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Děti dětem

Odpoledne 2. prosince 2009 přišly do Lidic
zazpívat a koledy přednést děti z
buštěhradské družiny. Pod vedením paní
Anny Holeyšovské vystoupily děti u sousoší
lidických dětí. Nadšení účinkujících dětí bylo
dojemné a nakažlivé. Přítomní diváci,
zejména válku přeživší lidické děti, si v srdcích odnášeli do svých domovů štěstí i naději. Poděkování patří všem, účinkujícím i
skvělým divákům. foto: Pavel Horešovský
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Slovo starosty obce

Vážení a milí spoluobčané,
mnozí z Vás si již asi všimli nových dopravních značení, retardérů a vyznačených přechodů v naší obci. Jsou výsledkem odborně zpracované prováděcí dokumentace vybrané profesionální firmy
PROZNAK.
Tato dokumentace byla schválena spoluautory – odborem dopravy a služeb
Magistrátu města Kladna a dopravním inspektorátem Policie ČR Kladno. O jejím
zadání rozhodlo obecní zastupitelstvo počátkem tohoto roku na základě shromážděných námětů, návrhů a doporučení na-

šich občanů, prostřednictvím jednotlivých zastupitelů.
Zastupitelstvo bylo vedeno snahou řešit bezpečnost
provozu na komunikacích obce, především v jejím
centru, kde dochází téměř každodenně k zvýšené
koncentraci osob. (děti z MŠ, pochůzky občanů na
OÚ, poštu, nebo do obchodů, návštěvníků lidické
Galerie, atp.)
Zavádí se i nový zónový režim provozu a parkování
v ulici 10.června 1942 v obou směrech a to - snížení
rychlosti projíždějících vozidel, zákaz parkování
cizích vozidel a umožnění parkování našich občanů
trvale žijících v této ulici na povolení OÚ. To
předpokládá, že našim občanům a jejich návštěvám
bude umožněno krátkodobé parkování označenými
vozidly, výhradně však vlevo u zeleného pásu lipové
aleje (nikoli v něm) tak, aby vpravo mohly projíždět
autobusy a jiná obslužná vozidla, aniž by bylo nutné
necitlivě narušit koruny lip.
Zastupitelé se rovněž rozhodli, dořešit průjezd cizích
vozidel obcí po dlážděné komunikaci III. třídy p.č.
183/1 kolem fotbalového hřiště směrem na Hřebeč,
vybudováním tzv. stavebních, zvýšených, zpomalovacích prahů. Jelikož tato komunikace není
v majetku obce, ujal se projednání s institucí SÚS a
následně realizace, zastupitel pan Ing. Kovačík. O
výsledku Vás budeme informovat v některém
z příštích vydání Zpravodaje.
Rád využívám této příležitosti, abych jménem
zastupitelstva, pracovníků OÚ, i jménem svým, popřál
všem spoluobčanům vše dobré, hlavně pevné zdraví
v kulatém novém roce 2010.
JUDr. Josef Klíma

