Milí a milé,
Vítejte v okurkové sezóně! Tedy ne že bych byla nějak zaměstnaná a nakládala
okurky, zatím ne, ale i já si v srpnu trošku užívám toho, že není tolik práce a článků, a
to i přesto, že si ze mne občas technika udělá dobrý den. Dneska do toho navíc uhodila
vedra, takže není nic lepšího a dodělávat Zpravodaj zbrocená potem…. No, a jelikož
jediné na co dokážu myslet je vychlazené pivo, vychlazený bazén, vychlazená limča,
ledové království a vánoce, tak raději končím a posílám vše šupem do tisku. Létu zdar!
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka, které je velké teplo -

JUBILANTI V MĚSÍCI SRPNU
Petr KLÍMA
Miroslav BOČEK
Marie KNOROVÁ
Marie ŠUPÍKOVÁ
Jiřina KRAUSOVÁ
Jiří ZÁRUBA
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Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti -

PODĚKOVÁNÍ ZASLANÁ DO REDAKCE ZPRAVODAJE
 Ráda bych touto cestou poděkovala zastupitelstvu obce za dárek a paní starostce
Veronice Kellerové za návštěvu a příjemné popovídání a zavzpomínání si…
Jana Skálová

ZPRÁVY Z OUŘÁDKU: DOTACE NA KOMPOSTÉRY
Vážení občané,
v měsíci květnu proběhla v naší obci anketa, která měla za cíl zjistit váš zájem o
bezplatné zajištění kompostérů do každého domu v rámci dotačního titulu
Ministerstva životního prostředí.
Během určené doby k odevzdání anketních lístků písemnou nebo elektronickou
formou se nám vrátilo celkem 104 vyplněných anketních lístků, z toho 96 v papírové
podobě a 8 elektronicky. Na základě těchto informací a po odsouhlasení obecním
zastupitelstvem na veřejném zasedání, jsme se jako obec Lidice připojili k ostatním
obcím, které jsou členy Mikroregionu Údolí Lidického potoka a ten prostřednictvím
agentury TNT consulting podal žádost o dotaci na výše uvedené ministerstvo.
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Zde bude naše společná žádost posouzená, a pokud splní veškerá požadovaná data a
obdrží vysoký počet bodů, tak poté nebrání nic v získání dotace, aby všichni zájemci
obdrželi svůj kompostér v požadované velikosti.
A slibované slosování anketních lístků, které jsme za jejich vyplnění slibovali? To
proběhlo 18. 7. 2017 v Mateřském centru Lidičky, kde malá Izabelka Arnsteinová pod
dozorem paní vychovatelky vylosovala šťastného výherce, kterým se stal ing.
Vladimír Kovačík z ul. Distomonská, gratulujeme.
A my ostatní se snad dočkáme pozitivního výsledku při podzimním kladném
vyhodnocení dotace. Určitě vás budu prostřednictvím Lidického zpravodaje
informovat.
Veronika Kellerová
starostka

