Milí a milé,
taky na vás s teplejšími dny leze nějaká jarní únava??
Jsem popravdě ráda, že se unavuje už i paní zima, neboť
letos nám dala doslova zabrat, ale ty teplé sluneční
paprsky jsou taky pěkně zrádné…
To se takhle chce člověku leccos dělat a pak najednou,
jak to zahřeje, zasvítí…člověk nastaví tvář té skorojarní
kráse a už to je. Ale však malý šlofíček neuškodí, že
ano… Horší to je, když se mi ty šlofíčky nastřádají,
protože kolikrát nestíhám i bez podobných kratochvílí.
Proto vám do měsíce března přeji spoustu energie,
sluníčka a konečně i toho teplíčka. Abyste se s tím vším
poprali lépe než já.
A teď už musím končit, mám spoustu práce a strašně málo času, a hlavně mě, prosím
vás, nebuďte jo… Vaše Míša Klapalová, zpravodajka zkosená jarní únavou-

JUBILANTI V MĚSÍCI BŘEZNU
SLAVÍK František
ČEPELOVÁ Věra
KŮRA Jiří
VAMPOLOVÁ Pavla
SOUČKOVÁ Libuše
ČTRNÁCTÁ Irena
SKLENIČKOVÁ Jaroslava

2.3.
3.3.
6.3.
6.3.
16.3.
19.3.
27.3.

88 let
82 let
70 let
85 let
75 let
89 let
91 let

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti. -

PODĚKOVÁNÍ ZASLANÁ DO REDAKCE ZPRAVODAJE
 Dobrý den paní starostko, dne 3. února 2017 moje babička, paní Möstlová,
upadla v dopoledních hodinách na chodníku a způsobila si vážné zranění.
Policie mi nesdělila, kdo zavolal babičce sanitku. Ráda bych Vás poprosila o
zveřejnění poděkování v lidickém zpravodaji člověku, který poskytl pomoc a
přivolal záchrannou službu. Přeji Vám hezký den a s poděkováním.
Věra Z. Rais, vnučka paní Möstlové
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PO DLOUHÉ NEMOCI ZEMŘEL V PRAZE VE VĚKU 82 LET
PAN VÁCLAV HANF
Text a foto: Bohumil Kučera, www.novinky.cz

Veřejnosti byla pan Václav Hanf znám
zejména jako jedno z tzv. „lidických dětí“.
Hanf po nacistické likvidaci Lidic v červnu
1942 zamířil ve svých osmi letech na
převýchovu. Dostal se do německé rodiny
jako Hans Joachim Strauss. Avšak jako
„neposlušný a nezvladatelný“ strávil zbytek
války v různých výchovných zařízeních pro
mládež. Josefina Napravilová, která se po
válce angažovala v pátrání po českých dětech jej našla v Salcburku v prosinci 1945.
Asi si všichni vzpomenete na jejich dojemná setkání, říkával jí „druhá maminka“.
Válku přežil on i obě jeho sestry. Po válce se Hanf k nevoli komunistického režimu
oženil s dívkou, která měla být jako dcera kulaka vystěhována do pohraničí. Nesměl
pak podle svých vzpomínek pokračovat v poddůstojnické škole a byla zařazen
k pomocným technickým praporům.
V Lidicích jej ale pamatujeme jako aktivního rybáře MO ČRS či myslivce MS Orel,
též jako příznivce místního Sokolu Lidice.
Hlavně ale jako zásadového a sympatického člověka.
Jménem zastupitelstva a Obecního úřadu Lidice si dovolíme vyjádřit touto cestou
pozůstalé rodině upřímnou soustrast.
Čest jeho památce!

MALÝ PIETNÍ AKT V KLADENSKÉM GYMNÁZIU
Text: Pavel Horešovský

Vážení spoluobčané, letos uplyne 75 let od doby, kdy byla obec Lidice vypálena a srovnána
se zemí. Muži byli popraveni, ženy odvezeny do KT Ravensbrück a děti dány na náležité
vychování, což se nezakládá na pravdě, neboť 82 dětí bylo zavražděno v Polsku, 8 dětí do
jednoho roku bylo odvezeno do Prahy a 9 dětí bylo dáno na poněmčení.
Dne 10. června 1942 byly ženy a děti z Lidic přivezeny do kladenského gymnázia. Tam byly
děti ženám po třech dnech násilně odebrány. Stalo se tradicí, že 10. června se scházíme
v kladenském gymnáziu, abychom položením květin a minutou ticha uctili památku toho, co
se tam před 75 lety stalo. Proto dovolte, abych Vás pozval na tento malý pietní akt, který se
letos koná výjimečně 12. června od 8 hodin. Pietní vzpomínka se koná ve spolupráci OO
ČSBS Lidice, OÚ Lidice a Památníku Lidice. Odjezd autobusu je v 7,15 hodin od OÚ Lidice.
V případě zájmu se můžete přihlásit na telefonním čísle:
604 160 867 Pavel Horešovský /volat pouze do 22.5.2017/
Po 22. květnu volat na Obecní úřad Lidice: 312 253 083.
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LEDNOVÁ SVATBA SPOJILA PÁR Z NOVĚ VYBUDOVANÉ
LIDICKÉ ULICE – ŠOTKOVO DOPLNĚNÍ Text: Veronika Kellerová, Michaela Klapalová

V minulém čísle se nám v tomto článku vloudil jeden velký a jeden malý šotek, díky
němuž jsem vám nemohla nabídnout k této krásné a dojemné události několik
úžasných fotografií a také neuvedla přesné informace.
Proto vám je přináším jako doplnění tohoto článku dnes. 17. leden se tedy v naší obci
může zapsat jako den, kdy si své „ano“ řekl další pár z nově vybudované ulice Starosty
Hejmy. A je nutno uvést na pravou míru, že nebyl první, tím byli manželé Kaufmanovi
- Myslím, že to ale nic nemění na faktu, že i tato svatba byla více než povedená a
gratulací není také nikdy málo, takže přejeme ještě jednou novomanželům
Kofroňovým spoustu lásky, štěstí a spokojenosti a připojujeme jejich krásné fotky. -

