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Charles Strasser v Lidicích.

Navštívila nás velmi zajímavá osobnost v podobě pana Strassera. Tento úžasný
muž má za sebou v tomto roce úctyhodných 60 let aktivního pilotování. „Musíš
udržovat svou mysl stále aktivní. To je způsob, jak žiju. Rád létám, cestuji, to je můj
život,“ řekl Strasser, který se už ve svých 17 letech přidal k československé armádě.
Další zajímavé informace si přečtete na str. 6
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Milí a milé!
M á m e z a s e b o u n e j n á r o č n ě j š í m ě s í c n a š í o b c e . Te d y a l e s p o ň j á t o t a k
vnímám, a to nejen jako občanka naší obce a její zastupitelka, ale především jako naše zpravodajka. Z toho vyplývá, že na přelomu června a července nevím, kde mi hlava stojí, pořád někde lítám, zkouším do Zpravodaje nacpat co nejvíce článků, což se mi nedaří, takže nadávám (slušně)
a cpu se u toho čokoládou (neslušně). A vy nyní držíte v rukou konečný
výsledek. Ano – nevešlo se tam zdaleka všechno, ale nevadí, v srpnu si
dáme pokračování, u nás prostě žádná okurková sezóna nebude 
Va š e M í š a K l a p a l o v á , z p r a v o d a j k a

PODĚKOVÁNÍ zaslaná do redakce Lidického zpravodaje
• S
 rdečně děkuji OÚ za blahopřání k mým narozeninám a panu Rambovi za milou návštěvu a předání dárku.
Květuše Muláková

• R
 ádi bychom poděkovali paní starostce Veronice Kellerové za pěkná a upřímná slova během
našeho obřadu v zahradě Lidické galerie. Zároveň děkujeme paní Holubové za organizaci při
svatebním obřadu.

Martina Hodková a Karel Jenčík

• D
 ěkuji Obecnímu úřadu Lidice, zastupitelům za blahopřání a hlavně panu Rambovi za předání
pěkného dárku k mým narozeninám.

Alena Sýkorová

• D
 ěkuji OÚ a zastupitelstvu obce Lidice za dárkový balíček a blahopřání předané panem Tomášem
Skálou.
Ladislav Huml

JUBILANTI v měsíci srpnu
Marie Sotolářová

10.8.

70 let

Marie Šupíková

22.8.

83 let

Jiřina Krausová

24.8.

83 let

Petr Matzke

24.8.

70 let

Vážení jubilanti, přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
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Zápis č. 7/ 2015 z veřejného zasedání OZ Lidice konaného dne
22. 06. 2015 v 17,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lidice
Přítomni: T. Skála, B. Kučera, M. Klapalová, H. Kohoutová
Omluveni: Ing. Monika Vaňhová, V. Kellerová, M. Ramba
Ověřovatelé: B. Kučera, H. Kohoutová
Zapsala: Martina Toulcová
Zasedání zahájil místostarosta obce v 17,00 hodin, přečetl a doplnil program. OZ souhlasí s programem.
Program zasedání:
1. Projednání závěrečného účtu a zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2014
2.	Schválení přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na vybudování dětského hřiště v ulici Josefa
Stříbrného a schválení výsledků výběrového řízení na zhotovitele
3.	Schválení přijetí dotace na dovybudování zahrady v MŠ ze Státního fondu životního prostředí na
projekt Dětského hřiště v přírodním stylu při MŠ Lidice, Akceptační číslo 14176767 a vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce
4.	Informace o výsledku z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva obce Lidice
5.	Schválení přijetí dotace z Operačního programu životního prostředí na projekt zateplení obecní budovy z prostředků Státního fondu životního prostředí a vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce
6.	Schválení přijetí dotace „Rekonstrukce místní komunikace 10. června 1942 v Lidicích“ z Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Střední Čechy, reg. číslo CZ 1.15/1.100/5A02056
a vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce
7. Různé: a) žádost rodiny Matzkeových na pokácení dvou vzrostlých smrků v ulici Josefa Horáka čp. 24
		
b) žádost pana Horešovského na pokácení vzrostlého smrku v ulici Oradourská, čp. 148
Ad1/ Projednání závěrečného účtu a zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2014. Zastupitelstvo obce
se seznámilo se závěrečným účtem a zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2014. OZ schválilo dle
ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích závěrečný účet a zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2014 bez výhrad.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0

Zdržel: 0

Ad2a/ Schválení přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na vybudování dětského hřiště v ulici Josefa Stříbrného a schválení výsledků výběrového řízení na zhotovitele. Místostarosta obce informoval OZ
o přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na vybudování dětského hřiště v ulici Josefa Stříbrného
a dále požádal OZ o projednání výsledků výběrového řízení na zhotovitele. OZ schválilo přijetí dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj na vybudování dětského hřiště v ulici Josefa Stříbrného a dále schválilo
výsledy výběrového řízení na zhotovitele v tomto pořadí: Hřiště.cz, s.r.o. – Brno
TR Antoš, s.r.o. – Turnov
Oz pověřilo starostku obce podpisem smlouvy s firmou Hřiště.cz, s.r.o., Příkop 836/9, 602 00, Brno.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0

Zdržel: 0

Lidický zpravodaj

Červenec 2015

4

Ad3/ Schválení přijetí dotace na dovybudování zahrady v MŠ ze Státního fondu životního prostředí na projekt
Dětského hřiště v přírodním stylu při MŠ Lidice, Akceptační číslo 14176767 a vyhlášení výběrového řízení na
zhotovitele akce. Místostarosta obce informoval OZ o přijetí této dotace a o nutnosti vyhlášení výběrového
řízení na zhotovitele akce. OZ schválilo přijetí dotace na dovybudování zahrady MŠ ze Státního fondu životního
prostředí na projekt Dětského hřiště v přírodním stylu při MŠ Lidice a vyhlášení výběrového řízení na tuto akci.
OZ pověřilo starostku obce vyhlášením výběrového řízení pro tuto dotaci.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel: 0
Ad4/ Informace o výsledku z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva obce Lidice. Místostarosta obce informoval OZ o výsledku z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva obce Lidice. OZ vzalo na vědomí výsledky
z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva obce Lidice.
Ad5/ Schválení přijetí dotace z Operačního programu životního prostředí na projekt zateplení obecní budovy
z prostředků Státního fondu životního prostředí a vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce. Místostarosta obce informoval OZ o přijetí dotace z Operačního programu živ. prostředí na projekt zateplení obecní
budovy z prostředků Státního fondu životního prostředí a o nutnosti vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele
akce. OZ schválilo přijetí dotace z Operačního programu životního prostředí na projekt zateplení obecní budovy
z prostředků Státního fondu živ. prostř. a vyhlášení výběrového řízení. OZ pověřilo starostku obce vyhlášením
výběrového řízení na zhotovitele akce.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel: 0
Ad6/ Schválení přijetí dotace „Rekonstrukce místní komunikace 10. června 1942 v Lidicích“ z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Střední Čechy, reg. číslo CZ 1.15/1.100/5A02056 a vyhlášení výběrového
řízení na zhotovitele akce. Místostarosta obce informoval OZ o přijetí dotace „Rekonstrukce místní komunikace 10.
června 1942 v Lidicích“ z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Střední Čechy a o nutnosti
vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce. OZ schválilo přijetí této dotace a vyhlášení výběrového řízení. OZ
pověřilo starostku obce vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele akce.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel: 0
Ad7a/ Žádost rodiny Matzkeových na pokácení dvou vzrostlých smrků v ulici Josefa Horáka čp. 24. Místostarosta obce předložil OZ žádost rodiny Matzkeových na pokácení dvou vzrostlých stromů. Stromy jsou přerostlé,
napadené škůdcem a zasahují do chodníku. OZ schválilo pokácení těchto dvou vzrostlých smrků v době vegetačního klidu.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel: 0
Ad7b/ Žádost rodiny Matzkeových na pokácení dvou vzrostlých smrků v ulici Josefa Horáka čp. 24. Místostarosta obce předložil OZ žádost rodiny Matzkeových na pokácení dvou vzrostlých stromů. Stromy jsou přerostlé,
napadené škůdcem a zasahují do chodníku. OZ schválilo pokácení těchto dvou vzrostlých smrků v době vegetačního klidu.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel: 0
Ad7b/ Žádost pana Horešovského na pokácení dvou vzrostlého smrku v ulici Oradourská čp, 148. Místostarosta obce předložil OZ žádost pana Horešovského o povolení k pokácení vzrostlého smrku. Smrk je napaden
škůdcem, dochází k jeho usychání a jeho stáří představuje nebezpečí pro majitele domu. OZ schválilo pokácení
těchto dvou vzrostlých smrků v době vegetačního klidu.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel: 0
Zasedání ukončeno v 17:25 hodin.
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Lidická tragédie varuje před jakoukoli totalitou
a zlem
Text a foto: http://kladensky.denik.cz/

