Zpravodaj
Obecního úřadu Lidice
Září 2013

· číslo 9

· ročník 17

· zdarma

NEJSTARŠÍ ŽENA Z NACISTY VYPÁLENÝCH LIDIC OSLAVÍ 100. NAROZENINY
převzato: Radek Plavecký, Právo, http://www.novinky.cz/, NOVINKY.CZ

Drobná žena s šedivými vlasy vyjíždí na vozíku ze společenské místnosti kladenského
domova seniorů a v doprovodu syna a ošetřovatele míří ke svému pokoji. Usedá na jinou
židli a začíná vyprávět o svém klikatém a dlouhém životě. Na podzim oslaví Miloslava
Jirasová, jedna z pěti žijících lidických žen, své 100. narozeniny.
Ona a další stovky obyvatel Lidic se bez jakéhokoli potvrzení souvislostí s atentátem
na říšského protektora Reinharda Heydricha staly oběťmi následné brutální pomsty nacistů.
„Bylo mi dvacet let, když jsem se provdala za Jaroslava Podhoru. Hospodařili jsme
v Lidicích společně s maminkou a tatínkem. Potom přišli ti Němci a já šla do koncentráku,“
svěřuje své vzpomínky Miloslava Jirasová.
Sklopí hlavu, krátce se odmlčí a zamyslí. To byl nepatrný a tichý okamžik a nejspíš patřil
jejímu prvnímu manželovi a otci, které tehdy viděla naposledy. Byli mezi 173 muži a chlapci
zastřelenými přímo v Lidicích.
obsah: MILOSLAVA JIRASOVÁ 100 LET ● MÍSTO K FOCENÍ V LIDICÍCH ● POZVÁNKY
NA VÝSTAVY A KONCERTY ● SLOVO STAROSTKY ● ZPRÁVA Z AUSTRÁLIE ● JUBILEA
● ZPRÁVY Z OÁZY ● STOKE ON TRENT - LIDICE ● MC LIDIČKY ●DIVADELNÍ KROUŽEK
V LIDICKÉ GALERII ● POCTA MARII UCHYTILOVÉ ● SAO PAULO ● POŠTA LIDICE a další
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„Jedna Polka uvězněná později si povídala s
Maruškou z Lidic a řekla jí, co se stalo. Maruška
se pak rozeběhla do drátů, už nechtěla žít. Na
poslední chvíli ji chytili. Ona mi pak říkala, proč
to udělala, že všechny zastřelili, i mého manžela
Podhoru, a že Lidice vypálili.
Já jsem jí říkala, ať nikomu nic nevěří, že nám
lžou. Pak jsme ji hlídali celou noc. Stejně jsme ji
nakonec nezachránili. Zkusila se oběsit na
ponožkách, pak ji převezli a tvrdili, že do
nemocnice, ale pak už nevíme, jak skončila.
Jeden den přišli, že Maruška už není,“ uvedla.
Víc se o Lidicích nemluvilo a všechny doufaly,
že nic z hrůz nemůže být pravda. Jen
od příbuzných dostávaly dopisy, aby se
opatrovaly. Pravdu se dozvěděly až po
osvobození na cestě k domovu, který už nebyl.

Do koncentráku byla odvlečena s dalšími
lidickými ženami. Ona sama tehdy ještě neměla
dítě. Bylo to asi dobře, protože by o něj nejspíš
přišla jako jiné matky, jimž nacisté děti vyrvali
z náručí a většinu poslali do plynu. „Kam děti
vezli, jsme se nedozvěděly.
Byli to lháři, lháři, jenom lhali!“ zvýšila trpce
a bolestně hlas.
Nevědomost chránila před zoufalstvím
Měla také štěstí, že u sebe stále měla
šedesátiletou maminku, kterou se podařilo
několikrát uchránit před smrtí díky tomu, že
pro ni sehnala s dalšími vězeňkyněmi v táboře
práci.
Na všech vyprávěních pamětníků je zarážející
jejich shoda v tom, že o masakru mužů a dětí
se dlouhé tři roky během věznění v táboře
v Ravensbrücku lidické ženy téměř nic
nedozvěděly.
Bylo to díky solidaritě ostatních vězeňkyň a jen
díky této nevědomosti si udržovaly naději a
chtěly přežít, což dokládá tragický příběh z úst
staleté pamětnice.

