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SLAVNOSTNÍ KONCERT PRO LIDICE
foto: Oleg Yavorovsky - www.moonfoto.eu

Památník Lidice - 14. června 2013 ve 20:00 hodin na nádvoří před glorietem
• úvodní slovo předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR
Miroslavy Němcové
• státní hymna v podání dětských sborů Sluníčko, Duha, Červánek, Canzona,Pěvecký sbor
Gymnázia Dr. Karla Polesného Znojmo
• George Gershwin, Preludium č. 2, úprava pro klarinet a orchestr
• Kryštof Marek, Ahimsa
(pokračování na str. 2)
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• Josef Vejvoda, Brazilian Pearl Jubilee – Bossarato
• Ondřej Štajnochr, One Minute Dance
• Artie Shaw, Koncert pro klarinet
• Josef Vejvoda, melodram „Vzpomínka na Tonyho Scotta“ - SVĚTOVÁ PREMIÉRA
ÚČINKUJÍCÍ - moderátoři večera
• Jitka Moučková a Jiří Vaníček
• hudba Felix Slováček jun. – klarinet
• JOSEF VEJVODA TRIO
• Ondřej Kabrna – klavír, Ondřej Štajnochr – kontrabas, Josef Vejvoda – bicí
• ORCHESTR ATLANTIS
• dirigent: Vítězslav Podrazil
• umělecký přednes: Máša Málková, Josef Somr a Jitka Moučková
• rozsvěcení svící na místě původních domů - „Světla z oken lidických domů“
• čtení jmen 88 zavražděných lidických dětí

Časový program pietní vzpomínky a doprovodných akcí
k 71. VÝROČÍ VYHLAZENÍ OBCE LIDICE 15. června 2013
Pietní vzpomínka
09:45 – 10:00
10:00 – 10:40
10:40 – 10:45
10:45 – 10:50
10:50 – 10:55
10:55 – 11:00
11:00 – 11:05
11:05 – 11:10
11:10 – 11:15
11:15 – 11:40

Přesun hostů od muzea ke společnému hrobu
Kladení věnců u společného hrobu
Státní hymna – DPS Sluníčko a Pavlína Senić
Přivítání ředitelem Památníku Lidice
Hlavní projev prezidenta republiky Miloše Zemana
Modlitba Jaroslav Šuvarský
Vystoupení předsedy ÚV ČSBS Jaroslava Vodičky
Poděkování ředitele PL a pozvání k přehlídce dětských sborů
Vystoupení DPS Sluníčko a Pavlíny Senić (Hvězda)
Přesun účastníků okolo sousoší dětí k muzeu

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ „SVĚTLO ZA LIDICE“
11:30 – 11:40
11:45 – 12:00
12:10 – 14:00

Přijetí vedoucích sborů místopředsedou Senátu P ČR Přemyslem
Sobotkou, starostkou obce Lidice, Monikou Absolonovou a ředitelkou
přehlídky
Slavnostní zahájení – místopředseda Senátu P ČR Přemysl Sobotka,
Čestná stráž Armády ČR, vystoupení Moniky Absolonové a Pavlíny Senić
Vystoupení jednotlivých dětských sborů ze 14 krajů ČR
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8. KVĚTEN 2013 V LIDICÍCH
text i foto: Petr Hroník a Pavel Horešovský

Obecní úřad Lidice a základní organizace
Českého svazu bojovníků za svobodu Lidice si
dne 8. května 2013 připomněly za účasti
občanů, mládeže a školáků vzpomínku na dny
odboje a připomenutí ukončení II. světové války
před 68 lety. Sraz účastníků byl v 10:00 hodin
před budovou obecního úřadu, odtud se
účastníci přemístili ke společnému hrobu
lidických mužů.
U hrobu lidických mužů položil předseda

ZO ČSBS Lidice bratr Pavel Horešovský věnec
společně s místostarostou obce panem
Tomášem Skálou. Čestnou stráž u pomníku
drželi členové buštěhradského skautského
oddílu. Po položení věnce promluvila paní
starostka Veronika Kellerová, která poděkovala
všem přítomným za účast. K přítomným
promluvil také pan Bohumil Řeřicha, který je
dlouholetým přítelem Lidických a k Lidicím má
vřelý vztah.
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JUBILANTI V ČERVNU
Helena Malá

6. 6.

90 let

Ladislav Huml

17. 6.

83 let

Vážení jubilanti, přejeme vám ke krásným narozeninám především pevné zdraví!

PODĚKOVÁNÍ zaslaná do redakce Zpravodaje OÚ Lidice
• "Srdečně děkuji Obecnímu úřadu za blahopřání a dárkový balíček k mým 85. narozeninám,
který mě osobně předala paní starostka Veronika Kellerová, které děkuji za návštěvu a příjemné
posezení.
Mikolášková

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

● Vážení občané,
na základě žádostí několika spoluobčanů, se na vás obracíme
s prosbou o provedení úpravy zeleně, která přerůstá přes vaše
ploty a tím znemožňuje bezpečnou chůzi po chodníku.

