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Už nadešel nádherný vánoční čas
a kouzlo Vánoc je všude kolem nás.
Tak oslavte tento svátek spolu,
bok po boku u štědrovečerního stolu.
Příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí v novém
roce vám přeje
Obecní zastupitelstvo Lidice
a redakce Lidického zpravodaje.
♥

Milí a milé,
je neuvěřitelné, jak tento rok utekl! Přijde mi, že každým rokem je to rychlejší a
rychlejší a vůbec tomu nerozumím. Ještě jsem si pořádně
nevychutnala barevné podzimní dny a už je tady vánoční
čas. Ale pojďme se podívat, co na zimu říká tradiční
čínská medicína. NEI JING – tři zimní měsíce se nazývají
uzavírání a uschovávání. Člověk nesmí zbytečně plýtvat
energií, má chodit brzo spát a se vstáváním počkat až na
východ slunce. Zima je období největšího klidu. Měli
bychom dlouho spát, odpočívat, rozjímat a meditovat.
Vhodné je i saunování, ale na druhé straně také
otužování. Stačí se ráno po probuzení vystavit na pár minut chladnému počasí, klidně
stačí při otevřeném okně. Nebo si ven oblečte o vrstvu méně
Přes zimu se
doporučují husté zahřívací polévky, ale také kvašené a fermentované potraviny. Na
posílení ledvin jsou výborné vlašské ořechy – denně hrstička a vaše ledviny budou
šťastné. Vlašské oříšky používáme také do vánočního pečení – naši předkové asi
věděli, proč je tam dávají. Podle nových výzkumů tyto oříšky zpomalují kornatění
tepen v mozku a předchází senilní demenci a samozřejmě posilují ledviny. Nebojte se
přes zimu zařadit zázvor a z něj si připravit čaj nebo čerstvě lisovanou šťávu, výtečné
jsou také naklíčené zelené potraviny.
Míša Klapalová, vaše zpravodajka, která jde zobat oříšky

JUBILANTI V MĚSÍCI PROSINCI
Vlasta TŘÍSKOVÁ
Dagmar ŠAUEROVÁ
/

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti ☺

PODĚKOVÁNÍ
❖ Ráda bych touto cestou poděkovala paní Ilonce Svobodové, která se nám věnovala
dne 9. 11. 2021 při návštěvě Galerie Lidice. Její přístup k nám starším byl velmi
pěkný. Přednáška, ať již na výstavě dětských obrazů, tak v původním domečku a
poté i vyčerpávající vyprávění o Starých Lidicích, nás velice nadchlo a některé i
dojalo. Ještě jednou, Ilonko, moc děkujeme.
Za Klub důchodců Magistrátu města Kladna
Věra Radostová
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SKONAL VÁCLAV ZELENKA. LIDICE SE ZAHALILY DO
SMUTKU
Text a foto: Bohumil Kučera, www.obec-lidice.cz

Sychravé podzimní ráno 13. listopadu přineslo smutnou zprávu. Ve věku 83 let zemřel
Václav Zelenka. Patřil do skupinky „přeživších lidických dětí“, své obci roky sloužil
jako starosta a nepochybně byl lidskou autoritou významně přesahující hranice naší
obce. V Lidicích vlaje černý smutečný prapor.
Václav Zelenka se narodil v září 1938, v době, kdy se nad českým státem již zvolna
začala stahovat mračna říšské
rozpínavosti. To vše vyvrcholilo
lidickou tragédií v červnu 1942.
Otce mu nacisté zavraždili u
Horákova statku, malý Václav
s maminkou byli z obce odvlečeni a
následně od sebe bezcitně roztrženi.
Malý Václav byl vybrán
k poněmčení a nejhezčí dětská léta
ztratil v dětských zařízeních za
účelem převýchovy. Začátkem roku
1945, tedy pouhých několik měsíců
před koncem nejstrašnější války
světa, byl předán do rodiny
Wagnerovy pod jménem Rolf.
V rodině strávil dva roky. Od svého
návratu již ale svoje Lidice nikdy neopustil. Aktivně se účastnil na veřejném,
zájmovém i společenském životě obce. Díky své přirozené autoritě a vztahu k obci se
jako starosta ujal v letech 1999 až 2006 i vedení obce. Významně se zasloužil na
přelomu století o převedení správy Památníku Lidice z obce na stát, který k tomu má
dostatečné prostředky a možnosti a je schopen zajistit důstojné fungování a rozvoj této
významné příspěvkové organizace.
Pan Václav Zelenka opouští i svou rodinu, manželku, své tři syny a jejich rodiny.
Vzpomínky zůstanou.
Děkujeme Vám, pane Václave Zelenko, za vše, co jste pro odkaz památky na staré
Lidice a její občany i pro současnou obec a své spoluobčany nezištně za svého života
udělal.
Vaší rodině si dovolíme vyjádřit jménem vedení obce, zastupitelstva i občanů
upřímnou soustrast.
Čest Vaší památce!
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VZPOMÍNKOVÁ AKCE OBCE LIDICE A JUNÁKA STRÁŽ
LIDIC, BUŠTĚHRAD U PŘÍLEŽITOSTI STÁTNÍHO SVÁTKU
28. ŘÍJNA
Text a foto: Bohumil Kučera