Komunisté rodinu připravili o majetek
Pro Miloslavu Podhorovou si přijela sestra
ze sousední Stehelčevsi. Později se seznámila
se svým druhým manželem Karlem Jirasem
a měli spolu syna. I po válce ale dostávala rány
osudu. V rámci kolektivizace komunisté sebrali
její rodině pozemky a hospodářství.
„Je neuvěřitelné, co všechno museli tihle lidé
přežít, a snad i díky tomu mají vnitřní sílu a paní
Jirasová je pořád obdivuhodně čilá,“ složil
poklonu nejstarší lidické ženě její ošetřovatel.
Kulaté narozeniny oslaví Miloslava Jirasová
27. listopadu 2013.
I v současných vedrech vyjíždí ven mezi lidi se
svým synem, který ji denně navštěvuje
v kladenském domově seniorů.
„I v neděli, kdy byl ten největší hic, tak chtěla,
abych ji vzal ven,“ potvrdil Právu Miroslav Jiras.
„Dal jsem jí klobouček na hlavu, posadil na
křeslo a vyjeli jsme ven. Nevadí jí to, tihle starší
lidé mají teplo rádi, občas se projde, ale už toho
moc nenachodí,“ dodal syn usmívající se
stařenky.
FOTO: Rodinný archiv Jirasových
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MÁME PRO NÁVŠTĚVNÍKY OBCE LIDICE I VHODNÉ MÍSTO K FOCENÍ ???
Foto: 1. Lidice Busot – Francie, 2. Carlos Cortés – Kolumbie, 3. Lidice Ba – Brazílie,
4. Lídice Fernandez – Mexiko.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
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Vážení občané,
dovolte mi, abych vás informovala o právě
probíhající rekonstrukci MŠ a také ještě o další
připravované investiční akci, kterou bude
vybudování víceúčelového hřiště pro všechny
věkové skupiny.
Jistě většina z vás zaregistrovala zvýšený
stavební ruch v prostorách naší mateřské
školky.
Obec Lidice byla úspěšná v žádosti o dotaci
na Státním fondu životního prostředí ČR v
operačním programu životního prostředí a díky
rozhodnutí SZŽP jsme obdrželi částku
831 356 Kč. Dotace je zaměřena na zateplení
a výměnu oken v MŠ, což nám udělalo velkou
radost. Ale co nám ve stejné době neudělalo
radost, bylo vyjádření hygienické stanice
o nedostatečném počtu metrů a toalet
pro stávající počet dětí ve školce. Snížení počtu
dětí by však znamenalo i snížení počtu
pedagogických pracovníků a samozřejmě velký
problém pro rodiče, kteří by neměli místo
pro svého potomka.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem
a také z důvodu, že současný vnitřní i venkovní
stav školky nebyl dobrý, přistoupilo
zastupitelstvo a paní ředitelka školky
k rozhodnutí vnitřní prostory opravit,
zmodernizovat, vyměnit elektroinstalaci,
vybudovat novou jídelnu, toalety a umyvadélka
a především rozšířit vstup do budovy, tak
abychom splnili dané požadavky.
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A právě se zvětšením vstupu nastal problém na
Státním fondu životního prostředí, který se
musel vyjádřit ke změně projektu, který
s rozšířením nepočítal. Naštěstí fond vše uznal
a dlouho očekávaná rekonstrukce mohla začít.
Bohužel až v na konci července, což znamená,
že školka bude otevřená až ve druhé polovině
září. Naštěstí se díky vstřícnosti paní ředitelky
a zaměstnanců Oázy Lidice našlo řešení a děti
první měsíc školního roku stráví v Oáze. „Oázo“
děkujeme a zároveň se omlouváme obyvatelům
Oázy za rušný měsíc, který je čeká a rodičům
dětí ze školky za vzniklé problémy, vyplývající
ze zavření školky.
Co se týče vybudování víceúčelové hřiště Lidice uspěly v konkurenci několika set obcí
na Ministerstvu pro místní rozvoj se svým
projektem "Sportujeme a hrajeme si spolu".
Projekt řešil nedostatek odpovídajících
sportovních ploch, kde by se naše děti spolu se
svými rodiči mohli lépe rozvíjet po fyzické
stránce. Ministerstvo nám přiznalo částku
400.000 Kč a zbylé výdaje budeme hradit
z dotací od Letiště Praha.
Víceúčelového hřiště prostor kde si budete moci
zahrát tenis, malou kopanou, volejbal i
basketbal, bude umístěno na stávající asfaltové
ploše u fotbalového hřiště a práce na jeho
vybudování začnou v září. Věříme, že
vybudováním tohoto multifunkčního hřiště
přispějeme ke zlepšení aktivního života v naší
obci.
Veronika Kellerová a zastupitelé obce Lidice

● Vážení občané, v pondělí 5. 8. 2013 nás na obecním úřadě
navštívil v doprovodu pana Kovačíka nový občan Lidic,
pan Sergey Galinsky, který se s námi přišel seznámit a také se
rozhodl věnovat 10.000Kč jako příspěvek na opravu MŠ Lidice.
Velmi panu Galinskému děkujeme a přejeme jemu i jeho rodině,
aby se v Lidicích cítili dobře a aby se jim mezi námi líbilo.
Veronika Kellerová a Tomáš Skála
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ZPRÁVA Z AUSTRÁLIE
Vážená paní Kasalická,
nejsem si jista, jestli Vám přišel můj poslední email
(jeden obsahoval foto Talii s Vámi před Lidickou galerií) a druhý přeposílám.
Dodávám link na náš měsíčník Kvart, kde píší o výstavě v Lidicích - Kvart červenec/srpen
2013 – titulní strana plus strana 4 -5.
http://www.sokolmelbourne.com.au/Page_Kvart.html
Jistě toho máte hodně, nejenom Melbourne, ale budu ráda, když si najdete chvilku na naší
reportáž z vernisáže a propagaci celé výstavy.
PS: dnes jsem mluvila s naší vícekonzulkou paní Šárkou Vamberovou a již mi hlásila, že
jste ve spojení.
S přáním pěkného dne, Zuzana Vasitch, Česká škola Melbourne
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JUBILANTI V ZÁŘÍ
Václav Zelenka
Helena Adamcová

9. 9.
75 let
9. 9...............70 let

Josef Slavík
František Musel

20. 9.
23. 9.

