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Malé ohlédnutí za čarodějným rejem v Lidicích
Jako každým rokem se i letos konal čarodějný průvod k našemu
rybníku, kde si to nejen děti moc užily. ♥
Moc děkujeme za čarodějnou fotografii Katce Hládkové 

Milí a milé,
tak zvažuji, že tu nechám stabilně jeden úvodník o tom, jak nestíhám, všechno dělám
pozdě, minimálně na poslední chvíli, ideálně několik dní po termínu, protože je to
každý měsíc stejné  Momentálně mám tolik práce, že nevím, kam skočit dříve.
Rozjíždím nové projekty, jde mi to skvěle, ale den bych potřebovala nafukovací.
Takže se mnou mějte ještě chvíli strpení, alespoň ještě přes prázdniny a na podzim
zkusím zapracovat konečně i na dalších článcích z kuchyně a z mého odpadového
seriálu. Nápadů by bylo, ale čas je velmi omezený. Ale víte jak….všechno bude 
Snad. Možná. Asi…asi jo.
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka, která maká a neví, kde jí hlava stojí

JUBILANTI V MĚSÍCI ČERVNU
Alena STARCOVÁ
Ladislav HUML
Jaroslav KALISTA
/

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti 

PODĚKOVÁNÍ 
 Děkuji panu Miroslavu Rambovi za blahopřání k mým narozeninám a předání
dárku od OÚ Lidice.
Jiří Doffek
 Vážená paní starostko, děkuji za milou návštěvu z obecního úřadu a dárek
k narozeninám.
Jaroslav Mezera

INZERÁT
Obecní úřad oznamuje záměr o pronájmu garážového místa ve společných garážích
pod obecním úřadem. Garážové místo bude volné od 1. 6. 2019, cena za
pronájem na rok činí 3500 Kč.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Podrobnosti a podmínky zájemci sdělí na Obecním úřadu v Lidicích.
Pronájem bude přiřknut nejrychlejšímu zájemci (který bude souhlasit
s podmínkami)
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ZÁPIS Č.6/2019 z veřejného zasedání OZ Lidice konaného dne
16.4.2019 v 17:30 hodin v zasedací místnosti OÚ LIDICE
Přítomni: M. Klapalová, V. Kellerová, H. Kohoutová, Ing. Monika Vaňhová MBA, M.
Ramba, T. Skála
Ověřovatelé: Ing. Monika Vaňhová MBA, Tomáš Skála
Omluveni: B. Kučera
Zapsala: Michaela Klapalová
Zasedání zahájila starostka obce v 17:30 hodin a přečetla program.
OZ program schválilo.
Program:
1) Žádost Sboru dobrovolných hasičů Hřebeč o finanční příspěvek
2) Vyhlášení výběrového řízení na opravu ulice Oradourská
3) Rozhodnutí o variantě smírného vyřešení či pokračování soudního sporu o
vydržení pozemku parc. č. 232 kat. úz. Lidice
4) Různé a) žádost o finanční podporu na provoz Linky bezpečí, z.s.
b) žádost o finanční podporu na provoz Babyboxu
c) žádost JR Running Sport – interport o finanční podporu na 31. ročník
štafetového běhu a 16. Mezinárodní koncert
Ad1) Starostka obce předložila OZ žádost Sboru dobrovolných hasičů Hřebeč o
finanční příspěvek na přípravu a průběh závodů. OZ tuto žádost projednalo a schválilo
finanční příspěvek ve výši 5000 Kč.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
Ad2) OZ schválilo návrh na vyhlášení výběrového řízení a pověřilo starostku obce
vyhlášením výběrového řízení na opravu ulice Oradourská.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
Ad3) Zastupitelstvo obce projednalo v návaznosti na své usnesení z 19.12.2016 otázku
prodeje zahrady parc. číslo 232 o celkové výměře 332m2, vedené v majetku obce na
LV č. 10001 kat.úz. Lidice. JUDr. V. Krupičková, zastupující obec ve sporu u
Okresního soudu v Kladně sp.zn.21 C 73/2016, vedeného uživateli předmětného
pozemku p. XX a paní XX stran jeho vydržení, podala podrobnou rekapitulaci otázky
prodeje pro obec nevyužitelného pozemku nárokovaného žalobci a vývoje soudního
řízení, včetně doporučení soudkyně řešit věc dohodou s ohledem na složitost případu
dle judikatury ve věci a z toho vyplývající dlouhodobost dořešení soudní pře.
Na základě doporučení soudu uzavřeli manželé XX, kteří podali v roce 2016 vítěznou
nabídku na odkup předmětného pozemku, s p. XX a v jeho zastoupení s pí XX dohodu
na základě které jsou v případě souhlasu obce ochotni si sporný pozemek rozdělit
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k odkupu za cenu stanovenou znalcem. Proti navrženému řešení nevznesl nikdo
z přítomných zastupitelů, ani z veřejnosti (přítomni všichni zájemci o odkup pozemku
v řízení z roku 2016) žádný další dotaz či námitku.
Následně bylo hlasováno:
a) O částečné revokaci usnesení zastupitelstva obce č.17/2016 v bodě 1.c) a d)
z 19.12.2016
b) O nahrazení výše uvedeného rozhodnutí dle usnesení zastupitelstva obce
z 19.12.2016 č.17/2016, bodu 1.c) a d), rozhodnutím o zveřejnění záměru a
následném prodeji pozemku parc.č. 232, zahrada o celkové výměře 332m2
vedeného v majetku obce na LV č.10001 kat.úz. Lidice v části o výměře cca
140m2 manželům XX a v části o výměře cca 192m2 rovným dílem do
podílového spoluvlastnictví p. XX a pí XX a cenu 431,32 Kč/m2, stanovenou
znalcem: Ing. Janem Doležalem
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD4) Různé a) Starostka obce předložila OZ žádost o finanční podporu na provoz
Linky bezpečí, z.s. OZ tuto žádost projednalo a schválilo finanční příspěvek ve výši
2000Kč
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD4) Různé b) Starostka obce předložila OZ žádost o finanční podporu na provoz
Babyboxu. OZ tuto žádost projednalo a schválilo finanční příspěvek ve výši 2000Kč.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD4) Různé c) Starostka obce předložila OZ žádost JR Running Sport-intersport i
finanční podporu na štafetový běh a mezinárodní koncert. OZ tuto žádost projednalo a
schválilo finanční příspěvek ve výši 10.000Kč na štafetový běh a na mezinárodní
koncert.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
Zasedání skončilo v 17:52 hod.