AXÍCI
Text a foto: www.ms-lidice.cz

Pár informací o našich školkových mazlíčcích. Již tři roky máme ve školce axolotlí
slečnu Bertici a od prosince k ní přibyl axolotlí kluk Krokodýl. V akváriu nám rádi
předvádí různé akrobatické kousky a děti je krmí dvakrát týdně žížalami. Sešel se nám
krásně barevný páreček, Bertice je černá a Krokodýl je krásně bílý.
Ptáte se, co to vůbec axolotl je?
Axolotl mexický, česky zvaný také vodní dráček, chodící mlok nebo tygří mlok je
středně velký obojživelník vyskytující se v mexických jezerech Lago de Xochimilco a
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Lago de Chalco. Axolotl mexický je typickým zástupcem obojživelníků, u nichž se
projevuje tzv. neotenie. Ve volné přírodě si totiž zachovává larvální stadium (pulec),
ve kterém je schopen se rozmnožovat. Metamorfózu lze uměle vyvolat v zajetí,
v přírodě k ní dochází jen velice vzácně. Larva axolotla dosahuje délky až 35cm,
má tmavé zbarvení, širokou hlavu, po stranách vyčnívající keříčkovité žábry. Na
ocase patrný kožní lem. Přední končetiny mají čtyři a zadní pět prstů. Má velkou
schopnost regenerace.
V zajetí se axolotl dožívá až 25 let.
Pohlavní dospělosti v larválním stádiu
dosahuje mezi 18. až 24. měsícem života.
V období rozmnožování samec vypouští
spermatofor, který následně samička
nasaje do své kloaky. Po vnitřním
oplodnění samička klade vajíčka na vodní
rostliny nebo jiné vhodné podloží. Axolotl
je masožravý. V ládí žere nitěnky, larvy
pakomárů a podobné drobné živočichy,
v dospělosti přijímá též žížaly, drobné
rybky, mláďata myší i proužky libového
masa. Vhodné je krmit pinzetou, aby měl
chovatel přehled, kolik toho který axolotl
sežere.
A nakonec velká novina z Mateřské školky! Náš páreček se nám rozmnožil a máme cca 11 malých axolotlů. Museli jsme
vajíčka pochytat a přemístit do jiného akvária, jinak by je náš Krokodýl všechny
snědl. V průhledných vajíčkách jsme krásně viděli, jak se z černých teček stali
malí axolotli. Nyní už nám plavou v akváriu mezi řasami.

FOTOARCHIVNÍ VÝZVA PRO OBČANY: 70 LET OD
POLOŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAMENE OBCE LIDICE
Milí spoluobčané,
vzhledem k blížícímu se 70. výročí od položení základního kamene obce Lidice, nás
napadlo, zda byste nám nepomohli si připomenout ty, kteří tady s námi již nejsou a
které bychom si rádi připomněli.
Rádi bychom Vás poprosili, zda
byste nám nezapůjčili fotografie
osob, míst, akcí, které se zde
uskutečnily během těch sedmdesáti
let od výstavby nových Lidic. Tyto
fotografie bychom si zkopírovali a
tyto kopie bychom poté během
výročí vystavili v obrazových rámech
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a to pravděpodobně v místní knihovně ve výloze, kde byste si i Vy mohli tyto
zajímavé obrázky připomenout. Určitě se včas všechny důležité podrobnosti dozvíte Byli bychom vděční opravdu za cokoliv, ať už vlastníte jakoukoliv vzpomínku toho,
jak obec Lidice během těch sedmdesáti let vypadala, jak rostla a vyvíjela se nebo ještě
lépe fotografie těch, kteří zde po těch 70 let žili a kupříkladu již nemohou být mezi
námi. Byla by to, myslím, krásná vzpomínka.
Fotografie můžete nosit buď osobně na Obecní úřad Lidice, popřípadě i posílat
naskenované na email Obecního úřadu Lidice: lidice3@volny.cz nebo na email
lidického zpravodaje: dozpravodaje@seznam.cz.
Velice děkujeme za Vaše jedinečné příspěvky!

Vaši zastupitelé

KOMIKS WORKSHOP S MICHALEM FIALOU
Text a foto: www.lidice-memorial.cz

25. února 2017 pořádal Památník Lidice ve spolupráci s výtvarníkem Michalem
Fialou komiksový workshop pro veřejnost.
V Lidické galerii se od 13 hodin konal workshop pro širokou veřejnost zaměřený na
vlastní tvorbu komiksového příběhu. Účastníci se pod zkušeným vedením kreslíře
Michala Fialy, spoluautora výstavy Spectaculum aneb jak se žije umělci, naučili
rozumět komiksu a vytvářet jej. Zároveň se přiučili, co je to storyboard a
shootingboard.
Workshop byl pořádán v rámci programu dalšího vzdělávání pro veřejnost.
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ÚSPĚŠNÝ SEDMÝ ROČNÍK LIDICKÉ SIMULTÁNKY
Text a foto: www.lidice-memorial.cz, R. Hanzlíková

8. února 2017 se uskutečnil
sedmý ročník Lidické
simultánky. Simultánní partii
s mladými šachisty přijeli sehrát
tři mezinárodní velmistři –
Sergej Movsesjan, Julie
Movsesjan Kočetková a David
Navara.
Nad dodržováním pravidel
převzal patronát další
mezinárodní velmistr, šachová
legenda Jan Smejkal. Obsazeno bylo všech dvacet šachovnic.
Nejúspěšnějším hráčem turnaje se stal dvanáctiletý Lukáš Hadrava ze Sokola
Buštěhrad (ELO 1120), který
uhrál s velmistry remízu ještě před
uplynutím 90 minutového hracího
času. Druhým nejúspěšnějším
hráčem turnaje byl Jan Seidl z TJ
Kralupy nad Vltavou (ELO 1208),
kterého velmistři označili za
nejnáročnějšího soupeře.
Mladé hráče šachu přišli podpořit
nejen rodiče a trenéři, ale také
starostka obce Lidice.