s přibýváním BIO odpadu na obcích musela svozová firma přistoupit k rozdělení
svozu na 2 svozové dny. U nás se bude tedy svážet vždy v sudý pátek.
První svoz proběhne 31. 5. Pak už vždy sudý pátek.
POZVÁNKA NA SETKÁNÍ 3. GENERACE Z LIDIC
Srdečně Vás zveme na již třetí posezení Lidice
3. generace tentokrát s podtitulem Lidice
a rodinná paměť jak si pamatujeme vyprávění
našich babiček a dědečků a můžeme je
uchovat?
Oáza, pátek 7. června 2013, od 19.00 hodin
Těšíme se na Vás!
Klára Kalibová & Gabriela Havlůjová
Prosíme o předání/přeposlání tohoto letáku
všem, kterých by se mohl týkat, tedy lidických
vnuků a vnuček, bez ohledu na to, zda bydlí či nebydlí v Lidicích.
Prosíme o potvrzení účasti na: havlujova.gabriela@seznam.cz nebo klara.kalibova@gmail.com
• Přivítáme, pokud přinesete malé občerstvení. Děkujeme!
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VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 8. ROČNÍKU SOUTĚŽE „LIDICE PRO 21. STOLETÍ“
Osmý ročník mezinárodní vědomostní soutěže vyhlašované Památníkem Lidice, Ústavem pro
studium totalitních režimů Praha a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy byl uzavřen s těmito
výsledky:
I. kategorie
1. místo: Kristýna Plzáková Gymnázium V. Hlavatého Louny
2. místo: Tomáš Dryml
Gymnázium Ústí nad Orlicí
3. místo: Jiří Matějka
Gymnázium V. Hlavatého Louny
II. kategorie
1. místo: Vojtěch Bill
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm
2. místo: Karolína Peřinová Střední zdravotnická škola Šumperk
3. místo: Barbora Horská Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Pardubice
Cena poroty:
I. kategorie
Dominika Matušková
Základní škola Vratimov
II. kategorie
Kateřina Nováková Základní škola Dolní Bousov
Literární práce všech uvedených soutěžících budou nejpozději 14. 6. 2013 zveřejněny na webových
stránkách soutěže www.lidice21.cz.
O soutěži
Soutěž "Lidice pro 21. století" je vědomostní a literární soutěž pro děti a mládež z celého světa.
Cílem soutěže je přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice, zavražděných
německými nacisty v roce 1942, a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických
událostech vztahujících se ke 2. světové válce a k totalitním režimům ve světě ve 20. století.
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 2509 soutěžících z České republiky a Slovenska. V I.
kategorii (10 – 14 let) se do soutěže zapojilo 1466 žáků, ve II. kategorii (15 – 19 let) 1043 studenti.
Stále vysoký byl letos i počet zaregistrovaných škol, kterých bylo 81. Studenti té nejúspěšnější,
Gymnázia Václava Hlavatého z Loun, získali pozvání na slavnostní vyhlášení vítězů.
Ukázka oceněné literární práce
V.L.A.S.T.
Tento pojem znamená pro hodně lidí hodně věcí. V jako VÍTĚZSTVÍ. Pro někoho je jeho vlast
fotbalový stadion, kde hraje jeho oblíbený fotbalový tým. Chodí se dívat na hru s radostí a s chutí.
Zazpívat si hymnu onoho milovaného týmu. Zažívat pocit vítězství s lidmi, se kterými je vám dobře
a kteří vám rozumí. Nemusí to být jen radost z něčího vítězství, ale také z vašeho vlastního. Když
děláte odmalička nějaký sport, děláte ho s chutí a poctivě trénujete, dosáhnete vrcholu. Každý
sportovec sám zažil, jaké to je vyhrát, ale také, jak chutná prohra. L jako LÁSKA. Láska je krásná,
když ji máte s kým sdílet. Proto je důležité mít přátele a rodinu. Někoho, kdo vás podrží a bude tady
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vždy pro vás. Tito lidé jsou naší důležitou součástí. Bez nich je život prostě nudný. A jako ALFA.
První písmenko řecké abecedy. Jsou to začátky našich snažení a úspěchů. Když chce člověk něco
dokázat, prvním a nejdůležitějším krokem je ZAČÍT. Když pro to, abyste dosáhli cíle, děláte
všechno až do vyčerpání svých sil, dokážete to. Těmhle začátkům jsou mnozí lidé vděční, protože
bez nich by se nikam nedostali…
(Dominika Matušková, Základní škola Vratimov, I. kategorie)
Předání cen vítězům
Slavnostní vyhlášení výsledků 8. ročníku soutěže a předání cen vítězům a finalistům proběhne
ve čtvrtek 13. června 2013 v 11.00 hodin v Základní škole Moskevská ulice v Kladně. Všichni
finalisté obdrží účastnický diplom a věcné ceny. Záštitu nad letošním slavnostním vyhlášením
výsledků převzal primátor Kladna Ing. Dan Jiránek. Soutěžícím, jejichž literární práce porota ocenila
zvláštní cenou poroty, bude předána skleněná plastika, diplom a další věcné ceny od partnerů
soutěže. Vítězové obou kategorií získávají jako hlavní cenu skleněnou lidickou růži. Účastníci
soutěže, kteří se umístili na prvních třech místech v každé kategorii, obdrží diplom s uvedením
kategorie, pořadím, na němž se umístili, a věcné ceny. Čeká na ně také společný týdenní pobyt
na Valašsku (Drnovice, Prlov, Ploština), následně v Banské Bystrici a okolí.