Vážení a milí,
v době vzniku tohoto příspěvku probíhají v Lidičkách přípravy na členskou schůzi,
která, jak doufáme, přinese velkou změnu. Chystáme se zvolit nové vedení spolku a
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postupně s vedením předat i veškeré jeho aktivity. Držte palce, ať vše dobře dopadne!
O výsledku hlasování a o dalším osudu MC Lidičky vás budeme informovat v dalším
čísle Zpravodaje.
A teď už k programu MC Lidičky na červen.
V tomto měsíci máme na programu jedinou akci pro širokou veřejnost – Den dětí. Pak
už jen dokončit všechny kurzy a kroužky a hurá na prázdniny 
Za MC Lidičky Irena Přibylová a Petra Radová

Program MC Lidičky na ČERVEN 2019
1. 6. 2019

od 9:00 hod. Den dětí
Přijďte si společně s námi zasportovat, zasoutěžit a pobavit se. Pro děti je
připraveno mnoho soutěžních a sportovních disciplín i sladkých a věcných
odměn. MC Lidičky opět připravuje stánek s dobrotami, tedy jakékoliv pečené
dobroty a speciality z kuchyní ochotných maminek, babiček či tetiček jsou
vítány (podrobnosti na čísle: 605 806 074 nebo na mailu: info@mclidicky.cz).

V LIDICÍCH SE FANDILO HOKEJI A LIDIČTÍ FANDILI
PŘÍMO V CENTRU DĚNÍ
Text: Michaela Klapalová Foto: Láďa Krempa

Mnozí z vás jistě ví, že
fandím Kladýnku. Tomu
hokejovému a nyní už
krásně
extraligovému.
Pěkně z kotle, jako správná
kotelnice
znalá
všech
chorálů. Zasvěcení ví. 
Ale láska k hokeji u mě
propuká i po skončení
sezony, ne nadarmo se říká,
že květen je lásky čas 
Lásky k hokeji, tentokrát
tomu národnímu. Letos se
možná nezadařila medaile,
ale zápasy to byly vpravdě
infarktové, plné skvělého
hokeje, a nás moc těší, že
lidičtí byli přímo v centru
dění.
Děkujeme
za
fotografii, krásně jste nás
reprezentovali a věřím, že
jste pořádně od ♥ fandili!
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ČASOVÝ PROGRAM PIETNÍ VZPOMÍNKY A
DOPROVODNÝCH AKCÍ K 77. VÝROČÍ VYHLAZENÍ OBCE
LIDICE 15. ČERVNA 2019
Text: www.lidice-memorial.cz, Renata Hanzlíková

Pietní vzpomínka
09:00-09:45 Mše na základech kostela sv. Martina bude celebrována
Českobudějovickým biskupem Mons. ThDr. Vlastimilem Kročilem, Ph.D.
09:45-10:00

Přesun hostů ke společnému hrobu

10:00-10:40

Kladení věnců u společného hrobu

10:40-10:45

Státní hymna

10:45-10:50

Přivítání hostů ředitelkou Památníku Lidice Martinou Lehmannovou

10:50-10:55

Hlavní projev předsedy poslanecké sněmovny Radka Vondráčka

10:55-11:00

Modlitba vojenského kaplana Miloslava Kloubka

11:00-11:05

Závěrečné slovo zástupce OO ČSBS Lidice

11:05-11:10

Poděkování ředitelky PL a pozvání k přehlídce dětských pěveckých sborů

11:10-11:15

Vystoupení pěveckého sboru Sluníčko

11:15-11:40

Přesun účastníků okolo sousoší dětí k muzeu

Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“
11:30-11:40

Přijetí vedoucích sborů

11:45-12:00

Slavnostní zahájení

12:10-14:00

Vystoupení jednotlivých dětských sborů ze 14 krajů ČR

Vstup do výstavních prostor muzea i galerie po celý den zdarma.

