Milí a milé,
vítám vás v únorovém zpravodaji -. I dnes mám pro vás připravenou další porci
našeho Lidického herbáře, i přesto, že hlavní povolební plodinou by možná měla být
pohanka, osobně dávám raději přednost špaldě - , to je podle mého naprosto úžasná
plodina plná zdraví. A přitom velmi podceňovaná! Takže si jí kupte! Také se
zahřejeme výtečnou a přitom velmi jednoduchou polévkou z pórku, u které oceníte i
rychlou přípravu.
Přesto, že zima stále ještě neukázala svou pravou mrazivou bílou tvář, já osobně už se
nemůžu dočkat jara. Těším se na to, že až budu dělat březnový zpravodaj, budu jaru
zase o kousek blíž… Vaše Míša Klapalová, zpravodajka, která vyhlíží teplé a slunečné dny -

JUBILANTI V MĚSÍCI ÚNORU
Eva Výrutová
Libuše Řečínská
Lenka Dvořáková
Jitka Veselá

81
88
70
70

let
let
let
let

7.2.
8.2.
20.2.
23.2.

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti -

PODĚKOVÁNÍ  Ráda bych touto cestou poděkovala Obecnímu úřadu za dárkový balíček k mým
narozeninám a panu Tomáši Skálovi za příjemné popovídání a vzpomínání.
Jiřina Vaněčková

 Děkuji panu Tomáši Skálovi za milou návštěvu a předání dárku od OÚ Lidice
k mým narozeninám a zejména jsem také přivítal i milou návštěvu jeho maminky
Jany.
Jan Formánek

DOBRÁ ZPRÁVA PRO OBČANY!
Dotace z OPŽP na kompostéry pro občany byla schválena.
Po výběrovém řízení na dodavatele budou kompostéry připravené k odběru, odhaduji
termín na konec dubna až květen.
Veronika Kellerová, starostka obce
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PŘEŽIVŠÍ LIDICKÉ DĚTI NA PRAŽSKÉM HRADĚ
Text: www.csbslidice.cz

