Milí a milé,
je to neuvěřitelné, jak ten čas letí. Ještě nedávno jsme se radovali z nového roku, všude
bylo plno sněhu, teploty byly na bodu mrazu a teď? Duben za dveřmi a my už divoce
vyháníme zimu a očekáváme krásné teplé dny. A pokud ještě pořádně nevíte, co
v tomto měsíci podniknout, tak mám tip - Letiště Praha slaví 80 let a u příležitosti
oslav výročí chystá spoustu zajímavých akcí. Sledujte bedlivě web, kde se průběžně
dozvíte informace k aktuálně chystaným akcím: www.letisteslavi80.cz
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka bedlivě sledující web -

JUBILANTI V MĚSÍCI DUBNU
SVOBODA Bohuslav
ENDRŠTOVÁ Vlasta
ŽEMLA Ladislav
MEZERA Jaroslav

2.4.
15.4.
16.4.
23.4.

75 let
70 let
92 let
80 let

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

PODĚKOVÁNÍ ZASLANÁ DO REDAKCE ZPRAVODAJE
 Velmi děkuji paní starostce Veronice Kellerové za milou návštěvu a za dárek
k mým narozeninám.
Marta Slavíková
 Upřímné poděkování za milou návštěvu paní starostky Veroniky Kellerové a za
dárek o Obecního úřadu.
Ing. František Slavík
 Děkuji paní Haně Kohoutové a Obecnímu úřadu Lidice za dárek, který mi byl
předán k mým narozeninám.
Libuše Řečínská
 Děkuji OÚ za dárek k narozeninám a Haničce Kohoutové za blahopřání a milé
popovídání.
Irena Čtrnáctá
 Děkujeme paní starostce Veronice Kellerové za Obecní úřad a paní Maruš
Štrougalové za Svaz bojovníků za dárek a kytičku k našim narozeninám a příjemné
posezení.
Věra Čepelová a Libuše Součková
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ŽÁDOST NA OBČANY…NĚKTERÉ…
Text: Bohumil Kučera, Hana Kohoutová Foto: Bohumil Kučera

Spoluobčané, někdo možná bude mít pocit, že se opakujeme, ale znovu musíme
požádat, abyste (někteří jen, většina postupuje správně) věnovali pozornost využívání
nádob na separovaný odpad.
Dnes byl opět
nalezen (a není
to bohužel
ojedinělé)
nesprávně
uložený odpad
do nádoby na
plasty.
O co jde:
nádoby na
separovaný
odpad jsou
trendem, ale
rozhodně
nejsou
garantované
a svým
způsobem to
je benefit
obce vůči
občanům, který se násobí získáním prostředků (pokud nebudou problémy) na
svoz nebezpečného odpadu ( u nás je 3x ročně). Oboje je hojně využívané a
problém je v tom, že o to můžeme kvůli několika jedincům přijít či to může být
omezeno. Tím pádem si budeme muset koupit větší popelnice či zdražit svozy
atd… To určitě nechceme, prosíme tedy o jistou disciplínu a odpovědnost a možná i
všímavost vůči jedincům, co to prostě zneužívají záměrně či je jim vše jedno…
Děkujeme vám za pochopení!

ODPADY VERSUS FINANCE ANEB PODÍVEJTE SE DO
PENĚŽENKY OBECNÍ I TÉ VAŠÍ
Text: Michaela Klapalová

Nedá mi to, a musím se k tomuto tématu také přidat. Nejen proto, že se mne to osobně
týká, neboť jsem ta, která se snaží třídit. Tak nějak mám osobně za to, že pokud
budeme třídit, umožníme tak recyklaci, ze které získáme nové zdroje surovin a energie
a nejenže tak budeme šetřit naši matičku Zemi, ale také ušetříme podstatné místo na
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skládkách. Mrzí mne potom, když se vleču s narvanou taškou papíru do modré, tedy
papírové popelnice, a najdu v ní alobal! Alobal patří do směsného odpadu, popřípadě
do speciálních nádob na hliník, toť pro příště. Pokud nevím, tak bude vždy nejsnazší
řešení hodit vše do směsného odpadu. Tím nikdy nic nezkazíte. Já pokud nevím, tak
používám svého nejlepšího přítele pana Googla. Výtečná webová stránka je:
www.trideniodpadu.cz (kde je mimochodem alobal na prvním místě).
Ale teď k tématu. Mám pro vás informace o množství vytříděného odpadu včetně
obalové složky, které naše obec vytřídila v období 1.10.-31.12.2016 a předala
k využití. Mám pro vás také informaci o výši odměny, kterou jsme jako obec obdrželi
od firmy EKO-KOM, a.s. právě za to, že TŘÍDÍME SPRÁVNĚ. Všem těmto
děkujeme, peníze, které se nám vrátí takto zpátky, dáváme opět zpět do rozvoje naší
obce, prostě a jednoduše proto, že tu chceme mít krásné místo k žití pro nás všechny.
Odměna celkem – 27 328,43 Kč
Z toho
1) odměna za zajištění zpětného odběru – 3 328,00 Kč
2) odměna za zajištění využití odpadů z obalů – 24 000,43 Kč za celkem 7,902 tun
Papír: 2,579 t – 3 988,93 Kč
Plast: 3,116 t – 17 442,17 Kč
Sklo: 2,162 t – 2 371,91 Kč
Nápojový karton: 0,045 t – 197,42 Kč
Díky dlouhodobé spolupráci průmyslu, obcí a měst v systému EKO-KOM, se ročně
podaří zajistit recyklaci a využití pro více než 75% obalů prodaných v České
republice, a to je opravdu skvělé číslo. Važme si proto věcí, které doma máme, a
važme si jich i poté, co se rozhodneme je vyhodit. Vyhoďme je chytře. Děláte to
nikoliv jenom pro sebe, nebo snad pro nás, ale pro své děti a pro děti svých dětí…
Děkujeme. -