Obecní úřad Lidice za podpory oddílu Junáka Stráž Lidic, Buštěhrad, společně
uspořádal spolu s občany ve čtvrtek 28. října, u příležitosti 103. výročí vzniku
samostatného
Československého
státu, vzpomínkovou
akci u památníku
lidických obětí 1.
světové války.
Položením věnce
s příznačným
nápisem na stuhách
„Občané Lidic
nezapomínají“ a
minutou ticha
přítomní uctili oběti
1. světové války.
Na setkání občany přivítala starostka obce Veronika Kellerová, následně předala slovo
Ing. Haně Pokorné a Ing. Miroslavu Kalibovi, kteří připomněli hlavní historické
souvislosti vzniku Československé republiky, naší vlasti.
Ing. Kaliba též
vzpomněl zničení obce
fašisty v červnu 1942 a
parafrázoval dějinné
souvislosti a důsledky
obou událostí
vedoucích k národní
svobodě.
Starostka obce
Veronika Kellerová
poděkovala za účast a
zmínila důležitost
pěstování vztahu
nejmenších občanů ke své obci. Obec k tomu chce přispět a pro děti vznikne nová
tradice v podobě „Svatomartinského lampionového průvodu“.

SVATOMARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD KE DNI
VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
Text: Tamara Hegerová Foto: www.lidice-memorial.cz

Památník Lidice společně s Mateřským centrem Lidičky a obcí Lidice uspořádaly dne
10. listopadu 2021 první Svatomartinský lampionový průvod ke Dni válečných
veteránů.
V předvečer Dne válečných veteránů, rozzářil Lidice lampionový průvod. Předcházely
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mu výtvarné dílničky pro děti v prostorách Lidické galerie a při té příležitosti mohli
účastníci také zdarma zhlédnout
Mezinárodní výtvarnou výstavu Lidice,
jejíž letošním tématem je „Robot a
umělá inteligence“.
Společná akce odstartovala již
odpoledne v Lidické galerii, kde od
15:30 probíhala komentovaná prohlídka
Lidické
sbírky
výtvarného
umění s kurátorkou sbírky. V 18:00 hodin se pak vydal
lampionový průvod do starých Lidic, kde byl položen
věnec u Pomníku obětem 1. světové války a účastníci
zapálili svíčky u hrobu lidických mužů i sousoší lidických
dětí. Poté se průvod přesunul na nádvoří muzea, kde jej
uvítal rozzářený věčný plamen.
Na konci průvodu na všechny čekalo občerstvení před
obecním úřadem.
Děkujeme za hojnou účast a těšíme se na příští ročník.