Lidé by se měli poučit z historie a včas čelit zlu a neustupovat mu, prohlásil v Lidicích místopředseda
Senátu Přemysl Sobotka (ODS) na pietním aktu k 73. výročí vyhlazení obce nacisty.
Spolu s ním si památku lidické tragédie připomnělo několik stovek lidí včetně pamětníků, zástupců
armády, skautů či sokolů. Věnce k hromadnému hrobu lidických mužů položili i ministr kultury Daniel
Herman (KDU-ČSL), místopředseda
Sněmovny Vojtěch Filip (KSČM) a ministr
pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD).
Podle Sobotky je otázkou, nakolik
jsou lidé dnes schopni poučit se z historie a čelit zlu. „Zlo v dějinách jen mění
podoby a střídá důraz, jednou na třídní,
jindy rasovou nebo náboženskou odlišnost,“ řekl.
Ustupovat fanatickým zločincům,
nebo jim vytvářet nástupní prostory pro
možnou likvidaci svobody a civilizace, by podle něj bylo stejně nesmyslné a absurdní jako počínání
západních politiků Nevillea Chamberlaina a Waltera Runcimana v roce 1938, kteří si podle Sobotky
naivně mysleli, že dělají něco pro mír a odvrácení válečného konfliktu, ale na konci jejich přístupu
byla druhá světová válka, tragédie Lidic a miliony mrtvých po celém světě.
„Z mementa ustupování zlu bychom se
měli stále učit a měli bychom ho vždy připomenout, zvláště zde v Lidicích,“ prohlásil
Sobotka, který prý věří, že je na světě stále více přemýšlivých, aktivních, odvážných
a důsledných lidí, kteří nedovolí, aby se zlo
šířilo jako mor a způsobovalo nové tragédie
lidického formátu.
K připomínání historických událostí vyzval
také předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička, podle nějž je to zapotřebí
k tomu, aby lidé nedopustili opakování krvavé minulosti. Starostka Lidic Veronika Kellerová poukázala na to, že se začalo znovu válčit v Evropě.
„My si tady říkáme, aby se ty hrůzy neopakovaly,
ale lidstvo je nepoučitelné, ať znova slyší, kolik tu
zahynulo mužů a dětí,“ řekla. „Je to tragédie, která varuje před jakoukoliv totalitou, zlem a násilím,
a proto je třeba se tady scházet,“ prohlásil o osudu
Lidic ministr kultury Herman.
Pietnímu aktu předcházela bohoslužba na základech kostela svatého Martina. Na programu pietní
vzpomínky byla i přehlídka dětských sborů Světlo za
Lidice.
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Prezident Andrej Kiska přijel uctít památku obětí
lidické tragédie
Text a foto: www.lidice-memorial.cz, Milouš Červencl
V den 73. výročí lidické tragédie přijel do Lidic poklonit se památce obětí prezident Slovenské republiky Andrej
Kiska v rámci své neoficiální pracovní návštěvy ČR. Tato návštěva byla pro Lidice velkou událostí, už i proto, že
A. Kiska je první slovenský prezident v historii, který Lidice navštívil.
V Lidicích byl slovenský prezident Andrej Kiska přivítán starostkou obce, lidickými pamětníky Miloslavou
Kalibovou, Marií Šupíkovou, Pavlem Horešovským a vedením Památníku Lidice.
V jejich doprovodu položil kytici na společný hrob lidických mužů a k sousoší lidických dětí, kde mu zazpíval
dětský pěvecký sbor Sluníčko z 5. základní školy Kladno.
Při odborném výkladu byla prezidentovi představena dcera autorky sousoší Sylvie Klánová.
Závěr návštěvy patřil expozici muzea za doprovodu
pamětníků, se kterými se pan prezident rozloučil v recepci
muzea a poděkoval všem za přijetí i za vzornou péči o toto památné místo.
Společně s panem prezidentem se návštěvy zúčastnil slovenský velvyslanec Peter Weiss. Před odjezdem
provedl pan prezident zápis do knihy hostů a převzal kytici od členky sboru Sluníčko.

