 1945 jsem samozřejmě vyhověl Vaškovi
Stachovi a kamarádům ze Sokola a zřídil kapitolu Sport. Samozřejmě, že jsem po dohodě
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s Markem Veselým začal zveřejňovat elektronickou verzi Zpravodaje a když už tady byl Zpravodaj,
tak jsem zavedl rubriku Zprávy ze zasedáni Obecního zastupitelstva.To vše, bez pomoci kohokoliv
dalšího. Konečně dělal jsem to a dělám dodnes pro Lidice rád a zdarma. Po celé toto počáteční období jsem cyklicky přidával další a další dokumenty týkající se historie.
Po prvním dokumentu z roku 1945 ( cca 160 stránek) jsem vytvořil stránku „Památník dětských
obětí války“ od akademické sochařky Marie Uchytilové. Bylo to po dokončení celého sousoší ve
spolupráci s autorčinou dcerou, paní Klánovou. Dokument obsahující přes 40 vyobrazení s českými
texty, které do Angličtiny přeložila moje mladší dcera Pavla Nešpor Bellisová. Vyhledal jsem pana
doktora Karla Jeřábka a požádal ho o svolení zveřejnit dokument vytvořený jeho otcem MUDr.
Qiudo Jeřábkem „Lidice, jak jsme je znali“ na stránkách www.lidice.cz Souhlas jsem dostal a tak
jsem měl další díl práce před sebou. Na šedesát stran fotografií a doprovodných textů v pěti
jazykových mutacích. Každý, kdo někdy dával dohromady na webu nějaké stránky ví, že to
všechno zabere příliš mnoho času a že to není jen tak mávnutím kouzelného proutku.Ono se říká
pro dobrotu na žebrotu, nebo spíše doma se prorokem nestaneš.Ze zápisu ze zasedání
zastupitelstva obce číslo: 41. - 22.6.2001 se dá vyčíst, cituji: „Internetové stránky obce Lidice jsou v
současnosti v polosoukromé podobě velmi smutně laděné. Bude třeba tyto stránky vést na
profesionální úrovni. Ing.Vondruška dodá nabídku na zhotovení a doplňování těchto stránek“.Konečně oficiálně projevený zájem, ovšem tak „přívětivé hodnocení a poděkování“ jsem
opravdu nečekal! Toť vše. Jediné, co mi utkvělo z té doby byla otázka, co na lidické historii by mělo
být veselého, ale to už ponechme historii novodobé.Po této výzvě OÚ jsem dal k dispozici stránky
k přepracování a aktualizaci odborné firmě Transoft a byl rád, že můžu nadále spravovat kapitolu
historie obce a stránky, že budou profesionálně vedeny.Každým rokem jsem přidával další a další
dokumenty do kapitoly historie, jak jsem si předsevzal a jak mi síly a nadšení stačilo. Stránky dostaly nový vzhled, zpočátku s primitivní wordovskou grafikou, ale po upozornění, že se to vůbec
nehodí se grafik rozhodl pro rázný řez a všechny ilustrační obrázky z dokumentů o školce, o myslivcích o sportu ze stránek odebral. Poslední, co jsem byl nucen zajistit u sponzora webovského
prostoru bylo rozšíření místa a převedení dat na server, kde by se dala využívat databáze. To kvůli
interaktivnímu naplňování. Jistě to zjednoduší práci obsluze stránek při aktualizacích, ale aktualizovat se musí bohužel stejně.Abych už přestal s webovskou hantýrkou, a dokončil článek, tak jen