PRLOV
Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

Cestou přes Moravu jsme míjeli stromy bez listí, avšak jmelí na nich bylo vidět všude,
bylo to stejné, jako když jsme před čtyřmi roky jeli sázet hrušeň do Hluku.
Tentokrát 11.11.2021 nás cesta
s hrušněmi v kufru zavedla do
Prlova. Obec s pěti sty obyvateli je
ve Zlínském kraji
v severovýchodní části Vizovické
vrchoviny, 11 kilometrů
jihovýchodně od Vsetína.
Přivítal nás pan Gargulák, místní
aktivista Valašského odbojového
spolku se svým otcem, bývalým
starostou. Navštívili jsme pamětní síň umístěnou v patře Kulturního domu, kde jsme
vyslechli přednášku o zdejším působení 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky. Při
Prlovském masakru bylo zavražděno 23 obyvatel, z toho 17 mužů a 6 žen.
Z pietní síně jsme se přesunuli na místo výsadby k domu čp. 93 zvaného „U Húšťů“,
který leží severovýchodním směrem asi kilometr nad obcí. U této samoty s pěkným
výhledem se velmi rychle shromáždilo přes třicet obyvatel, ani nevím, kudy přišli.
Přišel i pan starosta Ing. Jaromír Kratina, Prlovští hasiči a členové Myslivecké
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společnosti Březina. Dále přišel i historik PhDr. Ladislav Slámečka a PhDr. Miroslava
Poláková. Dorazili i členové Klubu
vojenské historie Litava.
Hrušeň z Lidic přivezli Antonín Nešpor,
předseda Občanského spolku Lidice
s paní Pavlou, a pan Ing. Miroslav Kaliba
ze Spolku pro vybudování památníku
Josefa Horáka a Josefa Stříbrného Lidice.
O výsadbu Lidické hrušně se přičinili
všichni, každý přiložil lopatu hlíny.
Čestnou stráž drželi hasiči a myslivci. Na
závěr venkovní slavnosti zapěla paní Jiřina Lysáková píseň „Chválím tě země má“.
Potom jsme se všichni odebrali do vytopené jizby, kde program pokračoval
přednáškami o Lidicích a
souvisejícími tématy. Velmi
zajímavá byla i následná diskuze
na historická témata týkající se
jak Lidic, tak i Prlova.
O těchto tématech se dá hovořit
velmi dlouho a zasvěceně, když
se sejdou historici a zvídaví
posluchači. Děkujeme za velmi
pěkný den, který se díky aktivitě
členů místních spolků protáhl až
do setmění.
GPS vysazené hrušně: 49.256293, 17.964800

VÁNOCE V NOVÝCH LIDICÍCH
Text a foto: Jaroslav Adamec

Advent neděle 28.11. – pátek 24.12.2021, období radostného očekávání příchodu
Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti.
Za mého mládí se žádný příchod Spasitele nekonal. Naše rodina byla ateistická. Pro
nás děti bylo očekávání Mikuláše, ale tak dva až tři dny před ním, někdo dostal
pomeranče, banán, pokud toto zboží rodiče sehnali, nebo buráky. Pokud byly děti
zlobivé, nedostali nic, anebo uhlí v punčoše.
V Lidicích se konaly Mikulášské nadílky pro děti. Před příchodem Mikuláše byla
kulturní chvilka, říkaly se básničky, hrála hudba. Netrpělivé děti se tázaly, kdy už
Mikuláš přijde? Jedna z pořádajících paní dětem odpověděla, že to není Mikuláš, ale
soudruh děda Mráz.
Taková byla doba, nikdo neodporoval, vysvětlení přišlo až doma.
Maminky a babičky pekly vánoční cukroví a vánočky. Otcové sháněli vánoční
stromky, ti odvážnější je v lesích kradli. Dárky se kupovaly dlouho před Vánoci,
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někdy až na poslední chvíli. Když nastal Štědrý den, tak se většinou k sobě lidi snažili
chovat ohleduplně. Po návštěvě hřbitova a společného hrobu lidických mužů, kde se
zavzpomínalo a zapálily se svíčky. Smažily se řízky, kapr, ve špajzu byl odleželý
bramborový salát. Před večeří se rozsvítily svíčky na porcelánové míse za zemřelé.
Stromeček byl přistrojený, zbývalo pod něj nenápadně dát dárky, aby bylo překvapení
pro děti.
Zvonek! Ježíšek přišel. Ale kde je? Musel zase dál, víš, kolik musí obdarovat dětí?
Zpod stromku, který byl ozdobami vylepšen ještě řetězy z barevného papíru, bez
světýlek, pouze se svíčkami, začaly děti rozdělovat dárky. Dárky byly spíš praktické,
ponožky, oblečení. Někdo byl překvapený z dárku, který nečekal, nebo naopak.