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY LIDICE
http://www.ms-lidice.cz/

NÁŠ UŠATÝ KAMARÁD UŠI
Již dlouho jsme si přáli do naší školky nějaké zvířátko. Nejprve jsme si pořídily
šneky, ale co si budem povídat, se šneky taková zábava není. Chtěli jsme
králíčka ... A díky paní Klímové, která vše domluvila a panu Hanzlíkovi, který se
postaral o králíčka i o jeho bydlení, se nám sen splnil.
Chceme vézt děti k tomu, aby získaly kladný vztah ke zvířatům, věděli, jak se
k nim mají chovat a jak o ně pečovat. Rádi bychom poprosili i rodiče
ke spolupráci a podpoření našeho záměru. Zatím velmi děkujeme těm, kteří
hlídali králíčka o víkendy a o letní prázdniny.

• Tatínkové vyrobili výběh pro našeho králíčka Ušiho.
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LIDICE – ČTVRTEK
ZASTÁVKA - ULICE TOKAJICKÁ
U MATEŘSKÉ ŠKOLY - 19.25 – 19.30 HODIN

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
Vážená paní
Hana N ě m c o v á,
předsedkyně Krajské rady SDCR Sč kraje

V Rožnově pod Radhoštěm dne 22. 5. 2013

Vážená paní předsedkyně,
s odstupem několika
týdnů od své návštěvy Lidic u příležitosti
převzetí ocenění za účast
ve fotosoutěži cítím potřebu podělit se s Vámi
o své nezapomenutelné zážitky:
O lidické tragédii jsem mnoho slyšel a četl, ale
zatím jsem nikdy neměl příležitost tuto
historickou lokalitu navštívit. A přiznám se, že
po někdejší návštěvě bývalého tábora
v Osvětimi jsem se i trochu bál, že i tam opět
příliš realisticky uvidím zvěrstva, páchané
nacisty. To již přenechám těm, co válku nezažili
nebo nevěří, co dokázal Hitlerem zfanatizovaný
kdysi kulturní národ.
Období 2. světové války si sám dobře pamatuji,
neboť jsem ho jako chlapec prožil na Karvinsku
a občas jezdím kolem památníku obětí v obci
Životice - ale to vše nebylo nic proti tomu, co se
dělo v Lidicích. Jenže s přibývajícím věkem se
člověk raději dívá na krásu přírody a decentně

provedené památníky minulé hrůzy než na příliš
realisticky podanou minulost (s nadějí, že to je
již jen minulost, tak proč si drásat nervy).
Provedení Lidického památníku mne však mile
překvapilo a uklidnilo. Při pohledu na ten hezky
upravený areál s decentně zachovanými
pozůstatky té hrozné tragédie se člověk dívá na
krásu a přitom musí např. u toho sousoší dětí
s holubicí sedět dlouho a zamýšlet se nad tím
proč vlastně k tomu všemu muselo dojít.

Zpravodaj OÚ Lidice

červen 2013

8

A současně musí obdivovat všechny, co tam v okolí znovu žijí a nezastavěním vypáleného území
navždy důstojně uctívají památku těch, kterým to nebylo dopřáno.
Jen při zastavení u překrásně provedeného a výborně umístěného sousoší dětských obětí člověku
naskočí husí kůže a vyhrknou slzy do očí. Vypovídací síla výrazů jejich obličejů však mají na
psychiku člověka úplně jiný (a rovněž nezapomenutelný) účinek než pohled na hromadu zbylých
kostí či sbírku zubních kartáčků a hřebenů po pozůstalých.
S manželkou jsme z této návštěvy odcházeli sice smutní, ale lépe o celé události poučeni a nadšeni
z toho, jak krásně a sugestivně je to vše uděláno a také udržováno.
Naši 4letou vnučku jsme do vlastního muzea zatím ještě nevzali, ale protože si přála navštívit areál
znovu v době, kdy bude v květu ten obrovský růžový sad, uděláme to za pár let, kdy již bude moci
porozumět i té realističtěji podané historii uvnitř. Sousoší lidických dětí ji však také tak zaujalo, že si
ho asi vybaví vždy, když uslyší slovo Lidice.
Vyřiďte, prosím, řediteli muzea dík za tu bezplatnou návštěvu – bral jsem to jako bonus k oceněním,
které jsem od Vás obdržel.
Závěrem mi dovolte ještě jednou ocenit Váš nápad s otevřením fotosoutěže i pro seniory z jiných
krajů a vyslovit uznání za organizátorskou práci, kterou jste této soutěži věnovala.
Přeji Vám do další práce dobré zdraví a hodně elánu i úspěchů. A jako bonus přijměte prosím v
příloze několik snímků ze záběrů, které jsem si během té návštěvy udělal.
Srdečně Vás z Rožnova pod Radhoštěm zdraví Ing. Rudolf Konečný (foto: autor textu)

8. ROČNÍK MECZ LIDICE SE POJEDE 30. 5. - 2. 6.2013

P R O G R A M 48. ročníku etapového
cyklistického závodu s mezinárodní učastí
L I D I C E 2 0 1 3 ve dnech
30. května – 2. června 2013
• 1. etapa - „LIDICE – časovka jednotlivců“
čtvrtek 30. května 2013, start v 17.00 hodin,
délka etapy 3 km
Trať: okruh obcí Lidice