Návštěva Charlese Strassera v Lidicích
Foto a text: www.lidice-memorial.cz, Ivona Kasalická
V úterý 9. 6. 2015 navštívil Lidice vzácný host, pan Charles Strasser, který je s historií obce až překvapivě těsně svázán. Byl to totiž právě jeho otec, který podnítil
spojení mezi městem Stoke on Trent, v něm praktikujícím lékařem židovského původu Barnettem Strossem a obcí Lidice. Právě Barnett Stross se stal díky tomuto
přátelství jedním ze zakladatelů hnutí Lidice Shall Live, které bylo založeno v září
1942 v severoanglickém Stoke on Trentu, jehož obyvatelé po válce darovali na obnovu obce velkou finanční částku.
Charles Strasser se narodil v Palestině, později se přestěhoval do Československa a v roce 1938 odjel do Velké Británie, kde se k němu těsně před vypuknutím 2.
světové války připojili i jeho rodiče. Charles se v Anglii stal členem československé
armády a s obrněnou brigádou se dostal v roce 1945 až na území Československa.
Po válce se vrátil do Velké Británie, kde pracoval jako profesionální fotograf
a později založil i svou vlastní firmu. Na Lidice, jejich osud i spojení s Velkou Británií
nikdy nezapomněl i díky osobnímu přátelství s Barnettem Strossem, kterému osud
Lidic rovněž nebyl lhostejný a který mimo zásluhy na znovuobnovení obce inicioval i založení Sadu míru a přátelství
nebo vznik výjimečné kolekce výtvarného umění Lidická sbírka.
Pan Strasser navštívil Lidice již několikrát, tentokrát je však navštívil i se svojí dcerou a přáteli. V Lidicích se na
Obecním úřadě obce Lidice setkal s lidickou pamětnicí – lidickým dítětem Marií Šupíkovou, starostkou obce Veronikou Kellerovou, ředitelem Památníku Lidice Miloušem Červenclem, jakož i vedením obce i dalšími pracovníky Památníku Lidice. V Lidické galerii si prohlédl Lidickou sbírku i práce dětí z mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice
a v tichosti setrval u sousoší dětských obětí na pietním území, na místě, kde dříve stávala obec Lidice. Jeho znalost
historie, skvělá čeština i upřímný zájem o Lidice historické i současné všechny mile překvapila. Jeho životní příběh
a odvaha, kterou prokázal, byla oceněna jedním z nejvyšších britských ocenění Officer OBE (Order of the British
Empire) a Záslužným křížem III. stupně, který mu v roce 2012 udělil ministr obrany Alexandr Vondra.
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PidiLidi na celostátní přehlídce dětského divadla
ve Svitavách
Text a foto: www.lidice-memorial.cz, K. Rezková
Ve dnech 13. – 17. června 2015 probíhal ve Svitavách 44. ročník přehlídky dětského divadla. V kulturním
centru Fabrika se tak mohlo představit osmnáct nejlepších dětských divadelních souborů z celé republiky.
Dětský divadelní soubor PidiLidi při Památníku Lidice jako jediný zastupoval Středočeský kraj a reprezentoval Památník Lidice se svou inscenací Polednice.
Představení vzniklo na motivy básně K. J. Erbena, děti však vnesly do tohoto tématu i svůj dnešní pohled na zlobení, vztah s maminkou a na strašení vůbec. Soubor se naučil pracovat s poezií, symbolickým
divadlem a stínohrou.
Soubor se na přehlídku přepravil díky společnosti Pragotour+, s.r.o. a strávil ve Svitavách dva příjemné a inspirující dny. Děti viděly představení jiných
souborů, zúčastnily se dětských diskuzních klubů a vyzkoušely si hrát v profesionálně vybaveném sále.
Pro soubor to byla opravdu velká zkušenost, neboť hrál hned dvakrát v jednom dni a to nejen pro ostatní děti ze souborů, ale také pro seminaristy, studenty vysokých škol, novináře, fotografy a desetičlennou odbornou porotu z řad
divadelníků, dramaturgů i scénografů.
Hodnocení poroty bylo velmi kladné a pozitivní, hovořilo se o kvalitním
a smysluplném divadelním představení a nutno zmínit, že se také hovořilo
o představení
jako o jednom z nejzajímavějších počinů
na celé celostátní přehlídce.
Pro všechny to byl nezapomenutelný
zážitek, po představení se diváci ptali dětí
na Lidice, a o to dojemnější bylo poslouchat
odpovědi dětí ze souboru, protože si byly
velmi dobře vědomy, že Lidice k našemu
souboru patří a my můžeme i díky divadlu
dále šířit jejich odkaz a vzpomínku.
Z hodnocení Poroty:
PIDILIDI, PAMÁTNÍK LIDICE – POLEDNICE
Inscenace Erbenovy Polednice (režie Kateřina Oplatková Rezková) začíná hrůzostrašnou stínohrou, v níž
se objevuje řada rukou a červená světla, což evokuje obraz odpovídající tomu, jak tuto baladu známe.
Pak všichni vycházejí před plátno, položí do půlkruhu červené svíčky a začínají obrazy a metaforami
vysvětlovat obsah básně. A především současný pohled na téma vztahu matky a dítěte, protože ten je
v podstatě stále stejný. Cenné ale rozhodně je, že původní předlohu nezesměšňují. Čtyři dívky si navlékají
zástěry a gumové rukavice a stávají se kolektivní matkou a všichni ostatní dítětem, usazeným u svých
tabletů, iPodů a tak podobně. A odehrává se gradace vytáčení matky dítětem, které má legraci i z toho,
že chce matka volat polednici, protože strašidla dnes už neexistují. Nejdřív se matka nedovolá, pak je to
omyl a maminka odchází a děti volají polednici z legrace, ale když se pak v závěru ozvou kroky, volají
maminku. Byla to sugestivní a působivá koláž. V každém případě jde ale o úctyhodné dílo, které nás
zaujalo. Také ve veřejné diskusi bylo oceněno zachování balady, a že to má k Erbenovi pořád dost blízko.
Také zde v rámci diskuse o tématu padl mimo jiné názor, že je to o dětech, které se za každou cenu o něco
pokoušejí, ale když je jim nejhůř, volají matku. A v tom že je posun proti Erbenovi, kde je to hlavně o matce
a tady hlavně o dítěti. A od lektorů jsme se dozvěděli, že pro soubor byly svíčky, jejichž významy jsme četli
různě, symbolem života dětí, které nakonec sfouknutím svíček zemřou.
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text: Irena Přibylová a Petra Radová

Vážení a milí,

léto je tu – zasloužené volno, prázdniny, čas dovolených a především čas odpočinku a pohody. Ale
i v tomto krásném pohodovém období musíme do práce a kampak s našimi nejmenšími, když babičky pracují stejně tak, jako my nebo bydlí strááášně daleko. Nabízíme Vám proto možnost využít
kroužek Prázdninová školička, který je určen všem dětem ve věku 2,5 – 8 let.
Kroužek Prázdninová školička bude probíhat v první polovině července a v druhé polovině srpna.
Více informací najdete na www.mclidicky.cz, pro přihlášení do kroužku pište na info@mclidicky.cz
nebo volejte na tel: 605 806 074.
V ostatních prázdninových týdnech bude centrum zavřené. Budeme rekonstruovat a zařizovat
novou šatnu pro děti a také je nutné udělat několik drobných oprav a úprav, aby se našim nejmilejším
malým u nás po prázdninách líbilo  Užijte si prázdniny!

Program MC Lidičky na ČERVENEC 2015
Kroužek Prázdninová školička
Nabízíme v následujících termínech:
Červenec:
7. 7. – 10. 7.
13. 7. – 17. 7.
Srpen:
17. 8. – 21. 8.
24. 8. – 28. 8.
31. 8.

V čase 7:30 – 12:00 hod. (případně v čase 7:00 – 16:00 hod.). Více informací najdete na www.mclidicky.cz.