DĚKOVNÝ KONCERT PRO LIDICE
Srdečně všechny zveme na Děkovný koncert pro Lidice, který se každoročně koná
v předvečer pietní vzpomínky v Lidicích 14. června 2019 od 20:00 hodin na nádvoří
muzea Památníku Lidice. Koncert je věnovaný všem přeživším lidické tragédie z 10.
června 1942.
Vystoupí Lucie Silkenová a Martin Chodúr za doprovodu Ústřední hudby Armády ČR.
Moderují Jiří Vaníček a Máša Málková.
Součástí programu Děkovného koncertu pro Lidice je čtení jmen zavražděných
lidických dětí a „Světla z oken lidických domů“, rozsvěcení svíček na místech
původních lidických domů.
Vstupné na koncert je ZDARMA.
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LIDIČTÍ SI PŘIPOMNĚLI OSVOBOZENÍ
ČESKOSLOVENSKA
Text a foto: www.csbslidice.cz, Bohumil Kučera

Zástupci Obecního úřadu a členové ČSBS Lidice uctili 8. května 2019 památku hrdinů
a obětí druhé světové války a položili věnec ke společnému hrobu lidických mužů. Za
obec se pietního aktu zúčastnil místostarosta Tomáš Skála, který poděkoval za účast a
pronesl krátký proslov k významu 74. výročí ukončení druhé světové války. ČSBS
Lidice reprezentoval místopředseda OV ČSBS Pavel Horešovský.

LIDIČTÍ UCTILI PAMÁTKU OBĚTÍ TEREZÍNSKÉHO
GHETTA
Text a foto: www.csbslidice.cz

V neděli 19. května 2019 proběhla v Terezíně tradiční vzpomínka na oběti nacistické
perzekuce. Za obec Lidice a za ČSBS Lidice se vzpomínky zúčastnili přeživší lidické
dítě Pavel Horešovský a předsedkyně OV ČSBS Lidice Jana Bobošíková. K delegaci
lidických se v Terezíně připojil Jiří Pitín, který v dětském věku rovněž přežil lidický
masakr. Pavel Horešovský na místě seznámil několik studentů s příběhem svým a své
maminky, která prošla Terezínskou Malou pevností a následně byla nacisty poslána do
koncentračního tábora Ravensbück. V Terezíně bylo vězněno sedm lidických žen,
jejichž děti nebyly v červnu 1942 starší jednoho roku. S hlavním projevem na
Národním hřbitově v Terezíně vystoupil předseda Senátu Jaroslav Kubera.
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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Text: Marek Veselý

Volební komise počítala s avizovanou nízkou volební účastí, a tak jsme byli mile
překvapeni tím, jak hodně lidických voličů přišlo dát svůj hlas straně, jehož zástupce
by rádi viděli v Evropském parlamentu. Už jsme si zvykli, že účast u nás je tradičně
vyšší než celorepublikový průměr – ten byl letos něco kolem 28%, kdežto Lidice
„hlásí“ zhruba 44%. Nabídka stran, koalic a jiných uskupení byla velká (celkem 39),
v Lidicích aspoň jeden hlas obdrželo celkem 20 stran (pro zajímavost: 7 stran opravdu
dostalo pouze po jednom hlase). Na prvních pěti místech dopadlo vaše lidické
hlasování takto (procenta jsou zaokrouhlená, přesné údaje na www.volby.cz)
1. ANO 2011 – 23,5 %
2. Česká pirátská strana – 14 %
3. Koalice STAN a TOP 09 - 13 %
4. ODS – 10 %
5. SPD – 9 % stejně jako HLAS – 9 %

Volby do Evropského parlamentu (v pátek 24. a sobotu 25. května 2019) v obci Lidice
proběhly jako vždy důstojně a bez komplikací. Rozhodně za to můžeme poděkovat jak
vám, tedy voličům, tak členům volební komise, která pracovala ve složení: Radka
Novotná, Dagmar Šuerová, Dana Tmejová, Dana Vykoukalová, Marek Veselý a
zapisovatelka Martina Toulcová.
Na shledanou v příštím roce, kdy se v senátním obvodu č.30 – Kladno (kam patří i
naše obec) budou konat volby do Senátu. V roce 2020 vyprší mandát senátorovi za
tento obvod Jiřímu Dienstbierovi ml. (ČSSD).