75 let
97 let

Vážení jubilanti, přejeme vám pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti do dalších let.

Z P R Á V Y Z O Á Z Y text i foto: Libuše Doušová

V červnu jsme se jako každý rok zúčastnili soutěže Šikovné ruce našich seniorů pro radost a
potěšení. Počasí nám přálo a tak jsme měli nejen krásný výlet, ale i úžasný zážitek. Na venkovní
ploše byla spousta krámků. Prodávali se hlavně květiny. V prvním patře byla jako obvykle přehlídka
krásných kytiček. Byli tam i lidické růže. Bylo to úžasné. No a ty výrobky seniorů – zase
neuvěřitelné množství nádherných věcí. Chudáci porotci. V odpoledním programu vystoupily
mažoretky, polykač ohně a zazpíval Pepíček Oplt se svou kapelou. Domů jsme odjížděli s
příjemným vědomím, že i my z Lidic, jsme se zúčastnili.

HELIGONKÁŘI V HOŘOVICÍCH

Máme tady začátek školního roku a s ním začínají i harmonikářské soutěže. A nám tím pádem
podzimní cestování za muzikou.
První, jako každý rok je soutěž heligonkářů v Hořovicích. Byla 17. 8. 2013 v tamním Společenském
domě. Vystoupilo přes 30 soutěžících. Nejstaršímu bylo 96 let. Byl to obdivuhodný výkon. Už jenom
to, zahrát před tolika lidmi. Nejmladší účastnice byla žákyně 3. třídy základní školy. Ta získala v
soutěži první místo. Čekání na vyhlášení vítězů vyplnila paní Ludmila svými kuplety. V ten moment
zpíval celý sál.
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Kromě soutěže hráli na sále i Liberečtí harmonikáři a na zahradě Společenského domu hrály
Kladenské heligonky a Heligonky Aleše Rusňáka.
Byl nádherný sluneční den, občerstvení fungovalo a tak nám nic nechybělo. Bylo to moc pěkné
odpoledne s muzikou.

STOKE ON TRENT - LIDICE - UNEARTHED, česky ODKRYTO, je název památníku, jenž
bude v Anglii připomínat, jak vznikly vazby mezi Lidicemi - obcí vypálenou nacisty 10. června
1942 a horníky z anglického města Stoke on Trent

Jednou z iniciátorek počinu je anglická
výtvarnice Nicola Winstanley, která kontaktovala
Kladenský deník, aby se Lidice a Stoke on Trent
mohly opět propojit.
Stačí málo. Dobrovolná účast lidí, kteří se
virtuálně zúčastní jedinečného projektu.
Byl navržen, aby připomněl a šířil příběh
o Lidicích mezi lidmi ve městě Stoke on Trent.
V důsledku krutosti spáchané v malé obci u
Kladna se někdejší člen parlamentu lékař

Barnett Stross rozhodl spojit s horníky z oblasti
North Staffordshire a ve městě Stoke on Trent
zahájil ještě za válkykampaň Lidice Shall Live
(Lidice budou žít).
„Horníci tehdy odevzdávali týdně jednodenní
mzdu na znovupostavení Lidic. Celkem vybrali
32 tisíc liber, což v přepočtu činí 1 milion liber
(30 milionů korun). Po válce v roce 1947 Barnett
Stross dohlížel na postavení nových Lidic a
ve stejném roce byl založen i růžový sad,"
připomněla historii výtvarnice.
Protože horníci ze Stoke on Trent nedopustili,
aby Lidice upadly v zapomnění, jak bylo fašisty
zamýšleno, přátelé v Anglii doufají, že ani
příběh nebude zapomenut.
Památník, který chtějí za pomoci českých lidí
Angličané vytvořit, bude pokryt tisíci kulatými
kovovými přívěsky s kódy, z nichž každý náleží
jednotlivci. Ten se zaváže k tomu, že se
seznámí s příběhem o Lidicích a poví o něm
dalším dvěma lidem.
Za posledních šest měsíců složilo svůj slib
několik tisíc lidí z celého světa.
Kdo chce přispět svým přívěskem, stačí se
zaregistrovat na: www.unearthed2013.co.uk