Ivančické setkání při výročí lidické tragédie
Text a foto: Marie Abrahamová

Stalo se tradicí, že občané a školní mládež Ivančic se
na výročí lidické tragédie setkávají u svého památníčku.
Nejinak tomu bylo i letos 10. června. Musíme připomínat smutnou událost zvláště mladé generaci. Proto také
každoročně pořádáme zájezdy se studenty a žáky do
Lidic, zdůraznil člen předsednictva OV ČSBS Brno-venkov Ing. Pavel Pavlík ve svém projevu. Žáci ZŠ Široká
v Ivančicích pak všechny doprovodili na zahradu školy,
kde spolu s pedagogy pečují o hrušeň z Lidic, kterou si
letos v dubnu přivezli.
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Památník Lidice navštívil 1. června 2015 premiér Arménie
Hovik Abrahamyan
Text: M. Červencl Foto: www.lidice-memorial.cz,
Při příležitosti zahájení výstavy „Odejmuté dětství: dětské oběti arménské genocidy“ navštívil 1. června 2015 Památník Lidice předseda vlády Arménské republiky J. E. Hovik Abrahamyan s početným doprovodem ministrů a poslanců. Přítomni byli i velvyslanci obou států, Tigran Seiranian a Petr Mikyska.
V Lidicích přivítali tuto vzácnou delegaci ministr kultury ČR Daniel Herman, poslanec Robin Böhnisch, starostka obce Lidice Veronika Kellerová a vedení Památníku Lidice. Na úvod návštěvy položila delegace věnec
a kytice k Pomníku dětským obětem válek.
Hlavním bodem programu návštěvy bylo zahájení výstavy
„Odejmuté dětství“. Arménský premiér zdůraznil, že největšími oběťmi každého válečného konfliktu jsou především děti
a vyjádřil potěšení, že tato výstava může mít premiéru právě
v Lidicích, kde děti měly za války nejkrutější osud. Připomněl
také 100. výročí arménské genocidy. Ministr kultury upozornil
na mnoho podobných osudů v dějinách Arménců a Čechů, připomněl dávné kořeny křesťanství v Arménii a připomněl dětské oběti válečných konfliktů těmito slovy: „Výstava připomíná
událost, při níž mnoho dětí přišlo o své rodiče nebo dokonce o svůj vlastní život a nabízí návštěvníkům
možnost vcítit se do kruté reality sirotků či života v sirotčincích, nemluvě o duševních traumatech přeživších
dětských obětí a narušení jejich životů“. Arménský velvyslanec poděkoval za spolupráci s Památníkem Lidice a za možnost prezentovat zde výstavu o genocidě arménských dětí. Slavnostní přestřižení
pásky se ujal pan premiér, ministr kultury a přeživší lidické dítě Marie
Šupíková.
Po prohlídce výstavy se delegace vydala zcela netradičně pěšky Lidicemi do galerie, aby si její členové prohlédli výstavu 43. ročníku
Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice, ve které jsou tradičně
úspěšné i arménské děti. Po zápisu do pamětní knihy delegace
v čele s premiérem Hovikem Abrahamyanem odjela do Prahy. V Lidické galerii zůstali ministr kultury Daniel Herman s ředitelem zahraničního odboru MK ČR Petrem Hnízdo a zevrubně se seznámili s celou dětskou výstavou. Tato návštěva
opět potvrdila, že Lidice mají ve světě stále značný ohlas. Podle informace od arménské delegace, bude
během několika týdnů přejmenována jedna z ulic v Arménii na Lidickou.

Na Mayrovce uctili památku popravených horníků z Lidic
Text a foto: Kladenský deník /redakčně zkráceno/
Pietní akt uctění památky zastřeleným horníkům z Lidic se
uskutečnil v sobotu dopoledne v Hornickém skanzenu Mayrau
ve Vinařicích. Vzpomínku pořádal kladenský a lidický Český
svaz bojovníků za svobodu.
Lidice u Kladna byly za druhé světové války 10. června 1942
vyhlazeny německými nacisty. Muže zastřelili, ženy i s dětmi
odvlekli do kladenského gymnázia. Zde je nacisté rozdělili.
Ženy putovaly do koncentračního tábora Ravensbrück. Naprostou většinu dětí usmrtili ve vyhlazovacím táboře Chelmno.
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Po příchodu německých nacistických jednotek 10. června 1942 do Lidic byly ženy a děti shromážděny
v budově místní školy, odkud byly následujícího dne odvezeny do kladenského gymnázia. Zde strávily
společně tři dny. Dne 13. června 1942 byly ženy od svých dětí odloučeny a deportovány do koncentračního tábora Ravensbrück v Německu. Po ukončení II. světové války se jich do vlasti vrátilo, z 203 pouze
143.
60 lidických žen zemřelo v koncentračním táboře Ravensbrück nebo na střelnici v Kobylisích. Tři z lidických žen přišly o život na pochodu smrti na konci války. Pro přeživší matky bylo po návratu nejdůležitější
nalezení jejich dětí, jak zaznělo na první lidické tryzně 10. června 1945 z úst lidické matky, paní Hroníkové. Setkání s dětmi po válce však bylo dopřáno jen několika lidickým ženám.
Putovní výstava přibližuje návštěvníkům pohnuté osudy lidických žen, poznamenané ztrátou mužů a dětí.
Otevřeno denně od 9:00 – 18:00 hodin.

Putovní výstava MDVV 1999 – 2009
k vidění v Galerii Harfa v Praze
Od 2. 6. do 12. 7. 2015 bude v přízemí obchodního centra Galerie Harfa v Praze 9 Libeň otevřena putovní výstava
nejlepších oceněných kreseb v MDVV Lidice v letech 19992009. Výstava je přístupná v době otevření OC Galerie Harfa
tj. od 9 do 23 hodin, dopravní spojení: Metro B, stanice Českomoravská, vedle O2 Arény.

Letos se u hrušně sešlo o něco více lidí
Text: A. Nešpor Foto: archiv OSL
K hrušni přišli pěvci Hornického pěveckého sboru z Kladna v gala. Tak velké těleso, co pamatuji, zde ještě
nebylo. Pod taktovkou Karla Louly sbor dvěma skladbami, zarámoval proslov Stanislava Motla. Vyslechli
jsme si velmi pěkné povyprávění o lidických letcích, Josefu Horákovi a Josefu Stříbrném. Jak by ne, pan
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Motl zvolil časově aktuální téma. Sté nedožité
narozeniny obou našich hrdinů si připomeneme letos v červnu a červenci.
Po pietním shromáždění u Památné Lidické
hrušně se přítomní odebrali do Oázy. Vernisáž
výstavy zahájil svým vystoupením Hornický
pěvecký sbor. Zazněly písně Janáčkovy, Suchoně, Malátovy a dalších hudebních skladatelů. Vystoupení pěvců bylo provázeno nadšeným potleskem z auditoria. Na závěr sbor
přidal známou lidovou píseň v úpravě Miloslava Hroňka „Prší, prší“.
Na vernisáži přivítal předseda Občanského sdružení Lidice, pan Nešpor vzácné hosty.
Jednak z Grónska přijeli na pravidelnou návštěvu Čech, manželé Alena a Jaroslav Klempířovi, kteří přijali pozvání ke shromáždění. Pan Jaroslav je sice z Grónska, dokonce velvyslanec v České republice,
ale není to skutečný obyvatel tohoto největšího ostrova. Pan velvyslanec je Čech, který už dlouhé roky
v Grónsku žije.
Další význačná návštěva přijela
z Walesu. Manželé Pat a Arwel
Michael pracují v tamní společnosti pro udržení kulturního dědictví Velšanů. Pan Arwel byl jedním
z dětských herců v Jeningsově filmu „Ztichlá ves“, pojednávajícím
o osudu Lidic. Film byl natočen
ve vesnici Cwmgiedd a herci byli
samotní obyvatelé této hornické vesnice.
Protože rodiče a prarodiče dnešních obyvatel Cwmgieddu ve filmu hráli sami sebe, tak si každoročně
ten film pouštějí a připomínají si nejen historii Lidic, ale zároveň se mohou podívat na svoje příbuzné.
Před dvěma roky naše sdružení, společnosti pro udržení kulturního dědictví ve Velsu, přislíbilo vysadit
v Cwmgieddu další dceřinou hrušeň. V tento moment je už naroubovaná hrušeň „za kanálem“ a připravuje
se k výsadbě na místě poblíž vitríny připomínající propojení obce s Lidicemi. O oficiální výsadbě, která
se plánuje na konec června t.r. a které se účastní členka našeho sdružení, paní Pavla Nešpor Bellisová,
nabídneme čtenářům Zpravodaje reportáž.
Při vernisáži byli pozdraveni nepřítomní dárci obrazů a uměleckých děl a těm, kteří přišli
osobně byla věnována květina. Po zahájení
výstavy následovala pro návštěvníky volná zábava a pro členy sdružení i valná hromada.
Přestože v týdnu pršelo, jen se lilo, při shromáždění se počasí umoudřilo. Jediné, čeho litujeme, je malý počet obyvatel Lidic. Ti, co přišli, by
se dali spočítat na prstech.
Poděkování patří členům a příznivcům našeho
sdružení za jejich snahu o zvýšení povědomí