heslovitě.Poslední aktualizace zpráv ze zasedání 18.12.2003 Poslední aktualizace zpravodaje
21.03.2004Kulturní kalendář naplánován sporadicky a bez data konání až do konce roku 2003Na
úřední desce je stále jen vyhláška v níž nám Véna Odpadník radí, jak nakládat s odpadem
(1.04.2001)V kapitole Mikroregionu je poslední zápis 29.4.2003 Další kapitoly jsou nadčasové a
tudíž se nemění od prvního vložení, to se týká všech subkapitol historie obce, ovšem neplatí to o
myslivcích, o mateřské školce natož o Sokolu.Sokol má poslední aktuální pouze rozlosování sezóny
2003-2004 a komentáře k utkáním do třetího kola, tedy do začátku září 2003. O fotografiích nebudu
mluvit, jejich doprovodné texty nefungují, nebo dokonce nejsou k dispozici. Škoda slov.
Objektivně: oficiální stránky www.lidice.cz jsou v některých kapitolách evidentně neaktuální, nebo
nefunkční a náprava není v dohledu. Opatření: po dohodě s knihovníkem panem Zdeňkem Fousem
jsem opět začal uvádět Zpravodaj v elektronické formě, protože v Lidicích překročil počet
přípojených míst 30, což je pětina popisných čísel. Dále jsem se rozhodl postupně pozastavit
na lidickém webu kapitoly, které nejsou aktuální, nebo nejsou funkční a nesouvisejí s činností OÚ a
zastupitelstva, tedy mimo zákonem nařízené.
*Antonín Nešpor pro Zpravodaj 16. července 2006
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O lidické květině
Nebudu zastírat, že mě v předminulém čísle Zpravodaje nepobavil „dovětek“ pana Stacha, ve kterém
píše, jak ve Zpravodaji vycházely články o tom, kde
rozkvete kdekterá květina, ale o fotbale nic. A nebudu také zastírat, že mně tím vlastně dal impuls
k tomu, abych o nějaké „květince“ napsal. Kdo byste
však čekal, že budu psát o růžích, což je tak trochu
„lidická květina“, tak ho musím zklamat. Existuje
i jiná květina, která nese název Lidice. Saxifraga Lidice – je celý její název; česky bychom mohli říci lomikámen Lidice. Jak je uvedeno na různých internetových stránkách (většinou v angličtině), jedná se
o bujně rostoucí kultivar. Rostlinky vytváří pevné, tuhé, stále zelené polštáře s mnoha malými růžicemi. Listy
jsou úzké, malé, ostré a tvrdé. Saxifraga Lidice kvete časně z jara od března do dubna (někdy už v únoru),
květiny dorůstají výše 5 cm. Pokud by chtěl někdo takovou květinu pěstovat, pak nechť zví, že „Lidice“ vyžadují
vyzrálý, ale ne suchý kompost. Rostliny mohou být pěstovány v korýtkách, květníkách, záhonkách nebo
na skalkách. Dokonce se s ní dají pokrýt i střechy, na kterých je vyzrálá půda a hlavně dostatek slunce.
Po zimě prý není krásnější pohled na kvetoucí záhonek, než na Saxifraga Lidice. V nabídce našich skalničkářů
jsem je neviděl, ale pěstuje je kupříkladu Rakušan Franz Hadacek z Vídně a také jsem je objevil v nabídce
nějaké anglické firmy – cena 3,75 liber.
připravil: *Marek Veselý, foto: internet