ANDREJ BABIŠ NAVŠTÍVIL LIDICE
Text: Veronika Kellerová

Foto: Pavel Horešovský

Dne 1. února 2017 na základě
iniciativy občanů Lidic a pozvání
obce Lidice jsme přivítali ve složení
Veronika Kellerová, Tomáš Skála,
Vladimír Kovačík a Pavel
Horešovský v naší obci ministra
financí a 1. vicepremiéra vlády ČR
pana Andreje Babiše. Pan ministr
nejprve navštívil restauraci Lidická
Galerie, kde se v živém rozhovoru
s paní majitelkou zajímal o
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fungování EET a o problémech drobných živnostníků. Poté jsme se přesunuli do Oázy
Lidice, kde byla velmi příjemná atmosféra, dámy z Oázy se pochlubily svými
výrobky, kterými i pana ministra podarovaly a pan Babiš všechny mile překvapil svým
velkorysým darem, ze své nadace
věnoval na obnovu Oázy Lidice
300 000 Kč. Dalším bodem
programu byla restaurace „Na hřišti“,
kde si nad sklenkou dobrého piva pan
ministr popovídal s manželi
Jelínkovými o jejich zkušenosti
s EET. Samozřejmě jsme všichni
společně navštívili i pietní území,
kde pana ministra dojaly osudy
lidických dětí. A poslední setkání se
uskutečnilo na Obecním úřadě, kde
pana ministra přivítala jedna z posledních přeživších lidických žen, paní Kalibová a
přeživší lidické děti paní Marie Šupíková, pan Václav Zelenka, paní Věra Čepelová,
paní Libuše Součková a paní Veronika Rýmonová. Poslední jmenovaná přijela i ve
špatných povětrnostních podmínkách až z Prahy. V zasedací místnosti obecního úřadu
pan ministr položil všem přítomným velmi těžkou otázku: „Co si myslí o Němcích
v průběhu druhé
světové války, zda
většina z nich
fanaticky věřila
Hitlerovi nebo to
jenom
předstírali?“ – Na
tuto otázku je
velmi těžké
odpovědět, a tak
jsme na ni úplnou
odpověď ani
nenalezli.
Poté jsme všichni
společně
diskutovali nad
současnými problémy republiky. Celá návštěva pana Babiše byla velmi příjemná a
milá a za obec i za Oázu moc děkujeme za velký finanční dar.
Pan ministr nás, občany Lidic, také pozval na návštěvu Čapího hnízda. Výlet se
uskuteční v dubnu, přesný termín bude včas upřesněn. Případní zájemci se již nyní
mohou hlásit na Obecním úřadě v Lidicích.
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VÍTÁNÍ JARA
Text: Veronika Kellerová

Mateřská škola a Obecní úřad Lidice vás zvou na Vítání jara Akce se koná 4. dubna 2017 v 15:30 hodin v Malém parku v centru naší obce.
Program:
Zdobení Vajíčkového stromu kraslicemi
Vystoupení dětí z Mateřské školy Lidice a kladenského
souboru Folklorek ze Základní umělecké školy
Vynášení paní Morany ve společném průvodu dětí i
dospělých k potoku
Pro lepší náladu se bude podávat jarní alko i nealko punč a
velikonoční dobroty.
Těšíme se na vás! -

Text: Irena Přibylová a Petra Radová

Milí přátelé mateřského centra, vážení sousedé,
čas neskutečně letí, a tak vám opět přinášíme program na další měsíc roku 2017.
Na co se můžete v březnu těšit?
Ve spolupráci s mateřskou školou jsme pro naše nejmenší připravili program „Příprava na školku“ a
právě v březnu začínáme dnem otevřených dveří v MŠ Lidice.
Pro dospělé chystáme velkou novinku tzv. Kreslírnu. Pokud Vás zajímá kreslení pravou mozkovou
hemisférou a chtěli byste si to vyzkoušet, neváhejte a přijďte do Lidiček.
Další program, spojený s příchodem svátků jara, už směřujeme na duben. Opět pro vás připravujeme
oblíbené předvelikonoční hraní s hledáním vajíček a dospělým a větším dětem dáme příležitost
kreativně se vyřádit na sobotní odpolední jarní a velikonoční tvořivé dílně pro děti i dospělé.
Jak víte, na všechny výše uvedené akce je nutné se předem přihlásit. Neváhejte a přihlaste se co
nejdříve. Podrobné informace a přihlašovací formuláře najdete na našem webu.

Program MC Lidičky na BŘEZEN 2017
3. 3. 2017

od 9:30 hod. – první návštěva školky v rámci programu „Příprava na
školku“ = Den otevřených dveří v MŠ Lidice. Pokud se chcete tohoto
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programu zúčastnit, napište nám na info@mclidicky.cz. Sraz účastníků
programu v 9:30 hod. v MŠ.
11. 3. 2017

od 14:00 hod. – Kreslírna – zajímá vás kreslení pravou mozkovou
hemisférou? Chtěli byste se o tom něco dozvědět a vyzkoušet si to? Ve
spolupráci s lektorkou Ivanou Neumannovou máte tuto možnost u nás
v Lidičkách.
„Kreslírna je galerie přirozenosti, jejíž předností je právě vaše nedokonalost.
Dejte šanci své duši a nechte ji klidně malovat hlavonožce, ona bude šťastná!
Vyzkoušejte si, co s vámi dělají barvy a tvary na papíře, vykašlete se na
výsledek a dejte prostor pouhému procesu, objevte při kresbě své city a
emoce. Prostě zkuste malovat.“
Máte-li zájem se kreslírny zúčastnit, rezervujte si své místo na našem webu a
to do 5. 3. 2017. Vstupné je 150Kč/osoba.