historického odkazu Lidické tragedie.
Letošní hrušňové shromáždění a návazný program v Oáze byl zatím ze všech ročníků nejzdařilejší. To
není samochvála, ale fakt, který leckteří účastníci – pamětníci předchozích ročníků, potvrdili.
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Cestou pochodu smrti z Ravensbrücku do Crivitz po 70 letech
Text a foto: Milena Městecká
Budou tam hromadné hroby z konce války, s 300, 400 i více obětmi, silnicemi tehdy táhly proudy heftlingů na pochodech smrti, prchající armády, utečenců, zajatců, příkopy byly poseté mrtvými, kdo nestačil
tempu, byl nemilosrdně zastřelen ....takové myšlenky mi neustále táhly hlavou, když jsem přijížděla letos
do Ravensbrücku a sledovala jinak poklidnou a krásnou krajinu, plnou rozlehlých luk, lesů a jezer, kam si
dnes spousta z nás spíš jede odpočinout na dovolenou.
Na první 130 km dlouhý pochod Ravensbrück-Crivitz, který prošlo 46 Lidických žen jsem přijela odpoledne
v úterý 28.4. – přesně před 70 lety odtud vyháněli ženy z Appelplatzu na pochody smrti. Po velkých skupinách,
uvádí se 500 – 2000 žen. Není divu, že skupinky Lidických žen nevěděly o sobě navzájem a tedy dnes nedokáží říci, kdo šel s kým a jak se vlastně přesně vrátil domů. O to víc mě těšilo, že tak jako u novoborské trasy
už víme dnes i jména žen, které prošly trasu Ravensbrück-Crivitz. Díky dokumentům z archivu, ale i vzpomínkám tři žijících Lidických žen, paní Milady Cábové, Miloslavy Kalibové a její sestry Jaroslavy Skleničkové.
Jako vždy jsem prošla Památník KT, došla k jezeru a položila na něj růže za mrtvé, jejichž popel sem za
války házeli z krematoria. Prohlédla jsem si, co je nového – přibylo několik výstav, deska Mileně Jesenské,
byla osazena při letošních slavnostech k 70. výročí osvobození koncentračního tábora, také díky Kateřině
Kočkové z Českého výboru pro KT Ravensbrück. Pak jsem se vydala do Fürstenbergu, do města na druhé
straně jezera, na místní hřbitov. První hromadný hrob – 421 mužů, žen a dětí nalezených v okolí v období
let 1945 – 1948. Beze jmen. Mohou tam ležet i ženy z Lidic, tři se nevrátily z pochodů smrti, dvě prokazatelně s posledním pobytem v koncentračním táboře
Ravensbrück. A večer jsem ještě prošla Jugendlager,
místo, kde se nacisté rozhodli „převychovat“ mladé
dívky, mnohdy horším režimem, než měl samotný
ženský lágr. Hlavně byl Jugendlager v závěru roku
1944 „čekárnou na smrt“, umísťovaly zde ženy těžce nemocné, k likvidaci, bez péče, bez stravy je zde
nechávali umírat, či jim pomohli na onen svět smrtící
injekcí. Tak mi nějak v to úterý večer nebylo veselo.
Ale těšilo mě, že se ke mě za pár dní přidají tři vnučky
paní Kalibové – Klára Kalibová a Eliška a Šárka Kadlecovy. Těšily mě sms a pozdravy od velké spousty
přátel, že na mě myslí a přejí krásné počasí na cestu.
Ve středu ráno, 29.4., jsem vyrazila z Appelplatzu na cestu a hned za první zatáčkou mě čekalo setkání se Sabine Arend z Památníku Ravensbrück. Jela do práce a tak mi jen krátce řekla o slavnostech
k osvobození KT, které se vydařily, radost měli z účasti ještě relativně mnoha přeživších žen, hlavně
z Polska, se kterými měl každý možnost si promluvit, vyslechnout jejich autentické vzpomínky. Pak už
jsem pokračovala dál na Neustrelitz a Wesenberg. Nikoliv po dnešní hlavní silnici, ale vedle vlevo, lesem,
podél železniční trati, kde přibližně tehdy hlavní cesta vedla. V tomto lese je doloženo několik příběhů,
kdy se ženám podařilo uniknout z pochodu smrti a místní je v lese či v obcích skrývali (např. svědectví
z knihy Tage der Angst und der Hoffnung). Ve Wesenbergu byl na hřbitově další hromadný hrob, ten bylo
obtížné najít a byl nejen beze jmen, ale i bez počtu obětí, jen nápis „Mrtví zavazují, květen 1945“. Mířila
jsem dál na Mirow, kam jsem dorazila v půl osmé večer. Na hřbitov, kde byl hromadný hrom 321 obětí
z posledních dnů roku 1945, 79 z nich vyjmenovaných. Paní Skleničková ve své knize Jako chlapce by
mě zastřelili vzpomínala, jak jim SS stráže až o půlnoci v lese před Mirowem dovolily tři hodiny spánku.
Byly po 40 km pochodu v nedostatečném oblečení, obutí, vyčerpané, mnohé nemocné. Já zamířila za
Mirowem, těsně před bývalým letištěm v Rechlinu, do lesa na spaní. V bezpečí, se spacákem, ráno byla
pořádná zima, všechny ty dny kolem 3 – 5 stupňů. Neumím si představit, jak ženy tehdy venku spaly bez
přikrývek, zahřívaly se jedna o druhou.