VÝLET NA ČAPÍ HNÍZDO
Text: Veronika Kellerová, Michaela Klapalová

Jak už bylo řečeno minulý měsíc, pan Babiš nás, občany
Lidic, pozval na výlet do Čapího hnízda/Ekocentra.
Tento výlet se uskuteční v termínu 29. 4. 2017.
Odjezd autobusu je naplánovaný v 8:30 z parkoviště
před školkou.
Předpokládaný příjezd do Ekocentra je kolem 9:30.
Začátek prohlídky je naplánován na 9,45 hodin.
Oblečení se doporučuje sportovní.
Doprava i oběd v bistru U Čápa je zdarma.
Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě nebo osobně
na tel. čísle: 312 253 083.
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Usnesení zastupitelstva obce Lidice č. 18/2017
Na 18. veřejném zasedání zastupitelstva obce Lidice konaném dne 06.02.2017 bylo přijato
toto usnesení:
1. Zastupitelstvo obce schválilo:
a) program OZ
b) žádost spolku pro záchranu ohrožených živočichů AVES o finanční příspěvek ve
výši 5.000,- Kč
c) žádost Českého rybářského svazu, z.s. o finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč
d) odměny zastupitelů dle Nařízení vlády ze dne 28. listopadu 2016, kterým se mění
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
Starosta
23.453,- Kč hrubého
Místostarosta
17.007,- Kč hrubého
Předseda OZ komise+výboru
1.687,- Kč hrubého
e) podání žádosti o dotaci na Ministerstvo zemědělství na údržbu a obnovu hřbitovů
f) renovaci sportovních kabin na hřišti pouze při získání dotace
g) přijetí dotace na Lidický okruh 2016 z Fondu hejtmana Středočeského kraje ve
výši 8.000,- Kč
h) podání žádosti o dotaci z VPS Ministerstva financí pro rok 2017 na opravu
místních komunikací
i) Směrnici k postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební
práce
2. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
a) informace starostky obce o průběhu sporu vlastnictví pozemku p.č. 232
b) informaci starostky obce o výsledku soudního jednání sporu obce Lidice a panem
Františkem Kolářem na zrušení opatření obecní povahy – Územního plánu Lidice,
které proběhlo dne 31.01.2017 u Krajského soudu v Praze
3. Zastupitelstvo obce zamítlo:
a) žádost Spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
b) žádost IV- Nakladatelství s.r.o. o finanční podporu
4. Zastupitelstvo obce pověřilo:
a) starostku obce, aby vyvolala jednání s panem Hebelkou ohledně doplňujících
informací k jeho žádosti o stanovisko k dělení pozemků a stavbě technické a
dopravní infrastruktury
b) starostku obce podáním žádosti o dotaci z Ministerstva zemědělství na údržbu a
obnovu hřbitovů
c) starostku obce vypracováním studie na renovaci sportovních kabin na hřišti
d) starostku obce podáním žádosti z VPS Ministerstva financí pro rok 2017 na opravu
místních komunikací
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70. LET POLOŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAMENE V OBCI
LIDICE: POZVÁNKA
Srdečně Vás zveme na oslavu 70. let od položení základního
kamene obce Lidice, které se koná dne 27. května 2017 od
14:00 hodin.
Program:

o Předání symbolických klíčů od obce prezidentu
republiky Miloši Zemanovi a velvyslancům
Velké Británie a USA
o Předání symbolické růže velvyslanci Ruské
federace
o Vystoupení operní pěvkyně Marty Hanfové, dětí MŠ Lidice a pěveckého
sboru Buštěhrad
o Vystoupení zástupců mexické kultury – skupina Mariachi
o Vystoupení zástupců brazilské kultury – tanečnice samby a Tam Tam
Batucada
o Vystoupení zástupců britské kultury – skotský dudák
o Děti čeká Klaun Ferda
o Exhibiční vystoupení Armády ČR se zbraněmi
o K tanci a poslechu zahraje hudební skupina Fragment band
Věřím, že si všichni uděláte čas a na oslavě se společně setkáme - Více podrobností
naleznete v příštím květnovém zpravodaji. Důležité věci už ale víme nyní. Prezident
republiky Miloš Zeman přislíbil účast, a tak mu bude předán symbolický klíč od obce.
Stejně tak klíč poputuje do Velké Británie a Spojených států Amerických. Ptáte se
proč? Protože právě díky pomoci těchto zemí byla naše poválečná obnova mnohem
snazší a díky nim zde máme naši krásnou obec. Na pomoc Lidicím byly zakládány
sbírky, natáčely se filmy, konaly se divadelní hry a stavěly se pomníky.
Na těžké bomby bylo letci v československé zahraniční armádě psáno „Za Lidice“ a
„Za Ležáky“. Ruská federace v čele s generálem Pankovem zde na pietním území
vztyčila první pomník. Mexická obec San-Jeronimo-Aculco byla 21. Srpna 1942
přejmenována na Lidice, leckteré ulice křížem krážem po celém světě nesly název naší
obce, a po stejně tak nově narozená děvčátka dostávala jméno Lidice.
A díky všem těmto lidem jméno Lidic žije dál, a i díky nim i my můžeme žít dál v naší
krásné nové obci…
Příště vás podrobněji seznámím s programem této události, k vidění totiž bude i
výstava vašich fotografií z doby budování nových Lidic a života v nich.
Moc bych vám tímto chtěla také poděkovat, že jste vyslyšeli naši Fotografickou výzvu.
Na Obecním úřadě se nám již nyní sešlo mnoho neskutečných snímků, nad nimiž si
dovolujeme už nyní vzpomínat.
Věřte mi, bude opravdu na co koukat 6

