Milí a milé,
tak a je to! Školní rok nám opět skončil, děti odhodily školní aktovky do koutů a
budou je hledat až v září (možná), těší se na sluníčko, volno, koupání a legraci. Dnešní
číslo až tak prázdninové ale nebude. Poohlédneme
se za největší událostí naší obce, kterou je Pietní
vzpomínka, letošní rok již 76. Vzpomínalo se nejen
u nás, ale i ve světě! A tak to má být!
A nesmím zapomenout připomenout i našeho
„lidického fantoma“, kterému tímto velmi děkujeme
za péči o naše obecní větve, stromy a kterého zatím
nikdo nikdy ještě neviděl. Kam se hrabe Yetti!
Je zajímavé, že se můžeme pochlubit i podobným tajemným jevem! Kam se na nás
hrabe takzvaný „pérák“, který se v Čechách objevoval v době válečné…my v Lidicích
totiž máme svého „Střihače“ Vaše Míša Klapalová, zpravodajka, která odhaluje skrytá tajemna -

JUBILANTI V MĚSÍCI ČERVENCI
Josef SOTOLÁŘ
Jaroslav ADAMEC

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti -

PODĚKOVÁNÍ  Děkuji paní starostce Veronice Kellerové za milou návštěvu a dárek k mým
narozeninám.
Vilém Dostál

 Ráda bych poděkovala paní H. Kohoutové a OÚ Lidice za milý dárek a blahopřání
k mým narozeninám.
Květa Muláková

 Rádi bychom poděkovali jménem Obecního úřadu neznámému pomocníkovi, který
nám už několik let pomáhá udržovat stromy a čas od času stříhá a upravuje větve
na obecních pozemcích.
Veronika Kellerová a Obecní zastupitelstvo -

2

ZÁPIS Č. 27/2018 z veřejného zasedání OZ Lidice konaného dne
7. 6. 2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lidice
Přítomni: V. Kellerová, B. Kučera, M. Klapalová, H. Kohoutová
Ověřovatelé: M. Klapalová, B. Kučera
Omluveni: M. Ramba, T. Skála, Ing. Monika Vaňhová MBA
Zapsala: Martina Toulcová
Zasedání zahájila starostka obce v 18:00, přečetla a doplnila program.
OZ program schválilo.
1) Projednání závěrečného účtu za rok 2017 a projednání zprávy auditora o
přezkoumání hospodaření za rok 2017
2) Projednání žádosti Občanského spolku Lidice o příspěvek na činnost
3) Projednání opravy křižovatky ulic Josefa Štemberky a Osady Ležáků
4) Různé a) jmenování člena dozorčí rady Memento Lidice o.p.s.
b) projednání vybudování cestiček na hřbitově
c) projednání vybudování FitStreet hřiště u víceúčelového hřiště (ul
Tokajická)
d) projednání vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele Fit Street hřiště
pro mládež, dospělé a seniory
AD1) Zastupitelstvo obce se seznámilo se závěrečným účtem a zprávou o
přezkoumání hospodaření za rok 2017. OZ schválilo dle ustanovení §84 odst.2 písm.
b) zákona 128 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů závěrečný účet a zprávu o
přezkoumání hospodaření za rok 2017 bez výhrad.
Hlasování Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0
AD2) Starostka obce předložila OZ žádost Občanského spolku Lidice o příspěvek na
jejich činnost. OZ schválilo příspěvek na činnost Občanského spolku Lidice ve výši
10.000,- Kč
Hlasování Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0
AD3) Projednání opravy křižovatky ulic Josefa Štemberky a Osady Ležáků a výškové
úpravy uličních vpustí. Starostka obce předložila OZ per rollam ze dne 30.5.2018, kde
zastupitelstvo obce Lidice schválilo opravu křižovatky Josefa Štemberky a Osady
Ležáků a výškové úpravy uličních vpustí firmou Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, 150
00, Praha za 102.692,65 Kč s DPH
Hlasování Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0
AD4) Různé a) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo jmenování člena dozorčí
rady Memento Lidice o.p.s. paní Ing. Hanu Pokornou, trvale bytem Oradourská 143,
27354, Lidice pro rok 2018, 2019, 2020 s účinností od 08.06.2018.
Hlasování Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0
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AD4b) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo „Rekonstrukci chodníkových ploch
v areálu Hřbitova v Lidicích“ firmou Resado Praha s.r.o., Křenova 438/7, 162 00,
Praha – Veleslavín za cenu 1.196.051 Kč s DPH, která vyhrála výběrové řízení, dále
pověřilo starostku obce podpisem smlouvy s touto firmou.
Hlasování Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0
AD4c) Projednání vybudování Street hřiště u víceúčelového hřiště v ulici Tokajická a
projednání podání dotace z Programu obnovy venkova 2017-2020 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova.
Starostka obce podala návrh na vybudování Street hřiště u víceúčelového hřiště v ulici
Tokajická za předpokladu, že obec Lidice získá dotaci na vybudování tohoto hřiště a
cvičebních prvků z Programu obnovy venkova 2017-2020 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova. OZ
schválilo podání dotace na vybudování Street hřiště a cvičebních prvků za
předpokladu získání dotace a pověřilo starostku obce podáním dotace z Programu
obnovy venkova 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu obnovy venkova.
Hlasování Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0
AD4d) Oz schválilo vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele Fit Street hřiště pro
mládež, dospělé a seniory a pověřilo starostku obce vyhlášením výběrového řízení.
Hlasování Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0

Zasedání ukončeno v 18:24 hodin.