OČKOVÁNÍ PSŮ V LIDICÍCH
Dne 4. 6. 2019 proběhne v naší obci očkování psů
v prostorách pod Obecním úřadem, v době od
15:00 do 16:00 hodin.
Cena 150 Kč
S sebou očkovací průkaz vašeho miláčka.
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DUBNOVÉ SLUNCE POVYTÁHLO KVĚTY HRUŠNĚ LETOS
O 14 DNŮ DŘÍVE
Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

A tak vítala hrušeň účastníky shromáždění místo květy, jarně zelenými lístky.
V sobotu 27. dubna 2019 to vypadalo od rána všelijak, snad že shromáždění zmokne.
Po poledni se ale vyjasnilo a to vydrželo až do pozdního odpoledne.
U hrušně se letos sešlo něco přes sto návštěvníků Pietního území. V pořadí už
dvanáctému shromáždění přijel
z Roudnice nad Labem Fojtův
komorní sbor, aby shromáždění
zahájil a pak také ukončil národní
písní.
Jako každoročně přišel přednést
kus historie pan Stanislav Motl.
Letos připomněl hrůzostrašnou
závěrečnou kapitolu druhé světové
války. Těsně před osvobozením republiky křížem krážem projížděly a procházely
pochody smrti. Němci evakuovali koncentrační tábory. Podle příkazu velitele SS
Heinricha Himmlera měly být koncentráky zlikvidovány, aby se nepřišlo na to, jak
Němci s vězni zacházeli. Díky blížící se Rudé armádě se jim to ale nepovedlo. Přesto
právě v posledních dnech války zahynuly tisíce běženců hladem a vyčerpáním, nebo je
Němci zavraždili.
Po ukončení vzpomínky a uvítání hrušně do dalšího roku jejího života zazněla
závěrečná píseň a shromáždění se přesunuli do Oázy.
Zde Roudničtí pěvci, pod vedením manželů Zuzany a Jiřího Zrzavých, přednesli škálu
českých národních písní. Málokdy se povede, že by se k pěvcům přidávalo i
obecenstvo. V Oáze jsme se přidávali, zvláště pak, když se zpívaly skladby jako
„Čerešničky
čerešně“.
Po vystoupení
sboru pan
Nešpor pěvcům
poděkoval za
program, kterým
byla vernisáž
zahájena, a dále
se věnoval
děkování
umělcům, kteří
svoje díla do výstavy zapůjčili. Letošní jarní výstava byla už v pořadí devatenáctá.
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K jejímu dobrému průběhu přispěli hlavně členové Občanského spolku Lidice a
Spolku pro výstavbu památníku Josefa Horáka a Josefa Stříbrného v Lidicích.
Nově vystavovanými díly se letos staly obrazy: „Starý strom“ autora Eduarda Hájka,
který zapůjčila z pozůstalosti jeho rodina. Při podrobném náhledu ve větvích starého
stromu vidíme jeho vzpomínky na osudy lidí, které si pamatuje.
Na závěr přišel na vernisáž představit svůj obraz pan Jan Petr, který plátno nazval
„Lidice 1942“. Poděkování patří i těmto umělcům a jejich rodinám.
Před ukončením vernisáže jsme poděkovali také sponzorům, kterými byla firma
Backaldrin Kladno, reklamní agentura Klubko 55 a paní Blanka Opltová.
Následovala volná zábava s občerstvením. Následovala volná zábava s občerstvením.
Budeme se těšit na další shledání s přáteli Památné Lidické hrušně na jaře příštího
roku.

MOHELNICKO, TACHOVSKO, CHOMUTOVSKO A
RAKOUSKÝ MAUTHAUSEN – PŘIPOMNĚLI JSME TISÍCE
OBĚTÍ POCHODŮ SMRTI
Text a foto: Milena Městecká

Lidické ženy nás svými vzpomínkami na pochody smrti a hrůzy koncentráku
v Ravensbücku inspirovaly. V březnu jsme zahájili letošní pochody na severní
Moravě. V dubnu jsme se přesunuli do Čech, nejprve do Tachova a poté na
Chomutovsko. Začátkem května pak do Rakouska na nejdelší letošní pochod
z Mauthausenu do Gunskirchenu.
Mohelnice-Studená Loučka-Dětřichov 21km
Z Mohelnice na Studenou Loučku – neznámé oběti
I letos se našla skupinka nadšenců, kteří nedbaje na chladné počasí prošli větrem a
lijákem další část trasy pochodu smrti válečných zajatců. Ze 70 000 jich více než 3000
jen na našem území zemřelo. V Mohelnici na náměstí nás v neděli 10. března vypravili
na pochod přátelé z Třeštiny – starosta František Laštůvka s manželkou. Třeštinským
díky kronikáři a badateli Jiřímu Nesétovi, autoru knihy Pochody hladu a smrti
1944-45, připomínka mohutného pochodu smrti válečných zajatců opravdu leží na
srdci. Pan Nesét na startu připomněl nekonečné řady zbídačených zajatců, které
procházely Mohelnicí od počátku února 1945. Dokonce místní německé obyvatelstvo
komentovalo jejich průchod slovy, že „nic takového ještě neviděli“. Na Mohelnickém
hřbitově, kde náš pochod skončil vloni, je hrob 36 sovětských zajatců. Kolony
procházely od začátku února do poloviny března také jižně a severně od Mohelnice.
Prošly tak přes mnoho okolních obcí a mířily třemi proudy západním směrem na
Moravskou Třebovou, Zábřeh a Lanškroun a dále do východních Čech.
Trasa vybraná pro vzpomínkový pochod prověřila naši odolnost při stoupání ke
Studené Loučce. Mnozí zajatci tento výstup nezvládli. Obzvláště sovětští zajatci byli
vysílení a hladoví, nedostatečně oblečení, často nemocní a v horečkách, hlavy