Marie Šupíková a Pavel Horešovský, přeživší lidické děti a významní členové naší organizace
přijali pozvání Kanceláře prezidenta ČR na společenské setkání s hlavou státu Milošem
Zemanem a jeho manželkou Ivanou, konané u příležitosti slavnostního zahájení 100 let oslav
republiky a 25. výročí vzniku České republiky. Vzhledem k tomu, že setkání probíhalo v týž
den, jako akce „Silver A v paměti tří generací“ se z pardubické akce omluvili. Součástí
setkání s prezidentem České republiky bylo představení výstavního cyklu Založeno 1918,
který představujeme níže.
O výstavním cyklu Založeno 1918
Výstavní projekt Založeno 1918 se skládá ze tří samostatných výstav, které se uskuteční
v roce 2018 na Pražském hradě. Výstava Labyrintem dějin českých zemí, která bude probíhat
od ledna do června 2018 v Císařské konírně, představí formou originálních archiválií a
dalších unikátních předmětů zlomové okamžiky ve vývoji českého státu od 10. století do
současnosti. Návštěvníci budou moci zhlédnout pohřební insignie Přemysla Otakara II.,
obdivovat se originálům svazků zemských desek pražských, brněnských, olomouckých a
opavských. Po delší době bude opět vystavena v originále tzv. Zlatá bula sicilská, zlatá bula
českého krále a císaře Svaté říše římské národa německého Karla IV. či Rudolfův majestát
pro evangelické stavy. Obdobně hodnotné exponáty pak zdokumentují zlomové okamžiky
vývoje českých zemí až do současnosti, a to včetně washingtonské deklarace a dalších
dokumentů českých panovníků a významných osobností.
V Jízdárně Pražského hradu budou moci návštěvníci zavítat na výstavu Doteky státnosti, která
proběhne od března do října 2018. Tato výstava, věnovaná především historii státních
symbolů, by měla být v kontextu dalších výstav připravovaných k výročí založení našeho
státu zcela výjimečná, a to nejen soustředěním zcela unikátních exponátů na jedno místo, ale i
svým architektonickým pojetím.
Právě příběhy vystavovaných předmětů budou tvořit osu celé výstavy, jejímž cílem bude
ukázat návštěvníkům, že ačkoliv byla řada státních symbolů v průběhu naší historie
mnohokrát zneužita, stále se jedná o tytéž symboly, za něž byli naši předkové ochotni položit
život. Součástí výstavy bude i klenotnice, v níž budou vystavena nejvyšší státní vyznamenání
udělovaná za uplynulých sto let a také unikátní archiválie, vážící se k přelomovým
okamžikům našich novodobých dějin, které se budou pravidelně obměňovat. Mezi významné
exponáty bude patřit kolekce dekorací Řádu Bílého lva včetně nerealizovaných návrhů,
prezidentský automobil Škoda VOS, text rozhlasového projevu prezidenta Beneše po jeho
abdikaci v roce 1938 s jeho poznámkami či dopisy Milady Horákové z žaláře.
Výstavní projekt zakončí výstava v Tereziánském křídle, která pod názvem Stráž na Hradě
pražském připomene od července do října 2018, že se vznikem Československé republiky je
neodmyslitelně i založení Hradní stráže. Prostřednictvím stovky fotografií a řady
trojrozměrných exponátů se návštěvníci budou mít možnost seznámit s celou její staletou
historií. Nikoliv náhodou bude tato výstava zahájena v době konání XVI. Všesokolského
sletu. Právě sokolové totiž vytvořili v říjnu 1918 první jednotku Hradní stráže.
Symbolické vstupné: 150Kč pro dospělého, 70Kč pro seniory, mládež a studenty při
zakoupení společné vstupenky na všechny výstavy.
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ZÁPIS Č. 23/2017 z veřejného zasedání OZ Lidice konaného dne
13.12. 2017 v 17:30 hodin v zasedací místnosti OÚ Lidice
Přítomni: T. Skála, H. Kohoutová, M. Klapalová, V. Kellerová, Ing. Monika Vaňhová
MBA, B. Kučera
Omluveni: M. Ramba
Ověřovatelé: T. Skála, H. Kohoutová
Zapsala: Michaela Klapalová
Zasedání zahájila starostka obce v 17:30, přečetla a doplnila program.
OZ program schválilo.
1) Schválení úpravy rozpočtu na rok 2017 a schválení rozpočtu na rok 2018
2) Návrh na zpoplatnění služeb vyplývající ze zákona 106
3) Schválení Nařízení obce Lidice maximální ceny za pronájem hrobového místa
a maximální ceny služeb souvisejících s nájmem hrobového místa
4) Informace o výsledcích výběrového řízení na opravu plotu v MŠ, opravu
komunikací, opravu elektroinstalace v obchodním středisku
5) Různé a) Projednání GDPR (ochrana osobních údajů)
b) Schválení keramické firmy na opravu zdi u parku v centru obce
c) Projednání schválení podání dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj
na opravu ulice Josefa Štemberky
Ad1) Schválení úpravy rozpočtu na rok 2017 a schválení rozpočtu na rok 2018
Starostka obce předložila OZ úpravu rozpočtu na rok 2017. OZ úpravu rozpočtu na rok
2017 schválilo a pověřilo starostku obce schválením posledních úprav rozpočtu na rok
2017.
Hlasování: Pro – 6 Proti – 0 Zdržel – 0
Dále starostka obce dala hlasovat o návrhu rozpočtu na rok 2018. OZ schválilo
rozpočet na rok 2018.
Hlasování: Pro – 6 Proti – 0 Zdržel – 0
Ad2) Návrh na zpoplatnění služeb vyplývající ze zákona 106/1999 Sb.
Starostka obce přednesla OZ návrh na zpoplatnění služeb vyplývající ze zákona č.
106/1999Sb. OZ tento návrh projednalo a schválilo zpoplatnění služeb vyplývajících
ze zákona č. 106/1999 Sb. dle platného Sazebníku úhrad (Finanční správa)
Hlasování: Pro – 6 Proti – 0 Zdržel – 0
Ad3) Schválení Nařízení obce Lidice maximální ceny za pronájem hrobového místa a
maximální ceny služeb souvisejících s nájmem hrobového místa
Starostka obce přečetla OZ ceny za pronájem hrobového místa a maximální ceny
služeb souvisejících s nájmem hrobového místa. OZ schválilo Nařízení obce Lidice
maximální ceny za pronájem hrobového místa a maximální ceny služeb souvisejících
s nájmem hrobového místa.
Hlasování: Pro – 6 Proti – 0 Zdržel – 0
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Ad4) Informace o výsledcích výběrového řízení na opravu plotu v MŠ, opravu
komunikací, opravu elektroinstalace v obchodním středisku
Starostka obce předložila OZ výsledky výběrového řízení na Rekonstrukci oplocení
MŠ Lidice. Do výběrového řízení se přihlásily dvě firmy:
a) RESADOPRAHA s.r.o. …………….. 398.554,- Kč s DPH
b) STAVBA BARTOŠ s.r.o. ………………423.275,53 Kč s DPH