• 2. etapa – „LIDICKÉ OKRUHY“
pátek 31. května 2013, start v 11.00 hodin,
délka etapy 99 km
Trať: okruh obcí Lidice
(33 x okruh dlouhý 3 km)
• 3. etapa – „LIDICKÁ“
sobota 1. června 2013, start v 11.00 hodin,
délka etapy 151,2 km
Trať: Lidice, Hřebeč, Hostouň, Běloky,
Makotřasy, Lidice
(12x okruh dlouhý 12,6 km)
• 4. etapa – „KŘIVOKLÁTSKÁ“
neděle 2. června 2013, start v 10.00 hodin,
délka etapy 154,7 km
Trať: silniční okruh Křivoklát, Nový Dům,
Městečko, Křivoklát
(7x okruh dlouhý 22,1 km).
Celková délka závodu je 407, 9 km.
Pořadatel: Společnost CYKLO – LIDICE Kladno
Ředitel závodu: Zdeněk Fous, Růžová 510,
261 01 Příbram VII
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text: Irena Přibylová
Vážení a milí,
na naše dveře pomalu klepe léto a měsíc
červen už je tady. I na tento poslední
předprázdninový a předdovolenkový měsíc jsme
pro Vás připravili pestrý program. Na úplném
začátku oslavíme již tradičním sportovnězábavním dopolednem na fotbalovém hřišti
v Lidicích Mezinárodní den dětí. Dále nás čeká
poslední návštěva Mateřské školky a v rámci
programu „Příprava na školku“ se můžete
v tomto měsíci ještě těšit na setkání s paní
ředitelkou MŠ Soňou Macháčkovou. Již potřetí
se také můžete přihlásit na akci Kouzelný
slunovrat aneb cesta za pokladem svatého

Jana. Opět budeme plnit úkoly a sbírat devatero
kvítí, které nás dovede až ke Svatojánskému
pokladu.Pak už nás v centru, stejně jako Vás,
čekají letní prázdniny. Novinkou však je, že
provoz centra, ač v omezené míře, zůstane
zachován. Proto určitě neváhejte a přijďte si
i v létě zpestřit program Vašeho dne k nám
do Lidiček. Podrobné informace o letním
provozu centra naleznete v příštím Zpravodaji
a na www.mclidicky.cz.
Na některé červnové akce je opět nutné se
přihlásit, proto nezapomeňte a učiňte tak co
nejdříve na našich webových stránkách.

PROGRAM MC LIDIČKY NA ČERVEN 2013
1. 6. 2013
3. 6. 2013
4. 6. 2013

10. 6. 2013

11. 6. 2013

od 9.00 hod. - Den dětí – viz informace v předešlém vydání Zpravodaje
od 9.30 hod. – čtvrtá (poslední) návštěva MŠ v rámci programu
„Příprava na školku“. Sraz účastníků programu je v 9.30 hod. v MŠ.
Volná herna – přijďte si pohrát s dětmi do naší herničky. Pro zájemce
možnost se výtvarně vyřádit – kolorovaná kresba na téma počasí.
Vstup ZDARMA!
od 16.00 hod. – beseda s ředitelkou MŠ v Lidicích v rámci programu
„Příprava na školku“ – přijďte do MC Lidičky na neformální posezení
s ředitelkou MŠ Mgr. Soňou Macháčkovou. Beseda je určena všem rodičům,
jejichž děti v září 2013 nastupují do místní MŠ. Dozvíte se například, jaké
jsou požadavky na dítě při nástupu do MŠ, jaké jsou současné problémy
adaptace dětí v MŠ, jak dítěti při adaptaci ve školce pomoci a mnoho dalších
užitečných rad. Bude Vám představena i činnost MŠ a můžete se zeptat
na vše, co Vás zajímá. Vaše děti vezměte s sebou – k dispozici bude
volná hernička! Vstup do centra ZDARMA!
Volná herna – přijďte si pohrát s dětmi do naší herničky. Pro zájemce
možnost se výtvarně vyřádit – práce se suchým pastelem - otisky.
Vstup ZDARMA!
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Volná herna – přijďte si pohrát s dětmi do naší herničky. Pro zájemce
možnost se výtvarně vyřádit – práce s papírem, váza plná kytiček. Vstup
ZDARMA!
od 16.30 hod. – Kouzelný slunovrat aneb Cesta za pokladem svatého
Jana. Přijďte nám pomoci splnit náročné úkoly, sesbírat devět kouzelných
bylin, najít Svatojánský poklad a pomocí kouzelného zaříkávadla poklad
otevřít. Nakonec si opečeme buřtíky. V tuto chvíli pracujeme na přesném
programu celé akce, proto sledujte nástěnky v Lidicích a naše stránky, kde se
dozvíte více. Na akci je nutné se do 18. 6. 2013 přihlásit pomocí on-line
registračního formuláře, který naleznete na www.mclidicky.cz .
v MC Lidičky začínají letní prázdniny ☺
Provoz centra o letních prázdninách bude částečně zachován. Více informací
naleznete v příštím vydání lidického Zpravodaje nebo na www.mclidicky.cz.