Lidický zpravodaj

Červenec 2015

13

Čtvrtek ráno, 30.4., druhý den pochodu, jsem vyrazila kolem letiště Rechlin, přes památník bývalého
pobočného KT Retzow, směrem dál na západ. Bylo pod mrakem a jako předchozí den příjemně na cestu,
kolem 12 – 14 stupňů. Prošla jsem silnicí přes jezero Klein Müritz na Vipperow a zase z hlavní silnice
odbočila na starou cestu na Röbel/Müritz. U samoty Solzow jsem vyslechla vyprávění starší ženy, která
mi jednak potvrdila, že tudy opravdu na konci války vedla stará hlavní cesta na Röbel, ale také mi řekla
příběh, který slyšela od maminky. Tehdy kolem jejich domu hnali jeden z transportů smrti z Ravensbrücku
a dvě ženy v těžkém stavu přenesly k nim do domu. Bohužel obě krátce na to zemřely. Ještě teď měla
v očích smutek a označovala ty časy za velmi těžké, časy pochodů smrti, Todesmarschen. Pokračovala
jsem tedy do Röbel/Müritz, jsou to vlastně dvě spojená města, dva velké kostely. Mohly by si je naše žijící
ženy připomenout na obrázcích, vzpomenout si, že tudy procházely? K tomu se ještě doufám brzy spolu
dostaneme a prohlédneme je. Marně jsem ale hledala hroby obětí z konce války, hřbitov je zde velký, ale
v městě byly pouze pomníky obětem a na hřbitově nicneříkající, ale zde všude velmi často používaný
nápis „vzpomínáme na všechny oběti války“. Pro mě naprosto zavádějící, ne-li urážející, spojující nespojitelné, tedy oběti nacismu a ty, kteří za nacistické Německo bojovali. Měla jsem ale před sebou ještě
dlouhou cestu, až k Malchowu. Kousek před ním jsem přespala v lese, už s potěšující sms od skupinky
„Kalibovic vnuček“, že mě zítra budou čekat asi v 15 km vzdáleném Karowě.
Pátek ráno, 1.5., třetí den na trase, bylo sychravo a mrholilo. Došla jsem do staré části města Malchowa,
kolem hřbitova. Žádné hroby z konce války jsem nenašla, což bylo s podivem, v Malchowě byl KT, kam
právě pochod smrti žen z Ravensbrücku původně mířil. Prošla jsem celým městem a rozehřála se na čaji
ve vzácně otevřené pekárně. Bylo 1.5., tedy svátek, všude zavřeno, poklid. A vzpomínala, paní Cábová
šla ve skupině, která před Malchowem velmi dlouho čekala na přijetí do tábora, snad celý den. Paní Skleničková se sestrou a maminkou šly až v další skupině, před Malchowem je ještě dozorkyně zorganizovala
do pětistupů a než došly na náměstí, zjistily, že SS dozor je pryč. Spojily se podle národností, skupina 63
Češek, včetně 46 žen z Lidic se vydala na další cestu. Šlapala jsem tedy městem dál, hledala památník
KT a až na konci města jsem našla pomník obětem KT obklopený početnými hroby padlých rudoarmějců s nápisem „v blízkosti tohoto místa se nacházel KT Malchow“. Pokračovala jsem dál lesem, kde
tehdy české ženy zřejmě přespaly, bez SS dozoru,
sice volné, ale nechráněné, v neklidné chladné noci,
za zvuků a dunění děl blížící se fronty. Na poledne
jsem došla do Karowa a potkaly jsme se konečně
s Eliškou, Šárkou, Klárou a její kolegyní Katkou. Už
se šlo veseleji, povídaly jsme, pršelo a nepršelo, než
holky stihly natáhnout pláštěnky, většinou déšť ustal.
Za Neu Poserinem nás předjel vůz tažený poníky
s rozvernou osádkou, kolem se vodili mladí za ruce,
první máj se vším všudy. Na to tehdy ženy z Lidic asi
ani nevzpomněly. K večeru jsme došly do Wendisch
Waren, holky pokračovaly pěšky do Goldbergu a převezly auto na zítra do Herzbergu, nocleh měly v 8 km vzdáleném Sandhofu, kde jsem kousek od nich
přespala v lese.
Sobota ráno, 2.5., v den kdy Lidické ženy došly do cíle v lese u Crivitz, jsme vyrazily společně znovu na
trasu. Prošly jsme znovu asi 8 km včerejší cesty a zamířily přes vesnice do Herzbergu, odkud holky vyrazily zpět domů. Opustila jsem je 2 km od jejich cíle, velmi vděčná za to, že se ke mě přidaly a pokračovala
dál na Crivitz. Únava se začala dostavovat, trasa byla ten den dlouhá, ale aspoň, že nepršelo. A vodu
jsem taky dostala, kdekoliv jsem o ni požádala, na rozdíl od časů pochodů smrti, kdy ji heftlingům často
odmítli. Přespala jsem v lese před Crivitz, trochu mě to mrzelo, chtěla jsem projít Crivitz a spát až v lese
za městem. Tam bylo místo původního tábora vězňů z pochodu smrti ze Sachsenhausenu, kteří se ten
večer českých žen ujaly, a ony se konečně cítily více v bezpečí.
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V neděli ráno 3.5. byl den, kdy se zde ženy i muži dozvěděli, že je přešla fronta a jsou tedy osvobozeni.
Vycházím z lesa brzy, čeká mě cesta z Crivitz vlakem domů. Procházím městem ještě v ranním oparu, až
ke křižovatce před jezerem. Směrovky ukazují na Schwerin, kam ženy cestu nezvolily, byl zde repatriační
tábor a podmínky nedobré, dokonce i německý dozor. Další směrovka je na Parchim, tam se vydaly
ženy z jiných skupin, jak vím např. ze zapsané vzpomínky
paní Vachtrové-Zbrojkové, díky Markovi, jejímu vnukovi. Procházím hlavním vchodem na hřbitov, přímo před ním je opět
řada bílých křížů a zřejmě nedávno osazená deska se jmény
padlých německých obětí v druhé světové válce. Hromadný
hrob ostatním obětem je až vzadu na hřbitově, beze jmen
a celkového počtu, ještě dále, už se jmény je hrob polských
matek a jejich dětí, nasazených zde na nucené práce.
Vlak mi jede za chvilku, přes Schwerin a Berlín se vracím
domů. Myslím na návrat 46 Lidických žen, 1.6. 1945 je vezly
autobusy z Neubrandenburgu, přes Cínovec, kde se teprve
některé z nich dozvěděly, co se stalo v Lidicích. Letos 31.5. byl
na Cínovci odhalen pomník připomínky tohoto návratu, Lidické ženy paní Kalibová a paní Cábová a také
Lidické dítě paní Čepelová, se jeho odhalení zúčastnily. A vyjádřeno slovy pana Motla, který věnoval
tématu svůj červnový pořad Návrat domů, statečnost těch žen bere i po letech dech.

Pomníčky na Cínovci
Text: A. Nešpor Foto: archiv OSL

I přes Cínovec se vracely transporty smrti. Cínovec se také stal místem posledních bojů s fanatickými nacisty.
Koncem války se přes příhraniční oblasti Krušných hor vracely domů do osvobozené vlasti skupiny vězňů
z koncentračních táborů.
Byl první červen roku 1945, kdy k prastarému „Hraničnímu
buku“, který od pradávna označoval česko-německý přechod,
přišli vojáci z Kladenské posádky společně s legionáři, přivítat Lidické ženy, vracející se z koncentračního tábora Ravensbrück. Pod vztyčenou československou vlajkou tehdy
zazněla naše hymna.
Jaké to tenkrát na Cínovci bylo, vyprávěla letos v poslední
květnové neděli, paní Miloslava Kalibová. Na stejné místo,
téměř přesně po 70 letech, přijela s delegací z Lidic také paní
Milada Cábová a jedno z lidických dětí – paní Věra Čepelová.
Na závěr oficiálních projevů byla přečtena jména 46 Lidických
žen, které se přes Cínovec vracely domů.
Božena Brejchová, Anežka Černá, Růžena Frejová, Marie Hanžlová, Terezie Horáková, Květa Hroníková,
Zdeňka Hroníková, Anna Chalupová, Helena Jelínková, Anna Korecká, Marie Káclová, Anna Kruntová,
Marie Kruntová, Terezie Kučerová, Božena Kovařovská, Helena Löflerová, Růžena Moravcová, Františka
Moravcová, Alžběta Miková, Věra Neradová, Magda Pelichovská, Albína Pospíšilová, Růžena Příhodová,
Anna Peková, Miloslava Podhorová, Karolína Puchmeltrová, Blažena Peková, Zdeňka Raitová, Milada
Romová, Milada Říhová, Antonie Říhová, Jaroslava Ramešová, Marie Stříbrná, Antonie Stříbrná, Anna
Saidlová, Anna Suchánková, Jaroslava Suchánková, Miloslava Suchánková, Pavla Studničková, Bedřiška Saidlová, Vlasta Šilhavá, Zdeňka Šíchová, Jaroslava Štorková, Milada Urbanová, Marie Veselá,
Štěpánka Vlčková.
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K pietnímu aktu odhalení pamětních pomníčků vyzval starosta obce Dubí, pan Petr Pípal. Pomníček
věnovaný Lidickým ženám iniciovalo Občanské sdružení Lidice. Podklady pro druhý pomníček, věnovaný
zahynuvším americkým letcům, shromáždili členové Severočeského leteckého archivu v Teplicích. Jejich
zástupce přednesl obsah pamětního listu, který připomíná tragické události sestřelení letounu 490. bombardovací perutě USAAF dne 19. dubna 1945. Tři členové posádky letounu B-17G Flying Fortress 43-38135,
kteří se zachránili seskokem padákem byli dosud zfanatizovanými sudetskými Němci namístě zastřeleni.
Na Cínovci byli 31. května 2015 odhaleny dva pomníčky.
Stojí vedle sebe a oba budou připomínat to, co se nikdy nemělo stát – lidské utrpení zaviněné německým nacismem.
Po položení květin k oběma pomníčkům a pietních provejech
zazněly Česká a Americká hymna a na počest amerických letců
vojenská večerka.
Po skončení pietního aktu na Cínovci, při zpáteční cestě, navštívila naše delegace v okolí celkem tři ulice pojmenované po
Lidicích a to v Dubí, v Teplicích a v Košťanech. Právě zde, na
začátku Lidické ulice mají košťanští od války vztyčený Lidický
kříž s trnovou korunou. Na kameni pod ním je vytesán nápis
„Lidice 10. června 1942“. Přestože je zde kříž od léta 1945, přítomné ženy o něm nevěděly.
On o něm určitě dříve někdo z Lidic věděl, ale ta povědomost jaksi přívalem méně potřebných informací,
kamsi zapadla.