Text: Irena Přibylová a Petra Radová

Vážení a milí,
první polovina prázdnin je už za námi a my řešíme nejen aktuální provoz dětské skupiny, ale už také
pomalu začínáme přemýšlet nad aktivitami centra v dalším školním roce.
V příštím roce bychom rádi více přizpůsobili program centra Vám, našim návštěvníkům. Velmi nám
tedy pomůže, pokud vyplníte krátký dotazník, který je přístupný na našich webových stránkách
www.mclidicky.cz v sekci aktuality. Předem děkujeme!
K realizaci většiny našich aktivit také potřebujeme Vaší pomoc.
Již několik let nabízíme v odpoledních hodinách kroužky a kurzy pro děti ze školky, pro rodiče s dětmi
i pro širokou veřejnost. Nyní hledáme někoho, kdo by třeba měl chuť nějaký kroužek pro děti vést
(dobrovolnicky nebo formou spolupráce na DPP). Máte-li alespoň trochu volného času, který byste
rádi smysluplně využili, umíte nebo rozumíte nějaké oblasti a rádi byste své znalosti, zkušenosti a
dovednosti předávali dál a navíc máte rádi práci s dětmi, pak se nám určitě ozvěte! Budeme rádi za
jakýkoli nápad, podnět a pomocnou ruku.
Na svého lektora/ svou lektorku čeká i kroužek cvičení rodičů s dětmi od 1 roku. Máte-li tedy
potřebné dovednosti, znalosti a chuť tento kroužek vést, určitě se nám ozvěte.
V případě zájmu vést jakýkoli kroužek nebo kurz nám prosím napište na info@mclidicky.cz.
Pevně věříme, že se mezi vámi najdou stejní nadšenci, jako jsme my, kteří nám rádi pomohou!
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ZÁPIS Č. 20/2017 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ LIDICE
KONANÉHO DNE 28.6.2017 V 17:00 HODIN V ZASEDACÍ
MÍSTNOSTNI OÚ LIDICE
Přítomni: B. Kučera, M. Ramba, T. Skála, Ing. M. Vaňhová MBA, M. Klapalová
Omluveni: V. Kellerová, H. Kohoutová
Ověřovatelé: M. Ramba, B. Kučera
Zapsala: M. Klapalová
Zasedání zahájil místostarosta obce v 17 hod a přečetl a doplnil program. Aby
nemusela paní Indráková čekat byly přehozeny body programu číslo 3a 8. OZ program
s těmito změnami schválilo. Paní Vaňhová se dostavila v 17:14 hodin.
Program:
1) Projednání závěrečného účtu za rok 2016 a projednání zprávy auditora o
prozkoumání hospodaření za rok 2016
2) Projednání návrhu Katastrálního úřadu na změny údajů v katastru
3) Projednání žádosti Mementa Lidice o.p.s. o příspěvek na provoz na rok 2017
4) Projednání návrhu na udělení čestného občanství Edně Roig z Mexika
5) Projednání výsledků výběrového řízení na zhotovitele na opravu ulice
Distomonská
6) Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele na opravu plotu v MŠ
7) Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele na elektroinstalace v nákupním
středisku
8) Projednání žádosti Linky bezpečí o finanční příspěvek
9) Různé a) schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Kompostéry a štěpkovač
pro občany mikroregionu“
b) schválení per rollam ze dne 10.5.2017
AD1) OZ se seznámilo se závěrečným účtem a zprávou o přezkoumání hospodaření za
rok 2016. OZ schválilo dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona 128/2000 Sb.
p obcích ve znění pozdějších předpisů závěrečný účet a zprávu o přezkoumání
hospodaření za rok 2016 bez výhrad.
Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0
AD2) Místostarosta obce předložil OZ návrh Katastrálního úřadu na změny údajů
v katastru nemovitostí podle § 43 odst. 6 písm. a) vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální vyhláška)
Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0
AD3) Místostarosta obce předložil OZ žádost Mementa Lidice o.p.s. o finanční
příspěvek na provoz na rok 2017. OZ tuto žádost projednalo a schválilo finanční
příspěvek ve výši 70.000 Kč.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
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AD4) Místostarosta obce předložil OZ návrh na udělení čestného občanství paní Edně
Roig z Mexika, za její práci a prezentaci Lidic v Mexiku. OZ souhlasí s termínem
17. července 2017 od 14 hod.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
AD5) Místostarosta obce předložil OZ výsledky výběrového řízení na zhotovitele na
opravu ulice Distomonská. Do výběrového řízení se přihlásilo 6 firem: Froněk, spol.
s r.o., Pozemní komunikace Bohemia, a.s., Raeder and Falge s.r.o., Strabag, a.s., AVE
Kladno s.r.o., Stavební společnost Šlehofer s.r.o.
Komise doporučila zadavateli vybrat za dodavatele veřejné zakázky vítězného
uchazeče – firmu Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, která byla
nejlevnější. OZ schválilo jako zhotovitele na opravu silnice Distomonská firmu
Strabag a.s. a pověřilo místostarostu obce podpisem smlouvy s touto firmou.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
AD6) Místostarosta obce informoval OZ o potřebném vyhlášení výběrového řízení na
opravu havarijního stavu plotu v MŠ Lidice. Oz schválilo vyhlášení výběrového řízení
na opravu plotu v MŠ a pověřilo místostarostu obce vyhlášením výběrového řízení na
zhotovitele.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
AD7) Místostarosta obce informoval OZ o potřebném vyhlášení výběrového řízení na
zhotovitele elektroinstalace v nákupním středisku obce Lidice. OZ schválilo vyhlášení
výběrového řízení na zhotovitele elektroinstalace v nákupním středisku a pověřilo
místostarostu obce vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
AD8) Místostarosta obce předložil OZ žádost Linky bezpečí o finanční příspěvek ve
výši 5000 Kč. OZ tuto žádost projednalo a následně zamítlo.
Hlasování: Pro: 0 Proti: 5 Zdržel: 0
AD9) Různé a) Místostarosta obce informoval OZ o možnosti podání žádosti o dotaci
na projekt „Kompostéry a štěpkovač pro občany mikroregionu“. OZ tuto možnost
projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na tento projekt, a to prostřednictvím
Mikroregionu údolí Lidického potoka, který bude žadatelem o dotaci. Dále pověřilo
Mikroregion údolí Lidického potoka podáním žádosti.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
b) Místostarosta obce předložil OZ per rollam ze dne 10.5.2017. OZ se seznámilo
s návrhem na zpracování projektu na úpravu horní části rybníku Nervák. OZ schválilo
per rollam ze dne 10.5.2017, kde OZ schválilo zpracování projektové dokumentace na
úpravu horní části rybníku Nervák.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
Zasedání ukončeno v 17:50 hodin.
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REVOLUCE V INTEGROVANÉ DOPRAVĚ: UŠETŘÍTE
STOVKY KORUN!
Text a foto: www.vasekladno.cz