INFORMACE PRO OBČANY – ZUBNÍ ORDINACE
Dovolte, abych Vás informovala, že s účinností od 1. 7. 2018 rozšiřujeme ordinační
hodiny v „Zubní ordinaci Kněževes – Praha, západ“, které umožní zvýšené pokrytí
požadavků občanů na služby v oblasti Stomatologie z Kněževsi a okolních vesnic a
měst.
Ordinační hodiny Zubní ordinace – Kněževes od 1. července 2018
Pondělí
08:00 – 16:00
Úterý
08:00 – 18:00
Středa
08:00 – 16:00
Čtvrtek
07:00 – 17:00
Pátek
08:00 – 12:00
Kontakt: +420 737 836 030
Mimo výše uvedené časy možné objednání po telefonické domluvě na tomto tel. čísle.
Olena Lishenko, zubní ordinace Kněževes, Praha- západ
Na hlavní 155. Kněževes, 25268
E-mail: lyashenko.2011@mail.ru nebo zubniordinaceknezeves@seznam.cz
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LIDICKÝ POHÁR PUTUJE DO UNHOŠTĚ
Text a foto: www.obec-lidice.cz

V sobotu 9. června 2018 se v Lidicích odehrál finálový turnaj nejstaršího
mládežnického turnaje, Lidického poháru, ročník 2018, kategorie U15.
Nejúspěšnější byli nakonec hráči Unhoště a poprávu převzali z rukou starostky obce
Lidice Veroniky Kellerové pohár a ceny. Tým Unhoště disponoval i nejlepším hráčem,
kterým byl střelec 7 branek Ondřej Feko. Svatyni naopak uzamkl Lukáš Adámek.

Duely dne byly sehrány s výsledky:
Hostouň - Unhošť 1:4

Konečné pořadí na medailových
postech:
1. TJ Unhošť

Unhošť - Velvary 5:1

2. Slovan Velvary

Velvary - Unhošť 7:1

3. Sokol Unhošť
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Text: Irena Přibylová, Petra Radová

Vážení a milí,
další školní rok a s ním i naší poslední předprázdninovou akci máme za sebou a jistě se
už všichni těšíme nebo si už nyní užíváme zasloužené volno a krásné letní počasí.
A co se bude dít v Lidičkách, zatímco Vy budete zaslouženě odpočívat?
Po téměř celé období prázdnin bude v provozu dětská skupina Lidičkové a budeme se
věnovat přípravám na další školní rok.
K 31. 8. 2018 končí oficiální provoz dětské skupiny a my se v Lidičkám vrátíme
k původním aktivitám.
Od září se tedy už teď můžete těšit na dopolední miniškoličku určenou pro děti od 2 do
4 let, dopolední cvičení rodičů s dětmi, pravidelné kroužky pro děti jako jsou keramika
a taneční a pohybová výchova a různé jednorázové menší či větší a tradiční či méně
tradiční akce.
Informace k programu MC Lidičky na školní rok 2018/2019 najdete během září na
našich webových stránkách. Léto – čas prázdnin, dovolených, odpočinku a pohody.
Užijte si ho!

EKO-KOM – ZPĚTNÉ VYUŽITÍ ODPADŮ ANEB JAK JSME
V LIDICÍCH TŘÍDILI?
Text: Michaela Klapalová

Myslím, že by bylo opět na čase vás všechny informovat o tom, jak tady v Lidicích
třídíme a co z toho obec Lidice a všichni její občané mají. Zahrnu vás několika čísly,
které myslím budou potěšující a snad to nabudí i další z našich občanů ke
svědomitému třídění. Proč? Protože to rozhodně má smysl! A nyní nemyslím jen ten
finanční, který to obci přináší, zrovna teď mám na mysli ten ekologický, ten dobrý
pocit z toho, že tu bude naše planeta sloužit i našim dětem a dětem našich dětí…
Tuny
Částka v Kč
1. čtvrtletí 2017
6,601
21017,2. čtvrtletí 2017
9,209
28393,3. čtvrtletí 2017
6,681
24052,4. čtvrtletí 2017
7,654
23055,Celkem za rok 2017
30,145
96517,-
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VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 13. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍ
VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE LIDICE PRO 21. STOLETÍ
Text: Filip Petlička