10

přikryté jen kusem hadru, nohy v mrazu a sněhu omotané slámou. Mnoho jich podle
očitých svědectví padlo na kopci na Studenou Loučku vysílením. V takovém případě
je stráže – SS dozor posílený místními členy Volksturmu a Hitlerjugend – nemilosrdně
odstřelovaly a dobíjely. Mrtvoly pak nakládaly zpravidla na vůz v závěru pochodu
nebo je nechávaly ležet na místě. V případě Studené Loučky však nevíme, kolik bylo
obětí. Jejich hrob je neznámý. Snad se podaří získat ještě další svědectví.
Do Dětřichova, „porodnice“ pro nuceně nasazené ženy – 206 dětských obětí
Ze Studené Loučky, kde jsme se krátce ohřáli v palírně pana Komárka, jsme
pokračovali v dešti dále do cíle pochodu v Dětřichově. Promočení jsme už byli všichni
skrz naskrz. Proto jsme velmi ocenili, že na nás u památníku v Dětřichově čekal pan
starosta Pavel Buriánek s početnou delegací místních pečovatelů o památku obětí
dětřichovského koncentráku. Těhotné ženy sem od roku 1943 do května 1945 jezdily
porodit v hrozných podmínkách své děti. Podle historičky Jitky Gruntové zde zemřelo
206 dětí, téměř jedna třetina všech narozených. Děti byly zpočátku pohřbívány na
hřbitově ve Starém Městě, později v hromadném hrobě u tábora v Dětřichově. Nízký
počet 14 dospělých obětí je třeba bát s rezervou – ženy zde byly krátce, prakticky hned
po porodu byly hnány zpět do provozů. Zda se zvládly zotavit nevíme, jejich osudy
jsou až na výjimky neznámé. Oběti mohly být z řad těch, na kterých zde byly
prováděny kruté lékařské pokusy. Každoročně 7. Května přijíždí 200-300 lidí navštívit
pietní akci, kterou občané Dětřichova připomínají hrůzy spojené s těmito místy. Nás
čekalo na závěr vítané občerstvení v teple obecního úřadu a cesta zpět domů.

Z mohelnického náměstí jsme
vyrazili i s těmi, kdo zaslechli
ranní upoutávku na pochod
v Českém rozhlase. (foto: Jaromír
Vítek)

V Mohelnici jsme zastavili u pomníku vojákům
Rudé armády a první československé tankové
brigády. (foto: M.Městecká)
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V Dětřichově nás čekal navzdory nepřízni počasí
pan starosta Pavel Buriánek s početnou místní
delegací. (foto M. Ježková)