Převzato: Kladenský deník - Autor: Kateřina Husárová
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Vážení a milí, léto a prázdniny se již pomalu
chýlí ke konci a Vy už určitě přemýšlíte, jak
budete trávit své podzimní a zimní dny. Rádi
bychom Vám tyto dny zpestřili naší nabídkou
jednorázových akcí a pravidelných programů či
kurzů, které připravujeme jak pro děti všeho
věku, tak pro dospělé i pro celé rodiny.
Zde přinášíme jen stručný přehled naší nabídky,
pro více informací sledujte naše webové stránky
www.mclidicky.cz nebo volejte na tel:
605 806 074 či piště na email:
info@mclidicky.cz.
Pravidelné aktivity v MC Lidičky od září 2013:
• každé úterý od 16:00 hod. bude probíhat
výtvarné řádění, na které volně navazuje volná
hernička. Tato aktivita je určena dětem od 2-6
let věku.
• každý čtvrtek dopoledne od 9:30 hod. bude
připraveno cvičení pro rodiče s dětmi, na které
opět navazuje volná hernička. Cvičení je určeno
pro děti od 1 roku.
• každý čtvrtek odpoledne od 16:00 – 16:45 hod.
si mohou přijít zacvičit děti bez rodičů. Cvičení
dětí bez rodičů je určeno dětem od 3 let.
Jazykové kurzy pro dospělé od září 2013:
• úterý 17:30 – 18:30 Angličtina pro mírně
pokročilé a „notorické začátečníky“ (kurz je
veden dle učebnice „New English File
Elementary“)
• středa 17:30 – 18:30 Angličtina pro středně
pokročilé (kurz je veden dle učebnice „New
English File Pre-intermediate“ cca od poloviny
učebnice)
• úterý 18:30 – 19:30 Francouzština pro mírně
pokročilé a „notorické začátečníky“ (kurz je
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text i foto: Irena Přibylová a Petra Radová
veden dle knihy Francouzština pro začátečníky
od pí. Pravdové)
• v případě zájmu budeme nově otevírat kurzy
Angličtina pro začátečníky a Francouzština pro
začátečníky (termíny a časy těchto kurzů budou
stanoveny dle preferencí zájemců)
S termíny a časy ještě lze pracovat dle
preferencí studentů. Zavedené kurzy budou
začínat od 17. 9. 2013, nové kurzy v průběhu
října. Všechny kurzy budou ukončeny v
předvánočním týdnu a na všechny lze v lednu
2013 navázat dalším kurzem. Kurzovné se
odvíjí od počtu studentů ve skupině: 2 - 3
studenti 150 Kč, 4-5 studentů 120Kč, 6 - 8
studentů 100,- Kč/60 minut výuky. Do všech
kurzů se lze přihlásit průběžně a ke všem
kurzům nabízíme hlídání dětí (20 Kč/60 min. pro
členy MC Lidičky a 30,- Kč/60 min. pro nečleny
MC Lidičky).
Na všechny jazykové kurzy je nutné se přihlásit
co nejdříve (vyplněním krátkého dotazníku) na
www.mclidicky.cz, kde naleznete i další
informace k jednotlivým kurzům.
Kurzy keramiky pro děti
V současné době intenzivně pracujeme na
otevření kurzů keramiky. Pro keramickou dílnu
byly obecním zastupitelstvem vyčleněny
prostory v suterénu budovy obecního úřadu.
Tyto prostory právě procházejí menší
rekonstrukcí (výměna a vybudování WC,
umývárny, dílny a sušárny keramických
výrobků). Taktéž jednáme s lektory o
možnostech výuky a dolaďujeme potřebné
administrativní záležitosti. Pokud se vše povede
dle plánu, budou kurzy keramiky pro děti z MŠ i
pro veřejnost otevřeny v průběhu října 2013.
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Další informace a přihlašovací formulář
naleznete v průběhu září na www.mclidicky.cz.
A na co dalšího se můžete v průběhu září těšit?
K pravidelnému programu jsme pro Vás ještě
připravili Besedu na téma „Jak ženy vnímají
krásu aneb péče o tělo“ a akci nazvanou Lidické

MOTO GP, na které se děti dozvědí něco o
dopravě, dopravních značkách a hlavně budou
závodit na dětských odrážedlech,
odstrkovadlech, koloběžkách a kolech.
Určitě se k nám přijďte podívat, těšíme se
na Vás!