Foto: Martin Homola

Slavnostní vyhlášení výsledků 13. ročníku soutěže Lidice pro 21. století
Ve středu 13. 6. proběhlo v kladenském kině Hutník slavnostní předání cen finalistům a
vítězům 13. ročníku mezinárodní vědomostní a literární soutěže Lidice pro 21. století. Tuto
soutěž již po třinácté vyhlásil Památník Lidice a to ve spolupráci s Ústavem pro studium
totalitních režimů a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy.
Jednou z podstatných součástí práce Památníku
Lidice je vzdělávání a práce s dětmi a mládeží.
Mezi největší projekty, které Památník
organizuje patří Mezinárodní dětská výtvarná
výstava Lidice a právě mezinárodní vědomostní
soutěž Lidice pro 21. století.
Tato soutěž ale není jen čistě vědomostní.
Historický test je jen jednou ze dvou součástí
soutěže a nejde v něm o pouhé prokázání
znalosti faktografických dat, ale především o
schopnost se v těchto datech orientovat a chápat
je v širokých souvislostech dějin 20. století. Nutnost tuto schopnost prokázat podněcuje i fakt,
že test vypracovávají děti online na internetových stránkách soutěže. To znamená, že otázky
jsou koncipovány tak, aby nebylo možné si je jednoduše vygooglovat, ale nutí žáky a studenty
nad nimi co nejvíce uvažovat.
Druhou součástí testu je literární práce na zadané
téma, kterých je pro každý ročník vypsáno
několik. Jedním z letošních témat, a zároveň tím
nejčastěji vybíraným, byla "hodnota lidského
života". Právě na těchto esejích se ukazuje
neobyčejná schopnost dětí nad tématy do
hloubky přemýšlet a vysoce kvalitním stylem je
literárně ztvárnit.
Samotné vyhlášení v kině Hutník proběhlo ve
velice uvolněné a zároveň důstojné atmosféře a
to za přítomnosti přeživších lidických dětí: paní Marie Šupíkové, pana Pavla Horešovského a
pana Jiřího Pitína. Krom nich se vyhlášení ale zúčastnila celá řada hostů - zástupců
partnerských organizací (Libuše Heczková, proděkanka pro vědu a výzkum FF UK), sponzorů
(Tomáš Kendík, ředitel Sekce povodí z Povodí Vltavy), města Kladna (Marcela Malcová,
statutární náměstkyně primátora a Vladimír Moucha, náměstek primátora) a Ministerstva
kultury (Hana Vondráčková, Odbor muzejí Ministerstva kultury) či předseda odborné poroty
soutěže a historik, plk. Eduard Stehlík. Pozvání na vyhlášení přijal i Kamil Činátl, který zde
představil světově úspěšný a populární projekt edukační počítačové hry Československo 3889. Během vyhlášení si na podium pro ceny přišlo celkem 38 žáků a studentů z obou
vyhlašovaných věkových kategorií. Ceny si odnesli všichni finalisté a samozřejmě tři nejlepší
v každé kategorii. Bylo uděleno také pět zvláštních cen poroty, kterými porota ocenila ty
nejlepší literární práce. Čtyři vybrané práce přímo na vyhlášení přednesly herečky Máša
Málková a Dana Černá. Organizátoři ocenili nejen samotné žáky a studenty, ale i školy, které
se do soutěže zapojují pravidelně a vždy s velkým počtem soutěžících. Cenu pro nejaktivnější
školy si v kině Hutník přebrali zástupci celkem 6 škol z České republiky i Slovenska.
Fantastickým završením celého ceremoniálu bylo vystoupení skupiny Mirai, které se podařilo
rozhýbat všech 250 přítomných studentů, hostů i pořadatelů.
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PIETNÍ VZPOMÍNKA K 76. VÝROČÍ VYHLAZENÍ OBCE
LIDICE
Text: Filip Petlička

Foto: Martin Homola

V letošním roce jsme si připomněli 76. výročí vyhlazení obce Lidice.
10. 6. 1942 bylo zastřeleno 173 mužů. Ženy a děti byly odvlečeny do Kladna, do
Reálného gymnázia, kde byly následně děti odděleny od matek. Ženy byly odvezeny do
koncentračního tábora Ravensbrück, několik málo dětí vybráno k poněmčení, děti do 1
roku odvezeny do ústavu a 82 dětí bylo zavražděno ve vyhlazovacím táboře v Chelmnu.
Pietní vzpomínka byla zahájena tradičně mší na základech vypáleného kostela sv.
Martina, kterou celebroval
Mons. Zdeněk Wasserbauer,
pomocný biskup a generální
vikář pražské arcidiecéze.
Po mši bylo v 10.00 zahájeno
kladení květinových darů.
Letos bylo na hrob lidických
mužů položeno 113 věnců a
kytic, které byly věnovány
ústavními činiteli, zástupci
státní správy, zastupitelskými
úřady zemí z celého světa,
městy a obcemi, partnerskými a spřátelenými organizacemi, spolky i jednotlivci.
Po položení květinových darů následovalo přivítání hostů a úvodní slovo ředitelky
Památníku Lidice paní Martiny Lehmannové a další projevy hostů. S hlavním
projevem vystoupil předseda vlády ČR, pan Andrej Babiš. Modlitbu na hrobu
lidických mužů přednesl kaplan pplk. Miloslav Kloubek a promluvil také předseda ÚV
ČSBS pan Jaroslav Vodička.
Pietní akt zakončilo vystoupení
dětského pěveckého sboru
Bruncvík.
Po samotném pietním aktu se
hosté přesunuli k Pomníku
dětským obětem válek, kde
vystoupil sbor Japonské školy v
Praze.
Ve 12.45 byl slavnostně
zahájen 12. ročník celostátní
přehlídky dětských pěveckých
sborů, který zahájil pan senátor Zdeněk Berka, 1. místopředseda senátního Výboru pro
vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Uměleckou záštitu nad letošním
ročníkem převzal a na úvod přehlídky vystoupil pan Marek Ztracený. Celkem se
představilo 14 dětských pěveckých sborů ze všech krajů České republiky a vystoupilo
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633 dětí. Od 12.30 v síni In Memoriam ředitelka Památníku Lidice paní Martina
Lehmannová předala celkem sedm stříbrných Pamětních odznaků Památníku Lidice.
Tyto odznaky se udělují při významných událostech jednotlivcům i organizacím za
dlouhodobou spolupráci s památníkem, za podporu činnosti památníku a za šíření
dobrého jména Památníku Lidice. Pamětní odznaky se udělují od roku 2008. Po celý
den Pietní vzpomínky byl vstup do všech expozic Památníku zdarma.
Děkujeme všem, kteří i přes velice horké počasí 10. 6. dorazili do Lidic a vzdali tak
čest památce obětí lidické tragédie.