VÝLET Z LIDIC DO LUŽNÉ U RAKOVNÍKA
Za MC Lidičky - Irena Přibylová

V sobotu 11. května 2013 jsme u příležitosti
Mezinárodního dne rodiny pořádali rodinný výlet
s názvem „Vláčkem na vláčky“ (výlet jsme
pořádali v rámci celorepublikové kampaně Sítě
mateřských center „Křídla a kořeny naší
rodiny“).
V brzkých dopoledních hodinách jsme se se
všemi natěšenými výletníky sešli na vlakovém
nádraží v Kladně, odkud jsme vyrazili vlakem
do Muzea ČD v Lužné u Rakovníka. Cesta
pěkně uběhla, expozice muzea ČD je velmi
pěkná a zajímavá. V areálu také jezdí parní
mašinka, na které se všichni malí výletníci
s nadšením svezli a domů si tak s některými
maminkami a tatínky odvezli nejen nevšední
zážitek, ale také pár mašinkou vyfouknutých
sazí na svých bundičkách. Pak nás čekal oběd

v nedaleké restauraci, kde děti i se svými rodiči
dořešili úkoly, které jsme pro ně
na cestu nachystali. Na závěr všichni dětští
výletníci obdrželi diplom a malou pozornost
od našeho mateřského centra.
Společný výlet byl pro nás první akcí svého
druhu, kterou jsme s naším centrem pořádali,
a alespoň podle reakcí všech zúčastněných
soudím, že se, i přes nepřízeň počasí, opravdu
vydařil. Jízda vlakem je v dnešní době
pro většinu dětí velkým zážitkem a samotné
muzeum určitě také stojí
za návštěvu, takže to pro tohle „poprvé“ byla
jistě dobrá volba. Máme radost, že se k nám
některé rodiny přidaly, a proto už teď
přemýšlíme nad dalším výletem.
Věříme, že se k nám příště přidáte i Vy!
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VSTUPNÍ GLORIET PAMÁTNÍKU LIDICE JE ZAJIŠTĚN PROTI DALŠÍ HAVÁRII
Gloriet, typický znak Památníku Lidice, se nachází
v havarijním stavu. Jeho rekonstrukce proběhne ve dvou
etapách. První etapa, jejímž účelem bylo zamezit hrozbě
možného úrazu návštěvníků, byla v souladu s
harmonogramem ukončena 15. května 2013. Dva nejhůře
postižené pilíře byly "svázány" ocelovou bandáží a všech
osm podpěrných pilířů bylo obaleno sítí, aby nemohlo
dojít k odloupnutí pískovcových desek, které vytváří
obklad betonových vzpěr, a ke zranění osob.
Na přiložených fotografiích je vidět, že bezpečnostní
zajištění sloupů je provedeno velice citlivě, jak si taková významná památka zaslouží. Druhá etapa
opravy bude zahájena, po schválení projektové dokumentace a vysoutěžení dodavatele komplexní
rekonstrukce, pravděpodobně na podzim tohoto roku. (foto: Pavel Horešovský, text: Památník Lidice)

ULICE SE JMÉNEM LIDICE
převzato: http://www.mzv.cz/london/cz/aktuality/ulicesejmenemlidice.html
do redakce LZ zaslal: Marek Veselý, 13.05.2013 / 16:32

• Anglické město Stoke on Trent slavilo přejmenování jedné ze svých ulic, jež dostala jméno po
středočeských Lidicích. S Lidicemi spojuje Stoke on Trent dlouhodobá vazba – ve čtyřicátých letech
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zde vzniklo hnutí Lidice shall live! Místní občané mezi sebou tehdy vybrali nevídanou finanční
částku, která pomohla poválečné obnově Lidic. Akce byla součástí oslav předání nového
autobusového nádraží v centru města k užívání veřejnosti. Dechová kapela Keele University při tom
hrála muziku složenou speciálně pro dokumentární film Lidice a taneční skupina Re: Stoke
předvedla taneční variace na lidické téma. Cedule s názvem nové ulice byla oficiálně odhalena
primátorem Terry Crowem a zástupcem vedoucího českého velvyslanectví Antonínem Hradilkem.
Jediná stinná stránka této povedené akce bylo jako obvykle počasí. Sotva se odhalilo, pršet ale
konečně přestalo.
MILÝ „MAJLÍK“ OD PANÍ UČITELKY Mgr. ŠÁRKY ZAPALAČOVÉ A NAŠICH KAMARÁDŮ,
ŽÁKŮ ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY HAVÍŘOV - ŠUMBARK, JAROŠOVA 33/851, OKRES KARVINÁ

Přeji hezký den, pane Zdeňku!
Jak se Vám daří? Pomalu se blíží očekávané prázdniny,
těšíme se asi všichni, děti i učitelé. Posílám Vám fotografii ulice Lidické v HavířověŠumbarku, jsou na ní někteří žáci dějepisného kroužku. Dnes ve středu 22. května 2013,
vlastně za chvíli v 17.10 hodin budeme v pořadu BLUDIŠTĚ na ČT 2.
Budete-li mít čas, koukněte se.
Zdraví do Lidic
Šárka Zapalačová a Jarošáci
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ÚHOŘÍ MONTÉ DOPUTOVALO Z ANGLIE DO LIDIC text: Miroslav Ramba

Počátkem května přistálo na letišti Vodochody
letadlo z Anglie, které do České republiky
dopravilo téměř 2 milióny malých úhořů –
takzvaného monté. Část těchto úhoříků
započala svou pouť do moře, a dále přes
Atlantický oceán až do Sargasového moře, taky
u nás v Lidicích. Úhoři dříve přirozeně táhli
do našich řek, dnes však jejich protiproudové
migraci brání četné jezy a přehrady. Proto je
Český rybářský svaz a Moravský rybářský svaz
nakupuje, dováží a poté jsou vysazováni
do rybářských revírů. Protože je cena úhořů
značně vysoká, letos dosáhla 13 836 Kč za
kilogram, je vysazování podporováno z peněz
Operačního programu Rybářství, který zpětně
proplatí úhoře, kteří budou vysazeni do
migračně prostupných revírů. To znamená
do míst, mezi kterými a volným mořem nestojí
překážky v podobě přehrad s vodními
elektrárnami, které vracející se úhoře zcela
zdecimují.
Úhoř říční byl také jedním z hospodářsky
významných druhů ryb nejen v českých
a moravských zemích, ale i v celé Evropě.
Otázka, zda se také úhoř říční stane ekologicky
ohroženým druhem, byla poprvé nastolena
v 80. letech 20. století, kdy nastal významný
úpadek jeho početnosti, jež za posledních sto