Vánoční snímek z roku 1958, který pořídil pan Josef Kohlíček, na něm jsem já a moje sestry,
starší Libuše a mladší Blanka.

Zbytek večera se hrály karty, člověče nezlob se, dospělí popíjeli čaj nebo kávu, taky
punč, děti dostali cucnout vaječného koňaku. V pozdějších létech byl večer doplněn
sledováním televizního programu. Televize začala vysílat 25. února 1954, před tím byl
zdrojem poslechu rozhlas. Věřící se chystali na půlnoční mši. Domky tenkrát nebyly
zvenku ozdobeny světly. Vánoční strom na návsi nebyl. První a druhý svátek vánoční
byly ve znamení návštěv příbuzných. Ráno jsme chodili většinou na procházku, nebo
vyzkoušet nové lyže, sáňky na růžák, nebo brusle na zatopenou louku, tam kde je dnes
rybník, zvaný Koupaliště. Tenkrát byl ještě sníh a zamrzlé rybníky. Na Štěpána, což je
druhý svátek vánoční se k obědu podávala svíčková pečeně, nebo zajíc na modro.
Myslivci vyrazili na poslední hon v roce.
Blížil se konec roku a s ním svátek Silvestra. Vím, že pokud ještě nebyl vystavěn
Kulturní dům, tak se zábavy, nebo jak se dřív říkalo, bály, konaly v kantýně, která
stávala v zátočině směřující dolů k výše zmíněnému rybníku. Jednou jsem byl jako
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kluk s babičkou v kantýně, byla členkou dohlížejícího výboru spotřebního družstva
Jednota, podniku, kam kantýna patřila. Členkami byly ještě paní Chalupecká,
Alenka Příhodová a paní Jaroslava Kohlíčková. Byly tam připravit palubkovou
podlahu, aby se na ní mohlo tancovat. Když jsem se zeptal, proč to dělají, řekly mi, že
je to ochrana podlah voskováním. Rozhazovaly nastrouhaný vosk po podlaze. Jak
taková Silvestrovská zábava vypadala neumím vzhledem k mému tehdejšímu věku
popsat. Vím, jak vypadaly takové bály na obou sálech Kulturního domu, kterých jsem
se již díky mému vyššímu věku zúčastňoval.