7. 4. 2017

od 9:30 hod. – druhá návštěva MŠ v rámci programu „Příprava na školku“.
Sraz účastníků programu je v 9:30 hod. v MŠ.

8. 4. 2017

od 10:00 hod. - Předvelikonoční hraní – Přijďte si užít dopoledne plné
velikonoční zábavy. Vydáme se po stopách velikonočního zajíčka, budeme
tvořit a už tradičně hledat vajíčka, která zajíček ztratil při svém velikonočním
putování. Vstupné 50 Kč. Sraz účastníků před MC Lidičky. Bližší informace o
akci a přihlašovací formulář najdete na www.mclidicky.cz. Rezervace na akci
je nutná nejpozději do 5. 4. 2017.

PO STOPÁCH POCHODŮ SMRTI JSME LETOS VYŠLI UŽ
V ZIMĚ – ZPRÁVA ZE 7. ROČNÍKU POCHODU LIDICKÝCH ŽEN
Text a foto: Milena Městecká

27. 1. Nový Jičín – Polom – Hranice (30km) – na trase pochodu smrti válečných
zajatců
Je kolem -6 stupňů, sobota 27. ledna. Před hřbitovem v Novém Jičíně to dost
profukuje. A to i přesto, že vyrážíme na pochod až kolem 9h, abychom se vyhnuly
rannímu chladu. Jsme tři ženy a bude nám hůř. Až budeme tři až čtyři hodiny na cestě
a půjdeme po bývalé císařské silnici mezi Novým Jičínem a Polomí, budeme už
zabalené jak polárnice. Tomu říkáme, „že se nám počasí vydařilo“. Protože tehdy
v roce 1945 byly také velké mrazy, -15 i -20 stupňů. Přiblížily jsme se téměř tehdejším
teplotním podmínkám. Nicméně nám milosrdně svítilo slunce, nesněžilo.
Naše letošní první trasa byla částí velmi dlouhého a krutého pochodu válečných
zajatců – prošly jsme asi 30 km z Nového Jičína do Hranic. Tehdy tento úsek zajatci
prošli za dva dny. Je doložen jejich průchod přes Nový Jičín od Libhoště, Loučku,
Starý Jičín, Starojickou Lhotu, Polom, Bělotín. Zajatci přespali u Nového Jičína pod
širým nebem – mnoho jich zde umrzlo. Další den nocovali v Polomi v otevřené kůlně
u budovy místní cihelny. Kolona dále pokračovala na Hranice, Lipník, Moravskou
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Třebovou. Informace jsem čerpala především z práce Františka Nedbálka*, ale i jiných
zdrojů. Místa přespání ani průchodu jsme na této trase označena nenašly, hroby obětí
také ne. Ale pátrat budeme dále, po cestě v mrazu to příliš nešlo.
Šlo nám ale vcítit se do toho jaké to tehdy bylo. Zajatci byli vyhnáni z továren
z Horního Slezska asi v polovině ledna 1945. Na poslední chvíli, ze strachu před
rychle postupující východní frontou. Obzvlášť sovětští zajatci byli nedostatečně
ošaceni, obuti do dřeváků. Příděly potravin byly minimální, často žádné. Kruté
zacházení, bití při jakémkoli pokusu o získání potravy, vody, ani sníh jim SS stráže
nedovolily často dát do úst. Spaní pod širým nebem nebo otevřených mrazivých
stodolách či jiných prostorech – nepředstavitelné.

Nový Jičín-Hranice, průchod Starojickou Lhotou

Kolony zajatců směřovaly pěšky na západ, cílem byl Stalag Weiden v Bavorsku.
Celkové počty se odhadují mezi 60 000 – 80 000 zajatců. Hlavní proud z pěti
shromaždišť na severní Moravě skutečně prošel přes Moravskou Třebovou – Litomyšl
– Jičín - Mladou Boleslav – Mělník – Louny – Mariánské Lázně zřejmě až do
Weidenu. Hlášení o příchodu do cíle, počtech zajatců se bohužel nenalezla. Další
proud za Jičínem a Sobotkou směřoval na Mimoň, Českou Lípu, Děčín, Mostecko.
Zajatci byli nasazováni v severočeských zbrojních provozech. Někteří byli místo
pěšky transportováni po železnici - opět s cílem Weiden v Bavorsku.
K.H.Frank se snažil za každou cenu zabránit průchodu kolon zajatců přes území
protektorátu, ale bez úspěchu. Věděl proč – zajatci při každé příležitosti raději
riskovali život a utíkali do lesů, výrazně posilovaly místní jednotky partyzánů. České
obyvatelstvo přes výhružky organizovalo sbírky, potraviny a zajatcům je přes odpor
SS stráží a výhružky obětavě předávalo.
* Fr. Nedbálek: Železniční transporty a pochody smrti vězňů koncentračních táborů a
válečných zajatců přes české země, zima a jaro 1945
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ZPRÁVY Z MEMENTA LIDICE, O.P.S. - OÁZY
Text: Míša Indráková