LIDICKÉ DĚTI NAVŠTÍVILY THOMAYEROVU
NEMOCNICI, DYKOVU ULICI, STRAŠNICKÉ
KREMATORIUM A STŘELNICI V KOBYLISÍCH
Text a foto: Filip Petlička, www.lidice-memorial.cz

Lidické děti Marie Šupíková a Pavel Horešovský v doprovodu zaměstnanců Památníku
Lidice a dalších, navštívily v sobotu 16. 6. místa spojená s osudem lidických obyvatel.
Dnešní Thomayerova nemocnice v Krči se
stala od roku 1943 nedobrovolným
domovem několika lidických dětí, které v
době lidické tragédie byly mladší jednoho
roku. V Dykově ulici byl zřízen ústav pro
těhotné vězenkyně gestapa, kam se v roce
1942 dostalo i šest těhotných lidických žen,
které zde porodily. Pouze dvě děti zde
narozené přežily. Strašnické krematorium se
stalo místem uložení popela lidických
obyvatel, kteří byli 16. 6. popraveni v Kobylisích.
Na střelnici v Kobylisích v době heydrichiády našly smrt desítky lidí. Mezi nimi i 26
obyvatel z Lidic, včetně pouze patnáctiletého Josefa Doležala.
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JAK MUSELO BÝT LIDICKÝM
Text: Antonín Nešpor

Jak muselo být Lidickým, když je Němci postavili před popravčí kůly v Kobylisích?
Na co asi myslela babička Anna Horáková? Jaké byly poslední myšlenky dědečka
Bohumila?
Mohu se jen dohadovat, že oba mysleli na dosud nenarozenou Věnušku, která přišla na
svět o tři dny později v „tajném útulku gestapa v Praze v Dykově ulici - pro těhotné
ženy odsouzené k exekuci“.
Věnuščina maminka přetrpěla, když jí miminko gestapačka Kchürová s esesákem
Böhmem vyrvali z náruče. Přetrpěla i Böhmovu „nordickou lest“, když dal ruky
podáním slib německého důstojníka mamince Věnušky, že ji zase po výslechu uvidí.
Neuviděla. Už nikdo nikdy Věnušku mamince nevrátil.
Maminka Anna přežila koncentrační tábor Ravensbrück, tou myšlenkou, že Věnuška
někde stále ještě žije a že se s ní po válce setká.
Nesetkala, ale do své smrti na ni myslela a věřila, že někde žije.
Dnes 19. června 2018 by bylo mojí sestře, Věnceslavě Kohlíčkové 76 roků.

VYSKEŘ, ANEB V POŘADÍ UŽ ŠESTÁ VYSAZENÁ HRUŠEŇ
V LIBERECKÉM KRAJI
Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

Dvacátou pátou hrušeň jsme vysadili v sobotu 16. června 2018 ve Vyskeři. Název této
obce jsem donedávna ani neznal. Ale díky tamnímu panu starostovi Janu Kozákovi,
který se účastnil letošního shromáždění u Památné Lidické hrušně, jsem si dovedl
představit, jak obec Vyskeř asi vypadá a hlavně, kde se nachází. Kdo kdy navštívil
Český ráj, umí si tuto obec
představit.
V rámci oslav sedmistého výročí
Vyskeře jsme štěp vysadili.
Občané se sešli nejdříve, aby
vzdali hold svému rodáku –
Josefu Nesvadbovi-Hamáčkovi
takto významnému hudebnímu
skladateli chrámové hudby
předminulého století.
Zde začal průvod všech
Vyskeřských spolků a občanů,
mezi něž byla na tuto slavnostní
chvíli zařazena i naše delegace. Stejně tak jsme položili květiny k pomníku padlým
Vyskeřským z první i druhé světové války. Teprve potom došlo na sázení hrušně. To
vše se odehrálo v parku Milana Rostislava Štefánika.
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Ve velikém půlkruhu obstoupili občané Vyskeře místo výsadby. Její zahájení přivítal
pan starosta a našemu Občanskému spolku Lidice veřejně poděkoval, což shromáždění
potvrdilo potleskem. Na závěr zazněla hymna.
Shromáždění se pak odebrali za hudebního doprovodu místní dechovky před hostinec,
kde oficiální program pokračoval, udílením čestných občanství obce a další
vyznamenávání za zásluhy o rozvoj
obce.
Mnoho řečníků a předřečníků
osvětlovalo historii a účast místních
obyvatel na rozvoji obce. Při
rozhovoru s panem Martinem Půtou
hejtmanem Libereckého kraje, jsme
se dopočítali celkem šesti míst, kde
jsme v tomto kraji vysadili štěp naší
Lidické hrušně. Byla to města: Nový
Bor, Česká Lípa, Liberec, Hrádek
nad Nisou a obce: Dlouhý Most a
dnes Vyskeř.
Je milé setkat se při dalších příležitostech s lidmi, kteří podporují naši činnost.
Další program toho dne neuvádím, lze jej dohledat na webu.
Nicméně na závěr naší dnešní mise jsme navštívili a také projeli nejkratším tunelem
v České Republice. Při dnešní slavnosti byl tento „republikový rekord“ potvrzen do
knihy rekordů.