K termínu 26. 8. 2017 se připravuje významné rozšíření systému Pražské integrované dopravy
do oblasti Kladenska. Na jednu jízdenku tak bude možné cestovat nejen pražskou MHD a
vlakem, ale také všemi autobusovými linkami mezi Prahou a Kladnem, Kladnem a Slaným,
celou MHD v Kladně i dalšími doplňkovými regionálními spoji. Linky mezi Prahou a
Slaným, jakožto i další linky v této oblasti, budou integrovány v dalších etapách v průběhu
roku 2018. Díky Tarifu Pražské integrované dopravy lidé výrazně ušetří zejména při
pravidelném dojíždění mezi Kladnem a Prahou. Navíc ušetří za pražský úsek, pokud již
vlastní předplatní jízdenku pro Prahu. S jízdenkami PID bude také možné přestupovat na
kladenskou MHD bez dalšího doplácení. Při cestách mezi Prahou a Kladnem bude platit
jízdenka PID ve všech autobusových linkách i na železnici. Už nebude záležet, s jakým
dopravcem jedete.
V systému PID budou nově zahrnuty veškeré autobusové linky mezi Prahou a Kladnem. Na
páteřní polorychlíkovou linku 300 mezi Nádražím Veleslavín a Kladnem přes Buštěhrad
budou nově nasazeny kapacitní kloubové autobusy. Nejrychlejší spojení mezi Prahou a
Kladnem zajistí rychlíkové linky 330 a 399, které budou také ukončeny na Nádraží
Veleslavín. A z Veleslavína pojede i zastávková linka 322, která také jako náhrada stávající
linky A22 obslouží všechny obce na trase mezi Prahou a Kladnem (Kněževes, Středokluky,
Makotřasy, Lidice, Buštěhrad a Hřebeč) včetně zajíždění na ruzyňské letiště. Ze Zličína
pojede do Kladna linka 324 nahrazující stávající linku A24. Doplňkové alternativní spojení do
Prahy zajistí prodloužená linka 350, která pojede přes Okoř a Roztoky na Vítězné náměstí.
Přímé spojení se Zličínem nabídne také linka 626 vedená přes Hřebeč nebo Přítočno do Jenče,
kde bude přímo propojena s linkou 306 na Zličín.
V Kladně budou linky 300, 324 a 399 vedeny až do Rozdělova, linka 330 pojede do
Švermova a vybranými spoji dokonce až do Smečna, linka 322 bude ukončena na
Autobusovém nádraží. Linky 324 a 399 pojedou zadem přes kročehlavské sídliště, linka 330
zas obslouží oblast starých Kročehlav. Přes Sítnou pojede většina pražských linek (300, 322,
324 a 399). Prodloužená linka 350 bude ukončena hned na okraji kročehlavského sídliště u
obchodního centra OAZA, linka 626 z Jenče, propojená s linkou 306 ze Zličína pojede přes
centrum na Autobusové nádraží.
Jízdenky PID budou nově platit také na všech linkách kladenské MHD. Současně s integrací
budou tyto linky přečíslovány, pro snadnou zapamatovatelnost jim až na výjimky zůstane
stejná koncová číslice. Například linka 1 bude nově označena jako 601 atd. Většina tras
stávajících linek MHD se však nemění. Stávající linka 7 (nově 607) bude doplněna o spoje do
Třebichovic a o víkendu už nepojede na Havlíčkovo náměstí (tyto spoje nahradí linka 602).
Linka 17 (nově 617) bude doplněna o spoje linek A36 a A47 do Slaného a Mělníka.
Páteřní spojnicí mezi Kladnem a Slaným zůstává původní linka MHD Kladno č. 9, nově pod
číslem 609, která vede přes Vinařice a Třebichovice a v Kladně jede až do Kročehlav. Další
základní linkou mezi Kladnem a Slaným bude 612, nahrazující dnešní linku A12 vedenou
přes Pchery a Knovíz. Tu doplní ještě linka 622 zajíždějící také do Zvoleněvsi a Žižic. Obě
linky pojedou v Kladně z Náměstí Svobody. Přes Smečno pojede do Slaného linka 608
začínající na Autobusovém nádraží a vedená přes Rozdělov. Tu do Smečna doplní také linky
330 a 607 přes Libušín. Doplňkové spojení mezi Kladnem a Slaným nabídne linka 617
vyjíždějící od kladenského vlakového nádraží přes Vinařice, Libušín a Smečno s
pokračováním do Velvar a Mělníka.
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Spolu s integrací Kladenska bude do systému PID zapojeno také několik dalších regionálních
linek. Stávající linka 306 ze Zličína do Jenče bude nově propojena s linkou 626 (bez nutnosti
přestupu), která nahradí dnešní linku A26 vedenou přes Dobrovíz a Hřebeč nebo Přítočno do
Kladna a v úseku mezi Jenčí a Hostouní nahradí také dnešní spoje linky 306. Dnešní linka 319
bude prodloužena o školní spoje linky A28 do Unhoště. Linka 323 v trase Praha, Nádraží
Veleslavín – Koleč (náhrada za linku A23) doplní linku 322 v Kněževsi a Středoklukách pro
spojení s metropolí. Spojení mezi Okoří a Kladnem zajistí jednak prodloužená linka 350,
vedená k obchodnímu centru OAZA, a také linka 624 nahrazující dnešní linku A52. Linka
620 nahradí dnešní linku A50 mezi Kladnem a Kralupy nad Vltavou. Nová linka 621 mezi
Kladnem a Velvary nahradí dnešní linky A48, 220060 a 220084. V Zákolanech doplní linku
323 ve směru na Prahu také nově trasovaná linka 456 ze Slaného přes Zákolany a Holubice do
Libčic nad Vltavou, kde bude možné přestoupit na vlak do Prahy. Noční linka 954 bude
prodloužena z Okoře do Velkých Číčovic.