Text: Irena Přibylová a Petra Radová

Vážení a milí,
naše dubnová nabídka akcí pro děti i dospělé se ponese v jarním duchu, protože „ Hurá! Jaro je
konečně tady!“ Program zahájíme další návštěvou našich nejmenších v mateřské škole, která proběhne v rámci
programu „Příprava na školku“.
Druhá dubnová sobota už pak bude patřit přípravám na Velikonoce. Dopoledne pro vás máme
připravené již tradiční Předvelikonoční hraní s hledáním vajíček a tvořivou dílničkou pro nejmenší.
Odpoledne pak bude věnované tvořivým dospělým a starším dětem, kdy proběhne Jarní a
velikonoční výtvarná dílna pod vedením Hanky Kohoutové, při níž využijeme nejen zakoupený
materiál a ozdoby, ale budeme tvořit i z březových větviček, skořápek od vajec atp.
Dubnový program pak vyvrcholí Pálením čarodějnic, na nějž jste tímto srdečně zváni!
Máte-li o některou z akcí zájem, nezapomeňte se opět včas přihlásit. Těšíme se na vás!

Program MC Lidičky na DUBEN 2017
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. Tentokrát se vydáme za dobrodružstvím s panem
Vajíčkem, budeme tvořit a hledat kamarády pana Vajíčka. 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.

8. 4. 2017

od 14:00 hod. – Jarní a velikonoční výtvarná dílna pro děti i dospělé –
přijďte si vlastnoručně vyrobit jarní a velikonoční dekoraci nebo věnec na
dveře. Všechen potřebný materiál, ozdoby i živé květiny do dekorací budou
k dispozici na místě. Cena dekorace bude stanovena dle použitého materiálu.
Letos pro vás máme připraveno několik variant levnější i dražší jarněvelikonoční výzdoby.
V případě Vašeho zájmu je nutná rezervace nejpozději do 2. 4. 2017, on-line
registrační formulář je k dispozici na www.mclidicky.cz.
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30. 4. 2017

od 18:00 hod. – Pálení čarodějnic. Již tradičně zveme všechny malé,
větší i dospělé na akci „Pálení čarodějnic“. Jako vždy se můžete těšit na
soutěže pro děti s malou odměnou, na lampionový průvod, pálení hranice u
sportovního rybníka a opékání buřtíků. I letos pro Vás bude otevřen stánek
s drobným občerstvením, pivem a alko i nealko nápoji. Pro děti jsou
připraveny čarodějné balíčky a opět vyhlašujeme soutěž o nejstrašnější
čarodějnou masku, proto se nezapomeňte stylově obléknout! Sraz v 18:00
hod. před budovou OÚ Lidice. Přijďte, těšíme se na Vás!

Květen 2017

Už nyní bychom Vás rádi upozornili na akce, které proběhnou v květnu. Jedná
se o Členskou schůzi MC Lidičky, z. s. (9. 5. 2017), třetí návštěvu MŠ v rámci
programu „ Příprava na školku“ (12. 5. 2017) a Den otevřených dveří v MC
Lidičky (23. 5. 2017).

VÝTVARNÁ DÍLNA V LIDICKÉ GALERII
Text: Michaela Brábníková

Srdečně Vás zveme na čarodějnickou výtvarnou dílnu pro děti, která se uskuteční
Kostým je vítaný!
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INFORMACE O DOPRAVĚ
Text: Veronika Kellerová, starostka obce

Vážení spoluobčané, 2. března 2017 se v zasedací místnosti Magistrátu města Kladna
uskutečnilo setkání zástupců obecních úřadů a ROPIDu, kde se jednalo ve věci integrace
veřejné dopravy v oblasti Kladenska a Slánska. Byly zde rekapitulovány průběžné kroky
vedoucí ke vzniku společného integrovaného dopravního systému Prahy a Středočeského
kraje. Byl přednastaven návrh linkového vedení a železnice. Předpokládaný termín realizace
integrace je od 1. 7. 2017. Čili zjednodušeně řečeno na jednu jízdenku se konečně i my,
obyvatelé obce Lidice z regionu Kladensko budeme moci projet celým Středočeským krajem
včetně Prahy na jednu jízdenku, čímž dojde k ušetření vašich peněz na dopravu. O dalších
změnách v dopravě vás budu informovat.