let poklesla až na 1 % celkové populace.
Z tohoto důvodu byl úhoř zařazen do červeného
seznamu ohrožených druhů. Aby nebyl za čas
přeřazen do kategorie druhů vyhynulých, bude
nutná spolupráce všech zemí Evropy, a také
nemalé finanční prostředky. Nejvhodnějším
prostředím pro vývoj úhoře do dospělosti je
přitom rybniční prostředí. Pro produkční rybáře,
kteří obhospodařují většinu českých rybníků, je
však úhoř vzhledem k cenám za monté a jeho
malé komerční využitelnosti, v rybničním
hospodaření nezajímavý a jeho vysazování již
prakticky neprovádí.
Úhoř říční se rozmnožuje na jediném místě
na světě, v Sargasovém moři
u středoamerických břehů. Z jiker se líhnou
larvy, které mají tvar vrbového listu, a pasivně
driftují k evropským břehům, kde metamorfují
a mění se malé úhoříky (monté). Úhoři putují
proti proudu řek, až do míst příhodných pro
jejich další vývoj, kde pobývají zpravidla 8 – 12
let. Před nástupem třecího tahu úhoři opět
metamorfují. Ještě ne zcela pohlavně dospělí se
vydávají na cestu k moři, během, které
dospívají. Tah dospívajících úhořů začíná
v řekách v září a říjnu, u velkých exemplářů až
v listopadu.
V řekách při tomto tahu denně urazí 30 – 40 km,
v mořském prostředí asi 15 km denně. Výtěrový
tah v Atlantiku zřejmě probíhá ve velkých
hloubkách. Po výtěru všichni úhoři
pravděpodobně hynou. Úhoř je velmi zajímavá
ryba, která je součástí ichtyofauny Evropy, Asie
a Ameriky. Díky neuváženým zásahům do jeho
přirozeného prostředí je jeho populace ve stavu,
která vyžaduje velkou pozornost. Během
několika desítek let bychom mohli dospět
k tomu, že budeme úhoře znát pouze z obrázků
a vzpomínek pamětníků.

• (popis k fotografiím: Pohled dovnitř polystyrenové termoizolační přepravky - v levém dolním rohu
si můžete všimnout zásobníku s ledem, který udržuje během cesty konstantně nízkou teplotu živého
nákladu - díky tomu úhoři spotřebovávají málo kyslíku a jsou schopni vydržet 6-8 hodin po doručení
na letiště ve 100% kondici.
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• Mladí úhoříci nesměle vyrážejí vstříc novému domovu - většina z nich se během chvilky schová
mezi kořeny, kde vyčkají na příchod noci.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY – 27. DUBNA 2013 V LIDICÍCH
text: Miroslav Ramba- hospodář, foto: Bohumil Kučera
fotogalerie: http://www.obec-lidice.cz/fotogalerie/foto-z-akci/rybarske-zavody-2013/
Poslední dubnová sobota patřila jako každý rok
tradičním rybářským závodům. Připravená
místa obsadilo 51 závodníků, z toho 8 dětí,
které soutěžily ve své vlastní kategorii. Celou
soutěž organizačně připravil výbor MO ČRS
Lidice pod vedením předsedy Petra Klímy.
Poděkování patří i panu Vaňhovi, který zajistil
občerstvení závodníků a OÚ Lidice, který
přispěl na hodnotné ceny.
Navzdory nepříznivým meteorologickým
předpovědím se o příznivý průběh závodů též
zasloužilo teplé počasí beze srážek. Na průběh
soutěže pak dohlíželi pečlivě vybraní rozhodčí.
Ti naměřili vítězi soutěže dospělých panu

Josefu Slanaři celkovou délku úlovků pěkných
733 cm. Druhé místo obsadil pan Ivan Nový
s délkou 702 cm, následován třetím panem
Beckem Antonínem s délkou 217 cm.
V kategorii děti zvítězil žák Max Pek s 98 cm,
druhé místo obsadil Patrik Horák s 97 cm.
Na závěr byli vylosováni ti, jimž rybářská
štěstěna tolik nepřála, a mohli si ulovit svého
kapra do rukou v kádi. Závěrem myslím, že
mohu konstatovat, že se letošní ročník lidických
závodů vydařil ke spokojenosti závodníků, hostů
i pořadatelů a že se účastníci tohoto
přátelského setkání u Lidického rybníka příští
rok setkají znovu.
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PODĚKOVÁNÍ Z ČESKÉ ŠKOLY V AUSTRÁLII
• Vážená paní Kasalická, je nám velkou poctou a velmi se radujeme ze dvou čestných uznání, které
získaly děti z naší české školy v Melbourne (chlubíme se, kudy chodíme). Čím více se dozvídáme
z Vašich webových stránek o celém projektu Mezinárodní dětské výstavy v Lidicích, tím více jsme
ohromeni jeho velikostí a velkolepostí. Jsme moc rádi, že se naše škola mohla letos také zúčastnit. Velmi
nás láká pozvání na slavnostní otevření výstavy, ráda bych celou tu slávu spolu s poutavým programem
zažila na vlastní oči. Moje dcera, Talia Vasitch, získala čestné ocenění a osud nám přál, že právě
koncem května budeme v České republice. Bohužel zatím nevím, jak budeme po dlouhé cestě zvládat
změnu času (píši Vám ještě z Melbourne), ale přesto bych ráda potvrdila naši účast: Talia Vasitch (6 let)
plus já jako doprovod a pokud by to bylo možné, ráda bych vzala i svou druhou dceru Chantelle, která se
také výtvarné soutěže zúčastnila, ale nezískala ocenění (nevadilo by to?). Předem děkuji za odpověď
a posílám pozdravy z Austrálie,
Zuzana Vasitch, ředitelka České školy Melbourne