Foto: Pavel Horešovský

Téměř do poloviny února si letos děti užívaly sněhu i přímo u nás v Lidicích nemusely za ním nikam cestovat. V době psaní tohoto článku se to trochu pokazilo a
sníh téměř zmizel, ale to nevadí. Mně jakožto mamince jezdící s kočárkem to vlastně
vyhovuje- Doufám, že i Vy využijete bezpečnějších cest a zastavíte se během března
v Oáze. Ve vstupní chodbě máme vystaveny fotografie růží z lidického sadu, které
fotili senioři převážně z Kladenska. Podívat se na ně můžete kdykoli. Lépe řečeno
kdykoli se domluvíte se svým známým z řad obyvatel či zaměstnanců Oázy, abyste se
dostali dovnitř- Pokud nikoho neznáte, nesmutněte - zvoňte v pondělí a úterý mezi 13
a 16 hodinou na zvonek s popiskem „Oáza“, rády Vás do Oázy pustíme a k fotografiím
Vás zavedeme. Taktéž se každé pondělí mezi 13 a 16 hodinou můžete zastavit v Oáze
pro bližší informace k týdenním pobytům nabízeným sdružením Concordia Pax, které
byly uveřejněny v minulém vydání zpravodaje. Pobyty nejsou vázány na žádný
společný ani společenský program. Nabídka zahrnuje pouze ubytování s plnou penzí.
Doprava není (s výjimkou zájezdu do Chorvatska) součástí nabídky, ale v Oáze vám
rádi poradíme vhodné spojení veřejnou dopravou do cílové destinace.
Ani v březnu také nezapomeňte navštívit pondělní jógu nebo úterní Klub Oáza.
Poslední čtvrtek v měsíci, tj. 30.3.2017 se uskuteční druhé setkání v rámci cyklu
*Lidický Senior 2017*. Hostem bude farář Českobratrské církve evangelické v Kladně
– Leonardo Teca. Ten nás však nebude „lanařit“ do kostela nebo povídat o církvi, ale
bude nám vyprávět o zemi svého původu – o Angole. O nelehkém (ale v některých
směrech i radostném) životě v ní, o tom, co se tam běžné jí, pěstuje, jak a čím se tam
lidé živí a vůbec o všem, co Vás bude zajímat. Dá se jet do Angoly na dovolenou? Je
tato země nakloněna cestovnímu ruchu? Tato otázka napadla v tuto chvíli mě, kdy se
mě opět po denní pauze ptá dcerka, jestli pojedeme na hory - Také nám ukáže řadu
fotografií. A na závěr nám snad i zahraje na bubínek, neb je členem hudební skupiny
Nsango malamu, která hraje a zpívá převážně africké písně. Pokud Vás host či
program Oázy zaujal, sledujte
naše vývěsní tabule v obci či
internetové stránky, kde
naleznete i další podrobné
informace. Nevím, zda jsem
tímto tématem neměla začít, ale
v neposlední řadě se také
musím zmínit, že i přímo k nám
do Oázy počátkem měsíce
zavítal během své návštěvy
Lidic pan ministr financí
Andrej Babiš a strávil s námi
(snad i pro něj) příjemnou
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hodinku. Nejdříve jsme mu ukázali, co vyrábějí někteří naši senioři (něco z toho i
v Klubu Oáza), dále také jak naši obyvatelé bydlí a poté jsme s ním volně debatovali o
rozličných věcech „ze života“, které máme rádi a které
se nám líbí nebo i nelíbí. Na závěr jsme se všichni
společně vyfotografovali. V průběhu besedy pan ministr
všechny podaroval vlastnoručně podepsanou knihou
vydanou k jeho kulatým narozeninám a přislíbil
Mementu Lidice, o.p.s. i velkorysý dar z Nadace
AGROFERT na rekonstrukci kotelny. Ať už dar
získáme či nikoli, návštěvy pana ministra v Oáze si
velmi vážíme. Společně jsme si to prostě užili-. Sám
pan ministr i jeho doprovod byli velmi příjemní a milí
společníci - ukázali, že jsou to lidé (skoro-) jako my.
Možná nosí slušivější šaty nebo pijí dražší kávu či se
vozí ve větším fáru… Ale ani my nemusíme chodit
pěšky, bosí, být hladoví a žízníví. (Jak se o tom určitě
zmíní pan Hejret ve vyprávění o uprchlících z Osvětimi v únorovém Lidickém
senioru.) Buďme proto šťastní, veselí a važme si toho, jak se máme a co máme.
Nemáme toho málo! Krásný březen a pěkně přivítejte jaro!
Program na březen 2017:
Každé pondělí (6.3., 13.3., 20.3., 27.3.) od 19:00 do 20:00 Jóga pro dospělé.
Vstup 70 Kč/hod. nebo 600 Kč/10 lekcí
Každé úterý (7.3., 14.3., 21.3., 28.3.) od 13:00 do 16:00 hodin - Klub Oáza.
Vstup 10 Kč za kávu, čaj
Poslední čtvrtek v měsíci, tj. 30. 3. 2017 od 15:00 hodin – 2. setkání z cyklu *Lidický
senior 2017* Posezení při kávě, čaji a něčem na zub s Leonardem Tecou – Evangelickým
farářem původem z Angoly. Povídání převážně o Angole s hudební tečkou na závěr.
Vstup volný

DO LIDIC PŘIŠEL DOPIS Z COVENTRY
Překlad textu: Veronika Kellerová

Vážená paní starostko,
dovolte mi poděkovat za vaši zdravici,
kterou přečetl pan Ondřej Hovádek z
Českého velvyslanectví u příležitosti
znovu vysvěcení Památníku Lidice v
Coventry. Jsme velmi hrdi na naše
spojení s vaší obcí a bylo mi potěšením
společně s Ondrou představit nový
pomník.
Jak můžete vidět na fotkách,
přišlo mnoho lidí, aby byli svědky
odhalení pomníku a 6 bílých růží bylo
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položeno na paměť těch, kteří zažili otřesná zvěrstva.
Posílám přání všeho nejlepšího z vašeho partnerského města Coventry, město míru a smíření.
Srdečně
Lindsley Harvard
starosta města Coventry

PŘÍBĚH ASAFA AUERBACHA, ŽIDOVSKÉHO CHLAPCE
Text: Marcela Kalibová, mluvčí Občanského spolku Lidice Foto: archiv OSL