Tachov-Studánka-Lesná-Stará
Knížecí Huť – 23km
Tachovská Mohyla – 232 obětí
z Tachovska
Do Tachova jsme dojeli na 23 km
dlouhý vzpomínkový pochod
13. dubna. Bylo to neuvěřitelné, ale na
startu u tachovské Mohyly sněžilo. Počasí se vyznamenalo, alespoň bylo „autentické“.
Vězni pochodovali a hlavně se často ukládali ke spánku pod širým nebem za každého
počasí a v dubnu 1945 často k ránu zasněžilo. O to víc mne potěšilo, kolik se nás na
startu sešlo – přijela skupina turistů z Mariánských Lázní vedená paní Kafkovou. Na
místě byl s kamerou František Soukup, tachovský badatel, autor filmového dokumentu
„Transport smrti“, s kterým jsem se od loňského podzimu setkala už poněkolikáté. Ví
o místních pochodech a transportech smrti opravdu vše a stále objevuje nové
dokumenty a místa se skupinou „Tachovských Hledačů“.
V natáčení mu pomáhal Slávek Kozák a na start dorazili další místní nadšenci. Také
paní s vnučkou z nedalekého domu se vzpomínkou na tatínka, který tachovskou
Mohylu pomáhal stavět. Ptala se mne, zda s námi přijely Lidické ženy, pamatovala si
na dojemné setkání s nimi na Dni Lidic uspořádaném městem Tachov v létě roku
2012. Tachovský genový sad totiž vypěstoval několik dcer památné Lidické hrušně.
Vysvětlila jsem, že pro poslední dvě žijící Lidické ženy paní Kalibovou a paní
Skleničkovou, je bohužel cesta do Tachova obtížná. Také na pochod vyrazili příznivci
z IPA z Plzně a Kolína a nebyli s námi poprvé. Pan místostarosta Tachova Zdeněk
Hnát nás doprovodil od Mohyly k nádraží, kde nás dostihla na cestě i redaktorka
MFDnes z Plzně.
Tachovská Mohyla, kde jsme náš pochod ráno 13. dubna zahájili, je významným
památníkem. Leží zde pozůstatky 232 obětí pochodů smrti na Tachovsku, exhumované
z okolních hrobů. Vězně pohřbívali původně tam, kde zemřeli nebo byli ubyti
strážemi. Přímo na trasách několika pochodů smrti, které Tachovskem prošly. Podle
exhumačního protoku z 18.-21. září 1946 oběti pohřbené v Mohyle byly nalezeny u
těchto obcí: Maršovy Chody – 39 obětí, Staré Sedliště – 17, Ostrov – 15, Doly – 34,
Tisová – 2, Jedliná (Knížecí Huť) – 1, Jedliná (Rendezvous) – 3, Česká Ves (Nové
domky) – 1, Stará Knížecí Huť – 37, Bažantov – 16, Písařova Vesce – 45, Lesná – 6.
Dodatečně bylo do Mohyly pohřbeno 13 obětí z Kočova a další 3 oběti. Některé obce,
např. Jedliná, Česká Ves nebo Bažantov, již zanikly. Pomníky připomínají tyto oběti
jen ve Staré Knížecí Huti a v Lesné. Tachovská Mohyla je nyní dočasně uzavřena
vzhledem k nutnosti opravy sloupu s trnovou korunou. Přístup je ale vždy na pietní
akce pod dohledem policie umožněn. Celý památník, místo hromadného hrobu a
okolní zeleň projde rozsáhlou rekonstrukcí a parkovou úpravou, jak mi to potvrdil pan
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starosta Tachova Ladislav Macák. Objeví se zde v budoucnu i podrobnější informace o
transportech a pochodech smrti a jejich pietních místech na Tachovsku.

POZVÁNKA
Text: Pavel Horešovský

Autobus odjíždí v 7:15 hodin od Obecního úřadu v Lidicích.

47.ROČNÍK MEZINÁRODNÍ DĚTSKÉ VÝTVARNÉ
VÝSTAVY LIDICE
Text: Mgr. Roman Škoda, vztahy s veřejností, Památník Lidice

Letošní ročník se koná pod záštitou ministra kultury, ministra zahraničních věcí,
ministra školství, mládeže a tělovýchovy, České komise pro UNESCO, generálního
ředitele Českých center, rektora Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Kiara Golvere, 10 let, Lotyšsko

Z expozice MDVV v Lidické galerii
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TÉMA:
Pro letošní ročník bylo ve spolupráci s Českou komisí pro UNESCO vybráno téma CHEMIE
s podtématy „Význam ohně pro lidstvo, Alchymie a alchymisté, Atom, Molekula, Sloučenina,
Slavné objevy, Chemie ve všedním životě, Barvy kolem nás“.
Proč chemie? Je to totiž již přesně 150 let, kdy světlo světa spatřila Mendělejevova periodická
soustava prvků, jeden ze základních pilířů moderní chemie. Chemie se neoddiskutovatelně
prolíná našimi životy a provází nás doslova na každém kroku. Výstava ukazuje, že i chemie
může být inspirativní a zábavná. Návštěvníky překvapí kreativita, množství témat i vysoká
kvalita prací.
Do 47. ročníku bylo registrováno 15336 prací ze 70 zemí světa, přičemž se svou účastí mohou
pochlubit země jako Srí Lanka, Turkmenistán či premiérově Saudská Arábie. Mezinárodní
porota ocenila v březnu 1179 děl – ty nejlepší obdrží medaili Lidické růže (letos 164 medailí).
Necelá tisícovka těchto prací bude vystavena tradičně v Lidické galerii a dvě stě v Národním
technickém muzeu, které je hlavním partnerem letošního ročníku.
Hosté:
Na slavnostní vernisáž dorazí celá řada významných osobností. Účast přislíbil Jan Czerný
z Odboru států subsaharské Afriky. Z Ministerstva zahraničních věcí přijdou ředitelka a
referentka Odboru veřejné diplomacie Eva Dvořáková a Jitka Jirásková z organizace
UNESCO, vedoucí tajemník René Zelený či vedoucí oddělení pro UNESCO Mgr. Dita
Limová. Za Ministerstvo kultury uvítáme například Magdu Němcovou, vedoucí samostatného
oddělení. Z Českých center se již na vernisáž může těšit Hana Pištorová, specialistka pro
agendu společenských věd a Monika Koblerová, ředitelka Úseku kulturní diplomacie a Czech
Centres Network. Nemohou také chybět význační zaměstnanci VŠCHT, prof. Ing. Karel
Melzoch, CSc. – rektor – jenž bude přítomný v odpoledním programu. Součástí vernisáže
budou i další čestní hosté či velvyslanci Turecka, Rumunska nebo Izraele. Nesmíme také
opomenout sponzory z Univerzity Pardubice, kteří věnují dary pro CENU DĚKANA. Jedná
se o proděkanku Mgr. Lucii Stříbrnou, asistentku proděkanů Ing. Ivu Ulbrichovou CSc. a Ing.
Petru Šilarovou.
Program:
Tomu všemu však bude předcházet to, bez čeho bychom se neobešli. Od brzkých ranních
hodin se bude připravovat to nejpodstatnější – začátek slavnostní výstavy v Lidicích a
předávání ocenění. Od 7:30 do 8:45 se budou moci medailisté registrovat v Lidické galerii,
aby se od 9 hodin mohli zúčastnit nácviku předávání cen v zahradě. V 11 hodin proběhne
slavnostní předávání oceněným medailistům z České republiky i pozvaným zahraničním
hostům na zahradě Lidické Galerie. Vystoupí zde Dětský sbor International School of Prague
a žesťový soubor ze ZUŠ Marie Podvalové Praha 9 – Čakovice. V čase „poobědovém“, tedy
ve 13 hodin, se slavnostně otevře 47. Ročník výstavy a návštěvníci tak budou moci shlédnout
instalaci, kterou koncipovala artdirektorka Dagmar Šubrtová. Ve 14 hodin se účastníci
přesunou historickými autobusy do Národního technického muzea.