Růžový sad přátelství a míru obdrží WFRS Award of Garden Excellence
Foto a text: www.lidice-memorial.cz, Jana Plachá
World Feredation of Rose Societies udělí lidickému Růžovému sadu přátelství a míru prestižní ocenění Award
of Garden Excellence. Růžový sad přátelství a míru se
tak připojí k nějvětším a symbolicky nejvýznamnějším
růžovým sadům na světě.
Na světě existuje mnoho krásných růžových sadů, ale
jen některé jsou opravdu výjimečné, ať už z hlediska
historického, vzdělávacího či vizuálního. Od roku 1995
oceňuje WFRS nejvýznamnější z těchto sadů prestižní
cenou Award of Garden Excellence.
Plaketa s oceněním, kterou Růžový sad obdrží, bude v průběhu osmi týdnů vyrobena v Itálii a zaslána do
Památníku Lidice.
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Štafeta Dukla-Ležáky-Lidice proběhla Prahou
Text a foto: Milena Městecká

Staroměstské náměstí bylo dnes po ránu před 7. hodinou příjemně prázdné, bez obvyklých davů
turistů. A tak bylo snadné poznat se a pozdravit se všemi, kteří přišli přivítat 27. ročník štafety Dukla-Ležáky-Lidice. Dorazil čerstvý běžec na poslední trasu z Plzně, dlouholetý účastník štafet až ze
Žďáru a za chvíli už přijelo první doprovodné vozidlo, aby připravilo kameru na natočení doběhu před
Staroměstskou radnici.
Honza Rýdlo, který letos dojel tuto část trasy
k pražské radnici na kole, organizuje štafetu už
dlouhá léta, a získal za to zaslouženě čestné občanství Lidic. Letos navrhl trasu opět náročnou
– tak, aby náležitě uctila 70. výročí konce 2. světové války. Běžci v 10 km úsecích a cyklisté až
v 100 km úsecích vyjeli ve středu 10. 6. z památníku bojů na Dukle a trasou spojili toto místo s dalšími místy bojů i bezpráví pácháného nacisty –
Banská Bystrica, Zákřov u Olomouce, Javoříčko,
Ležáky, až do cíle v Lidicích.
Přivítání štafety po trase bylo podle jeho slov vřelé, obzvlášť ve slovenských městech. Tam je vítali
často i zpěvy a tance folklórních souborů, v Púchově dokonce občané proběhli město včetně pana
primátora a štafetu tak doprovodili. V Praze navázali pro štafetu stuhu zástupci magistrátu, všichni
účastníci se na chvilku protáhli a občerstvili a nezbývalo než jim zamávat a popřát šťastný dojezd
a doběh do Lidic!
Prahou štafeta probíhá každoročně, příští rok vyběhne z Lidic kolem 20h večer, v Praze bude kolem
23h.

Dotační zprávy aneb Dotace, které jsme pro naši obec
obdrželi, 1. část
1.	Dotace ze Státního fondu životního prostředí na projekt Dětského hřiště v přírodním stylu při MŠ
Lidice
	Zahrada v Mateřské školce Lidice bude dovybudována právě z tého dotace. Jedná se o hřiště
v přírodním stylu, které tak poskytne dětem nové prvky pro hraní svých her.
2.	Dotace „Rekonstrukce místní komunikace 10. června 1942 v Lidicích“, z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Střední Čechy
	Jedná se o dotaci na opravu silnice 10. června 1942 a to v obou směrech. Silnice je ve špatném
stavu, a tak jsme rádi, že jsme tuto dotaci získali. Věříme, že i vy si budete užívat nové silnice, ať
už jste chodec či motorista.
– Dále jsme zažádali o Dotaci ze Středočeského kraje, z Fondu rozvoje obcí a měst a to také na
opravdu silnic, tentokráte se jedná o silnice Josefa Štemberky a Oradourská, které jsou obě ve
značně poškozeném stavu, a tak by se i tato Dotace hodila. Do uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje
jsme zatím výsledky této dotace neznali, takže pokud se zadaří i tato, budete ihned informováni.
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Aby byly stromy v Lidicích okrasou a ne hrozbou
Foto a text: Mgr. Ivan Požár, ROZA CZ s.r.o.