Usnesení zastupitelstva obce Lidice č. 35
Na 35. veřejném zasedání zastupitelstva obce Lidice konaném dne 3.11.2009 bylo přijato toto
usnesení:
1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
V rámci změny č.1 Regulačního plánu obce Lidice bude: a) řešené území Z – 2 parcelováno podle
předloženého výkresu „Schéma parcelace řešeného území Z- 4, projektant Milota Kladno s.r.o.“
předloženého zpracovatelem ZRP 1, které je přílohou tohoto usnesení. b) vedení severní větve
místní obslužné komunikace v řešeném území Z – 2 řešeno mezi stávající zástavbou a plochou
obce Lidice jako plocha sportovní umístěn chodník. Šířka komunikace bude přizpůsobena prostorovým možnostem, ale bude zajišťovat přístup k existujícím garážím stávající zástavby. c) navrženo
posunutí stávající plochy zeleně v řešené ploše Z – 2 tak, aby bylo možno navrhnout severní větev
místní obslužné komunikace. V souvislosti s tímto krokem, v případě, že se stane vlastníkem vydá
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zastupitelstvo obce souhlas s vykácením ořešáků na parcele p.č. 414/1, 3 a 4 v k.ú. Lidice za pod
mínky, že bude v návrhu řešena a smluvně zajištěna výsadba náhradní. Tento souhlas nenahrazuje
souhlas správního orgánu s působností pro životní prostředí.
d) použito pro ostatní komunikace v řešené ploše Z- 2 řešení s šířkou uličního prostoru od plotu
k plotu 8,5 m (stejná jako ve zbývající části obce) s vozovkou od 4 m do 5 m s jednotlivě
umístěnými zpomalovacími prvky – zúžením a komunikace budou opatřeny jednostranným
chodníkem minimální šíře 180 cm.
e) umožněno umísťovat fakturační měřidla (kapličky plynu, jističové a elektroměrné pilíře) přímo na
hmotu objektů se třemi bytovými jednotkami. Toto řešení bude umožněno v dalších stupních projektové dokumentace na objekty.
f) studii předloženou 3.11. 2009 společností Monlid Development s.r.o. a Montus s.r.o., která bude
sloužit jako typologický a objemový podklad pro zpracování následné dokumentace. g) uzavření
„Smlouvy o dílo“ na provádění výkonu inženýrsko investiční činnosti mezi obcí Lidice a panem
Petrem Burgerem. h) návrh projektu na prodloužení VO – Tokajická a do obce – křižovatka
s komunikací I/61. Tento projekt bude poskytnut jako podklad firmě Milota Kladno.
i) žádosti o povolení pokácení vzrostlých stromů p. Matzkeho, Smutného, Doležala a ing. Kovačíka
a pí Krausové, Drešerové, Popelkové, Radostové a střediska Oáza. j) po třech hodinách jednání
pokračovat v zasedání. k) Památníku Lidice dočasné zapůjčení „Záslužného kříže I. stupně“ a
čestného uznání, které bude umístěno na viditelné místo před jména obětí v lidickém muzeu.
2. Zastupitelstvo obce neschvaluje:
a) žádost p. Zelenky o povolení pokácení vzrostlého stromu (není na pozemku v jeho vlastnictví) b)
žádost p. Jirase o povolení samotěžby dřeva v lidickém lesíku. Vlastníkem tohoto lesa je ČR, s právem hospodaření Lesy České republiky Hradec Králové.
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) nabídku Památníku Lidice na možnost zakoupení novoročenek a kalendářů na rok 2010 b) nabídku fy. Proznak na vybudování stavebních prahů v ulici Marzabottská a Tokajická. Ing. Kovačík
přijal garanci za vybudování těchto prahů v počtu 3ks a pokusí se zjistit možnost nejlevnější varianty c) z důvodu nezájmu oslovených firem na rekonstrukci soc. zařízení v MŠ vyhlášeno 2. kolo,
- zajistí Ing. Krupička d) zakoupení antivirového programu do PC v knihovně e) informaci starosty
obce o návštěvě řecké delegace
Lidice 3.11.2009

starosta obce: JUDr. Josef Klíma
místostarosta obce: Tomáš Skála
Usnesení zastupitelstva obce Lidice č. 36
Na 36. mimořádném veřejném zasedání zastupitelstva obce Lidice konaném dne 22.11.2009 bylo
přijato toto usnesení:
1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) v západní části obce variantu s dlážděnými chodníky po obou stranách jako ve východní části
obce. b) pozvat majitele RD č. 69 k podání vysvětlení ohledně založení černé skládky na pozemku
v majetku obce
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: a) instalaci stavebních retardérů na komunikaci p.č.
183/1 b) informaci ředitelky MŠ, že k 1.7. 2010 odchází do starobního důchodu. OZ bude po novém
roce vypsáno výběrové řízení c) děkovný dopis pana Horešovského za přivítání vnučky Barborky
jako občana Lidic d) nabídku Památníku Lidice na odkup pozemků v majetku Památníku za cenu
dle znaleckého posudku ve výši cca 62.000,- Kč. OZ se shodlo, že cena je příliš vysoká a bude hledat jiné možnosti řešení.
Lidice 22.11. 2009