PROGRAM MC LIDIČKY NA ZÁŘÍ 2013
3. 9. 2013
5. 9. 2013

10. 9. 2013
12. 9. 2013

17. 9. 2013
19. 9. 2013

21. 9. 2013

24. 9. 2013
26. 9. 2013

zahajujeme běžný provoz v novém školním roce od 16:00 hod. –
výtvarné řádění + volná herna
od 9:30 hod. - Cvičení rodičů s dětmi - říkadla a písničky doplněné
pohybem, aktivity pro zlepšení motoriky + volná herna od 16:00 hod. Cvičení dětí - pohybové aktivity spojené s říkadly a písničkami, za doprovodu
hudby, s prvky aerobiku, bez účasti rodičů
výtvarné řádění + volná herna
dopolední i odpolední program probíhá dle pravidelného programu
(dopoledne Cvičení rodičů s dětmi a Volná herna, odpoledne Cvičení dětí
3 – 6 let)
výtvarné řádění + volná herna
dopolední i odpolední program probíhá dle pravidelného programu
(dopoledne Cvičení rodičů s dětmi a Volná herna, odpoledne Cvičení dětí
3 – 6 let)
od 10.15 hod. – beseda na téma „ Jak ženy vnímají krásu aneb péče
o tělo“ – přijďte si nezávazně pohovořit na dané téma, podělit se
o zkušenosti a dozvědět se, co je v této oblasti nového, vstup zdarma
od 9:30 hod. - Lidické Moto GP – přijďte si užít dopoledne plné pohybu
a zábavy.
Pro děti jsme připravili závody na dětských odrážedlech, odstrkovadlech,
koloběžkách a kolech (dopravní prostředek si vezměte s sebou včetně helmy)
doplněné naučně zábavnými úkoly.
Akce proběhne v malém parku v Lidicích (naproti Obecnímu úřadu). V 9:30
hod. proběhne rozdělení závodníků do skupin dle věku a dopravního
prostředku, závod začne cca v 10:00 hod. Pro nejlepší závodníky budou
připraveny drobné odměny.
Vstupné dobrovolné. Na akci je nutné se registrovat
na www.mclidicky.cz do 15. 9. 2013.
výtvarné řádění + volná herna
dopolední i odpolední program probíhá dle pravidelného programu
(dopoledne Cvičení rodičů s dětmi a Volná herna, odpoledne Cvičení dětí
3 – 6 let)
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JAZYKOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ V MC LIDIČKY – OHLÉDNUTÍ LEKTORKY
text: Kristina Tělupilová, lektorka
Vážení přátelé a příznivci mateřského centra
Lidičky, máme za sebou první řadu jazykových
kurzů, které probíhaly od února minulého roku
v MC Lidičky celkem ve dvou cyklech. Chtěla
bych poděkovat všem šikovným studentkám
a studentům, kteří se kurzů zúčastnili,
a doufám, že se v nich kromě jazykových
dovedností setkali i s milými lidmi. Kurzy
francouzštiny a angličtiny probíhaly vždy jednou
týdně v malých skupinkách, což umožnilo
intenzivnější formu výuky. V nadcházejícím
školním roce budou jazykové kurzy i nadále
pokračovat a tak pokud byste měli zájem své
jazykové dovednosti prohloubit, oživit, případně
se naučit novému jazyku v partě prima lidí,

přidejte se k nám. V rámci kurzů budou probíhat
i tematicky laděné hodiny, proběhl již podvečer
s ochutnávkou tradičních francouzských
palačinek galettes brettonnes, které si mohli
studenti sami připravit. Další podobné akce
plánujeme i v následujících cyklech, určitě se
bude na co těšit… Jazykové kurzy angličtiny
a francouzštiny poběží v MC Lidičky opět
od poloviny září, více informací se dozvíte
na internetových stránkách MC Lidičky či
na dalších stranách Zpravodaje.
Všem současným i nastávajícím studentům přeji
plno elánu do studia a těším se na další
společně strávené hodiny.

DIVADELNÍ KROUŽEK PŘI PAMÁTNÍKU LIDICE
místo konání: Lidická galerie
V divadelním kroužku budou žáci vedeni ke spolupráci a vzájemnému vnímání, citlivosti
ve skupině a komunikaci, k rozvíjení smyslového vnímání a fantazie. Žáci se budou
seznamovat s pohybovou výchovou, hlasovou výchovou, zdokonalovat se v technice řeči
a schopnosti improvizovat. Společně s lektorem se skupina bude podílet na divadelní práci.
Očekávaným výstupem bude divadelní představení, sólový či skupinový přednes,
presentování tvaru na veřejnosti, přehlídkách a akcích pořádaných Lidickým památníkem.
Kroužek bude probíhat ve vybaveném sále Lidické galerie vždy ve středu od 15:00 hodin
pod vedením zkušených kvalifikovaných lektorů v oboru dramatické výchovy a divadla
s cenami za herectví, režijní práci a vedení dětských a středoškolských divadelních souborů.
Uzávěrka přihlášek 25. 9. 2013 V případě zájmu kontaktujte:
MgA. Kateřina Oplatková Rezková
pedagogický pracovník
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NOVINKY V PROGRAMU PAMÁTNÍKU LIDICE NA ZÁŘÍ 2013
Po prázdninách jsme pro Vás přichystali několik
programových novinek, především v oblasti vzdělávání.
Rozšiřujeme nabídku pro školní skupiny v Lidické galerii,
nabízíme interaktivní program Lidice - kronika jedné
vesnice. Přijďte se podívat na slavnostní odhalení sochy
od Zdeňka Hůly, která nově přibyla do Lidické sbírky,
a nebo si poslechnout koncert Marty Hanfové a jejích přátel v krásném prostředí naší
zahrady. Dne 15. září 2013 bude v rámci dnů evropského kulturního dědictví - EHD 2013
vstup do všech prostor Památníku Lidice zdarma. Těšíme se na Vaši návštěvu.