V souvislosti s probíhající rekonstrukcí parku se mnoho obyvatel Lidic pozastavuje nad zásahy do
počtu, velikosti a tvaru stromů v parku. V jakém stavu byla před rekonstrukcí zeleň si ještě všichni
dobře pamatují.
Aby byly stromy na veřejném prostranství opravdu okrasou, musí být v první řadě bezpečné, tedy
průběžně udržované v dobrém zdravotním stavu, což se jaksi nedělo.
Správně vybraný a umístěný solitérní okrasný strom nevyžaduje, vyjma základního „výchovného“
povýsadbového řezu, žádnou zvláštní pěstební péči, je estetický a pravidelný sám o sobě. Po dobu
prvních let až desítek let života (podle druhu) zpravidla stačí odstraňovat z něj pouze mechanicky
poškozené větve, popřípadě udržovat funkční podchozí výšky.
Jakmile se množství odumírajících a uschlých větví v koruně začne zvyšovat, dochází k praskání
kmene, výskytu hub, výrazně nerovnoměrnému stranovému růstu nebo zasychají vrcholové výhony,
je to neklamný signál, že se čas chýlí a je třeba myslet na radikální zásah nebo na výměnu. Ve volné
přírodě by takovýto strom poskytoval dál potravu a úkryt množství živočichů ještě dlouhou dobu,
v parku to ale nemusí být (z estetického, bezpečnostního a funkčního hlediska) přijatelné. Radikální
zásah konec neodvrátí, pouze jej posune dál do budoucnosti.
Rozhodnutí o budoucnosti stromu nemusí být vždy snadné, přece jen tady rostl desítky či stovky let.
Každý strom je něčím historicky, funkčně, vědecky a esteticky výjimečný, to může vést k tomu, že,
přestože vykazuje známky dožívání, je vhodné jej udržet při životě co nejdéle.
Tím je vyvolána potřeba jej odborně ošetřit přiměřeným, technicky správným řezem. A raději co
nejdříve a nejpravidelněji, dokud jsou větve slabší a rány se lépe zahojí. Dlouholeté zanedbání řezu
v případě, kdy je ho zapotřebí, vede pouze k nutnosti mnohem radikálnějšího zásahu. Pro každý
strom však znamená ‚přiměřený‘ něco jiného: to, co by jeden strom znehodnotilo nebo zahubilo, to
jinému prodlouží život i o desítky let.
Zdaleka ne každý strom je ale schopen po řezu dobře regenerovat – a netýká se to jen jehličnanů
s výrazným jedním vrcholem, třeba taková bříza je v tomto ohledu rovněž krajně problematická.
Na druhou stranu jsou stromy, které řez dobře snášejí, a není tím dlouhodobě umenšena jejich
funkčnost. To je dáno zejména jejich schopností velmi rychle zacelovat rány a obnovovat výhony.
Patří sem třeba vrby a hlošiny (česká oliva), které mají schopnost obrazit přímo na borce kmene.
Z jehličnanů je podobné chování vlastní třeba tisům a zeravům (thuje), jejich regenerace je ale pomalejší. Po radikálním zmlazení je vždy třeba se smířit s výraznou několikaletou změnou vzhledu,
ale je tím vykoupeno prodloužení životnosti a funkčnosti rostliny třeba i o desítky let.
Nic není navěky, stromy stárnou, sice různě rychle, ale neodvratně. Smrk na veřejném prostranství
může plnit svou funkci typicky zhruba 50 let, bříza kolem 30-40, to vše bez jediného zásahu. Ale
jabloně klidně dalece přes 70 a lípy přes 100 let; duby jsou z hlediska lidského věku vlastně navěky,
protože 400 let rostou do krásy a dalších 400 důstojně umírají.
Nejvíce pozdvižení vzbudil radikální řez vzrostlých hlošin. Všechny trpěly poškozeními horní části
kmene a kosterních větví vlivem nerovnovážného růstu koruny, kdy vlivem přílišného zatížení vzdálených okrajů došlo k přetáčení a praskání dřeva. Četné na nich byly rovněž typické hluboké jizvy
po zálomech.
Hlošina není ani dub, ani lípa, ani jabloň, její koruna je křehká a větru nepříliš odolná, spíš se podobá
vlastnostmi vrbě. Pokud by byly stromy ponechány ve stávajícím stavu, čekal by je konec v řádu
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jednotek let, začaly by příliš ohrožovat své okolí. Ale protože velmi ochotně zmlazují, dá se předpokládat, že po provedeném zásahu, při odpovídající péči spočívající ve snížení počtu nových větví
odborným řezem na větevní kroužek v následujících letech, mohou Lidice zdobit svým exotickým
zjevem a vůní ještě desítky let.
Ve světle toho, co jsem výše napsal, se už teď připravte na další neodvratné změny, březovému
hájku i vzrostlým smrkům se čas krátí. Nebude to letos, nejspíš ani příští rok, ale v dohledné době
na ně přijde řada.

Slovo starostky k rodícímu se novému parku v centru obce
Vážení a milí občané,

blíží se nám konec rekonstrukce malého parku v centru naší obce. Nejprve bych se ráda omluvila za
veškeré způsobené potíže s tím spojené. Ať už jde o nepořádek v obci, větší hluk a dění, které se kolem revitalizace děje. Věřím, že vám to v budoucnosti náš „nový“ park s krásným altánem uprostřed
plně vynahradí a vy si do něj najdete cestu k sousedskému setkávání, dětským hrám, k ukrytí před
nepřízní počasí, k pohodovému posezení na lavičkách, kterých v něm najdete mnohem více, než
bylo, nebo ke sportovnímu vyžití. Díky novému osvětlení bude tak i bezpečnějším místem.
Jak už jste si jistě všimli, v parku bude také mnohem více
cestiček, které mohou být skvěle využity například pro
sportovce na in-line bruslích nebo pro děti na kolech, jejich
povrch k tomu téměř vybízí. Jako velkou novinku v něm najdeme i schody vedoucí přímo k našemu Obecnímu úřadu.
Celé centrum naší obce bude tak příjemně propojeno a nebudeme muset park sáhodlouze obcházet. Navíc v naší
lipové aleji najdeme také dvě další lavičky, které vám poskytnou příjemný odpočinek ve stínu lip.
Do malého parku bude zařazen i zajímavý herní prvek pro
děti – jedná se o 300 let starý kmen dubu ze zámecké zahrady Kolešovice, který, jak doufám, budou děti nejen lidické plně využívat.
Jako tradičně v parku nalezneme i náš vánoční strom, kde se v adventním čase sejdeme a slavnostně jej rozsvítíme. Moc se na naše první rozsvícení v tomto novém parku těším. Ale to je ještě daleko,
a tak očekávám, že si jej budete užívat mnohem dříve, protože bude již během prázdnin dokončen.
Přeji vám, aby si náš „nový“ malý park našel místo ve vašich životech a aby to v něm žilo, jako ve
správném centru obce.
Veronika Kellerová, starostka obce

Dotační zprávy aneb Dotace, které jsme pro naši obec obdrželi, 2. část
3) Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na dětské hřiště v ulici Josefa Stříbrného (bývalá skládka)
Hřiště bude vybudováno na místě bývalé skládky v ulici Josefa Stříbrného s krásným výhledem
do krajiny, bude bezpečně oploceno, nalezneme tu lavičky a bude odpovídat moderním trendům
a všem legislativním nařízením. Dotace je ve výši 400.000 Kč.
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Posel naděje přiblížil dětem výroční lidické tragédie
Text a foto: Marie Protivová, ZŠ Švermov

Děti z mateřské školy i žáci ze základní školy Velvarská si u štěpu lidické hrušně připomenuly vypálení Lidic i další události 2. světové války.
Na konci října 2012 byl přímo v areálu školy zasazen vzácný štěp Lidické hrušně, která jako jediný
ovocný strom uprostřed obce přežila vypálení Lidic 10. června 1942. Štěp získala škola na základě
iniciativy ředitelky školy Jaroslavy Kasákové díky občanskému sdružení Lidice a jejímu předsedovi – panu Antonínu Nešporovi. Přímo v den výročí se u ní sešly děti
z mateřské školy, aby si s paní učitelkami připomenuly, o jak vzácný
strom se jedná.
Během uplynulého týdne probíhal pro žáky základní školy projekt zaměřený na 2. světovou válku, v jehož rámci se všechny třídy vystřídaly
i u mladého stromku, kterému se v arboretu sousedícímu s učebnou
v přírodě daří. I letos na jaře vykvetlo několik desítek květů, z nichž
je na stromku v současné době 17 drobných hruštiček. Pokud by se
povedlo a některá z nich dozrála, chystá se škola mezi svými žáky
vyhlásit anketu, co se vzácným plodem udělat. Žáci také změřili jeho
výšku, která nyní dosahuje 183 cm.
Památný strom, který roste v místech, kde býval původně lidický kostel, dosahuje sice pětinásobné výšky, ale všichni věří, že i ze švermovského štěpu vyroste jednou
mohutný strom, který bude Poslem naděje pro další generace.
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