Na další pozoruhodná místa v nedalekém okolí Vás zve Šárka Třísková
Rádi bychom navázali na naše doporučení
k návštěvě sousedních Makotřas a pokračovali
v putování do nenápadných, avšak rovněž zajímavých, Bělok. Písemné zmínky o obci pocházejí
již z roku 1257. V té době část Bělok náležela ke
kanovnickým prebendám kostela sv. Víta v Praze.
Nad návsí směrem na Makotřasy je zachována
Kaple sv. Floriána z r. 1838 a před kaplí můžete
obdivovat zlidovělou památku – sloup. Na něm je
umístěna socha Krista s beránkem z 1. poloviny
19. století. Pokud budete pokračovat v putování
směrem přes Středokluky na Číčovice, upoutá
vaši pozornost malý zalesněný kopeček. Jedná
se o Číčovický kamýk. Pozn.: Výrazem „kamýk“
se mínila osamělá skalka nebo nakupenina
balvanů. Toto místo je však velmi unikátní – byl to
pravěký ostrov. Před milióny let se o jeho břehy
tříštil příboj mělkého křídového moře; stopy vln
můžete na jeho bocích spatřit dodnes. A moře
také obalilo jeho tvrdé jádro naplaveným pískem
a oblázky, které se společně s ulitami pobřežních
živočichů spojily do pískovců a slepenců. Zůstali