PŘIPOMÍNAT A NEZPOCHYBŇOVAT MINULOST, ZNĚLO
V LEŽÁKÁCH
Text a foto: www.csbslidice.cz

V sobotu 24.6.2017 uplynulo 75
let ode dne, kdy němečtí nacisté
vypálili a vyhladili obec Ležáky
jako odvetu za atentát na říšského
protektora Reinharda Heydricha,
dva týdny po vyhlazení
středočeských Lidic. Celkem
zavraždili 52 obyvatel této
vesnice. Nacistické běsnění si
v neděli připomněli na místě
tisíce lidí. S hlavním projevem
vystoupila 1. místopředsedkyně
Senátu Miluše Horská.
Zdůraznila, že je nutné pracovat především s mladými lidmi a připomínat jim to, co se
v Ležákách událo. „Připomínat jim to nikoliv jako dávnou a uzavřenou část historie, ale jako
událost, která měla a má smysl pro naši historii a jejíž důsledky pociťujeme dodnes.“
Pietního aktu se zúčastnili ministři Pavel Bělobrádek a Jan Chvojka, poslanci, senátoři a
zástupci diplomatického sboru, státní správy a samosprávy. Mezi návštěvníky akce byly i
sestry Šťulíkovy, které jediné vyvraždění vesnice jako malé přežily. Nacisté vyhladili Ležáky
kvůli zjištění, že v Anglii vycvičení parašutisté z Ležáků udržovali vysílačkou Libuše spojení
mezi domácím a zahraničním odbojem. Odbojovou síť na Pardubicku udal nacistům
parašutista Karel Čurda. Nacisté 24. června 1942 v Pardubicích popravili 34 dospělých
obyvatel obce, dalších sedm lidí z Ležáků a více než 40 spolupracovníků parašutistů nacisté
zastřelili 25. června a 2. července 1942. Třináct dětí z Ležáků odvlekli, 11 jich zavraždili
v plynovém voze v polském Chelmnu. Za OV ČSBS Lidice se pietního aktu zúčastnili bratři a
sestry Pavel Horešovský, Marie Štrougalová, manželé Klánovi, Jana Bobošíková a Zdeněk
Pešek, kterému děkujeme za fotografie. Se závěrečným projevem vystoupil předseda ÚV
ČSBS Jaroslav Vodička.
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POCHOD SMRTI LIDICKÝCH ŽEN Z RAVENSBRÜCKU DO
CRIVITZ JSME PROŠLI UŽ POTŘETÍ
Text a foto: Milena Městecká