starosta obce: JUDr. Josef Klíma

místostarosta obce: Tomáš Skála
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Rozsvítili jsme si v Lidicích vánoční strom

Tradičním zvykem je, stejně jako na jiných
místech, i v Lidicích již několik let vyzdobení
návsi rozsvíceným vánočním stromem. Nejinak
tomu bylo i letos. Ve středu 2. prosince 2009 se
před "ouřadem" sešla více jak stovka dětí
a dospělých, aby shlédla milý program, který
načaly děti z MŠ Lidice. Děti pod vedením ředitelky paní Novákové zazpívaly a přednesly několik tradičních koled a písní. Obec mezitím na-

bízela dětem čaj a perníčky, dospělí povětšinou
nepohrdli hrníčkem svařáčku.
Děti z lidické mateřinky dozpívaly a na improvizované jeviště nastoupila skupinka mladých lidí
z Junáka Buštěhrad s Tomášem Skálou. Pod
vedením a za doprovodu harmoniky v rukou
pana Emila Červeného (učitele zpěvu - ZŠ Hřebeč) pokračovali ve zpěvu koled a vánočních
písní. Za zpěvu se všichni vydali na prostranství
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před Lidickou galerii, na obecní náves. A pak to
přišlo ....tři, dva , jedna ... a nic. Ale jo. Po
několika vteřinách se ozdobený stromek
rozzářil! A stále se hrálo a zpívalo. Prima večer,
možnost se v této rychlé době pozastavit.
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O to také jde. Tohle jsou ty akce, kdy lidé
mohou zjistit, že k sobě mají blíž. A jak krásně
se rozzářený stromek umí odrážet v dětských
očích.
Bohumil Kučera

Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček přijal zástupce vypálených obcí
Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslav Vlček přijal dne 27. 11.
2009 zástupce obcí vypálených na území
České republiky nacisty v období 2. světové
války. Starostové obdrželi od Miloslava
Vlčka pamětní medaili předsedy Poslanecké
sněmovny jako výraz poděkování za jejich
úsilí vedoucí k udržení odkazu vypálených
obcí pro příští generace.
Lidice zastupoval jejich starosta Josef
Klíma, za Ležáky se zúčastnil starosta
Miřetic Jaroslav Chour, Javoříčko reprezentoval starosta Luké František Lakomý a
Ploštinu starosta Drnovic Tomáš Zicha.
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Mikulášská nadílka v OÁZE – 6. prosince 2009 – foto: Antonín Nešpor

Jubilea
Jiřina Vaněčková 2.1. 81 let,

Anežka Jiránková 13.1. 81 let, Marta Slavíková 18.1. 80 let

Věra Rosenkrancová 19.1. 70 let, Jarmila Štorková 25.1. 80 let
Milé jubilantky, ke krásným narozeninám vám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
Poděkování
• Obecní úřad Lidice. Vážený pane starosto, vážené zastupitelstvo, dovolte, abychom tímto
poděkovali za hezké přivítání vnučky Barborky do naší obce, bylo to velice dojemné. Naše poděkování patří všem, kteří se na tomto slavnostním aktu podíleli.
manželé Horešovských
• Děkuji ZO ČSBS Lidice za gratulaci a dárek k mým 89. narozeninám předaným pí Janou
Hanzlíkovou a.Libuší Součkovou.
Upřímně děkuji. Irene Fišerová, Lidice 156
Adventní koncert v Glorietu – 9. prosince 2009 – foto: Pavel Horešovský