Komise doporučila pro tuto akci Rekonstrukce oplocení MŠ Lidice firmu
RESADOPRAHA s.r.o. za cenu 398.554,- Kč s DPH.
OZ schválilo výsledky výběrového řízení pro tuto akci a pověřilo starostku obce
podpisem smlouvy s touto firmou.
Hlasování: Pro – 6 Proti – 0 Zdržel – 0
Starostka obce předložila OZ výsledky výběrového řízení na opravu místních
komunikací Lidice. Do výběrového řízení se přihlásily tři firmy:
a) POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s…………2.145 901,53 s DPH
b) FRONĚK, spol. s r.o. ………………………………….1.873 740,30 s DPH
c) STRABAG, a.s………………………………………..1.566 770,08 s DPH

Komise doporučila pro tuto akci Opravy místních komunikací Lidice firmu
STRABAG, a.s. za cenu 1.566.770,08 s DPH.
OZ schválilo výsledky výběrového řízení pro tuto akci a pověřilo starostku obce
podpisem smlouvy s touto firmou, za předpokladu, že obec Lidice obdrží dotaci na
tuto akci.
Hlasování: Pro – 6 Proti – 0 Zdržel – 0
Starostka obce předložila OZ výsledky výběrového řízení na Elektroinstalace Domu
služeb Lidice. Do výběrového řízení se přihlásila jedna firma:
DK ELEKTRO s.r.o…………………………………..930.235,- Kč s DPH

Komise doporučila pro tuto akci Elektroinstalace Domu služeb Lidice firmu
DK ELEKTRO s.r.o. za cenu 930.235,- Kč s DPH.
OZ projednalo výsledky výběrového řízení, vzalo na vědomí a pověřilo starostku obce
konzultací s odborným pracovníkem ohledně nabízené ceny.
Hlasování: Pro – 6 Proti – 0 Zdržel – 0
Ad5) Různé
a) Projednání GDPR (ochrana osobních údajů)
Starostka obce informovala OZ o vybrání firmy KEYSTONE COMPANY a.s.
v rámci Mikroregionu údolí Lidického potoka na analýzu GDPR.
OZ schválilo firmu KEYSTONE COMPANY a.s. na analýzu GDPR v rámci
Mikroregionu údolí Lidického potoka a pověřilo starostku obce podpisem
smlouvy s touto firmou.
Hlasování: Pro – 6 Proti – 0 Zdržel – 0
b) Schválení keramické firmy na opravu zdi u parku v centru obce
Starostka obce předložila OZ cenovou nabídku na opravu kamenné zídky
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z pískovce a dodávku nového kusu kamene u parku v centru obce firmy Mikeš
Kamenictví s.r.o. za 29.895,- Kč bez DPH.
OZ schválilo na opravu zdi u parku v centru obce firmu Mikeš Kamenictví s.r.o. za
29.895,- bez DPH a pověřilo starostku obce podpisem s touto firmou.
Hlasování: Pro – 6 Proti – 0 Zdržel – 0

c) Projednání schválení podání dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj na opravu
ulice Josefa Štemberky
Starostka obce podala OZ návrh na podání dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj na
opravu ulice Josefa Štemberky. OZ schválilo podání dotace na Ministerstvo pro místní
rozvoj a pověřilo starostku obce podáním dotace.
Hlasování: Pro – 6 Proti – 0 Zdržel – 0
Zasedání ukončeno v 18:50 hod.