27.4. – 1.5. Ravensbrück – Mirow – Malchow – Goldberg – Crivitz (127 km) – trasou
pochodu smrti 46 Lidických žen z KT Ravensbrück
To byl jako každý rok trochu jiný zážitek. Přiznám se, že pochody z Ravensbrücku na mne
působí nejsilněji. Nejen proto, že projdeme vždy celou trasu, jdeme několik dní. Je to jiné než
trasa na jeden den – čímž význam ostatních pochodů ani vzpomínkových akcí nesnižuji. Ale
začít v koncentračním táboře, s jeho ponurou atmosférou, tedy dnes na místě jeho památníku,
s plnou hlavou vzpomínek vězeňkyň, obzvláště Lidických žen, to vás přenese do tehdejší
doby. A ten silný pocit zmatku, nebezpečí všude, na cestách, bombardování, prázdných vesnic
i měst, pochodů smrti vězňů, ale také válečných zajatců hnaných všemi směry, mezi
prchajícími Němci z východu. Neustálá nejistota, zmar, smrt, násilí, ničení, boj, apokalypsa,
tak zbytečná na konci války. Těžko se ubránit a nesměrovat svou nenávist k nacismu,
ideologii i vedení tehdejší mašinérie, vůdcům, ale i fanatikům v armádě a mezi obyvateli.
Vždyť ani smrt Hitlera nezměnila nic, mnozí z SS stráží ještě i po ní bájili třeba o tajné zbrani
Německa, která vývoj války zvrátí. Nepochopitelné chování, nelidské.
Vyšly jsme letos na pochod z apelplacu v Ravensbrücku tři ženy, s Gábinou a Karolinou. 27.
dubna - 72 let poté, co na pochod vyšly vězenkyně z Ravensbrücku, včetně všech přeživších
Lidických žen. Tři z nich se ale z pochodu smrti nevrátily. Byly to Žofie Pešková, Růžena
Kindlová a Marie Syslová. I na jejich památku jsme prošly celý pochod, tedy čtyři dny, 127
km (prý to bylo dokonce víc) a spaly tři noci venku. Dvakrát v lese, jednou u Mirowa
s lijákem, jednou u Malchowa v suchu. A potřetí v Goldbergu v opuštěné garáži. Ženy
klobouk dolů, byl to výkon. S puchýřema, se slezlým nehtem na palci, co příšerně bolí, za
noci v dešti, ráno kolem 2-3 stupňů nad nulou. Ruce těžko rozmrzají, mokrá celta má asi o pět
kilo víc a kilometry se tak nějak natahují, když všechno bolí. Těžko si člověk představuje, jak
to půjde znovu další den. Leccos jsme po cestě z tehdejší doby společně pochopily, i když to
zdaleka nebylo žádné utrpení jako tehdy v roce 1945. Ale změní to člověku mírně priority a
náhled na život. Jídla a pití nemusí být moc a dá se to přežít. Zima je taky relativní pojem,
když se pořád jde. Co ujdu a co vydržím je dost otázka psychiky, odpočinek navrací síly,
skoro zázračně.
Mysleli na nás doma – třeba v Röblu, na cestě do Malchowa nám volala Katka a zdravila nás
ze slavnosti Lidické hrušně, ode všech přátel z Lidic, z Kladna. Katka s námi šla část trasy
vloni na památku své mámy, Mirky Berdychové, která prošla KT Ravensbrück a byla i na
pochodu smrti. Loňská parta v podstatě průběžně zjišťovala, jak jsme na tom. Na „osobní
kontrolu“ dorazila za námi Šárka, vnučka paní Kalibové a praneteř paní Skleničkové, které
obě šly tento pochod smrti, tehdy se svojí maminkou, paní Suchánkovou. Obě sepsaly
vzpomínky, které nás provázely, paní Skleničková do knihy, paní Kalibová pro nás, pro
historii, chováme je jako vzácnost. Šárka šla s námi z Malchowa do Goldbergu. Vzpomínala
na předloni, kdy s námi šly i další dvě vnučky – Eliška a Klára, s kamarádkou Katkou.
V polovině trasy nám volala z Lidic paní Kalibová se starostlivou otázkou „Jak se vám jde?“.
Potvrdily jsme, že jsme v bezpečí. A říkaly si, jak tehdy v těch místech bylo jim? Gábina a
Karolina se za ní pak o víkendu po pochodu do Lidic vydaly – vyprávěla, že co je opustily
stráže, tedy za Malchowem, myslely jen na to, kde asi jsou, kam jít, jak být v bezpečí, kde
přespat, co sehnat k jídlu, co na sebe, nějaké šaty a boty. Šárka odjela z Goldbergu domů a my
ve třech došlapaly poslední den do Crivitz. Vidina auta v cíli a cesty domů očividně
zapůsobila, kolem šesté večer jsme stály u hromadného hrobu na hřbitově v Crivitz. Za
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Crivitz potkaly tehdy Lidické ženy české vězně
ze Sachsenhausenu, osvobodila je tady Rudá
armáda. Pod její ochranou doputovaly ještě
další dlouhé kilometry do Neubrandenburgu a
odtud se vrátily 1. června přes Cínovec do
vlasti – do Lidic, které už nebyly, velmi
smutný návrat. My jsme byly ještě týž den o
půlnoci v Praze. Narozdíl od nich nás naše
domovy a blízcí čekali. Člověk si má více vážit
toho, co považuje za samozřejmé.
Trasu pochodu smrti z Ravensbrücku provází
v každém městě hromadné hroby z posledních
měsíců války. Oběti v hrobech ve městech se
počítají na stovky - 200, 300, 400 i více. Pohřbeny jsou zde dohromady často všechny oběti,
němečtí vojáci, vězni, uprchlíci – z toho vzniká na mnohých místech trochu nešťastná verze
pomníků „všem obětem válek“, tyto nápisy jsou většinou z poslední doby. Ve všech městech
jsou také početné hroby rudoarmějců z osvobozeneckých bojů. Ze zahraniční literatury na
téma pochodů smrti vyplývá tato statistika. V lednu 1945 bylo v koncentračních táborech
Evropy evidováno nacisty 714 000 vězňů. Vzhledem ke známému faktu, že byly v této době
již koncentrační tábory přeplněné a evidence vězňů velmi nepřehledná, jich bylo velmi
pravděpodobně mnohem více*. Po čtyřech posledních měsících války jich přes 250 000
nebylo mezi živými. Byly to oběti pochodů smrti a oběti těchto měsíců z koncentračních
táborů, kde v té době probíhalo masové vraždění na nejvyšší obrátky. V Ravensbrücku byla
například až v lednu 1945 postavena plynová komora a na základě zběsilých selekcí v ní
umíralo až 300 žen denně. Navíc nejsou v tomto počtu samozřejmě ti, kteří zemřeli poté na
následky trýznění v koncentračních táborech a na pochodech smrti.
Kromě zimních pochodů po stopách válečných zajatců jsme letos prošli už podruhé
vzpomínkový pochod na osvobození vězňů transportu smrti v Žihli. Vloni jsme šli do
Mladotic, letos o něco delší trasu do Kralovic – i tady místní občané osvobodili mnoho vězňů
transportu a dokonce zde zřídili ještě za války lazaret, který ošetřil lůžkově přes 300 lidí,
ambulantně další desítky procházejících
vězňů či zajatců. Také jsme prošli další
etapu pochodu smrti vězňů z KT
Schwarzheide – část Krásná LípaVarnsdorf. Naleznete o nich články a
fotodokumentaci ve Zpravodaji na
www.lidice.cz.
Tak tedy uzavírám pro letošek smutnou
kapitolu. Dozvěděla jsem se mnoho
nového, především o válečných pochodech
zajatců a celkové situaci pochodů smrti,
které procházely celou Evropou. Získala
hodně pomoci a spolupracovníků do
budoucna. Za to vše děkuji. Zavazuje mě
to pracovat neúnavně dál – a taky šlapat, další kilometry do dalších let.
Akce jsou součástí 7. ročníku Pochodu Lidických žen, který pořádá Milena Městecká pod
zastřešením Občanského spolku Lidice. Informace najdete na www.lidice.cz, ikona
Transporty smrti a fotoreportáže a další zprávy ve Zpravodaji.
Jakékoliv informace ke zmíněným i jiným pochodům smrti, které pomohou trasy označit,
najít hrobová místa, velmi uvítám na adrese milena.mestecka@gmail.com.
* Číslo nezahrnuje početné vězně v zajateckých táborech a pracovních táborech nuceně
nasazených.
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MÉ DRUHÉ SETKÁNÍ S LIDICKOU MADONOU ZA
HRANICEMI NAŠÍ VLASTI
Text a foto: Ing. Hana Pokorná