INZERÁT ZPRAVODAJE

STAVEBNÍ ČINNOST

e.mail: domonta.petr@seznam.cz

PROVÁDÍME
VEŠKERÉ
STAVEBNÍ PRÁCE
• rekonstrukce bytových jader, likvidaci sutin,
rekonstrukce bytů a domů, rekonstrukce
koupelen, obklady a dlažby, zdění příček,
omítky, štuky, keraštuky, sádrokartonové
konstrukce, zateplení fasád, zdění plotů,
zámkové dlažby

Petr Chalus, ul. 10. června 1942, čp. 31, Lidice, tel 603 76 99 48, IČ 624 33 202

Svoz kontejnerů na velkoobjemový a nebezpečný odpad
V roce 2013 bude v sobotu 14. září od 8.00 do 11. 00 hodin.
1. stanoviště ulice Tokajická parkoviště před MŠ od 8.00 do 8.45 hodin
2. stanoviště ulice Oradourská poblíž čp. 158 od 9.00 do 9.45 hodin
3. stanoviště ulice Josefa Stříbrného poblíž separovaného odpadu 10.00 11.00 hodin
Kontejner na nebezpečný odpad bude přistaven pouze v ulici Tokajická.
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POCTA MARII UCHYTILOVÉ
SOUČÁSTÍ FESTIVALU PROCHÁZKY UMĚNÍM PLZEŇSKEM
text: Památník Lidice, foto: Pavel Horešovský

Sochařka Marie Uchytilová se stala inspirací
projiž třetí procházku umění v rámci festivalu,
který objevuje umělecké skvosty Plzeňska.
(2. 8. 2013 v 18.00 hodin). Herec a moderátor
festivalu Josef Hervert provedl hosty tentokráte
prostory barokního Santiniho proboštství
v Mariánské Týnici. V nádherném památkově

chráněném objektu je nyní expozice Muzea
a galerie severního Plzeňska a zde se nachází
také sádrové sousoší lidických dětí od Marie
Uchytilové, podle nějž bylo odléváno sousoší
na pietním území v Lidicích. Festivalová
procházka byla věnována této sochařce a celé
její tvorbě. Mezi její díla patří například portrétní
busta pražského arcibiskupa Dr. Josefa Berana,
je autorkou kopie sošky Pražského Jezulátka,
celé řady soch, z nich namátkou uveďme sochu
J. Masaryka, B. Němcové, J. A. Komenského,
M. Švabinského… Je také autorkou mnoha
medailonů, ale i jednokorunové mince – oné
ženy sázející lípu.V hudební části programu
účinkovali Jitka Hosprová na violu a Štěpán Kos
na klavír. Pozvání na festivalovou procházku
přijali rodáci z Lidic paní Věra Čepelová,
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paní Marie Šupíková a pan Pavel Horešovský. Přítomna byla i dcera Marie Uchytilové, paní Sylvia
Klánová s manželem. Nad konáním recitálu převzal záštitu ředitel Památníku Lidice Milouš
Červencl a Památník také zapůjčil pro tento den výstavu věnovanou dílu paní Marie Uchytilové

ZPRÁVÁ Z BRAZÍLIE – MĚSTO SAO PAULO
Generální konzulát České republiky Sao Paulo, V Sao Paulu dne 12. 6. 2013
Věc: Mírová slavnost v brazilských Lidicích

GK Sao Paulo se každoročně účastní mírové
slavnosti v brazilské obci Lídice ve státě
Rio de Janeiro, která si změnila svůj název
na počet českých Lidic. Každý rok zpestřujeme
kulturní program slavnosti míru, která probíhá
vždy druhý víkend v červnu na uctění památky
vyhlazení Lidic. Při realizaci kulturního
programu spolupracujeme s krajankou
K. Kotíkovou, žijící v nedalekém Rio de Janeiru.
Letošní mírová slavnost proběhla ve dnech
7.-9. 6. 2013.
K. Kotíkové se ve spolupráci s GK Sao Paulo
podařilo letos zorganizovat ještě bohatší
program, než v minulém jubilejním roce.
V kulturním době bylo uspořádáno promítání
dvou filmů. Na žádost mnoha lidických občanů
proběhla repríza celovečerního filmu Lidice.
V minulém roce vzbudilo jeho promítání velký
ohlas, protože diváci z brazilských Lidic byli
šokováni lidickou tragédií, o které měli pouze
povrchní povědomí. Jako další snímek byl
promítán film o spisovateli Arnoštu Lustigovi:
Tvoje slza, můj déšť. Spisovatelova dcera
Eva Lustigová film na své náklady opatřila
portugalskými titulky.

V prostorách kulturního domu byly instalovány
dvě výstavy: výstava fotografií Rituály od Vlasty
Jaroše a výstava o historii českých platidel.
Vernisáž výstav proběhla 7.6. následně
po slavnostním defilé lidických škol na náměstí
a úvodních projevech starosty města
a generálního konzula. Vernisáž byla zpestřena
ochutnávkou českého piva Bernard. Letošní
slavnosti se zúčastnil krajanský folklorní soubor
Slávia ze Sao Paula. V sobotu večer 8. 6.
zatančil na pódiu na náměstí 5 českých tanců.
Následující neděli dopoledne v kulturním domě
proběhl workshop, na kterém měli Lidičtí
možnost se seznámit s národními kroji a naučit
se základní kroky českých tanců. Dopravu
a pobyt tanečníků Slávie uhradila lidická
radnice. GK P. Procházka navštívil lidický
kostel, ve kterém je ve skleněné vitríně
umístěno Pražské jezulátko, dar p. prezidenta
V. Havla při návštěvě v r. 1995. Generální
konzul se setkal s lidickým farářem a pozval jej
na mši, kterou bude 24.7.2013 celebrovat v Rio
de Janeiru kardinál D. Duka. Při této příležitosti
by mohlo dojít k vysvěcení sošky p. kardinálem.
Vypracoval: Mgr. Pavel Procházka
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BOUŘKA ZANECHALA STOPU I V LIDICÍCH
text a foto: Marek Veselý