VZPOMÍNKA NA LIDICE
Text: František Kadlec, bývalý zastupitel města a kronikář Borovan

Dovolte v souvislosti s 76. výročím vyhlazení obce Lidice přidal své tři osobní
vzpomínky. Narodil jsem se v jihočeských Borovanech, o nichž se později zmíním.
První vzpomínka se váže k 10. červnu 1942, kdy mi bylo necelých dvanáct let. V té
době nebyly radiové přijímače v každé rodině, zejména ne v dělnických. Proto se
zprávou o vyhlazení Lidic přišel můj otec z práce a chtěl vidět školní zeměpisnou
mapu, aby na ní nešťastnou obec vyhledal. Ovšem mapa nebyla tak podrobná a Lidice
na ní nenašel, ale mezi lidmi se o nich s hrůzou stále mluvilo. Netušili, že brzy na to
přijdou Ležáky. Po válce byly uskutečňovány pietní návštěvy Lidic, také jsem
se zúčastnil, ale jako druhou vzpomínku považuji v roce 1977, kdy jsem se aktivně
zúčastnil štafetového běhu maratonců. Bylo nás celkem sedm maratonských závodníků
a vytyčili jsme si úkol, že od hrobu popravených lidických mužů doneseme prsť do
Českých Budějovic, kde byla uložena v areálu revolučních aktivit. Přijeli jsme ten den
do Lidic v dopoledních hodinách, kde se nás ujali zástupci obce. Prohlédli jsme si
areál muzea, navštívili Růžový sad do pouzdra jsme nabrali prsť z pietního areálu. V
pozdních odpoledních hodinách jsme vyběhli společně do Kladna, kde byl zajištěn
nocleh, ale pouze do ranních čtyř hodin, neboť jsme měli rozpočítaný čas, abychom do
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Čes. Budějovic dorazili v 15 hodin, neboť na tuto dobu byla svolána manifestace u
Muzea dělnického revolučního hnutí, jak se zmíněný areál jmenoval. Běželi jsme
úseky po pěti kilometrech a doprovodný autobus čekal na konci tohoto úseku a po
provedení předávky opět popojel k další metě. Štafetový běh jsme nejen zvládli
úspěšně, ale dokonce před Budějovicemi jsme určitou dobu čekali, abychom
nepřiběhli před zahájením manifestace.
Nyní se vracím k svým rodným Borovanům, k nimž se váže ona třetí vzpomínka,
neboť začátkem října nás navštívila vzácná návštěva z Lidic. Přijely k nám dvě ženy,
"lidické děti", jak jsme je tenkrát nazvali. Byly to paní Marie Šupíková, které v červnu
1942 bylo deset let a druhá paní Veronika Rýmonová, jíž v té době bylo pouhých
několik měsíců. Obě dámy doprovázela paní starostka Veronika Kellerová. Jejich
program byl relativně náročný, neboť dopoledne navštívily nedaleké rodiště Jana
Žižky v Trocnově, neboť Trocnov je součástí Borovan, poté absolvovaly dvě besedy,
na nichž vyprávěly své životní vzpomínky. Obě besedy byly velice zajímavé a
zanechaly u posluchačů hluboký dojem.
Vážení, omlouvám tuto svou jednoduchou zpověď, neboť jistě Lidice byly zahrnuty
množstvím hodnotnějších vyznání a pozdravů. Dnes jsem četl v Právu článek o lidické
trýznivé zkušenosti, v němž je na několika místech citována paní Marie Šupíková.
Vzpomínky, o nichž se zmiňuji výše, mě vyprovokovaly k tomuto mému činu. Prosím
o laskavost. Obracím se na paní starostku Veroniku Kellerovou, kterou zdravím touto
cestou a přeji mnoho úspěchů, dále pak tlumočení srdečných pozdravů dámám Marii
Šupíkové a Veronice Rýmonové.
František Kadlec, bývalý zastupitel města a kronikář Borovan