Německé město Aachen, (česky Cáchy), leží přibližně 70 km západně od Kolína nad
Rýnem, v místě, kde se setkávají hranice Německa, Belgie a Holandska. Traduje se, že
z jedné nejmenované místní restaurace můžete
vidět do všech těchto tří zemí naráz. Cáchy jako
hanzovní město mají bohatou obchodní tradici.
Hlavně však se dostaly do povědomí všech
Evropanů svým historickým významem, neboť
jsou císařským korunovačním místem evropských
panovníků. I náš Karel IV. byl korunován právě
v Cášském Dómě Panny Marie. Ještě dnes
naleznete v této katedrále kamenný trůn, na němž
sedával nejen Karel Veliký, ale i náš Otec vlasti.
Tato pozoruhodná stavba se také jako první německá památka dostala na listinu
památek UNESCO.
Proč Vám ale chci dnes o tomto městě vyprávět? Protože asi málokdo z nás ví, že
právě toto město udržuje již řadu let neformální spolupráci s Kladnem, a to v oblasti
kultury a vzdělávání. Kulturní spolek prostřednictvím různých aktivit prezentuje
současné dění v Čechách. Každoročně spolek v Cáchách uděluje Kulturní cenu Karla
IV. osobnosti, která významě přispěla k porozumění mezi Německem a Českou
republikou. Spolupráce zástupců Kladna a Cách započala již v roce 2001 a dva roky
poté se rozšířila o spolupráci na bázi vysokých škol. Konkrétně se jedná o ČVUT
Praha, fakulta bioinženýrství, sídlící v Kladně a o stejnou fakultu RWTH Cáchy vysoké školy technické. V Cáchách, kde žije cca 240 000 obyvatel, v současné době
studuje na 44 517 studentů vč.
studujících cizinců a vyučuje zde
540 profesorů na 9 fakultách.
Celý Campus RWTH Aachen se
rozkládá na několika km². Je to
město ve městě. Při mé letošní
červnové návštěvě jsem měla
možnost napříč celým
Campusem projet a nestačila
jsem se divit nejen nad jeho
rozlehlostí, ale i nad jeho
infrastrukturou a zázemím, které studentům a personálu poskytuje. Toto zařízení
počítá např. i s rodinným zázemím pro studenty. Vedle budov postavených
v současném moderním stylu zde najdete např. i obrovskou futuristickou stavbu
Univerzitní kliniky Aachen.
Musím konstatovat, že nejen Campus, ale i celé město Aachen na mne zapůsobilo
velmi příjemným dojmem, neboť tu mezi budovami naleznete mnoho zeleně. Lidé jsou
velmi přátelští a žije zde i hodně Čechů a Slováků.
Můj pobyt v tomto zajímavém koutu Evropy vyvrcholil dne 19. června 2017, kdy jsme
ve večerních hodinách společně s Dr. Helenou Raifovou byly pozvány výše uvedeným
Kulturním spolkem k přednášce u příležitosti 75.výročí vyhlazení obce Lidice.
„Společnost“ nám dělal i originál obrazu „Lidické Panny Marie“, která byla jako
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poutní dar věnována Kladeňáky Cáchám při jejich pouti již v červnu 2004 a je v
Aachenu od této doby umístěna v klenotnici Cášského Dómu.

2004

2017

Úvodem pohovořila Dr. Raifová o naší pouti s Lidickou Madonou do Říma a o jejím
požehnání papežem Františkem. Poté následovala má prezentace „Lidice včera a dnes“
a beseda s účastníky. Padaly zajímavé otázky, panovala přátelská atmosféra a všichni
po cca 2 hodinovém setkání odcházeli s pocitem poznání a smíření. Naše poděkování
patří především předsedkyni spolku pí. Věře Blažkové, jejímu manželovi Prof.
Vladimírovi Blažkovi a všem jejich přátelům, kteří nám poskytli příležitost k tomuto
setkání a umožnili nám tak opět připomenout Lidice za hranicemi České republiky.