tu zkamenělí červíci, přisedlí zespodu na kamenech.
Číčovický kamýk tvoří geologickou památku prvořadého
významu. Díky zajímavému složení půdy na něm rostou
i některé unikátní stepní rostliny. S tím vším vás
seznámí informační tabule v bývalém malém lomu.
Na východním úpatí objevíte osamělý kostelík obklopený hřbitovem. Dle mínění historiků je kostel
pod Číčovickým kamýkem skutečně velmi starý. Jeho
jádro je románské a pochází z počátku 12. století.
Do gotické podoby byl kostel přestavěn kolem poloviny
14. století. V roce 1764 byl nově upraven a rozšířen.
Poslední rozsáhlé úpravy proběhly v letech 1905 –
1910. V rámci obnovy interiéru byly odhaleny vzácné
středověké a renesanční malby. V současné době není
kostel, který se v posledních letech stal již několikrát
cílem zlodějů a vandalů, volně přístupný. Farnost Středokluky v něm však pořádá koncerty a odborné výklady
interiéru mj. za účelem získání finančních prostředků
na obnovu kostela. Přijďte se přesvědčit, že zajímavá
místa nemusíme hledat příliš daleko od domova.
******Zdroje: Internet, Pole slunečního býka (O. Dvořák,
Z. Svobodová)

Informační

materiály

jednotlivých

obcí.
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Učitelé dějepisu o prázdninách v Lidicích

Ve středu 5. července tohoto roku přijelo na exkurzi do Lidic 80 učitelů dějepisu z celé
České republiky. Byli to účastníci 19. Letní školy historie, kterou pro pedagogy ze
středních a základních škol pořádá Pedagogická fakulta UK v Praze spolu s Národním
ústavem odborného vzdělávání.
Základním záměrem pořadatelek Letní školy historie je zprostředkovat učitelům nové
odborně předmětové poznatky o zajímavých tématech českých a obecných dějin,
především dějin 20. století.
Kromě jiných témat měla letošní Letní škola na programu několik zajímavých oblastí, které
volně a nepřímo souvisejí s lidickou tragédií; např. problematiku německé menšiny za tzv.
druhé republiky a její další vývoj nebo aktuální problémy kolem sudetoněmecké politiky.
Přítomní učitelé a učitelky považovali za velmi důležité a vysoce zajímavé vyvrcholení
letošní Letní školy přednášku podplukovníka PhDr. Eduarda Stehlíka, nazvanou stejně
jako jeho vynikající kniha Příběh české vsi, jíž přednáškový blok Letní školy v Praze
končil. Následující den byla exkurze do Památníku Lidice.
5. července byl státní svátek, ale v Památníku byl přítomen nejen ředitel, ale i vedoucí
galerie a vedoucí muzea, kteří se nám spolu s průvodkyněmi velice ochotně věnovali.
Učitelé si prohlédli novou expozici muzea, která je velmi působivá, s výkladem prošli
pietním územím a u pomníku lidických dětí položili kytici. Když jsme my organizátorky
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Letní školy zvažovaly, zda se do přeplněného programu exkurze ještě vůbec vejde beseda
s pamětnicí lidické tragédie, byl mezi učiteli o setkání s lidickou ženou takový obrovský
zájem, že se toto setkání uskutečnit muselo. A tak si učitelé vyslechli vzpomínání paní
Miloslavy Kalibové. Paní Kalibová dovede poutavě vyprávět, neupřednostňuje ve svém
vzpomínání vlastní osobnost, nýbrž hovoří o lidických ženách jako o specifické komunitě,
kterou určitým způsobem sjednotil a formoval tragický osud jich samotných a jejich rodin.
Vypráví sice věcně a bez afektů, ale s citovým nábojem, který dokazuje, že i po letech
prožité strasti na vzpomínající ženu hluboce působí. Pedagogové si uvědomili, jak
důležité je setkat se s těmi, kteří mají autentické zážitky. Jsme vděčni, že jsme mohli
vzpomínky paní Kalibové slyšet a přejeme jí ještě hodně sil a zdraví, aby i dalším učitelům
a jejich žákům mohla vyprávět.
Věříme, že učitelé dějepisu, kteří v rámci Letní školy historie byli v Lidicích, jistě přivedou
do Památníku Lidice své žáky. Na konkrétním příběhu lidických obyvatel děti a mládež
totiž mohou dobře poznat, co dokáže totalitní režim se zrůdnou ideologií, nelítostnou praxí
a nelidské jednání jeho uskutečňovatelů. Všichni Češi by měli vědět, co se v Lidicích
stalo, kdo a proč ten hrozný zločin spáchal a jaké záměry měli němečtí nacisté – po své
vítězné válce – s celým českým národem. Jen ten, kdo zná dějiny, může hlouběji a lépe
porozumět své současnosti. Může lépe rozeznat věcnou argumentaci od manipulace a od
snahy o revizi dějin, která je motivovaná politickými cíli.
Děkujeme všem pracovníkům Památníku Lidice, kteří nám v době naší exkurze věnovali
svůj čas. S radostí si uvědomujeme, jak se stává PL důstojným místem dalšího vzdělávání
učitelů a opravdovou „učebnicí dějin“ pro jejich žáky.
*Maria Bezchlebová NÚOV Praha *(foto:zdef)