V HAVANĚ…
Text a foto: Ing. Adam Lorenc, www.lidice-memorial.cz

I v hlavním městě Kuby byly vzpomenuty Lidice...
ZÚ Havana uspořádal v pátek 8. 6. 2018 dvě akce k připomínkám výročí lidické
tragédie.
Nejprve proběhlo tradiční kladení
věnců u místního památníku lidických
událostí, jehož se kromě zástupců
místního MZV (na úrovni ZŘ odboru
pro Evropu a Kanadu a teritorialistky
pro ČR) a Úřadu městského historika
zúčastnili i zástupci diplomatického
sboru akreditovaného v Havaně. Stojí
za zmínku, že památník Lidicím byl
inaugurován přesně rok od lidické
tragédie a že na Kubě byla v letech
1942-44 zmíněna lidická tragédie v
tisku pětsetkrát a v rozhlasovém
vysílání třistakrát, což přesvědčivě dokládá solidaritu kubánského režimu i lidu.
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V odpoledních hodinách pak ZÚ uspořádal v Palacio del Segundo Cabo v centru
Havany promítání dokumentu z dílny Památníku Lidice, spojené s předáváním ocenění
kubánským dětem, které se v letošním roce jako již tradičně zúčastnily Mezinárodní
dětské výtvarné soutěže Lidice. Chlapec, který v letošním ročníku získal čestné
uznání, se z logistických důvodů nemohl zúčastnit, diplom a drobné dárkové předměty
proto byly předány jeho učiteli. Po letech snažení se tak konečně podařilo uspořádat k
předávání ocenění důstojnou akci.
Obou akcí se navíc zúčastnila zhruba dvacítka kubánských žen nesoucích jméno
Lidice (z nichž některé kvůli výročí přicestovaly z Kanady, Španělska či Ekvádoru,
organizují se prostřednictvím sociálních sítí), což akcím dodalo další symbolický
rozměr.

HRUŠEŇ V CHOMUTOVĚ A ČMELÁČCI
Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

V Chomutově je škol jako máku například: Kadaňská, Hornická, Heyrovského,
Březenecká, Písečná, Zahradní, T. G. Masaryka, 17. listopadu, Duhová cesta, Školní,
Na příkopech, J.A. Komenského, Palachova. A právě z této naposledy jemnované
školy náš spolek oslovila tamní paní zástupkyně Jana Pernekrová slovy? “Rádi
bychom se připojili k uctění
památky vypálených Lidic a
zasadili roub Lidické hrušně na
naší školní zahradě.“
Dozvěděli jsme se, že o hrušni
vědí od paní ředitelky
Kasákové ze školy v Kladně –
Dubí, kde jsme zde vysadili
jako druhou v pořadí před šesti
roky. Cestou do Chomutova
jsme byli nuceni neplánovaně
postávat ve frontách. Tu se
opravovala vozovka, onde byla v protisměru bouračka. Provoz tak na dvě hodiny
jízdy.
Hned u vchodu školy, stojící uprostřed rozsáhlé školní zahrady, nás uvítaly paní
ředitelka Marie Grimlová s paní zástupkyní a celá třída starších žáků.
Po prohlédnutí prostor školy jsme opět vyšli do zahrady, kde už na místě sázení hrušně
nás už očekávali žáci velcí i malí z více než tří tříd. Dokonce přišli i další ze sousední
školy, podívat se na vysazování Lidické hrušně a také na pozdější besedu.
Na školní zahradě se opakovalo už po dvacáté čtvrté, jedno a to samé. Děti si vzaly na
starost usadit malou hrušničku do připravené jamky a pak se střídaly o přinesené
lopatičky. Netrvalo ani dvacet minut i s proslovem a hrušeň byla v zemi. I popisnou
cedulku připevnil na kůl pan školník.
Je vhodné se na tomto místě zmínit, že školní zahrada je svým obsahem docela slušné
arboretum, které založila paní ředitelka Grimlová, když do této školy před léty přišla.
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Měla tehdy k dispozici velké množství sazenic všech různých dřevin, jež jí věnovali
spolupracovníci z jejího bývalého pracoviště, kde se zkoumá odolnost rostlin proti
znečištěnému ovzduší, aby se těmi nejodolnějšími druhy mohly rekultivovat veliké
plochy zbylé po těžbě hnědého uhlí.
Když si prohlížíme jednotlivé stromy, zjistíme brzy, že se ani v rámci druhů
neopakují. Ve školní zahradě jsou ale
i jedinečné stromy věnované škole od
obyvatel města. Na popisných
tabulkách pak můžeme číst:
“Kroupovic lípa“ nebo „Petrova lípa“
a jména dalších donátorů.
Mezi všemi těmi stromy vyvolávají
ale obdiv dva vzrostlé jedlé kaštany.
Vyrůstají v těsné blízkosti, až působí,
jako by šlo o jeden exemplář
vyrůstající z jednoho kořene. Navíc právě teď kvetou.
Ještě jeden zajímavý poznatek si odvážíme domů. Jde o malé dřevěné úly pro
čmeláčky, takzvané „čmelníky“. Čmeláčci - tito houževnatí opylovači sice med
neprodukují, jako včely, ale hlavní je, že opylují vše ostatní, kam se včely svými
sosáčky ani nedostanou. Po závěrečné besedě o Lidicích děti slíbily, že se o hrušničku
budou starat, stejně jako už se starají o své „třídní“ ovocné stromky, vysazené za
každou třídu jeden.
No a o to nám všem zúčastněným vlastně jde! Dobře opečovávaná hrušeň přežije i
několik lidských generací a se čmeláčky hned v sousedství obzvlášť.