Příroda opět ukázala svou mohutnou sílu –
a tentokrát „elektrickou“. V neděli (24. 8.) časně
ráno se přehnala nad Lidicemi bouřka. Blesky
křižovaly oblohu a jeden ukončil svou pouť
v bříze nedaleko obce. V prudké zatáčce silnice
směřující kolem Růžového sadu dolů k rybníku
(pro starousedlíky – v místě, kde stávala kdysi
„kantýna“) je několik stromů. Ačkoliv by podle
pravděpodobnosti (viz poznámka) měl blesk
spíše uhodit do smrku než do břízy, tak právě
ona se stala „bleskosvodem“. Jak už je známé,

tak po úderu blesku do stromu je vysoká teplota
příčinou odpaření vody z lýka, přičemž náhlý
vznik páry potrhá pletiva, kůru, dokonce i dřevo
stromu. A přesně tak to dopadlo i s kmenem
břízy – kůra se povalovala v okruhu několika
metrů, pár třísek bylo možné najít dokonce až
na silnici. Je to další důkaz o tom, že na
pravděpodobnost zásahu blesku do některého
druhu stromu se nedá spoléhat a také důkaz
o tom, že dospělí měli pravdu, když nás učili, že
pod stromem není v bouřce bezpečno.

• Poznámka: Jak je to se zásahem blesku do stromu? Obecně to závisí na výšce stromu,
tvaru koruny, vlhkost půdy, charakter okolí. Největší šanci na zásah bleskem má dub.
(Německé přísloví: „Buky vyhledávej, dubů se střez.“) Dub je totiž se svou kůrou špatným
vodičem a obtížně se smáčí. Naopak buk a jedle mají hladkou, rychle smočitelnou kůru
a el. napětí se snadněji vyrovná. Zajímavé je také pozorování prof. Pletka na Rakovnicku
a Kladensku, ze kterého vyplývá toto pořadí: vysoký topol, dub, jehličnaté stromy, buky,
hrušně.
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L I D I C E B U D O U Ž Í T - http://www.lidice-memorial.cz/
publikováno: 19. 8. 2013

V těchto dnech jsme obdrželi zajímavou
fotografii od pana Philipa Rhoada z USA. Je na
ní unikátní státní poznávací značka znění
"LIDICE budou žít", kterou umístil na svém autě.
Podle jeho mínění se řada lidí v USA bude ptát,
co to vlastně znamená a on jim bude moci
vyprávět o osudu Lidic...

Phil Rhoade je světově uznávaný filatelista,
který vlastní největší sbírku známek s tématem
Lidice. Část své kolekce nedávno vystavoval i v
Lidické galerii a v minulém roce obdržel za
dlouholetou spolupráci s Památníkem Lidice
nejvyšší ocenění - Pamětní odznak.

LIDICKÁ POŠTA
Když jsem nedávno listovala dva roky starým
Poštovním kurýrem, našla jsem článek nazvaný
Osudy odvážných zaměstnanců pošty za druhé
světové války, který napsal Tomáš Kavka,
kurátor sbírek Poštovního muzea v Praze. Autor
zde neopomenul zmínit tragédii Lidic. Nejprve
trochu historie poštovnictví v první polovině
20. století. Krátce po vzniku samostatného
československého státu bylo založeno