Autobusovou dopravu pro účastníky „Letní školy historie“ zajišťoval spolehlivě a pro Lidice již
tradičně pan Zdeněk Lamer. (Autobusová a nákladní, tuzemská i zahraniční doprava
e-mail: zdenek.lamer@volny.cz, tel: 312 273 247, 312 275 122)
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Studenti z Polska, Ukrajiny, Německá a České republiky
na brigádě v Památníku Lidice
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DĚTSKÉ ZPRÁVIČKY – připravila Martina Miková - žákyně 5.tř.

Tajenka doplňovačky

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Malé množství vody
Velký obrázek
Mokrá hlína
Vojenský povel
Výbava parašutisty
Opak začátku
Domácké jméno Olga
Vycpaná figurína
Velká myš

S U D O K U

2

6

9
5
4

4
6
1

1
8
2

6
6
7
8

5
9

8

1
8

1
3

7

1

7

3
6

9

5
8
2

5
1
9

8
9

3
4

2
1

(*tři dětské luštitele odměníme sladkou odměnou-bližší informace viz. na stránce 3)
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Čtenáři nám píší …
Není smlouva jako smlouva
Počátkem července t.r. většinu našich domácností v Lidicích, navštívili pracovníci firmy,
která nabízela výhodnější podmínky pro nákup el.energie. Předpokládám, že převážná část domácností využila této nabídky a uzavřela nové smluvní podmínky. Je to logické. Dobré smlouvy se
za normálních podmínek zpravidla uzavírají a špatné či méně výhodné nikoliv.
Asi řeknete, proč Vám sděluji takovou informaci, která je prověřena životní praxí každého
z nás. Je to proto, že dle mých poznatků, může být praxe i jiná.V konečném důsledku to může vést
k tomu, že mohou být uzavírány méně výhodné nebo dokonce zcela nevýhodné smlouvy. A to je
případ naší obce, respektive lidického Obecního zastupitelstva /OZ/, které dle nejen mého pohledu
takovou to nevýhodnou smlouvu schválilo. Abych byl konkrétní: jedná se o schválení smlouvy mezi
obcemi Hřebeč a Lidice na straně jedné /jako vlastník a pronajímatel/ a Středočeskými vodárnami,
a.s./SV/ jako nájemce a provozovatel a Vodárny Kladno-Mělník, a.s. /VKM/ jako následný nabyvatel
na straně druhé. Zastupitelstvo naší obce, výše uvedenou smlouvu na veřejném zasedání schválilo
4.5. t.r. a to absolutní většinou /proti pouze moje maličkost/.Pro Vaši ilustraci několik základních
údajů: Společná investice obcí Hřebeč a Lidice, byla financována ze státních prostředků /Státní
fond životního prostředí ČR/ a z finančních prostředků obcí. Celkovou částku nově vybudovaného
a zcela určitě prospěšného díla lze vyjádřit částkou cca 80mil Kč.
Za těmito strohými údaji se skrývá nemalé úsilí všech , kteří se na budování tohoto díla
podíleli. Pro mě pak zcela nepochopitelná je ta skutečnost, že obsah smlouvy takovéhoto významu
většina členů OZ při úvodním jednání vůbec neznala.Vedení obce neudělalo nic pro to, aby si nechalo vypracovat odborný posudek k této smlouvě.V konečném důsledku si nechalo vnutit všechny
podmínky výše uvedených firem. Neznám důvody ani pohnutky ostatních členů OZ, proč rezignovali předem? Proč přistoupili na takové podmínky, které lze nazvat diktátem. Firma, která má absolutní monopol v daném regionu, zneužívá tak svého postavení, si pak stanovuje jednostranně
výhodné podmínky.Tato firma se sebemenším náznakem nepodílela finančně ani jinak, na této
pro obě obce náročné akci. Ve finále, jí pak kolegové zastupitelé „na zlatém podnosu“ naservírovali
schválenou smlouvu ve formě pronájmu 100Kč /jednostokorun/ za kalendářní rok, a to pro obě
obce (naše obec asi 12Kč). Taktéž předpokládaný vklad infrastruktury do VKM, a.s. a úhrada 10%
z pořizovací ceny je diskutabilní. Od okamžiku, kdy jsem se seznámil s obsahem výše uvedené
smlouvy, jsem upozorňoval na její absolutní nevýhodnost pro naši obec. Bohužel, bez úspěchu.
Proto jsem si nechal vypracovat – odborně technické stanovisko - k výše citované nájemní smlouvě
(avšak až následně, protože úsilí, aby smlouva byla co nejdříve schválena, bylo značné) . I v tomto
případě, se naplnil můj předpoklad.
Závěr z odborně technického stanoviska je tento: uvedený nájem je naprosto neadekvátní
a slouží k donucení vlastníka vložit předmětný infrastrukturní majetek do společnosti VKM, a.s. Nájemné 100 Kč je nepřiměřené, neboť společnosti VKM,a.s. v r. 2005 platily podle kalkulace ceny
pro stočné 4,12% z pořizovací hodnoty infrastrukturního majetku kanalizací.V našem případě
(obě obce), by šlo přibližně o 3,2mil. Kč za rok.
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Je na Vás spoluobčané, jak budete posuzovat přístup představitelů obce Lidice nejen
k této kauze. Skutečností je, že zástupci obce, by měli obecní majetek a tedy i Váš, jakožto daňových poplatníků spravovat co nejlépe. Domnívám se, že v tomto případě, tomu tak není.
Text: Ing. Vladimír Kovačík, člen OZ Lidice (došlo e.mailem: 16.7.2006)

Foto: zdef

17. 7.
2006

Díky za letní „ Lidické večery“

(adresováno pro PAMÁTNÍK LIDICE)