HRUŠEŇ PRO STOKE ON TRENT
Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

Když jsem minule psal o výsadbě hrušně v Brně, na konci článku jsem poznamenal:
„Touto brněnskou hrušní jsme ukončili seriál
letošních jarních výsadeb.“ V podstatě to byla
pravda a není na tom co měnit.
Avšak díky pozvání ředitelky Památníku Lidice,
paní Martiny Lehmannové, na vernisáž nově
přebudované stálé expozice Lidické sbírky
v Galerii, jsem měl možnost se následně setkat a
domluvit na slíbeném štěpu hrušně pro město,
v němž vzniklo ve válce hnutí „Lidice shall live!“
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V Lidické galerii jsme se sešli s Cheryl a Alanem Gerrardovými ze Stoke on Trent. Už
před lety jsem o nich psal ve zpravodaji, že: „Pan a paní Alan a Cheryl Gerrard se
snaží o znovuobnovení vztahů mezi Stoke on Trent a Lidicemi.“ To bylo v roce 2011.
Ale teprve před dvěma roky manželé Gerrardovi požádali naše sdružení o připojení se
k projektu „Posel naděje“. Tehdy jsem jim přislíbil dceřiný štěp od naší památné
hrušně.
Letos 9. června, v Lidické galerii po prohlídce exponátů nastala ideální situace, kdy
jsme se setkali ve stejné sestavě jako před dvěma roky. Díky překladu mojí dcery
Pavly jsme se domluvili najisto, že po neděli, až manželé Gerardovi pojedou na letiště,
že se u nás pro hrušničku zastaví.
Balení stromků pro dálkovou přepravu neprovádím tak často, přesto už vím jak na to.
V pondělí 12. června tedy hrušeň odletěla do Británie.
Podobným způsobem si zájemci ze zahraničí odvezli již čtyři hrušně.
Máme z toho, že jsme opět splnili, co jsme slíbili, dobrý pocit. Důležité je, že hrušeň
z Lidic a její legenda posílí naše vzájemné vztahy, které panovaly obdobně mezi Dr.
Barnettem Strossem a lidickými letci plk. Josefem Horákem a Josefem Stříbrným.
Jako původní obyvatelé vypálených Lidic byli do práce pro hnutí „Lidice Shall Live!“
přizváni hned po tragedii. Stali se tak aktivními členy tohoto hnutí, ale o tom podrobně
až jindy. Apropó, k pěknému setkání přispěl i ing. Josef Horák syn lidického letce,
který si s manžely Gerrardovými ještě
dlouze povídali.
Vernisáže výstav slibují vždy zajímavá
setkání kultury milovných lidí, kteří mají
většinou stejný cíl i ochotu něco pro
umění udělat.
Také se nám přihlásil pan Kostas Follas,
mladý muž z Řecka, který přijel na
Lidickou tryznu. Známe se jen
z facebooku, kde jsme se již dříve
domlouvali o sdílení některých fotografií
z našeho portálu www.lidice.cz pro jeho novou knihu, kterou píše rovněž o Lidicích.
Přátelská setkání při vernisáži nebrala konce. Také David Vaughan redaktor
zahraničního vysílání ČS rozhlasu se svou ženou, se přišli podívat na obměnu, která
stálou expozici děl věnovaných Lidicím po čtrnácti letech obnovila. A tak jsme
zavzpomínali i na mojí maminku Annu Nešporovou, která byla přítomna, když se
v roce 2003 expozice poprvé v Lidicích otevírala. Byl to dobrý den se vším všudy,
tedy i se závěrem. Do „hrušňové sbírky“ přibyl další exponát. Stal se jím akvarel,
který vytvořil Ruský umělec pan Vsevolod Romankov. Autor je výtvarný pedagog ze
School No. 1955 Moskvy a významný výtvarník-akvarelista, a zároveň porotce
MDVV Lidice. Je vhodné mu na tomto místě za jeho akvarel poděkovat. Podle
posledních zpráv ze Stoke on Trent, se očekává jednání magistrátu, na kterém
veřejném prostranství bude hrušeň vysazena.
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PRVNÍ LIDICKÝ OBČAN V MEXICKÝCH LIDICÍCH
Text a foto: Pavel Horešovský

Mexiko, San Jerónimo-Lidice, 9. červen 2017
V Mexiku, které již 30. srpna
1942 přijalo jméno Lidice –
jedná se o čtvrť v hlavním
městě – San Jerónimo-Lidice,
se každoročně pořádá pietní
akt k výročí lidické tragédie.
Letos se tohoto pietního aktu,
u příležitosti 75. výročí
vyhlazení Lidic, zúčastnil na
pozvání
starosty
čtvrti
Magdalena Contrreras, pana
J. Fernando Mercado Guaida,
jeden z posledních přeživších
vyhlazení českých Lidic pan
Pavel Horešovský. Pietnímu aktu, který se konal 9. Června 2017 na náměstí
Roselanda, byl rovněž přítomen velvyslanec České republiky v Mexiku. Pěvecký
soubor, pod vedením paní Edny Goméz Ruiz, zazpíval českou hymnu a několik
dalších českých písniček. Kromě účasti na pietním aktu, byl pan Horešovský přijat na
Českém velvyslanectví, dále panem starostou a zúčastnil se besedy na univerzitě
v Toluce.