ZPRÁVY Z MEMENTA LIDICE, O.P.S. – OÁZY
Text: Michaela Indráková

Milí spoluobčané, po delší době se vám ozývám i já, z Mementa Lidice. Zejména bych
totiž ráda připomněla mimořádnou událost, která proběhla ještě na konci října. Jsem
moc ráda a Bohu vděčná, že jsem se opět mohla setkat u nás v Lidicích s panem
Ernestem Uhlem. Ten tentokrát do Lidic přivedl i početnější skupinu přátel, mezi
nimiž nechyběli ani zástupci brémské instituce LidiceHaus. Celkem z Brém dorazilo
11 lidí. Společně navštívili nejen Oázu, ale i Památník Lidice a další místa v Lidicích.
Setkali se se zástupci obce Lidice i Památníku Lidice včetně starostky obce a ředitele
PL. Bylo mi ctí strávit s Ernstem a celou skupinou nejen příjemné páteční odpoledne,
kdy proběhlo společné posezení s diskuzí v Oáze, ale i nedělní bohoslužbu, kterou
Ernst Uhl vedl v Kladně. Obdivuji jeho životní elán, píli a vytrvalost. A zejména si
velmi vážím toho a jemu moc děkuji, kolik sil věnuje právě Lidicím. Mně osobně
přináší jeho návštěvy a vlídná slova velké povzbuzení a jsem si jistá, že radost cítí i
ostatní. A jelikož jedním z cílů brémské výpravy v Lidicích bylo navázání nových
kontaktů, tak pevně věřím, že spolupráce s přáteli z Brém bude nadále vzkvétat. Těším
se na to.
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Jinak jsem moc ráda, že i přes tak těžkou dobu se nám daří pořádat různá setkání
v Oáze. A to jak „Literární kavárnu 2021“, dále společně s Veřejnou knihovnou Lidice
„Setkávání s knihovnou“, přes cvičení jógy, pilates až po výstavy vánoční a vánočních
stromků (výstavy v době uzávěrky LZ ještě neproběhly). Vše sice v dost omezeném
počtu a za dodržení aktuálních vládních nařízení, ale přece. Snad se ještě při nějaké
akci setkáme i v prosinci. Cvičení jógy a pilates pokračují vždy v pondělí, resp. ve
čtvrtek. Dále sledujte prosím internetové stránky Mementa Lidice www.oazalidice.cz a
vývěsky před poštou a naproti obchodu. Tam se budeme snažit dávat aktuální
informace jako například termíny dílničky při Setkání s knihovnou, malého dětského
koncertu apod.
V jednom z mých prvních prosincových článků do obecního zpravodaje jsem před
mnoha lety napsala níže uvedený text a domnívám se, že je i letos aktuální – proto si
jej dovolím zopakovat:
Co dále psát do prosincového zpravodaje? Snad jen, že Adventem začíná církevní rok.
Tak začněme už třeba teď (a ne až v novém roce) myslet na sebe, na své blízké, na
poslání Vánoc. Nenuťme se do úklidu (i když by to naše domovy potřebovaly), do
nakupování (i když sami chceme pod stromečkem najít třeba knížku
), do vaření a
pečení (i když se na cukroví moc těším). Zkusme vše dělat podle svých časových
možností, a hlavně podle nálady a chuti. Sami uvidíte, že i tak toho hodně stihneme.
Za všechny zaměstnance Mementa Lidice i za obyvatele Oázy vám srdečně přeji
přenádherný čas adventní, pokojné vánoční svátky a v novém roce hlavně pevné
zdraví!
Za sebe přidávám ještě přání hodně Božího požehnání, klidu a míru v srdci a duši.
A ještě jedno přání do nového roku.
Všem nemocným uzdravení!
Rozhněvaným usmíření, nechápajícím pochopení!
Za poctivou práci poctivý kus chleba vzít a svou duši v míru a pokoji mít.
(upraveno podle Eduarda Nováka)

PODĚKOVÁNÍ
❖ Děkuji obecnímu úřadu za přání a dárek k mým narozeninám.
Eva Stachová
❖ Ráda bych poděkovala T. Skálovi a Obecnímu úřadu za milý dárek a blahopřání
k mým narozeninám.
Drahomíra Humlová

!!! UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA ZPRAVODAJE !!!
Uzávěrka lednového čísla je již 15. 12. 2021. Děkuji za pochopení.
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Lidická Galelerie
Vás srdečně zve na

Filmový
workshop
na téma

VÝRAZOVÉ NÁSTROJE
KAMERAMANA

11.12.2021
10-15h Lidická Galerie
Cena: 150 Kč

První ze série filmových workshopů.
Posluchač získá základní přehled
o technických i tvůrčích možnostech
dokumentárního kameramana.
Psychologie obrazu, filmová osa,
vhodné velikosti záběrů, kompozice,
postavení kamery a vnější i vnitřní
pohyb, filmová skladba.
Přednáší: BcA. Jiří Studnička DiS

Přihlášku na workshop zasílejte na:
varadova@lidice-memorial.cz
Více informací na
www.lidice-memorial.cz

Adventní koncert Petra Špačka, violoncellisty
3. prosince 2021 od 18 hod. v Restauraci Lidická galerie

Reklama tiskárny

VEŘEJNÁ KNIHOVNA LIDICE – INFORMACE
Veřejná knihovna Lidice je otevřena každou středu od 15:30 – 17:30 hodin.
V září dorazil nový soubor knih (200 titulů) z výměnného fondu – přijďte si vybrat
své podzimní čtení.
Těšíme se na Vaši návštěvu a setkání s Vámi!
Jirka Černý a Míša Indráková, knihovna.lidice@email.cz
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Roznášku v obci zajišťuje Jaruška Černá. ♥
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