ministerstvo pošt a telegrafů, z něhož se
na počátku roku 1925 organizačně vyčlenil
státní podnik Československá pošta,
hospodařící na obdobných principech jako
soukromé firmy. Historie lidické poštovny,
patřící do obvodu buštěhradské pošty, sahá
do roku 1920. Již následujícího roku se stává
její správkyní Marie Kovařovská, která zde
setrvala až do tragického 10. června 1942.
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Nebudu se zde zabývat životem této „Pošťačky“
nebo „Máry“, jak ji sousedé nazývali. Její příběh
je vám již jistě znám například z vyprávění paní
Miloslavy Kalibové. Ráda bych se zmínila
o skutečnosti, že tato žena i další zaměstnanec
pošty pan František Stříbrný, se stali oběťmi
nacistických represí, které zaplatilo životem
celkem 517 zaměstnanců pošty.
Poštovní zaměstnanci se záhy po zřízení
protektorátu zapojili do odboje a podíleli se
na výstavbě ilegální radiosítě. Již ze samé
podstaty své profese se jim naskýtalo množství
možností, jak přispět k odporu – sabotáže
při dopravě pošty, ničení vojensky důležitých
zásilek, zadržování dopisů udavačů i zpráv
od gestapa, odposlouchávání hovorů, ale
i šíření letáků. Následovaly perzekuce, které se
přiostřily po příchodu zastupujícího říšského
protektora Reinharda Heydricha v září 1941.
Atentát na tohoto muže, spáchaný 27. května
1942, jemuž 4. června podlehl, odstartoval
brutální teror, jehož obětí se stala malá
středočeská ves – Lidice.
Marie Kovařovská byla spolu s ostatními ženami
odvezena do Ravensbrücku, odkud se již
nevrátila. František Stříbrný, poštovní
pomocník, zaměstnaný v účtárně Ředitelství
pošt v Praze, byl zatčen gestapem spolu
s ostatními členy rodiny již 4. června a jeho život
skončil na popravišti dne 13. června 1942. Dva
dny po jeho smrti mu ještě poslalo Ředitelství
pošt výpověď ze služby.
Co se odehrávalo v Lidicích, asi všichni znáte.
Ale jak vypadal pohled zvenčí? O tom svědčí
trochu šokující korespondence mezi
Ředitelstvím pošt v Praze a buštěhradským
poštmistrem. Protože právě dopis odeslaný
z Buštěhradu 11. 6. 1942 ve věci likvidace
poštovny Lidice mě ve výše zmíněném článku
upoutal na první pohled, uvádím zde jeho opis.
„Dne 9. IV 42 v noci byla německou policií
podniknuta trestní výprava na obec Lidice pošta
Buštěhrad a tato obec byla spálena.
Obyvatelstvo bylo částečně postříleno, tj.
dospělí muži, ženy odvezeny do koncentračních
táborů a děti odevzdány do opatrovny.
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Obec Lidice tedy již neexistuje.
V Lidicích byla poštovna, kterou spravovala
Marie Kovářovská za odměnu. Kovářovská byla
odvezena neznámo kam.
Přednosta zdejšího úřadu nebyl nikým
vyrozuměn ve věci poštovny v Lidicích, pokud
se týče státního majetku a úředních věcí
jsoucích v poštovně. Lidice, a co bylo ten den
od našeho úřadu vypraveno do Lidic tam
zůstalo a shořelo i s inventářem.
Seznam pohledávek našeho úřadu v Lidicích
přikládám.
Došlou poštu, tj. obyčejné listovní zásilky,
balíky, doporučené zásilky, poukázky, a šekové
plateb. poukázky jsem uzavřel zde v úřadě
pro případ úředního šetření.
Převzíti inventář a poštovní doklady nebylo
možno, celá věc se stala v noci, a nikdo nebyl
do obce Lidice ani odtamtud vpuštěn.
Prosím o další příkazy, pokud se týče likvidace
rozhlasových účastníků a peněžních hodnot
ztracených stvrzenkových listů, pak
nezaúčtovaného vyplaceného šeku, a jak mám
naložiti s došlou poštou.
Opis inventáře B/1 přikládám.“
Na tomto místě ještě uvedu ze vzpomínek paní
Kalibové, že Marie Kovařovská na výzvu, aby si
obyvatelé vzali veškeré cennosti, nezapomněla
na svoji koženou erární brašnu, která byla
znakem její funkce a za níž nesla odpovědnost.
Této brašny se pak v kladenském gymnáziu
nevzdala a vzala ji s sebou až do
Ravensbrücku, kde ji k jejímu vydání přiměly až
rány od dozorkyně.
Ředitelství pošt v Praze 13. června 1942
nařídilo, aby buštěhradský poštmistr veškeré
zásilky adresované do Lidic vracel jako
nedoručitelné s příslušnou poznámkou „adresát
zemřel“, „adresát přesídlil“ nebo „nové místo
pobytu není známo“.
To byl konec původní lidické pošty.
V některém z dalších čísel zpravodaje se
pokusím popsat poštu v nových Lidicích.
V Lidicích, dne 15. 8. 2013
Jitka Machačková
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Reklama tiskárny
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ŽIVĚ ILUSTROVANÁ
POHÁDKA A DÍLNA PRO MALÉ VÝTVARNÍKY!
1
21.8.2013 9:49:01
termín: 10. 10. 2013 místo konání: Lidická galerie Lidická galerie zve děti na výtvarnou dílnu
a Živě ilustrovanou pohádku „O Draku, který chtěl českou zemi na uhel spálit“, která se
bude konat ve čtvrtek 10. 10. 2013 od 14 hodin v Lidické galerii. Představte si krásnou zemi,
kde vody hučí po skalinách a bory šumí po lučinách. Představte si zemi s hustými lesy
a pracovitými lidmi. Není to ráj, je to taková malá zemička ve střední Evropě, která se
musela jednoho dne ubránit ukrutnému drakovi. Jak to všechno dopadne se přijďte podívat
.Uvidíte, jak se pohádka přímo před vašima očima ilustruje a až skončí, můžete si techniku
ilustrování sami vyzkoušet! Hraje: Tomáš Běhal, Ilustruje: Pavlína Šnajdarová. Délka
programu: cca 2 hodiny. Vstup: 60 Kč (včetně návštěvy výstavy dětských obrázků v 1. patře
galerie). Po skončení dílny si můžete prohlédnout expozici 41. Mezinárodní dětské výtvarné
výstavy Lidice 2013 - oceněné práce dětí z více než 60 zemí světa. Vzhledem k omezenému
počtu míst rezervujte na: kasalicka@lidice-memorial.cz nebo na 736 6423 318.
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