V úterý 7. února odpoledne byla Divadelní kavárna v Kladně přeplněna návštěvníky. O svém
dětství i poválečném životě přišel vyprávět pan Asaf Auerbach, drobný elegantní muž
s tmavýma živýma očima, s hlubokým hlasem.
Pan Asaf Auerbach se narodil v r. 1928 v kibucu Bet Alfa v Palestině, kam se jeho rodiče
přestěhovali v r. 1922 z Československa a kde se v r.
1924 narodil jejich první syn Ruben. Maminka pocházela
z pražské rodiny, tatínek z německy mluvící rodiny
z Bečova nad Teplou. Oba dědečkové byli obchodníci.
Maminka měla ještě dvě sestry, tatínek jednu. Po návratu
do Československa pomáhal tatínek Auerbach
komunistům a sociálním demokratům utíkajícím před
pronásledováním z Německa a Rakouska v organizaci
Rote Hilfe (Rudá pomoc). Byl komunistou,
protože kibucy byly v tomto kolektivním duchu vedeny
– každý podle svých možností a potřeb.
Napolo v žertu pan Asaf zmínil, že jej a bratra zachránil
vlastně Hitler, resp. Hitlerova rasistická akce zvaná
Křišťálová noc, kdy byly v noci z 9. na 10. listopad r.
1938 v Německu, Sudetech a Rakousku rozbíjeny
výkladní skříně židovských obchodů a okna bytů, byly
demolovány synagogy. Po této akci nejen Židé pochopili, že jejich holé životy jsou ohroženy,
ale i Velká Británie vzala na vědomí, že se Hitler nespokojí s okleštěním Československa
Mnichovskou dohodou v září 1938, kterou podepsal i britský premiér Neville Chamberlain.
Proto Velká Británie otevřela dveře zejména židovským dětem z Německa, Rakouska i
z ČSR. Každý z nás ví, jak se Nicholas Winton v r. 1939 zasloužil o záchranu životů
židovských dětí z okleštěného Československa. Jak se ale k této aktivitě dostal, nám řekl pan
Asaf. Nicholas Winton měl v Praze přítele, kterému napsal, že se chystá lyžovat do
Švýcarska. Přítel mu odpověděl, aby si po cestě udělal zajížďku do ČSR, aby poznal zdejší
vážnou situaci. N. Winton po návštěvě Prahy už do Švýcarska neodjel, ale vrátil se do Velké
Británie a ihned se začal zajímat o nadace pomáhajícím židovským dětem z Německa,
Rakouska a Protektorátu do bezpečí. Vyhledal paní Hannu Strasserovou, která mu ale sdělila,
že kvóty její nadace pro přijímání dalších dětí jsou již vyčerpány a že musí jít svou vlastní
cestou. Paní Hanna Strasserová, původem německá Židovka, se znala s Auerbachovými
z kibucu v Palestině a i ona se vrátila pře válkou do ČSR (žila v Teplicích), uprchla na
počátku r. 1939 se svou rodinou do Velké Británie. Přestože jako uprchlík měla svých
problémů požehnaně, ihned začala pomáhat dalším. Anglicky tehdy příliš neuměla, ale
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podařilo se jí založit výbor na záchranu českých dětí - Czech Children Refugee Committee
– North Staffordshire Branch. Jejím počátečním motivem a cílem bylo dostat 10 židovských
dětí svých přátel do tehdy ještě bezpečné Velké Británie.
Nicholas Winton se nevzdal a hledal sám další cesty jak pomoci českým židovským dětem.
Zachránil jich 669! Předposledním vlakem směrem k přežití odjeli 18.7.1939 i bratři
Auerbachovi. V srpnu 1939 odjel další vlak s židovskými dětmi a měl následovat ještě další –
1.9.1939. Již vypraven nebyl, toho dne vypovědělo Německo Polsku válku. Židovské děti
byly transportovány do Terezína a odtud většinou do Osvětimi – vyhlazovacího tábora. Ze
všech dětí, které prošly Terezínem, přežilo dle statistik jen necelá dvě procenta.
Pan Asaf vyprávěl, že jako 11 ti leté dítě vnímal na rozdíl od svých rodičů odjezd
z Protektorátu jako dobrodružství. Jemu ani jeho staršímu bratrovi nepřišlo vůbec na mysl, že
se se svými rodiči již nemusejí shledat. O tom, čeho se rodiče báli, nevěděly jako děti nic. Ale
věděly, že rodiče požádali o vízum do Ekvádoru a povzbuzovali je, že se za dva měsíce
všichni v jižní Americe sejdou. Chlapci se tedy těšili i na cestu lodí přes Atlantik. K setkání
už nikdy nedošlo, rodiče vízum nedostali a zahynuli v Osvětimi. Ale zpět k příjezdu Asafa a
Rubena do Anglie. Po příjezdu se Asaf a Ruben setkali s paní Hannou Strasserovou, kterou
znali nejen z palestinského kibucu, ale s rodiči se obě rodiny navštěvovaly později v ČSR.
Ta jim v Anglii zařídila ubytování v hornickém městě Stoke-on- Trent, v městě, které se
jedinečně zapsalo do historie Lidic hnutím Lidice shall live!
V Stoke-on-Trent našla paní Strasserová domov pro „svých“ 8 židovských dětí z Protektorátu.
Byl to tehdy nevyužívaný domek stojící mezi ostatními domky, které byly vybudovány pro
sirotky a děti bez domova. Taková vesnička S.O.S., kde se o děti staraly náhradní matky, děti
žily v komunitě a učily se domácím pracím a soužití v rodině. Domek poskytnutý pro
židovské děti paní Strasserové však nebyl v čase příjezdu dětí ještě vybaven. Proto byly děti
nejprve ubytovány v rodinách. Ale netrvalo dlouho a děti se dostaly do domku pod péčí paní
Strasserové. Na vybavení se složili a přispěli hlavně prostí lidé ze Stoke-on-Trent.
Asaf a Ruben žili v tomto domku a tedy náhradní rodině do r. 1943. V září 1939, po 2
měsících od příjezdu do Anglie, nastoupil do školy a to zpět do 5. třídy, ale po půl roce byl
zařazen do třídy šesté, protože anglicky se rychle naučil. Děti vhozené do prostředí mluvícího
jiným jazykem se učí rychle, nic jiného jim nezbývá. Tak to bylo i s Asafem a ostatními
dětmi.
Nejmladším
dítětem v domku byla
tříletá Lízinka. Za pár
měsíců mluvila už
pouze anglicky. V r.
1943 bylo Asafovi 15
let a byl poslán do
internátní školy. Tam
se mu sice nelíbilo, ale
vydržel a studoval. Jeho
bratr Ruben, kterému
bylo v r. 1943 již 18 let
vstoupil toho roku do zahraniční Československé armády.
V r. 1942 zasáhla zpráva o vyhlazení Lidic z mapy světa a zavraždění všech lidických mužů
celý svět. V hornickém městečku Stoke-on-Trent tehdy působil jako lékař a komunální politik
Dr. Barnett Stross, který byl iniciátorem hnutí Lidice budou žít! (Lidice shall live!) a založil
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finanční sbírku, do které přispívaly hornické rodiny. Tato sbírka nakonec činila 5,3 milionů
korun a po válce byla předána Československému státu jako základ pro nově vznikající obec,
jejíž základní kámen byl slavnostně položen po válce 15. června 1947. Na slavnostním
shromáždění hnutí Lidice shall live! v Stoke-on-Trent byl přítomen prezident Edvard Beneš
s manželkou Hanou. Květiny paní Haně Benešové předávaly 3 české děti ze Stoke-on-Trent,
mezi nimi byl i Asaf.
-pokračování článku naleznete v příštím čísle zpravodaje-