ČARODĚJNICE V LIDICÍCH 2013

Stejně jako v letech minulých, podobně jako
ve většině obcí, městeček i měst předznamenalo
"Filipojakubskou noc" i v Lidicích čarodějnické
poletování a rejdění. MC Lidičky za podpory
zastupitelstva obce Lidice společně připravili
na úterní podvečer a večer bohatý program
pro děti. Nejmenší děti si prošly několik soutěží
dovednostních i znalostních a uspěly. Čekaly je
zasloužené odměny. A to nebylo vše. Následovala
napínavá soutěž o nejstrašnější (anebo nejhezčí?)
čarodějnici či čaroděje. Porota to rozhodně neměla
lehké, krásných masek bylo opravdu mnoho!
No a pak už nic nebránilo tomu, aby se průvod
dětí o dospělých odebral k hranici u rybníku. Tam
společně odnesli Paní Zimu, která nás všechny už
moc dlouho zlobila. Čekal ji krutý osud, byla
upálena na hranici! A krásný zbytek jara a teplé
léto může tedy konečně začít. A že nám po tom
všem vyhládlo? To je jasné a nevadí. Čekal
na nás táboráček, buřtíky... a pro mamky a tatínky
i pivečko a nějaký ten panáček. Počasí nebylo

text i foto: Bohumil Kučera

úplně výborné, i tak jsme si celé setkání užili
a za rok „nashle!“ Prohlédněte si malou fotogalerii
ZDE http://www.obec-lidice.cz/fotogalerie/fotoz-akci/carodejnicky-rej-2013/
A pokud máte fotečky, o které se chcete podělit
s ostatními, zašlete je! Rádi galerii rozšíříme!
(zašli: bohumilkucera@seznam.cz)

P.S. A ještě něco, prohlédněte si své domky, zda
se Vám tam neusadila nějaká čarodějnice. Zdeněk
Fous dostal jednu od dětí z buštěhradské družiny.
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• Nejdřív jsme se sešli.

Dostali jsme čísla a papírky. Na papírcích bylo
napsáno: lítání, skákání v pytli, hádání pohádek a házení. Když jsme
odevzdali papírky, tak jsme dostali lízátka a bublifuk. Pak jsme šli spálit
paní Zimu a opékali jsme si buřty.

Toto psaníčko do Zpravodaje poslala žákyně 2. třídy z Masarykovy jubilejní
ZŠ Hřebeč. Verunku Müllerovou z Oradourské ulice najdete na fotkách
s číslem 18. Verunko, děkujeme a budeme se těšit na další psaníčka.
*Redakce Zpravodaje
Z P R Á V Y Z O Á Z Y text i foto: Libuše Doušová
FOTOSOUTĚŽ ZNÁ DALŠÍ VÍTĚZE
Slavnostní předávání cen ve fotosoutěži „Zima
v přírodě očima seniorů“, kterou pořádala
Středočeská krajská rada Svazu důchodců, se
konalo u nás v Oáze 26. dubna 2013.
Soutěže se zúčastnilo 36 autorů se 192 snímky.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Jedno první
místo putovalo do Prahy a druhé do Rožnova
pod Radhoštěm. (viz str. 7 – 8. Čtenáři nám
píší) Ani Oáza nepřišla zkrátka. Získali jsme
třetí místa v obou kategoriích. Já, Doušová
Libuše a pan Stanislav Vyhlídka. Cenu dostala
i pani Eva Krejčíková, která postoupila
do užšího výběru. Předávání cen zahájila
místopředsedkyně svazu, pani Hana Němcová.
Po ní moc pěkně představil naší Oázu pan
Marek Veselý. Došlo i na dotazy, na které moc
hezky odpovídal. Potom pani Hana Němcová
předala ceny. Bylo i malé pohoštění. Nakonec,

si přítomní Oázu prohlédli a někteří ještě
poseděli. Podle toho, co se povídalo, to bylo
moc hezké odpoledne.
Už se těšíme na další kolo soutěže, tentokrát
na téma „Jaro v přírodě očima seniorů“.
Tak foťte také, ať je nás více.
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L Í D I C E R O B I N S O N V L I D I C Í C H - 11. část - závěr
vyprávění na pokračování připravoval: Zdeněk Fous,
foto: Miluška Kachlíková, Míša Malá, Pavel Oslejšek a Zdeněk Fous
• Nastal poslední den, čtvrtek 14. června 2012, a Lídice Robinson se chystala k odjezdu z Lidic.
Ráno ji vzala Monika Vaňhová do Kladna, aby si ještě koupila tašku na dárky, které v Lidicích
dostala. Pak nastalo pečlivé balení a vážení zavazadel. Lídice měla v odpoledních hodinách odlétat
do Franfurtu nad Mohanem, kde chtěla navštívit svoji profesorku zpěvu, operní pěvkyni Gracielu
Alpery, Argentinku z Buenos Aires. Za Lídice přišla i knihovnice Míša Indráková s Jaruškou. Lídice
podepsala pro Jarušku fotografii na památku. Poté se šla rozloučit do Památníku Lidice.
• Před odjezdem jsem ještě zavolal Aničce Holeyšovské, aby se s Lídice mohla rozloučit po mobilu.
• Na konec přišla Lídice s Miluškou, aby se rozloučila i se mnou, protože už na ni čekala v autě
Monika Vaňhová, která jí byla tou nejlepší průvodkyní a překladatelkou. Loučili jsme se s úsměvem,
protože věříme, že se ještě v Lidicích setkáme.