Několikaměsíční výstava bude k vidění od 29.5. – 24.11.2019 v Lidické galerii a
v Národním technickém muzeu.
Budeme se těšit na shledanou!
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7. ROČNÍK
BĚHU MÍRU KLADNO-LIDICE 2019

,
nově rozšířený o účast rodičů s kočárky
o pohár hejtmanky SK konaný pod záštitou děkana FBMI ČVUT ,

SE KONÁ

DNE 8.června 2019

START atletů V 10:30 U GYMNÁZIA NÁM. E. BENEŠE, KLADNO
REGISTRACE A STARTOVNÍ ČÍSLA OD 09:30
(vchod ze dvora, šatny, sprchy, WC, masáže)
start dětí, seniorů, koloběžkářů od 10:20 v Hřebči (trať 2,7 km)
kočárky s rodiči za Lesoparkem 2 min.po startu atletů

startovné dobrovolné ve prospěch handicapovaných dětí
občerstvení na 5.km a v cíli u Růžového sadu, Lidice
odvoz autobusem zpět do Kladna nebo Hřebče
hlavní cena zapůjčení vozidla Škoda na 3 dny zdarma a pohár hejtmanky SK

PRVNÍ 3 MÍSTA všech kategorií FINANČNĚ ODMĚNĚNA
Doprovodný program v cíli: autogramiáda známých sportovců,
prohlídka vozidla záchranné služby a auta Škoda, zdarma měření tlaku
a cukru v krvi, dětské soutěže, maskot FBMI ČVUT, vyhlášení vítězů,
fotodokumentace, každý účastník obdrží pamětní list s odznakem
Běhu 2019

Přihlášky na e-mail:kladnolidice2019@seznam.cz
do 7.6.2019 nebo SMS na telefon: 602 305 225
(s uvedením plného jména a data narození)
délka trasy pro atlety je 8,7 km, ostrý start na 4,2 km
ORGANIZÁTOREM AKCE JE KRAJSKÁ RADA SENIORŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
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Milé běžkyně, milí běžci, přátelé sportu, fandové,
běžecká sezona začíná a my jsme tu s pozvánkou na 7. ročník tradičního Běhu Míru
Kladno-Lidice 2019, který se koná v sobotu 8. června 2019 na startu v Kladně nebo
Hřebči.
Důležité informace:
Startovné je zcela dobrovolné. Můžete ale přispět jakoukoliv částkou na startu nebo
v cíli na podporu handicapovaným dětem Kladenské školy Korálek, která se již popáté
akce aktivně zúčastní. Dosažená částka bude v cíli předána do rukou ředitelky školy.