NOVÝ KONTEJNER NA UKLÁDÁNÍ „OLEJŮ A TUKŮ
Z DOMÁCNOSTI“ JE K DISPOZICI
Text a foto: Bohumil Kučera

Vážení občané, v obci Lidice byl
instalován očekávaný Kontejner na
ukládání olejů a tuků z domácností
(pozor NIKOLIV ale průmyslových a
motorových olejů, ty lze odložit do
nebezpečného odpadu 3x ročně).
Umístěn byl k dalším kontejnerům na
stanoviště za bránu mezi areálem
Mateřské školky a nákupním centrem.

Věříme, že tuto službu oceníte, současně
ale prosíme o striktní dodržování instrukcí,
ukládání jen určeného odpadu dle instrukcí
níže!
Dovolíme si Vás opravdu velmi důrazně
požádat, abyste kontejner dle návodu
využívali a v žádném případě nevylévali
oleje (ani z domácností, a motorové už
vůbec ne!) do kanalizace. Způsobuje to
velké problémy, a též se vystavujete riziku
možného postihu, zdroj a místo vypuštění
olejů do kanalizačního prostoru je
identifikovatelné!
Děkujeme za pochopení.
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ZPRÁVY Z MEMENTA LIDICE, O.P.S. – OÁZY
Text: Michaela Indráková

Probudím se v neděli ráno a uvažuji, kolikátého vlastně je. 19. března. Tak to bude
Josefa, Anička má 5 a pak – už zítra je zase uzávěrka zpravodaje! Nicméně jsem se
nepolepšila a psát jsem začala až v pondělí v ne úplně nejlepší zdravotní kondici. No
ale co, vezmeme to tedy tentokrát šmahem. Astronomické jaro už nám začalo, počasí
je už také trochu vlídnější (i když dnes?) a v Oáze už také máme pravidelný program.
Každé pondělí od 19 hodin se cvičí, v úterý od 13 hodin se povídá a vyrábí a poslední
čtvrtek v měsíci se setkáváme se zajímavým hostem. Letošní první setkání v rámci
„Lidického seniora 2017“ bylo setkání velice poučné. Pan Radek Hejret poutavě
vyprávěl o uprchlých vězních z Osvětimi, o pochodu, který se na připomenutí této
události každoročně chodí apod. Vše bylo provázeno fakty o hrůzách druhé světové
války, o koncentračním táboře Osvětim, o osudech tisíců Židů.
V dubnu se opět setkáme se zajímavým hostem – Mgr. Hayato Josefem Okamurou.
Jedná se o bratra známého politika, který pohovoří nejen o sobě, ale o celé jeho česko
– japonské rodině. Věříme, že i Vás náš host se zajímavým původem osloví a pobaví.
Program na duben 2017:
Každé pondělí (3.4., 10.4., 17.4., 24.4.) od 19:00 do 20:00 Jóga pro dospělé.
Vstup 70 Kč/hod, nebo 600 Kč/10 lekcí
Každé úterý (4.4., 11.4., 18.4., 25.4.) od 13:00 do 16:00 hodin - Klub Oáza.
Vstup 10 Kč za kávu, čaj
Poslední čtvrtek v měsíci, tj. 27. 4. 2017 od 15:00 hodin – 3. setkání z cyklu *Lidický senior 2017*
Posezení při kávě, čaji a něčem na zub s Hayato Josefem Okamurou – tlumočníkem a průvodcem,
který bude vyprávět úryvky ze svého životního příběhu.
Vstup volný

„PO-O A PO-SPA“
Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

V nadpisu článku jsou uvedeny dva slangové výrazy, používané převážně dětmi. Co
ale znamenají. Pro některé dětské duše jsou to výrazy plné očekávání. Že půjdou ze
školky dříve - hned po obědě, pro jiné, že se těší na hraní po poledním odpočinku.
Tyto výrazy jsou staré stejně jako naše lidická školka.
Tak to bychom měli letmý pohled do dětských duší.
Pamatuji si, jak se stavěl kulturní dům, obchodní středisko, ale i jak se hloubily
základy hasičárny. Tehdy přijel s velikým skřípotem bagr a zaryl se do obecního
pozemku. Všechno šlo ráz na ráz a požární zbrojnice byla na světě. Kdo by si tehdy
pomyslel, že si zde budou jednou hrát děti z nových Lidic.
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Budovu, kde bývala uložena
hasičská výstroj i výzbroj, a ve
kterých se scházeli členové
Spolku dobrovolných hasičů
Lidice, zdobil v průčelí "hasič". S
léty se ale postupně vytratil
význam této hasičárny, jak
jinak, postavené na návsi.
Nakonec, když začala dorůstat
nová generace lidických dětí,
bylo rozhodnuto, že obec
požární zbrojnici v těchto místech vlastně už nepotřebuje, ale že by se v Lidicích hodila spíš mateřská
školka.
Obsah požární zbrojnice byl přesunut do místností pod Národním výborem, kde byla původně
instalována telefonní ústředna věnovaná obyvatelům Lidic zaměstnanci firmy Tesla Praha Vršovice.
Málokdo si vzpomene, že ten dar pro Lidice inicioval technik Tesly, pan Antonín Šantroch.
Mateřská školka v Lidicích vznikla v roce 1972, přestavěním hasičárny. Veliká vrata od garáží
požárních vozidel najednou zmizela a místo nich se objevila dvě okna, jako obrovské oči, jimiž budova
patří na náves už plných 45 let.
Celá další desetiletí chodily děti do školky, v jejímž štítě
byl, oproti všem jiným školkám v širokém okolí, vestavěn
reliéf představující hasiče. Odvážný muž v helmici stojí na
žebříku a svírá požární hadicí s proudnicí.
Hasič, svého času nazývaný také požárník, má dodnes
sveřepý výraz bojovníka s ohněm, jehož jazyky jsou
nebezpečně blízko. Pískovcová skulptura byla při
nedávném zateplování školky ze štítu sejmuta a usazena
do trávníku školní zahrady, hned vedle vjezdu.
Přiblížíme-li se k pískovcovému hasiči a budeme-li
dostatečně potichu, pak možná uslyšíme, jak jeho
otevřená ústa dodnes volají: "VODŮ".