V sobotu dne 17.června 2006 se uskutečnil poslední z plánovaných lidických večerů 1. festival folkových kapel. Ač nepatříme k nejmladším, s chutí a se zájmem jsme sledovaly celý
pořad zakončený velmi pěkným vystoupením Ivana Hlase. Úžasné prostředí, zajímavé stánky
s občerstvením i suvenýry a výborná organizace celkový dojem jen završily.
Ale i všechny ostatní pořady letních večerů byly vynikající. Václav Hudeček se svými
houslemi, Vlastimil Harapes a jeho vyprávění, vystoupení členů známé Violy, herecký koncert paní
Hany Maciuchové, Carmen Majerové a její dcery Terezy Kostkové, pořad Světlo za Oradour
s francouzskými šansony, koncert staré hudby CON VOCE FESTIVA a další. Nejvíce bychom
chtěly ocenit i pietní vzpomínku dne 10.června. Po dopoledním oficiálním aktu, otevření nové
expozice muzea, dojímavé vzpomínce u sousoší lidických dětí při akci KSČM byl celodenní
program završen nádherným vystoupením místní rodačky Marty Hanfové s jejími hosty, pěveckým
sborem z Buštěhradu a mladou filharmonií ze ZUŠ Na Popelce z Prahy.
Chceme proto poděkovat všem pracovníkům Památníku Lidice za všechny překrásné
zážitky v průběhu letních večerů a popřát všem mnoho elánu, sil a optimismu při přípravě
a zajišťování dalších podobných akcí.
Vděčné návštěvnice
Zdena Biggsová, Anna Černá,
Jaroslava Horáková a Ilona Kottnerová,
učitelky 5. ZŠ Kladno
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Zprávy z knihovny a Památníku Lidice
V úterý 11. července ve 22.00 hod.
zprovoznil Aleš Kachlík webové stránky
Veřejné knihovny Lidice s novou grafickou
úpravou. Občasnou radu mu poskytoval
první webmaster a jeho učitel ze školy Marek
Veselý. Stránky je nutné ještě „dopilovat“
a zaškolit knihovníka. (*zdef) adresa: www.volny.cz/knihovna.lidice
Triumfem účastníků z Kladna skončil první ročník vědomostní
a literární soutěže „Lidice pro 21. století“, kterou vyhlásily Památník Lidice
a Vojenský historický ústav Praha. Ve věkové kategorii od 11 do 14 let obsadila první místo Kristýna Greňová
ze Základní školy Cyrila Boudy a druhé místo Josef Štec ze Základní školy Vodárenská.
V kategorii 15-18 let si celostátní prvenství odnesl student Gymnázia Kladno Roman
Hájek. Ten ještě dostane uznání poroty za svůj esej na téma „Co pro mě znamená,
když se řekne Lidice“. Se všemi letošními vítězi se těšíme na shledanou při slavnostním
vyhlášení výsledků soutěže 14. září 2006 v Památníku Lidice“. Vítězové převezmou ceny a čeká na
ně i vyhlídkový let nad Kladnem a báječný kulturní program v zahradě
Lidické galerie. Vítězství žáků a studentů z Kladna je o to cennější, že
v první kategorii soutěžilo 253 a ve druhé 292 účastníků z celé naší
republiky.
Technicky velice náročná expozice muzea přináší zatím průběžně celou řadu potíží při vlastním provozu. Přestože zkušební provoz
muzea probíhal dva měsíce, nepodařilo se některé notorické závady
a nefunkčnosti ani v tomto období beze zbytku odstranit.
Nejzranitelnějším místem jsou videoprojektory Sanyo, které vykazují
časté výpadky a zásadním způsobem tak komplikují plynulý provoz v muzeu. Některé již byly vyměněny
za nové, ale potíže přesto na některých projekčních místech přetrvávaly. Jednou z příčin vyšší poruchovosti
jsou potíže s klimatizací celého výstavního prostoru. Až po mnoha urgencích a reklamacích s hrozbou
medializace v TELEVIZI u firmy, dodávající tuto část stavby se zjistilo, že chyba se stala při vlastní montáži
klimatizace a nedostatečném odzkoušení při předání stavby v říjnu minulého roku, kdy již bylo chladnější
počasí a závady klimatizace se tak neprojevovaly. Až v prvním červencovém týdnu došlo k výměně některých
ventilů a odladění klimatizace na letní podmínky. Montážnící, kteří opravovali klimatizaci, přitom chladící
kapalinou značně poničili novou stěrkovou podlahu v recepci i v expozici, takže se zřejmě bude v rámci
reklamace a pojištění pokládat letos nová stěrka, což bude znamenat minimálně na 3-4 dny uzavřít muzeum...
Zdaleka ne všichni dodavatelé se takto chovají a zejména stavební profese odváděly práci nejvyšší kvality
s rychlým řešením případných reklamací." (*M. Červencl)
Ve čtvrtek 12. srpna 2004
byla prvně otevřena
Veřejná knihovna Lidice
na staronové adrese:

Tokajická 163.
Předcházelo tomu,
malování, barvení, úklid
a přestěhování knih.

***
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Takové to bylo na šachtě ...

*V sobotu 15.července 2006 se v Hornickém
skanzenu Mayrau ve Vinařicích u Kladna sešlo
ke dvěma stovkám příznivců a obdivovatelů
starého hornického díla a hlavně pak přátelé
kladenského fotografa Josefa Seiferta. Vernisáž
jeho fotografií z hornického prostředí zahájil
čestný občan města Kladna pan Josef Fousek
svým charakteristickým humorem.

Unikátní výstava obsahuje soubor fotografií
z hornického prostředí zachycující jak vrchol, tak
i úpadek kladenských dolů. Podzemní svět plný lopoty
a chlapské odvahy zachycoval svým aparátem pan
Josef Seifert celý život a tak vytvořil ucelený soubor,
který zůstane i po skončení výstavy v září 2006 dále
k dispozici skanzenu a bude dokreslovat to, co
v samotné expozici vidět není, tedy horníky i ostatní
obsluhu dolu při práci.
Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích je zachované
hornické pracoviště s atmosférou dolu po právě
ukončené směně. Tím je dnes unikátní, protože ostatní
doly již nejsou veřejnosti přístupné. Bývalý důl Mayrau
dokumentuje část toho na co bychom měli být pyšní
a hrdí a čím je náš kraj poznamenán na každém kroku –
důlní činností.
*Antonín Nešpor pro Zpravodaj - 15. července 2006
(ilustrační foto z výstavy Josefa Seiferta)

Ve starých Lidicích žilo 14 horníků, včetně těch, kteří už byli ve výslužbě.
HANF VÁCLAV, HIML ANTONÍN, HRONÍK VÁCLAV, HUŘÍK VOJTĚCH, KADLEC JOSEF,
KUBELA VÁCLAV, POSPÍŠIL BOHUMIL, PRYNYCH ALOIS, RADOSTA FRANTIŠEK,
ROM JOSEF, RŮŽENECKÝ JOSEF, TRNKA ANTONÍN, VOKATÝ JAN a VOKOUN JOSEF.
Z n át e

písničku

o

Lidicích

?

Desátého června, časně z rána
přijeli vrahové, z města Kladna.
Přepadli vesnici, kde nic netušící
bydleli horníci, s rodinama.

Přesmutně v údolí, písně hrají,
Lidice však v srdcích, stále žijí.
Všichni vzpomínají, slzy z očí tečou
věnce pokládají, růže kvetou.

Ženy a děti, pryč odvezly
a všechny muže tam, staví ke zdi.
Zazněly výstřely, zem barví se krví
vesnici zapálí, a vyhladí.

Do bronzu odlitý, těla dětí
které nepřežily, kruté žití.
Zraky upírají, ke hrobu svých otců,
promluvit nemohou, zde zůstanou.

Po třech letech domů, se vracejí
zbylé ženy děti, ves hledají.
Zdáli je uvítal, kříž velký dřevěný
kol něho pole jen, osázený.

Dnes zůstat klidnými, to nesmíme
teror světu vládne, dobře víme.
Proto si musíme, v městech a vesnicích
v paměti uchovat, kdo vraždil v Lidicích.