Advent je čas, kdy do domovů vstupuje vánoční
nálada, doprovázena vůní cukroví a cinkáním
rolniček. Čas, kdy dětem jiskří oči zvědavostí,
srdíčka tlučou o trochu rychleji nervozitou a do
duší vstupuje zvláštní klid. Pro spoustu dospělých je ale doba adventu poznamenána úklidem,
nekonečnými nákupy a ve shonu často zapomenou na její kouzlo. Proto se již po páté roz-

hodli pracovníci Památníku Lidice uspořádat
malý adventní koncert. Vokální kvarteto LAURUS předneslo v prostoru Glorietu několik písní
z období renesance a baroka, a pohladilo tak po
duši na šedesát lidí z Lidic a blízkého okolí.
Těm, kteří nemohli být s námi, nabízíme alespoň dvě fotografie z krásného večera.
(převzato: http://www.lidice-memorial.cz/)
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Přehled kulturních představení Památníku Lidice připravovaných v rámci
“Lidických zimních večerů“ - LEDEN 2010
úterý 5. 1. 2010 od 18°° hod.
úterý 12. 1. 2010 od 18°° hod.
Křeslo pro JIŘÍHO SUCHÉHO
Křeslo pro botanika VÁCLAVA VĚTVIČKU
večerem provází Robert Tamchyna,
večerem provází Robert Tamchyna,
klavír Jiří Svoboda
klavír Martin Fila
pondělí 18. 1. 2010 od 18°° hod.
středa 27. 1. 2010 od 18°° hod.
Křeslo pro JIŘÍHO GRYGARA
K čemu je slunce, když není den? Pásmo ke dni
večerem provází Robert Tamchyna,
památky obětí holocaustu
klavír Martin Fila
účinkují: Táňa Fischerová, Daniel Dobiáš
čtvrtek 28. 1. 2010 od 18°° hod.
Křeslo pro redaktora a spisovatele JANA PETRÁNKA
večerem provází Robert Tamchyna, klavír Marcel Javorček

Veřejná knihovna Lidice – z nabídky nových knih

Thomas Brezina: ZPĚVÁKŮV AMULET
Čtenářům dobře známá parta čtyř mladých detektivů je tentokrát na stopě tajemství podivného
amuletu. Pověrčivý zpěvák, záhadná žena, mezinárodně hledaný podvodník i vychytralý detektiv, ti všichni pátrají po mocném amuletu.
Zvítězí i tentokrát sehraný tým kamarádů?
Vlasta Javořická: ŠŤASTNÁ HVĚZDA
Mladičká nevinná a dětsky upřímná švadlenka
okouzlí pana továrníka, muže středních let,
který ji zahrne bohatstvím, úctou i láskou. Na
společné cestě do Benátek pozná však pravou
lásku mladého krajana, který jí nabídne celé své
srdce. Její srdce říkalo ano, svědomí a úcta
k manželovi ne. Ačkoli se jejich cesty na dlou-

hou dobu rozejdou, o jejich pozdějším shledání
není pochyb – je tu přece pořád Tánina šťastná
hvězda.
Reinhold Messner: ANNAPURNA
Dne 3. června 1950 pokořil člověk poprvé osmitisícovku: francouzská výprava vystoupila na
Annapurnu. Reinhold Messner, který horu sám
zdolal obtížnou severní stěnou, líčí poutavým a
strhujícím způsobem nejen dramatický průběh
prvního osmitisícového dobrodružství, ale přibližuje i zcela výjimečné zážitky ostatních výprav v
zóně smrti, jež se stala osudem mnoha horolezců. Knihu doplňuje seznam všech výstupů na
Annapurnu a množství fotografií.
Zdeněk Fous, Aleš Kachlík