Organizátorem Běhu je Krajská rada seniorů Středočeského kraje a záštitu nad ním
převzal FBMI ČVUT. Letos se poprvé poběží mimo jiné o Pohár hejtmanky
Středočeského kraje, která pohár i vítězi předá.
Start pro kategorie atleti – muži, ženy, děti na trať 8,5 km je v 10:30 u Gymnázia
E. Beneše v Kladně.
První, společná část běhu, je manifestační, ve druhé části se již běží po hromadném
startu za lesoparkem o ceny. Cíl je u Růžového sadu v Lidicích.
Letos poprvé byla vypsána kategorie rodiče s kočárky. Start za lesoparkem – 2 minuty
po atletech (4,3km po silnici). Děti (s doprovodem), senioři-nordic walking a
koloběžkáři mají start v Hřebči a na trať 2,7 km se vydají postupně v 10:15 a v 10:30h.
ČÍM JE ZÁVOD ZAJÍMAVÝ, CO VÁS ČEKÁ:
- Příjemná, sportovně společenská akce
- Mezinárodní účast
- Občerstvení na trati (5km) v Hřebči a dále v cíli pro všechny aktivní účastníky
- Každý účastník obdrží tašku s občerstvením, propagačními předměty Škoda,
pamětním listem, plackou Běhu 2019
- Masáže před startem v Kladně
- Profesionální komentátor
- Autogramiáda významných osobností z oblasti sportu a kultury v cíli
- Prohlídka vozu Škoda
- Prohlídka výukové plně vybavené sanitky Fakulty biomedicínského inženýrství,
měření tlaku a cukru v krvi v cíli
- Pro děti organizované hry, soutěže, univerzitní maskot ČVUT
- Fotografie z trati a cíle
- Doprovod běhu: městská policie s majáčky, vozidlo ZZS s lékařem, sběrný
autobus a rodinní příslušníci na kolech
- Položení kytic u pomníku Lidických dětí
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A CO CENY?
- 1. cena pro hlavního vítěze: zapůjčení nového vozidla Škoda na 3 dny zdarma a
pohár hejtmanky SK
- 1. místo ženy: finanční odměna 500 Kč
- 2. místo ženy: finanční odměna 400 Kč
- 3. místo ženy: finanční odměna 300 Kč
- + medaile za každé umístění
- Mužská kategorie stejné odměny a medaile s diplomem
- Děti 1.-3. místo: medaile a zbožové poukázky v hodnotě 300Kč za každé místo
a diplomy pro všechny děti
- Senioři nordic walking: knižní poukázky v hodnotě 300 Kč za 1.-3. místo +
diplom
- Rodiče s kočárky: 1-3. místo 300 Kč finanční odměna + diplom
- Nejstarší a nejmladší účastník 300/300Kč
Ceny budou předány na místě při vyhlášení vítězů ihned po skončení závodu.
JDETE DO TOHO?
Neváhejte, rezervujte si čas pro tuto akci. Přihlášky můžete posílat:
- sms na číslo 602 305 225 s uvedením jména a data narození
- e-mail: kladnolidice2019@seznam.cz do 7.6.2019
- registrace možná i na startu, kde účastník obdrží startovní číslo
- registrace od 9.30 ve dvoře Gymnázia, nám. E. Beneše 1573, Kladno (šatny,
sprchy, WC)
Přesun seniorů nordic walking od Gymnázia do Hřebče v 9:40 h a po závodu zpět do
Kladna.
Pro fandy, rodinné příslušníky a přátele bude přistaven autobus u Gymnázia, který je
odveze v 10h do cíle a všechny zase zpět po skončení závodu.

Za organizátora akce – Krajskou radu seniorů Středočeského kraje – se těším na
setkání a zápolení s vámi.
Miloslav Vajs
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NÁVŠTĚVA V DOLU MAYRAU
Text a foto: www.ms-lidice.cz

V dubnu jsme si dopřáli výlet do dolu Mayrau. Ve školce jsme si povídali o tom, kdo
je horník, k čemu je uhlí a kde se bere. Při krásné prohlídce na Mayrau, jsme pak
všechno viděli. Zvládli jsme i připravený workshop. Všem doporučujeme a Mayrovce
moc děkujeme!

ŠKOLKA V PŘÍRODĚ
Text a foto: www.ms-lidice.cz

Letos jsme se po dvou letech vrátili do našich oblíbených Stradonic. Opět jsme
vyrazili vlakem, protože jezdit vlakem je přece fajn. Příjemné prostředí, výborná
kuchyně a super personál, nemá konkurenci.
Neměli jsme to ale vůbec lehké. Hned první den jsme našli dopis od začarovaného
vodníka, kterému se ztratila košile, kalhoty, klobouk a další věci. Slíbili jsme mu, že
mu pomůžeme. Protože úkolů bylo hodně, museli jsme se rozdělit na mladší a starší
děti. Medvíďata objevila třeba vodníkovu košili a knoflíky, klobouk a drahokamy.
Buchtičky našly kalhoty a taky drahokamy. Musely také zachránit rybičky. Společně
jsme pak museli zvládnout spoustu vodních úkolů a pak společnými silami získat klíč.
Všechno jsme zvládli a vodník se nám nakonec odvděčil  Tak za rok zase!
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Reklama tiskárny

VEŘEJNÁ KNIHOVNA LIDICE – INFORMACE
Všechny zájemce o kvalitní knihy srdečně zveme do naší knihovny. Zajímavé
tituly knih vám rádi osobně představíme.
Knihovna je otevřena každou středu od 15,30 do 17,30 hodin.
Těší se na Vás Jirka Černý a Míša Indráková
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