VZPOMÍNKA NA LIDICE V PERU, EKVÁDORU
Text a foto: www.lidice-memorial.cz, Ing. Jan Vejmelka

Lidice jsou stále v paměti lidí po celém světě.
Ke vzpomínce na lidickou
tragédii proběhly za
přítomnosti VZÚ dva
pietní akty. V peruánském
přístavním městě Callao
proběhla akce v pondělí
11. června 2018 a v
ekvádorském Quitu v
pátek 8. června 2018
během služební cesty
tituláře do nerezidentního
teritoria.
V případě Ekvádoru proběhl akt před památníkem v parku "Parque de la Mujer".
Památník, inaugurovaný před 2 lety (10/6/2016) je unikátním dílem sochaře Howarda
Taikeffa. Ten se akce osobně zúčastnil. Přítomni byli dále předseda Židovské obce
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Ekvádoru, velvyslanec Izraele v Quitu, honorární konzul ČR v Quitu T. Schwarzkopf
a také zástupci české krajanské komunity. Pietní vzpomínka v Ekvádoru letos proběhla
formálně, s vojenským pochodem a
za účasti zástupců ministerstva
zahraničních věcí Ekvádoru.
V Peru proběhl vzpomínkový akt u
památníku, který byl po
rekonstrukci v roce 2017 (75.
výročí Lidici) umístěn do parku
před vojenskou pevností Real
Felipe ve městě Callao. Akci v
Callao přišla osobně podpořit
ředitelka pro Evropu peruánského
ministerstva zahraničních věcí,
velvyslankyně María Eugenia
Chiozza. Přítomen byl honorární
konzul ČR v Callao Raúl Alta Torre del Aguila, členové civilního a vojenského
diplomatického sboru, jakožto zástupci české krajanské komunity v Limě. Následný
společenský podnik (koktejl v galerii nově vznikající umělecké čtvrti) v rámci
akreditace finančně podpořil VLP Brasília, pplk. Marcel Božek.
Obě akce se setkaly s pozitivním ohlasem. V případě Peru vyšel v deníku města Callao
krátký článek o historii Lidic.

PIETA U GYMNÁZIA V KLADNĚ
Text: www.csbslidice.cz

Foto: Jitka Krňanská

V pondělí 11. června proběhla v kladenském gymnáziu pietní vzpomínka na poslední
společné okamžiky lidických žen a dětí, které ve zdejší tělocvičně strávily před tím,
než od sebe byly odtrženy. Děti byly
poté povražděny nebo dány na
poněmčení a ženy byly odvlečeny do
koncentračních táborů. Od těchto
hrůzných událostí letos uplynulo 76
let. Vzpomínku pod názvem Malý
pietní akt k uctění památky lidických
žen a dětí každoročně organizuje
místopředseda OV ČSBS Lidice
Pavel Horešovský jako přeživší
lidické dítě. Letos před pozůstalými a návštěvníky pietního aktu vystoupila ředitelka
Památníku Lidice Martina Lehmannová a vyzvala k uctění památky zavražděných a
týraných žen a dětí minutou ticha. Akce se zúčastnili i studenti gymnázia, kteří spolu
s Lidickými navštívili německý koncentrační tábor Ravensbrück. Jak sami uvedli, mají
dodnes v učebně č. 29, ve které docházelo k rozřazování dětí, velmi nepříjemné pocity.
Pietní akt pokračoval položením věnců k Památníku dětských obětí války a na hrob
lidických mužů.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Text a foto: Bohumil Kučera

Ve čtvrtek 7. června 2018 proběhlo na OÚ Lidice slavnostní přivítání dalších našich
nových občánků, či přesněji občanek. Slečnu Gábinku doprovodili rodiče, manželé
Škvorovi, malou Helenku zase maminka Veronika Kučerová a táta Tomáš Kühnel.

Jak je již tradicí o příjemnou atmosféru se postaraly svým zpěvem a přednesem
básniček milé děti z naší mateřské školky.

Jako obvykle k malým občánkům, rodičům i příbuzným promluvila starostka obce
paní Veronika Kellerová. Obě holčičky Gábinka i Helenka si vyzkoušely naši obecní
kolíbku.
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Gábinka jí otestovala, ale bylo jasné, že doma má lepší. Helenka zase jako na povel
při zpěvu dětí, při písni "Když jde malý bobr spát" ... usnula a co se jí zdálo se asi
nedozvíme, ale ze spánku se usmívala.
A také dostaly slavnostní listy podepsané doprovodem.
Přejeme dětem i jejich rodičům ať se jim v Lidicích líbí a ať je jejich život plný
radosti.

A příště vám přineseme ještě malé info a fotečku z předchozího vítání občánků Zjistila jsem, že jsme vám o něm nenapsali ani řádku, tak musíme vše napravit!