Upozorňujeme čtenáře, že jsme začali vybírat registrační poplatek za kalendářní rok
2010. Děti do 15 let platí Kč 20,-, dospělí Kč 40,- . Knihy se po celý rok půjčují zdarma.
Sobota od 15.00 – 17.00 hod.
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Návštěva z partnerských řeckých měst
Dne 13.listopadu 2009 navštívila obec Lidice a Památník delegace z partnerských řeckých měst
Distomo a Kalavryta v čele s představitelkou organizace Riga´s Charta paní Georgia Daldaki.
Vzácné hosty přijal starosta obce Lidice a někteří zastupitelé obce. Přijetí se zúčastnily i některé

přeživší lidické ženy a děti a přítomni byli i pracovníci Památníku Lidice. Po slavnostním přijetí
hostů následovala beseda a poté se všichni
účastníci odebrali na pietní území, kde řečtí
hosté položili na společný hrob mužů čtyři
věnce - za Distomo, Kalavrytu, Athény a Riga´s

Chartu. S velkým zájmem si Řekové prohlédli
expozici muzea, vzdělávací středisko i stálou
expozici v Lidické galerii. V závěru návštěvy
byli zástupci Lidic pozváni do Řecka, kde by se
v prosinci měli zúčastnit pietních aktů v Distomu a v Kalavrytě. foto: Jaroslav Tauber - PL
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Návštěva z Lidic ve vypálených řeckých obcích
Ve dnech 3. – 7. 12. 2009 se uskutečnila návštěva zástupců Lidic v řeckých městech a vesnicích,
které byly během 2. světové války stiženy podobným osudem jako Lidice. Návštěva se uskutečnila
v rámci programu financovaného z EU fondů, který organizovala Riga´s Charta – řecká nezisková

organizace sbližující balkánské země především v oblasti kultury a vzdělávání. Na pozvání
ředitelky Riga´s Charta paní Georgie Daldaki
navštívili Athény a další místa v Řecku zástupce
Památníku Lidice vedoucí galerie Mgr. Ivona
Kasalická, člen zastupitelstva obce Lidice Ing.
Vladimír Kovačík a 2 přeživší lidické děti Jana
Hanzlíková a Marie Šupíková. Program ná-

vštěvy byl velmi bohatý – první den zástupci Lidic společně s dalšími hosty z řecké organizace
bojovníků proti fašismu navštívili vypálenou řeckou vesnici v horách ROGOI, kde bylo dne 8.
12. 1943 zastřeleno 61 mužů a město KALAVRYTA, kde se odehrál dne 13. 12. 1943 masakr, při kterém zahynulo 677 obyvatel a bylo
vypáleno 1 000 domů. Další den navštívil
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delegace řeckou vesnici DISTOMO, kde bylo
10. 6. 1944 zavražděno 218 dětí, žen a mužů.
Na obou místech byli účastníci přivítáni nejen
představiteli místní samosprávy, zástupci
prefektury, ale i dalšími obyvateli měst včetně
studentů. Po společných projevech hosté
položili věnce na místech tragédie a navštívili
muzea, která přiblížila osudové chvíle 2.
světové války. Na závěr programu byla v místní
části Athén - KESARIANI uspořádána
konference, kde vystoupilo mnoho hostů včetně
starosty této městské části pana Spyrose
Tzokase, generálního sekretáře Ministerstva
obrany pana Tassoulase, konzula ambasády
ČR v Athénách pana Jiřího Jílka, starosty Rogoi
Michalise Gritzase, ředitele skupiny odbojového
hnutí POAEA, přímých účastníků bojů proti
fašistům pana Georgose Farsakidise a
Christose Alexiou a dalších. Vrcholem programu
byla osobní výpověď lidického dítěte paní Marie
Šupíkové, která jako jedno ze 17 dětí ze 105
přežila lidickou tragédii a v roce 1946 se vrátila
zpět do Lidic. Její projev byl velmi procítěný a
byl přijat bouřlivým potleskem celého sálu. Za
obec Lidice předal pozdravy také člen
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zastupitelstva obce Lidice pan Vladimír Kovačík
a vedoucí Lidické galerie Památníku Lidice
Ivona Kasalická, která přiblížila i Mezinárodní
dětskou výtvarnou výstavu Lidice, které se
pravidelně úspěšně účastní i řecké děti.
Součástí programu bylo i otevření výstavy
fotografií z podobně postižených míst – Lidic,
Kalavryty, Distoma a Rogoi a také části Athén
Kesariani, kde bylo v květnu a červnu 1944
popraveno přes 200 řeckých aktivistů jako
odveta za smrt německého generála zabitého u
Molai, Sparti. Po skončení oficiálního programu
se delegace přesunula na místo poprav střelnici, kde byly položeny věnce. Návštěva
v Řecku byla další z akcí, které prohlubují
porozumění mezi podobně postiženými obcemi
v Evropě a které se snaží, aby prožité tragédie
nebyly zapomenuty a byly předávány dalším
generacím. Možnost osobně vyslechnout a
potkat pamětníky těchto událostí byla pro
všechny zúčastněné velkou událostí a opět
potvrdila, že osobní výpovědi nejen lidických
dětí jsou a budou jednou z nenahraditelných
forem předávání historické paměti.
Ivona Kasalická vedoucí Lidické galerie