SOUSEDSKÁ ZABIJAČKA
Text: Veronika Kellerová

Foto: Zdeněk Novotný

Dne 4. března 2017 se na hřišti uskutečnila další, v pořadí
druhá sousedská zabijačka. Věřím, že jste si všichni na
výborných zabijačkových pochoutkách pana Miloslava
Hanzlíka a Petra Vaňhy pochutnali, a kdo vydržel, mohl
si zazpívat a zatančit společně s kapelou při českých
národních písničkách. Veselou atmosféru celého
slunečného dne si můžete připomenout na fotkách od
pana Zdeňka Novotného.
Také bych chtěla především poděkovat všem
dobrovolníkům, kteří se této akce zúčastnili, protože bez
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jejich pomoci při špejlování, udržování ohně, máčení a
ždímání housky, loupání několika kil česneku, cibule,
krájení velkého množství masa a jiných důležitých a
nutných prací by se zabijačka nemohla uskutečnit. Naše
společné poděkování patří i výborným lidickým
kuchařkám, které přinesli jako protiváhu zabijačce skvělé
buchty a koláče, jmenovitě paní Markétě Kaufmanové,
Lucii Novotné, Margit Řádkové, Ladislavě Šilhové, Janě
Jarošové a Hance Tykalové. A nesmím zapomenout
poděkovat paní Slávce Kopecké za krásné knihy, které
jsme za naši práci, od ní obdrželi.
Doufejme, že další ročník se opět uskuteční a povede, a
kdo budete mít zájem se k nám připojit, jste vítáni.

MÚLP POŘÁDÁ VÝLET NA SVATOU HORU U PŘÍBRAMI
Text: Veronika Kellerová

Vážení občané,
Mikroregion Údolí Lidického potoka opět pořádá výlet pro seniory mikroregionu,
který se uskuteční 18. května 2017. V tento den navštívíte Svatou horu v Příbrami,
bezbariérový přístup včetně výtahu je k dispozici. Předpokládaný odjezd z Lidic je
kolem 8:00 hodin a cena na osobu bude upřesněna později. Prosím, případné zájemce
o zájezd, aby se co nejdříve přihlásili na OÚ Lidice osobně nebo na telefonním čísle
312 253 083, 773 280 972.
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PŘÍBĚH ASAFA AUERBACHA, ŽIDOVSKÉHO CHLAPCE, II.
Text a foto: Marcela Kalibová, mluvčí OSL, archiv OSL