• Protože jsem si byl vědom toho, že o loučení se nebude nejlépe psát, nechal jsem si na závěr
vyprávění o Lídice Robinson ještě jeden příběh. V neděli 10. června 2012, kdy se Lídice zúčastnila
celého pietního aktu, nám večer připravila domácí koncert. Přivezla s sebou z Argentiny nahrávky
hudby z oper na MP3 a Aleš Kachlík jí připravil její notebook s našemi reproduktory. Sešli jsme se
v obývacím pokoji. Na koncertu byli diváky: manželé Soňa a Pavel Oslejškovi, Anička Holeyšovská,
Míša Malá s maminkou Rosinou, Míša Indráková, Gábina a Ivan Zelenkovi s Eliškou a Andulkou,
Aleš Kachlík s Lusou Baoni Qian, sestra Miluška a já Zdeněk.
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• Celým večerem nás provázela báječná Monika Vaňhová. Obdivoval jsem ji, jak pohotově
překládala povídání o operních ariích, které nám Lídice zazpívala. (Lídice Robinson vystudovala
ve městě Quito školu, která je na úrovni naší Akademie musických umění). Zazněla hudba
od W. A. Mozarta z opery Figarova svatba, Georga Bizeta z opery Carmen. Charlese – Camille
Saint Saënse z opery Samson a Dalila. Barkarola z opery Hoffmanovy povídky od Jacquese
Offenbacha. A na závěr nám zazpívala krásné argentinské tango Volver česky Návrat.

• Netušil jsem na začátku mého vyprávění, jakou budu mít radostnou zprávu v závěru vzpomínání
na návštěvu Lídice Robinson v Lidicích. Od letošního února vím, že Lídice bude maminkou.
Začátkem měsíce října 2013 se jí a jejímu příteli Juan Borja, opernímu tenoru, narodí holčička.
Stále si s Lídice dopisujeme, nyní mi pomáhá paní učitelka španělštiny Kateřina Rodríguez
z Kladna-Dubí. Až budeme vědět o „mamince“ Lídice více, tak se s vámi o radost podělíme.
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V E Ř E J N Á K N I H O V N A L I D I C E – I N F O R M A C E text: Jiří Černý
V úterý 7. května 2013 jsme do Veřejné knihovny Lidice přivezli nový
soubor knih z výměnného fondu Středočeské vědecké knihovny Kladno.
Čítá 133 titulů různých žánrů. Zastavte se u nás, rádi vás
s novou nabídkou osobně seznámíme. Knihovna je otevřená každý
čtvrtek od 16 do 18 hodin.
Těší se na Vás Jirka Černý a Míša Indráková

Ludvík Aškenazy: „POHÁDKY ČTYŘ VĚTRŮ“
Chcete vědět, jakou koupací čepičku nosí malé
pstruhosirénky z Normandie? Kde se v Americe žení
černí andělé? Jestli je pravda, že se muži v Portugalsku
klidně ráno vypraví na zajíce a večer už se nevrátí
domů? Nebo proč potřebuje čarodějnický učeň z dálné
Persie umět vykouzlit talíř bramboráků, kolem kterého
tancují malí mužíčci v holínkách a beraničkách? Pojďte
s námi do světa fantazie a jemného humoru, který je
určen nejen malým, ale i velkým čtenářům. Stvořil jej
pro vás populární český spisovatel a pohádkář Ludvík
Aškenazy. Vydáno poprvé v češtině 20 let po autorově
smrti! Překlad pořídil spisovatelův syn Jindřich Mann.
Ilustrace Adéla Janíková. Pro děti od 6 let.

Jan Cimický: „OBĚTI ŽIVOTA“
Z nové nabídky nyní vybíráme a blíže představujeme
román Jana Cimického Oběti života.
Autor v něm rozvíjí na pozadí dramatických historických
událostí časově překrývajících celou polovinu století
životní příběh dvou nerozlučných přátel. Před rokem
1938 neměl ani jeden z nich žádné vážné starosti.
Naopak, protože oba patřili k předním chebským
rodinám, měli cestu k úspěchu v životě otevřenu se vším
všudy. Pépi Planer toho využil, aby vystudoval medicínu
na Karlově univerzitě, zatímco Willi Bergmann se stal
úspěšným obchodníkem. Jenže nadešel rok 1938
a jejich cesty se najednou prudce a navždy rozcházejí.
Jeden z nich je totiž Němec a druhý Žid. Německý lékař
musí přirozeně na frontu, zatímco mladému židovskému
obchodníkovi se poštěstí uprchnout do Londýna, kde
vstupuje do formující se československé vojenské
jednotky. A tak oba dříve nerozluční přátelé stojí náhle
každý na jiné straně barikády.
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