MEXIČANKA EDNA GÓMEZ RUIZ SE STALA ČESTNOU
OBČANKOU LIDIC
Text a foto: kladensky.denik.cz

Obřadní síň Obecního úřadu Lidice se zaplnila až do posledního místečka. Všichni
zúčastnění sledovali slavnostní předání čestného občanství mexické občance Edně
Gómez Ruiz. Stalo se tak u příležitosti pětasedmdesátiletého výročí vypálení Lidic,
čestné občanství bylo mexické dámě
uděleno za její záslužnou činnost.
Edna Gómez Ruiz, původním
povoláním učitelka, ve svých
projektech výchovné práce s dětmi a
mládeží připomínala českou kulturu a
lidickou historii. Od roku 1984 se
spolupodílí na organizaci pietní
vzpomínky na Lidice v Mexiku, v roce
2004 byla i se svými žáky
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pozvána do Senátu České republiky a společně navštívili také Lidický památník, české
školy univerzity a také Brno a Ostravu. Edna Gómez Ruiz celý svůj život zasvětila
propagaci české kultury a historie Lidic mezi dětmi a obyvateli Mexika a v roce
2007 toto její úsilí ocenil ministr zahraničních věcí České republiky udělením ceny
Gratias Agit, kterou ministerstvo
uděluje lidem za šíření dobrého
jména naší země v zahraničí.
Slavnostního aktu se zúčastnila
mimo jiné také mexická
velvyslankyně. „Paní Edna je
mimořádná osobnost plná lásky,
člověčenství a empatie k lidem.
Veškerou svou činnost vykonává
se vší profesionalitou a elegancí.
Neváhá pomáhat dobrým věcem a
dělá to energickým a svým sobě vlastním způsobem, kterým rozdává radost a pozitivní
energii. Mám to štěstí, že jsem ji mohla poznat osobně a doufám, že jí všichni můžeme
považovat za svou přítelkyni, tak jako přeživší lidické děti jí nazývají adoptivní
maminkou,“ řekla při slavnostní příležitosti starostka Lidic Veronika Kellerová. Edně
Goméz Ruiz také zazpívaly krásné písničky děti z lidické mateřské školy, obřadní síní
ovšem zněly také písně v jejím rodném jazyce. „Nenacházím slov, nevím jak za tuhle
poctu vyjádřit poděkování. Velice děkuji vedení Lidic a všem mým lidickým
adoptivním dětem,“ děkovala lámanou češtinou sympatická sedmašedesátiletá dáma
Edna Goméz Ruiz
Po slavnostním udělení čestného občanství následovala prezentace vzpomínkového
aktu na Lidice v Mexiku, který se uskutečnil v červnu v Mexiko City. Edna Goméz
Ruiz se také setkala s občany Lidic v prostorách restaurace Lidická galerie, nechyběl
ani přípitek tradiční mexickou tequillou.

INZERCE
Nabízíme kompletní služby v oborech VODA -TOPENÍ – PLYN
- výměna kotlů, radiátoru, bojleru, instalace vodovodu, kanalizace, stoupaček,
- servis solárních zařízení a kotlů,
- rekonstrukce bytů, koupelen a to vše na
klíč
- sídlíme v Lidicích
tel: 732 545 976
můžete navštívit i naše webové stránky s
kompletní nabídkou našich služeb

www.nijostav.cz
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KARDINÁL DUKA POŽEHNAL VOZŮM STŘEDOČESKÉ
ZÁCHRANKY
Text: Zpravodaj středočeského kraje, do LZ zaslal Pavel Horešovský

Na nádvoří vlašimského zámku došlo ke slavnostnímu požehnání sanitním vozidlům
středočeské záchranné služby kardinálem Dominikem Dukou, arcibiskupem pražským
a primasem českým. Požehnání také sledovali hejtmanka Středočeského kraje
Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011), náměstek pro oblast zdravotnictví Martin
Kupka (ODS) a ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Martin
Houdek.
Kardinál Dominik Duka požehnal sedmi sanitám, které byly na nádvoří přistaveny
jako zástupci celého vozového parku středočeské záchranky. „Požehnání pana
kardinála je vzácnou a výjimečnou událostí, která by měla zdravotníkům poskytnou
duševní ochranu a dodat energii při řešení nelehkých úkolů při záchraně lidských
životů,“ řekla
hejtmanka
Středočeského kraje
Jaroslava Pokorná
Jermanová a
upřesnila, že denně
je v terénu ve
středních Čechách
téměř 200
záchranářů a 90
sanitek.
Podle krajského
náměstka pro oblast
zdravotnictví Martina Kupky je povolání záchranáře jedno z nejnáročnějších: „Práce
zdravotníků si vážím, protože jsou denně v terénu, kde zachraňují lidské životy. Jejich
zaměstnání je plné emocí a mnohdy lidského neštěstí. Požehnání od kardinála Duky je
významným krokem, který by je měl v práci posílit.“
„I tato chladná a moderní technika, která slouží k záchraně životů a zdraví, má totiž
pro záchranáře citový přesah. Tento den má proto pro mnohé z nich velký osobní
význam,“ vysvětlil Martin Houdek, který podotkl, že iniciativa k požehnání sanitním
vozům přišla právě z řad záchranářů.
Po aktu požehnání a slavnostním slově si kardinál Duka prohlédl sanitní vozy a
pohovořil se záchranáři a řidiči.
Z rukou ředitele středočeské záchranky Martina Houdka pak arcibiskup přijal
symbolický dar: plně vybavenou lékárničku – brašnu první pomoci. Během
přátelského loučení nabídl ředitel Houdek Pražskému arcibiskupství možnost
proškolení zaměstnanců v první pomoci, které by vedli profesionální školitelé
středočeské záchranky.
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