Návrat do osvobozené ČSR byl pro Asafa krutý. Své rodiče nenalezl, byli zavražděni.
Zůstala mu však širší rodina - bratr, babička a tety - sestry jeho maminky. U jedné
z nich žil, dokud se nepostavil na vlastní nohy. V r. 1950 se oženil s dívkou , se kterou
studoval na střední škole. Vystudoval statistiku, stal se inženýrem. Vychovali dva
syny.
Osud tohoto židovského chlapce skončil relativně šťastně – chlapec přežil v bezpečí a
svůj další život naplnil. Přesto stigma války v jeho duši přežívá. Těžké rány z dětství
jsou nezhojitelné. Pan Asaf mluvil o svém válečném osudu velmi prostě a jakoby
lehce, místy i žertovně. Ale také se mu několikrát vedraly slzy do očí, když mluvil o
statečnosti svých rodičů, zejména maminky, kteří se jich museli vzdát, aby je
zachránili a dokázali svůj strach před nimi skrýt.
Nedejme se však mýlit, protože oběti II. světové války, kterých stále s časem ubývá,
mají v sobě bolest. Je pro nás všechny dobře, že o svých osudech mohou nyní veřejně
mluvit a sdělovat dalším generacím To, co prožili, je vlastně nedávná minulost,
průměrná délka jednoho lidského života, kdy NĚKDO nadřazenější chtěl vymazat ze
světa jiné rasy, vesnice a celé národy. Je třeba nejen naslouchat, ale hlavně pochopit
varování těch, co své osudy museli prožít a naštěstí pro nás následující i přežili, aby
mohli svá svědectví vydat.
Po vyprávění pana Asafa Auerbacha vzpomněl pan
Antonín Nešpor, synovec mjr. Josefa Horáka, že na
shromáždění Lidice shall live! byl i jeho strýc, rodák
z Lidic, důstojník letectva R.A.F , který se nejenže
ihned zapojil do hnutí Barnetta Strosse a na mnohých
akcích seznamoval účastníky s Lidicemi a jejich
tragédií, ale ihned po návratu do osvobozené
republiky se zapojil do práce pro Společnost pro
obnovu Lidic. Avšak jako většina československých
bojovníků v zahraničních armádách byl po únoru
1948 vyhozen z armády a zbaven své hodnosti. V Lidicích mu byl stejně tak jako jeho
příteli, spolužákovi a spolubojovníkovi v R.A.F Josefu Stříbrnému upřen domov.
Nezbylo mu, než emigrovat za svou ženou a dvěma syny zpět do Anglie. Již v lednu
1949 se za dosud nepříliš jasných okolností zřítil při zkušebním letu a na následky
zranění zemřel. Osud Josefa Stříbrného, který zůstal v ČSR, byl podobně
poznamenán. Po Únoru byl též propuštěn z armády, zbaven hodností a dokonce na čas
uvězněn. Živil sebe a svou rodinu pomocnými pracemi, rodina byla v r. 1953
vypovězena z Prahy.
Zemřel předčasně ve svých 61 letech (1976) jako zlomenýčlověk. Vojensky byl
rehabilitován v r. 1969. Josef Horák se navrácení vojenských hodností dočkal až po r.
1989 in memoriam.
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V Lidicích jim však dosud jejich „provinění“ za více než pětiletý boj proti nacismu
odpuštěno nebylo. Paradoxem je, že člen vedení OO ČSBS Lidice šíří i v rozporu
s historickými fakty názor, že tito dva muži nesou odpovědnost za lidickou tragédii.
V této souvislosti si dovoluji reagovat na článek z únorového Lidického zpravodaje
nazvaný „Silver A v paměti tří
generací“ a kladu otázku vedení OO
ČSBS Lidice:
Jaký rozdíl spatřuje mezi hrdinstvím a
válečnými zásluhami radisty Jiřího
Potůčka, které vedly k téměř totální
likvidaci osady Ležáky (přežily jen
sestry Marie a Jarmila Šťulíkovy) , a
hrdinstvím a zásluhami lidických
rodáků – důstojníků Josefa Horáka a
Josefa Stříbrného, kteří byli nejen
hrdiny, ale též oběťmi, protože jejich
rodiny byly vyvražděny 16.6.1942
v Kobylisích.
Že by OO ČSBS Lidice za hrdiny
považovala jen ty, kteří padli, a mohla
klást na jejich paměť věnce? Kdo z lidických bojovníků za svobodu položil věnec a
hlavně vzpomínku na hroby svých vlastních rodáků? Kdo z nich jejich odvahu ocenil?
Vyprávění pana Asafa Auernbacha v Divadelní kavárně předcházela prezentace
výstavy nazvané Místa utrpení, smrti a hrdinství, vězni z českých zemích
v nacistických koncentračních táborech instalované v Obchodním centru Central
Kladno.
Na jejím vzniku se podílelo město Kladno a Historická skupina Osvětim a Památník
Terezín. Záštitu nad výstavou poskytl primátor města Kladna Mgr. Milan Volf.
Výstavu lze shlédnout do 31. března 2017 od 9 do 21. hodiny.