*Text písničky upravil muzikant z Bořanovic Libor Řápek – nahrávku na CD lze vypůjčit v knihovně.
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INZERCE ZPRAVODAJE

přijme na DPP, DPČ pečovatelky, osobní
asistenty pro domácí péči v Praze a na Praze
západ. Požadujeme odpovídající vzdělání, kurz,
praxe. Bližší informace podá:

INFORMACE ZPRAVODAJE
Důležité agendy v Kladně na jednom místě!
Větší komfort, ale hlavně pod jednou střechou,
nabízí od začátku července nové centrum správních
agend magistrátu města Kladna v bývalé budově
spořitelny na náměstí Svobody.
Občané si zde mohou vyřídit vše, co se týká
občanských a řidičských průkazů, cestovních
dokladů a evidence obyvatel, stejně jako
evidence motorových vozidel.
Úřední hodiny:

Pondělí 8.00 – 18.00 hod.

Středa 8.00 – 18.00 hod.

Čtvrtek 8.00 – 15.00 hod.

Komunální volby se blíží
Současné lidické zastupitelstvo už začíná „stříhat metr“. Do konce jejich (i mého) volebního období
zbývají necelé tři měsíce. Prezident republiky vyhlásil volby do Senátu PČR a do zastupitelstev obcí
a stanovil dny jejich konání na pátek 20. a sobotu 21. října 2006.
Naší obce se však týkají pouze volby komunální (do Senátu půjdeme volit až v roce 2008).
Obecní zastupitelstvo stanovilo i pro příští volební období počet zastupitelů na sedm. Do 15. srpna
do 16.00 hodin musí být na OÚ předloženy kandidátní listiny volebních stran, uskupení, sdružení,
koalic i jednotlivců, kteří se chtějí ucházet o funkci obecního zastupitele.
Text: INFORMACE ZPRAVODAJE - připravil: M. Veselý (foto:*zdef)
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Katka

Foto:
J.Karas
Žilina

Katka Slavíková, žákyně 3. B z Lidic, ulice
10. června 1942, navštěvuje od druhé třídy
5. ZŠ v Moskevské ulici v Kladně. Její třídní
učitelkou byla Anna Černá (vlevo na fotografii).
Tato škola, se zaměřením na hudební
výchovu a sport, je vynikající a rodiči
i novými žáky velmi vyhledávaná. Katka
mimo školní povinnosti ještě zpívá
ve školním pěveckém sboru SLUNÍČKO,
který vede učitelka a sbormistryně Mgr. Eva
Moučková (vpravo na fotografii). Učí se také
hrát na flétnu a kytaru. Navštěvuje kroužek
aerobiku. Se svými spolužáky i třídní
učitelkou vybrali za dva roky uvedenou
finanční částku na záchranu vzácného
ptáka - Sovice sněžní.
(*zdef)
(Plakát „Sovice sněžní“ pro 3. B vytvořil Antonín Nešpor st. z Lidic)
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Dobré zprávičky s blahopřáním

Martina Miková,
z Oradourské ulice,
žákyně 5.tř. ZŠ a MŠ Oty Pavla
v Buštěhradě s vynikajícím výsledkem
udělala přijímací zkoušky na GYMNÁZIUM
nám. Edvarda Beneše 1573, Kladno.
Od 1. září 2006 bude navštěvovat víceleté
studium na této škole. Martino,
blahopřejeme a přejeme Ti hodně
úspěchů v životě i při studiu.

(foto: *zdef)

Veronika Kučerová,
z Oradourské ulice,
žákyně 9. tř. 7. ZŠ Vodárenská 2115,
Kladno, (do 7. tř. žákyně ZŠ Buštěhrad)
úspěšně udělala přijímací zkoušky
na Sportovní gymnázium Kladno-Kročehlavy,
Plzeňská ul. 3103. Veroniko, gratulujeme,
že jsi předem nic nevzdala a přejeme Ti
hodně úspěchů v životě i při studiu.

(foto: spolužák - *Aleš Kachlík)
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Památník Lidice – umístění semaforu do křižovatky u zastávky ČSAD
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