Odhalení pamětní desky u sochy Lidické matky

Na pozvání primátora města Kladno Ing. Dana
Jiránka se některé lidické ženy a děti, rovněž
zástupci obce a Památníku Lidice zúčastnili ve
čtvrtek 10. prosince 2009 slavnostního odhalení
pamětní desky připomínající utrpení žen a dětí z
Lidic, internovaných v pohnutých červnových
dnech roku 1942 v blízké tělocvičně kladen-

ského reálného gymnázia. Pietního aktu se zúčastnili i zástupci OV ČSBS, děti z kladenských
škol a místní občané. U pomyslného řečnického
pultu se vystřídali primátor města Kladno, jeho
náměstek Ing. Vojtěch Munzar a tajemník
Zdeněk Slepička. Za lidické děti promluvila
Marie Šupíková emotivním avšak přesto věc-

Zpravodaj OÚ Lidice
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ným vyprávěním o osudu lidických dětí a jejich
matek. Vyjádřila smutek i nad tím, že se této
chvíle nedožila autorka sochy ak. sochařka
Marie Uchytilová, od jejíž smrti nedávno
uplynulo 20 let. Přítomným dětem popřála, aby
mohly prožít své dětství v radosti a s oběma
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rodiči. Na závěr primátor Kladna s lidickou
ženou Miladou Cábovou odhalili pamětní desku.
Vážíme si skvělé dlouholeté spolupráce mezi
obcí Lidice a Statutárním městem Kladnem.
(převzato z:. http://www.lidice-memorial.cz/)