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

15.2. Sobotka – Kněžmost – Boseň – Mn. Hradiště (30 km) – na trase pochodu smrti
válečných zajatců
To jsme si připomínali na letošním druhém pochodu. Vyšlo nás pět, čtyři ženy, jeden
muž ve středu 15. února. Počasí skoro jarní, s lednovým pochodem nesrovnatelné. Ve
stejné době tudy v roce 1945 procházely pochody smrti zajatců a šokovaly místní
české obyvatelstvo. Pro ostatní jsem četla ze vzpomínek sestavených učitelem A.
Havlem z Bakova n. J. (archiv soutěží SPB): „Byl únor 1945. Po státní silnici od
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Jičína k Turnovu pochodovaly kolony trpících zajatců, většinou Rusů. Doprovázely je
početné eskorty Němců. V Újezdě pod Troskami odbočovaly na okresní silnici vedoucí
na Hrdoňovice a Mladějov na Sobotku a dál k Mnichovu Hradišti. Byl to smutný
pohled na ubožáky špatně ošacené. Někteří šli téměř bosi a všichni byli bídně živeni.
Poměrně lépe na tom byli Angličané, o něž bylo lépe pečováno. Tyto transporty šly až
z Polska a Východního Pruska. Když někteří zajatci klesli únavou a vyčerpáním, byli
na místě stříleni. Totéž čekalo ty, kteří se pokusili o útěk. A přece bylo hodně těch ,
kteří riskovali a utíkali, zvláště když vedla silnice mezi lesy. ...Sobotkou prošla i kolona
zajatých účastníků SNP ...“
Uvědomovali jsme si, že zajatci už byli tehdy téměř měsíc na pochodu, v mrazech,
mnozí umírali, byli nemocní. Naše trasa obcházela velkým obloukem přes Kněžmost a
Sobotku oblast hlubokých lesů a skal, jednu z nejkrásnějších v Českém ráji. Tehdy
však byla pro nacisty krajně nebezpečná, ve skalách kolem Valečova, Branžeže
operovali partyzáni. Později vyzrazená skupina majora Volka byla ještě těsně před
koncem války zajata a zničena. Kromě pomníku obětem této partyzánské skupiny
v Bosni a v Branžeži však po cestě žádná připomínka pochodu smrti válečných zajatců
nebyla. Jako by tudy ani
nikdy neprošli.
I přestože se často v literatuře
uvádí, že pohyby válečných
zajatců byly nepřehledné,
evidence chybí, jen místní
vzpomínky
a
hlášení
poskytují
nesouvislé
informace, osobně věřím, že
mnohá místa je možné
zmapovat a označit. Místa
průchodu, události, hroby
obětí. Těch je mnoho na
místních hřbitovech, často
vzorně udržovaných, což
těmto pochovaným právem
náleží. Jejich utrpení muselo být tehdy strašné.
Zveme vás na další akce – pochody a transporty smrti vězňů KT:
Už podruhé letos projdeme po stopách pochodu smrti, na který byly 27. a 28. 4. 1945
vyháněny ženy z KT Ravensbrück. Prošly ho i Lidické ženy, které zde byly vězněné,
včetně dosud žijících Lidických žen sester Miloslavy Kalibové a Jaroslavy
Skleničkové. Jim a paní Miladě Cábové, která předloni na podzim zemřela, jsem
vděčná za jejich osobní vzpomínky a inspiraci k pátrání po pochodech smrti. Tradičně
si připomeneme návrat pěti Lidických žen 22. 5. do Nového Boru a přejezd 46
Lidických žen 1. 6. přes Cínovec do vlasti.
Podívat se do Památníku KT Ravensbrück, z kterého náš pochod vyjde, každému
doporučuji. Největší ženský koncentrační tábor mi už přinesl poznání o osudech
mnohých žen. Těch šťastnějších, které věznění přežily, i těch které se nevrátily. Každý
rok jedu do místního archivu s dalšími jmény žen z Čech, ale i jiných zemí, o kterých
se během roku dozvím, že prošly Ravensbrückem. Vloni to byly třeba i dvě ženy
z anglického ostrova Jersey – Louisa Gould a June Sinclair. Obě v Ravensbrücku
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zemřely. První z nich, Louisa Gould, pomáhala na okupovaném ostrově Jersey zde
nasazeným sovětským válečným zajatcům. Byla zplynována na sklonku války. June
Sinclair, asi 22-letá, přišla do Ravensbrücku proto, že se bránila dvoření německého
důstojníka za okupace Jersey. Nepřežila, záznam o datu a podrobnostech její smrti
však schází.
Zážitkem je také pro mnohé, co pochod z Ravensbrücku už prošli, spaní „pod
širákem“. (i když není povinné pro všechny). Jinak to tehdy totiž nešlo. Šokující jsou
počty obětí v hromadných hrobech po cestě, obvykle v městech na hřbitovech kolem
200, 300 i 400. Oblastí procházelo mnoho pochodů smrti, uprchlíků. V Crivitz se
spojily i pochody smrti vězňů z Ravensbrücku a Sachsenhausenu, setkali se tam právě
české ženy a čeští muži poté, co je stráže SS opustili. Putovali pak ještě dlouhou
cestou do Neubrandenburgu a až odtamtud se vraceli začátkem června do Čech.
Pochod smrti vězňů ze Sachsenhausenu také plánuji v budoucnu projít – byl velmi
krutý a pro ty méně šťastné končil na severu u moře. Známý je příběh apokalypsy na
lodi Cap Arcona a dalších třech lodích, na které shromažďovaly vězně z pochodu smrti
s cílem potopit je na širém moři. Na jejich oběti upozorňuje velký památník na břehu
moře v Lübecku.
Letos v dubnu projdeme také další část trasy pochodu smrti vězňů z KT Schwarzheide.
Tento pochod je velmi dobře zmapován a označen na německé i české straně. Takové
kdyby to bylo do budoucna u všech tras pochodů smrti. A že jich na našem území je
mnoho. Počty obětí u nás dosahují téměř 10.000. I my máme hroby s velkými počty
obětí, 300 i 400 není výjimkou.
I proto chceme letos na závěr projít v květnu znovu vzpomínkový pochod na cestu
osvobozených vězňů z transportu smrti v Žihli. Vzpomínka je místními tradičně velmi
dobře udržovaná. Vloni jsme prošli pochod na počest mladotických, letos projdeme
cestu z Žihle do Kralovic. Kralovičtí občané nejen že pomohli s osvobozením vězňů
z transportu, ale také bleskově zřídili místní lazaret, který tehdy na sklonku války
mnohým zachránil život. Oblastí procházely i pěší pochody smrti, odborné a rychlé
pomoci nemocným a vysíleným vězňům bylo potřeba. Mnohým bylo pomoženo
v hodině dvanácté, mnohým už pomoci nešlo. Ti jsou pochováni na kralovickém
hřbitově.
22.4. Krásná Lípa-Horní Chřibská-Varnsdorf (21 km) – po trase pochodu smrti
z KT Schwarzheide
27.4.-1.5. Ravensbrück – Crivitz (130 km) – po trase pochodu smrti z KT
Ravensbrück
13.5. Žihle-Kralovice (15 km) – cestou osvobozených vězňů z KT Buchenwald,
Ossendorf a Halle