AČKOLIV DO OKURKOVÉ SEZÓNY JE JEŠTĚ DALEKO?
Text a foto: Antonín Nešpor

Podrápané ruce od vyvazování bujně rostoucích výhonků okurky “domácí” - do láku
nejlepší. Že přídomek domácí je nesmysl, se dalo tušit, ale co pamatuji, pěstujeme je
na malém záhonku, takže
jakoby u nás zdomácněla.
Největší zásluhu na všem
tom pěstování má ale moje
žena Pavla, která se s
vrcholícím létem stává duší
vší té kvetoucí rozbujelosti
na zahrádce.
Umění pěstovat různou
zeleninu neodkoukala od sousedů, jak by se dalo předpokládat, jež to jsou v
některých směrech daleko před Mičurinem, ale zdědila je po svém otci. Ten má určitě
radost, i když už nežije. Přinášel ze zahrady, co vypěstoval. Ve všech těch
zdeformovaných paprikách, či jiných vyzrálých plodech, pak manželčina matka, paní
Jindřiška Klesová, dokázala najít různé
grimasy a obličeje, ale hlavně je
dokázala velice věrně vyvést v
pastelových barvách. Připomínáme si
tím i letošní výstavu zeleninových
pastelů v Ateliéru v Kročehlavech. Která
pod názvem „Z naší zahrádky“ potrvá až
do začátku března.
K osobě paní Jindřišky Klesové (1925–
2011), která byla na sklonku svého
života rovněž občankou Lidic, je vhodné
poznamenat, že nakreslila, jako jedna
z prvních Památnou Lidickou hrušeň,
společně s Jiřím Hokůvem, Jitkou
Válovou a věnovala svoje dílo do
„Hrušňové sbírky“.
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NOVÝ KONTEJNER NA TŘÍDĚNÝ ODPAD – KOVY
Text a foto: Bohumil Kučera

Vážení občané, v obci byl
instalován nový kontejner na
tříděný odpad, má šedou barvu a
je určen pro ukládání kovů.
Umístěn byl k dalším
kontejnerům na stanoviště za
bránu mezi areálem Mateřské
školy a nákupním centrem.
Věříme, že tuto službu oceníte,
současně ale prosíme o striktní
dodržování instrukcí, ukládání jen určeného odpadu a
velikosti, která umožní odpad uložit dovnitř do
kontejneru.
Pokud je kontejner plný, není možné odpad ukládat
vedle kontejneru, ale je nutno vyčkat na jeho
vyprázdnění a uložit odpad později.
Buďte prosím ohleduplní ke svému okolí, udržujte
místo okolo kontejnerů v čistotě. Toto platí obecně
pro všechny odpady a kontejnery.
Současně avizujeme, že v brzké době bude
nainstalován další užitečný kontejner, speciální nádoba
na ukládání vypotřebovaných olejů. Budeme vás včas
informovat.

TERMÍNY ODVOZU VELKOOBJEMOVÉHO A
NEBEZPEČNÉHO ODPADU
-

sobota 23. března, neděle 25. června a 10. září 2017

Velkoobjemový odpad: 8,00 – 9,00 ulice Tokajická (parkoviště před školkou)
9,30 – 10,30 ulice Oradourská před č. p. 159
11,00 – 12,00 ulice Josefa Stříbrného (parkoviště u Oázy Lidice)
Kovový a nebezpečný odpad: 8,00 – 11,00 ulice Tokajická (park. před školkou)
Časy přistavení kontejnerů jsou orientační, děkujeme za pochopení. Stavební
materiály a sutě do kontejnerů vyvážet nelze!!!
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DOPROVODNÉ AKCE PAMÁTNÍKU LIDICE
Text: Mgr. Michaela Brábníková