O POCHODECH SMRTI…POKRAČOVÁNÍ
Text a foto: Milena Městecká

V Čechách proběhly čtyři vzpomínkové pochody
Krátce připomenu i letošní jednodenní vzpomínkové pochody. Velký pochod smrti
válečných zajatců jsme prošli na třech úsecích - Uničov-Mohelnice (11.2.), Mladá
Boleslav-Chotětov (18.3.), Mariánské Lázně-Planá (21.4.). Posledně jmenovaný úsek
prošlo stejnou trasou jako zajatci i několik dalších pochodů smrti vězňů
koncentračních táborů. Potvrzuji, že za třeskutých mrazů, což byl hlavně případ
pochodu mladoboleslavského, ale také za krásného počasí v konkurenci mnoha jiných
akcí, se našlo vždy dost odhodlaných účastníků. Také těch, kteří nás přišli třeba jen
pozdravit na start. Články o pochodech šly do místního tisku, dvakrát připravila
reportáž o pochodech smrti regionální televize, v Mohelnici a v Mladé Boleslavi,
zafungoval s upoutávkami Český rozhlas. 9. května jsem byla pozvána i do pořadu
Vizitka na ČR Vltava přiblížit pochody smrti dalším, kdo o nich nevědí. Dozvěděli
jsme se na pochodech mnoho nových informací. Získali cenné kontakty, nabídky na
přednášky či výstavy, publikace. Našli jsme další příznivce, aktivisty, kteří pak udržují
paměť na pochody smrti v místě. Tak tomu bylo i v sobotu 12. května, kdy proběhl
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vzpomínkový pochod Žihle-Mladotice, letos už bez mého přičinění. Místní se
rozhodli, že v akcích z minulých let budou pokračovat a připomínat žihelský transport
smrti sami. Patří jim za to velký dík. A vám ostatním také. Pochody jsou letos za námi
– můžeme začít plánovat akce na příští rok. Má to smysl. O pochodech smrti se
dozvědí další lidé. Budou v našem snažení pokračovat. Učit se s námi poděkovat za
život v míru těm, co prošli válkou.
foto: Provizorní život československých vězňů
v lese u Crivitz. Setkaly se zde ženy z KT
Ravensbrück a muži z KT Sachsenhausen.
Na snímku ještě s našitým červeným
trojúhleníkem z KT na rukávu paní Anna
Peková, jedna z 46 Lidických žen.

Foto: Po několika dnech pobytu v lese Rudá
armáda umožnila přesun Čechoslováků do města
Crivitz. Pracoval zde už výbor československých
vězňů, který dával jejich blízkým domů zprávu o
tom, že přežili. Uprostřed paní Miloslava Kalibová,
další z Lidických žen.

Foto: Z pochodu KT Sachsenhausen – Crivitz – přivítání a pietní vzpomínka v Sommerfeldu u jedné
z mnoha pamětních tabulí s výrazným nápisem TODESMARSCHEN umístěných na trase tohoto
pochodu smrti (zleva Denisa, Annemarie, Milena, Reiner Tietz ze Sommerfeldu, Pavel a Vojta).
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Foto: Z pochodu KT Sachsenhausen –
Crivitz – setkání za vesnicí Netzeband
s cyklisty z antifašistické organizace VVN
BdA Schwerin. Připomínají pochody smrti už
devátý rok.

Foto: Z pochodu KT Sachsenhausen – Crivitz –
prohlídka open-air výstavy o pochodech smrti a
památky na pobyt vězňů v lese u Belowa. Prováděla
nás ředitelka muzea paní Carmen Langeová (vlevo).

Foto: Z pochodu KT Sachsenhausen – Crivitz –
závěrečné foto po sedmi dnech a 193
k pochodu ze hřbitova v Crivitz, kde je jeden
z mála známých hromadných hrobů obětí
pochodu smrti. Pavelv závěru chybí, večer
předchozího dne ho z dokončení pochodu
vyřadila bolest achilovky (zleva Denisa, Vojta,

Wolfgang).

Foto: Klopina, na pochodu Uničov- Mohelnice.
Jiří Nesét (čtvrtý zprava) má vzpomínky více
než 200 pamětníků. Podmínky pochodu smrti,
noclehů v obcích byly velmi kruté, pomoc
poskytovaná v českých vesnicích zachránila
mnohé životy. Stráže SS posílené místními Němci z Volksturmu a Hitlerjugend neměli se
zajatci žádné slitování.
Foto: V Mladé Boleslavi jsme po dlouhých letech
položili květiny na hrob Mileny Hážové, 13-leté
školačky zastřelené při průchodu pochodů smrti
městem,
podpořili
nás i místní
Jednota
ČsOL (třetí
zprava
Tomáš
Pilvousek) a Spolek odboje (vlevo Marie Kabešová)
F OTO: MOHYLA U PÍSTOVA, NA TRASE MARIÁNSKÉ
L ÁZNĚ-PLANÁ. JE ZDE POHŘBENO 68 OBĚTÍ. NEJVÍCE JE Z NÁLETU NA POCHOD SMRTI
Z LENGENFELDU , POBOČNÉHO TÁBORA KT FLOSSENBÜRG.VĚZNĚ ZRANĚNÉ PŘI NÁLETU
NĚMECKÉ STRÁŽE POCHYTALY A DOBILY . L EŽÍ ZDE I OBĚTI POCHODU SMRTI Z OKOLÍ A Z ŘAD
VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ ( FOTO: KAREL ŠTUSÁK - ZCELA VPRAVO :-)
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