Výroční schůze ZO ČSBS Lidice
V prostorách Oázy se konala dne 18. listopadu 2009 výroční schůze Základní organizace Českého
svazu bojovníků za svobodu Lidice.
• Na tuto schůzi přijala pozvání předsedkyně ÚV ČSBS sestra Dvořáková, tisková mluvčí svazu
Šárka Helmichová, předsedkyně OV ČSBS Kladno Gabriela Literová a tajemnice sestra Knotková, ředitel Památníku Milouš Červencl, který je členem naší organizace, za OÚ pan Tomáš
Skála a členka naší organizace Jana Bobošíková.
• Po přivítání hostů a uctění památky zesnulých členů naší organizace ( 3 sestry), přečetl předseda
bratr Zelenka zprávu o činnosti naší organizace, dále byla přečtena zpráva o hospodaření a
zpráva revizní.
• V diskusi sestra Dvořáková vyprávěla o předání státního vyznamenání, které převzala z rukou
pana prezidenta.
• Dále byl přečten dopis od naší organizace ministrovi kultury o spolupráci s Památníkem Lidice,
dopis byl odsouhlasen a odeslán.
• V usnesení byl odsouhlasen příspěvek: 1000,- Kč na Národní osvobození, 1000,- Kč na
přehlídku dětských sborů.
• Byli přijati noví členové do naší organizace a to manželé Skálovi, tím se zvýšil počet
sympatizujících na 10 členů.
• Jana Bobošíková byla navržena jako kandidát na sjezd, který se bude konat příští rok.
• Dne 10. června 2010 bude v Praze v Thomayerově nemocnici odhalena pamětní deska osmi
lidickým dětem, které tam nedobrovolně strávily dva a půl roku svého života bez rodičů.
• Na závěr poděkoval ředitel Památníku lidickým ženám a dětem za spolupráci.
• Také z naší strany bylo vysloveno poděkování OÚ Lidice, Památníku a Oáze za spolupráci.
ZO ČSBS Lidice
3
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Přednáška o Heydrichiádě, Lidicích a naší minulosti…
historické souvislosti atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha i neprobádané období poválečného vyšetřování zločinů
druhého stanného práva.
Auditorium vyslechlo nejen dosavadní výsledky
historického výzkumu, ale díky nové multimediální
výbavě univerzity si mohlo prohlédnout i
dokumentární filmy a internetové stránky
Památníku Lidice a Ležáky. Někteří studenti měli v
nedávné minulosti možnost navštívit expozici
Památníku Lidice, která je svým emotivním pojetím
V pondělí 23. listopadu 2009 se na půdě ka- velmi oslovila.
nadské York University Toronto konala Při závěrečné diskuzi posluchači vyzdvihli
přednáška historika Památníku Lidice Vojtě- "zodpovědný přístup České republiky k vlastní
cha Kyncla (na fotografii) s názvem "Doba historii", která nezůstává pouze skryta ve
Heydrichiády v paměti českého národa".
vzpomínkách a památnících, ale promítá se
Za přítomnosti renomovaných kanadských a především do současného českého formování
německých profesorů a českého generálního nadnárodních hodnot svobody a demokracie.
konzula pana Richarda Krpače představil
( převzato z: //www.lidice-memorial.cz/)
Tajemství lidických ulic
Oradourská, Osady Ležáků, Distomonská, Tokajická, Marzabottská, 10. června 1942,
Josefa Štemberky, Josefa Horáka, Josefa Stříbrného
Mají v naší obci ulice svá, dosud
neodhalená, tajemství? Stane se snad
Zpravodaj bulvárním plátkem odhalující
šokující informace o temných stránkách
života našich občanů? Nebojte se, nic takového nehrozí. Ale ruku na srdce – víte snad
o původu názvů ulic v Lidicích něco víc, než
jen, že jsou pojmenovány buď po podobně
postižených obcích ve světě, či po lidech,
kteří jsou s Lidicemi úzce spjati? Tak vidíte,
že trocha tajemství tam je. Proto v příštím
čísle Zpravodaje zahájíme povídání o
lidických ulicích. Někteří z vás si jistě

vzpomenou, že v době 60. výročí vyhlazení obce
Lidice jsme takový „seriál“ dokonce zpracovali do
malé brožurky, ale jednak od té doby už nějaký ten
čas uplynul, v obci jsou noví obyvatelé, za druhé se
pak objevují třeba informace nové, o kterých jsme
předtím nevěděli. Na seriálu se budou podílet
svými texty, postřehy či fotografiemi: Zdeněk Fous,
Marek Veselý, Aleš Kachlík, Pavel Horešovský.
Klidně se můžete zařadit mezi ně, pokud nám
pošlete do Zpravodaje nějakou zajímavost z vaší
ulice (e-mailová adresa Veřejné knihovny viz níže ).
Vždyť seriál „Ulice“ nemusí mít jenom TV Nova …
Marek Veselý
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