18. 3. 2017 Fotografický workshop s Martinem Homolou. Tématem workshopu je fotografie
objektu. Vstupné 200,- Kč.
18. 3. 2017 Velikonoční výtvarná dílna pro děti. Vstupné 40,- Kč.
22. 4. 2017 Čarodějnická výtvarná dílna pro děti. Vstupné 40,- Kč.
19. – 20. 5. 2017 Noc s Andersenem. Určeno pro děti od 7 let. Vstupné 50,- Kč.
3. 6. 2017 Marmeládová dílna určená pro širokou veřejnost. Vstupné 100,- Kč.
17. – 21. 7. 2017 Letní výtvarné dílny pro děti. Dílny budou probíhat vždy od 8 – 16 hodin v Lidické
galerii. Zaměříme se na různé výtvarné techniky a zahrajeme si mnoho her. Dílny jsou určené pro děti
od 7 do 14 let.
7. – 11. 8. 2017 Letní dramatické dílny pro děti. Dílny budou probíhat vždy od 8 – 16 hodin v Lidické
galerii. Naučíte se základy jevištní řeči, vnímání partnerů na jevišti, vyzkoušíte si improvizaci, práci
s rekvizitou, práci s prostorem a mnoho dalšího.
23. 9. 2017 Sochařská dílna pro veřejnost. Vstupné 200,- Kč.
Dále by Vás mohlo zajímat:
V rámci aktuální výstavy Spectaculum aneb jak se žije umělci je pro veřejnost připraven doprovodný
koutek k výstavě. Zde můžete zjistit, co je to camera obscura, jak funguje. Zjistíte také, jaká
fotografie vznikla jako první – černobílá či barevná a můžete si zahrát hned několik kreativních her.
Závěrem Vám zasíláme plánované semináře a projekty určené pro odbornou veřejnost, které by
Vás mohly zaujmout:
Doprovodné programy pro školy k aktuální výstavě Spectaculum aneb jak se žije umělci:
Objev svůj příběh, človíčku! Program je určený pro MŠ.
Více na: http://www.lidice-memorial.cz/vzdelavani/pro-materske-skoly/programy-k-vystavam/
Všude samé obrazy aneb jak je to s vizuální komunikací. Program je určený pro I. stupeň ZŠ.
Více na: http://www.lidice-memorial.cz/vzdelavani/pro-i-stupen-zs/programy-k-vystavam/
Jak je to s reklamou? Program je určený pro II. stupeň ZŠ.
Více na: http://www.lidice-memorial.cz/vzdelavani/pro-ii-stupen-zs/programy-k-vystavam/
Právě probíhá registrace škol do Mezinárodní vědomostní soutěže Lidice pro 21. století.
Vědomostní soutěž Lidice pro 21. století vyhlašuje Památník Lidice, příspěvková organizace
Ministerstva kultury ČR, Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
v Praze. Jejím cílem je přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice, zavražděných
nacisty v roce 1942, a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech,
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vztahujících se k druhé světové válce a k nacistickým totalitním režimům 20. století.
Soutěž je určena dětem a mládeži z celého světa ve věku 10 - 19 let.
Vědomostní test a literární práci na dané téma budou registrovaní účastníci vypracovávat na svém
počítači v období 29. 1. – 26. 2. 2017.
Více na: http://www.lidice21.cz/
10. 3. 2017 Lidice jako místo paměti - seminář pro pedagogy a odbornou veřejnost
Seminář zaměřený na učitele dějepisu a příbuzných společenskovědních předmětů. Seminář
reflektuje „druhý“, poválečný život Lidic, v první řadě otázku proměny mediálních reprezentací Lidic a
kontextů, ve kterých se toto místo paměti objevuje. Seminář je akreditovaný MŠMT. Vstupné 300,Kč. Lektoři: Mgr. Jaroslav Pinkas (Ústav pro studium totalitních režimů), PhDr. Vojtěch Kyncl,
Ph.D. (historik, Historický ústav akademie věd České republiky)
Více na: http://www.lidice-memorial.cz/vzdelavani/seminare-pro-pedagogy/detail-seminare/mgrpinkas-phdr-kyncl-lidice-jako-misto-pameti/
duben - 2017 Studentská konference - Památník Lidice ve spolupráci s projektem Národní kronika
pořádá studentskou konferenci. Cílem tohoto setkání je poznávání svého národa skrze příběhy.
Žáci mají možnost se jako badatelé zasloužit o odhalení osudu československých občanů a historii
míst s příběhy spojenou. Jedná se o válečné hrdiny, ale i běžné občany, na jejichž život a život jejich
rodin měla válka vliv.
Více na: http://www.lidice-memorial.cz/projekty-a-souteze/studentska-konference-narodni-kronika/
28. 3. 2017 Sobě blíž
Památník Lidice, Kulturní památka Lety ve spolupráci s Muzeem romské
kultury a Cheiron T o.p.s., obecně prospěšnou společností založenou na principech komunitní práce
potřetí pořádají vzdělávací program pro žáky 8. a 9. ročníků a střední školy.
Více na: http://www.lidice-memorial.cz/projekty-a-souteze/sobe-bliz/

Memento Lidice a Concordia Pax si vás dovolují pozvat na 2.
setkání z cyklu

*LIDICKÝ SENIOR 2017*
v domě Oáza v Lidicích, J. Stříbrného 162 ve čtvrtek 30. března 2017
od 15 hodin
HOSTEM BUDE
Leonardo Teca
Farář Českobratrské církve evangelické v Kladně původem z Angoly
TÉMA BESEDY
Povídání s promítáním o Angole. O životě v ní, jídle, přírodě, lidech apod.
Na závěr krátká ukázka africké hudby (hra na buben)
Těšíme se na vaši návštěvu. Občerstvení, vstup volný.
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Vizitky

Letáky a Plakáty

Samolepky a Etikety Katalogy a Brožůry

Kalendáře

Kroužková vazba