AUTOR KNIHY „HOLOCAUST, GENOCIDA A PRÁVO“
PROFESOR MICHAEL J. BAZYLER NAVŠTÍVIL LIDICE
Text a foto: Veronika Kellerová

Ve středu 8. 3. 2017 jsem na pozvání paní Marie Šupíkové byla svědkem velmi
milého a především zajímavého setkání, které zprostředkoval Památník Lidice,
jmenovitě paní Ivona Kasalická. Naši obec a Památník Lidice navštívil americký
profesor Michael J. Bazyler v doprovodu svého českého kolegy pana JUDr. Davida
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Kohouta, Ph.D. z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
Pan Michael J. Bazyler je profesorem práva na
Chapmanské Univerzitě ve státu California, USA a
projevil velký zájem setkat se s naší Maruškou Šupíkovou.
Profesor Bazyler je autorem knihy Holocaust, Genocida a
právo a na titulní stranu své knihy si vybral onu známou
fotku patnáctileté Marie Doležalové - Šupíkové z roku
1947, jak skládá přísahu před soudem v Německu u
Norimberského procesu. Pan profesor její fotku objevil
v Muzeu Holocaustu ve Washingtonu, velmi ho zaujala,
a byl nadšen, když se mohl s Marií osobně v Lidicích
setkat. Také ho velmi zajímaly pocity Marie, které jako
patnáctiletá dívka prožívala u soudu v Norimberku a když
Maruška vyprávěla, oběma akademikům vstoupily slzy do očí.
Pan profesor nás také informoval o zajímavé mezinárodní právní záležitosti, týkající se
osudu Lidic, jež dokazuje mezinárodní přesah a smutný význam Lidic pro světovou
historii a právo. Cituji JUDr. Davida Kohouta, Ph.D. - Odkaz zavlečených „lidických
dětí“ ovlivnil definici zločinu genocidy v mezinárodní Úmluvě o zabránění a trestání
zločinu genocida z 8. prosince 1948 (Českoslo-vensko ji ratifikovalo v roce 1950).
Úmluva uvádí ve svém čl. II definici zločinu genocida, kde se genocidou mimo jiné
rozumí i „násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné“. Jak uvádí Prof. Bazyler,
včlenění této formulace do definice genocidy bylo bezprostředně inspirováno osudem
lidických dětí, které byly v roce 1942 svévolně odebrány svým matkám a dány
k poněmčení.
Po besedě s paní
Šupíkovou oba
pánové navštívili
muzeum a pietní
území a poté odjeli
do Prahy, kde na
půdě University
Karlovy, naší
nejstarší české
univerzity, čekala
pana profesora
přednáška. A on se
upřímně těšil, jak
bude studentům vyprávět o setkání s dívkou, nyní už ženou, z titulní strany své
odborné publikace.
Kdo budete mít zájem si knihu prohlédnout nebo přečíst (je v angličtině), je
k dispozici v naší Lidické knihovně i knihovně Památníku Lidice.
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PODĚKOVÁNÍ Z BUENOS AIRES OD LÍDICE ROBINSON
Text a foto: Zdeněk Fous,

Lídice Robinson s dcerou Anitou i přítelem
Juanem Borjou děkují dobrým lidem z Lidic,
kteří ji podpořili v těžké životní situaci. Lídice
Robinson se zároveň všem omlouvá.
Domnívala se, že letos v červnu přijede s celou
rodinou do Lidic, ale protože měla v poslední
době osobní problémy, byla by ráda, kdyby
mohli všichni přijet do Lidic až v roce 2018.
Ekvádorka Lídice Robinson, operní pěvkyně,
mezzosopranistka je v současné době sólistkou
největšího divadla opery v Latinské Americe,
Teatro Colón v Buenos Aires. V Lidicích
vystoupila v červnu 2012 při děkovném
koncertu k 70. výročí lidické tragedie. Ráda si
připomíná svůj pobyt v naší obci, jejíž jméno
hrdě nosí. Nikdy nezapomene na vlídná přijetí
mnoha lidí, a neopakovatelnou atmosféru
Lidic.

POZVÁNKA K PIETNÍMU SHROMÁŽDĚNÍ U HRUŠNĚ
Text: Antonín Nešpor
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Chystáte se

letos na rekonstrukci bytu,
domu nebo stavbu plotu?
Ar.deco&rekonstrukce je spolehlivý
rodinný dodavatel stavebních prací.

5¼GL9¼PVHVWDYÈPHQD]¼NODGö
SRSW¼YN\FHQRYØUR]SRèHW
POŠLETE NÁM NEZÁVAZNOU POPTÁVKU NA :
ja.cizmar@gmail.com nebo volejte na 608 134 133.

www.rekonstrukce-ardeco.cz

Ar. deco&rekonstrukce

Vizitky

Letáky a Plakáty

Samolepky a Etikety Katalogy a Brožůry

Kalendáře

Kroužková vazba