TAJEMSTVÍ LIDICKÝCH ULIC: UL. DISTOMONSKÁ
Text: Wikipedia, extrastory.cz, halonoviny.cz

Foto:extrastory.cz, druhasvetova.com

Byl horký 10. červen 1944 a do řecké vesnice Distomo, ležící nedaleko slavné delfské
věštírny, vpadla jednotka SS ze 4. policejní divize pancéřových granátníků. Jako
součást „divokých represálií“ za partyzánský útok na konvoj jednotky řádili ve vesnici
pod vedením poručíka Fritze
Lautenbacha jako smyslů
zbavení. Vraždili každého, koho
našli…
Šílenému útoku neunikly ani
těhotné ženy a malé děti.
Ušetřen nezůstal ani místní kněz.
Distomonskému masakru padlo
za oběť 218 obyvatel vesnice.
Dodnes není úplně jasné, co bylo
příčinou. Oficiální verze
(hlásaná především Němci) zní, že byla německá kolona vozů napadena partyzány a
byla údajně zasažena kulometnou a minometnou palbou ze směru od vesnice Distomo.
Pravda o tom, jaká byla skutečná intenzita útoku a zda měli Němci nějaké mrtvé, je
dodnes zahalená v mlze. Zřejmě opravdu k nějakému útoku došlo, to ovšem nijak
neomlouvá německé běsnění. Případ byl dokonce prošetřován německou vojenskou
policií, ovšem závěr zněl, že brutální postup velitele Lautenbacha byl v pořádku. Byl
prý veden obavou o bezpečí jeho mužů.
V Řecku Distomo znamená dodnes zhruba stejné memento jako jsou pro nás Lidice.
Nesmyslné a nikdy nepotrestané vraždění obyvatel pokojné vesnice je temnou
kapitolou v dějinách Řecka.
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Přestože později řecké soudy přiřkly několika přeživším obětem finanční odškodnění,
německá strana ho nikdy neuznala s odkazem na již uzavřené mezinárodní smlouvy,
ve kterých se říká, že podle mezinárodního práva odpovídá za platby reparací státům,
nikoli soukromým osobám.
Spory s řeckou vládou probíhaly
od roku 1997 až do současnosti.
Distomo ve filmu
Píseň pro Argyris je
dokumentární film z roku 2006,
který podrobně popisuje životní
příběh Argyris Sfountouris, který
přežil masakr.
Masakr je také popsán
v experimentálním dokumentu
Petra Nestlera Von Griechenland
z roku 1966.

8. ROČNÍK POCHODU LIDICKÝCH ŽEN – PO STOPÁCH
POCHODŮ SMRTI
Text a foto: Milena Městecká

Propozice pochodu: K jádru pěších turistů se může přidat kdokoliv na trati.
Jedinou podmínkou je, že zvolenou jedno, či vícedenní trasu bez potíží zdolá.
Pochod je na vlastní nebezpečí vlastními silami a vlastním zásobením i noclehem.
Je třeba mít neustále na mysli, že pochod jde po stopách transportu smrti.
Aby byla zachována autentická trasa i podmínky pochodu uskutečněného ženami,
které byly tři roky internovány v koncentračním táboře Ravensbrück, je třeba se
přizpůsobit podmínkám, za kterých transport na konci války probíhal.
Na cestě ženy neměly možnost ubytování - po cestě zajít do restaurace - spalo se
většinou pod širým nebem na nepřátelském území, kde pomáhaly samy sobě.
Na počátku byla vzpomínka Lidické ženy Anny Nešporové, rozené Horákové
Antonín Nešpor z Lidic uchoval vzpomínku své maminky na její návrat se čtyřmi
Lidickými ženami v květnu roku 1945 z KT Ravensbrück zpět do Čech. Ženy ušly
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pěšky 470 km do Nového Boru. Tato vzácná vzpomínka, včetně míst trasy,
inspirovala v roce 2011 opakování pochodů smrti z KT Ravensbrück, které prošly
Lidické ženy a další vězeňkyně KT.
Další akce pro rok 2018:
11.2. Uničov - Troubelice - Úsov - Třeština - Mohelnice (25 km) - trasou pochodu smrti
válečných zajatců
4.3. Mladá Boleslav - Krnsko - Chotětov (18 km) – vzpomínkový pochod na pochod smrti
válečných zajatců
a zastřelení 13-leté Milenky Hážové z Mladé Boleslavi 8.3.1945 při průchodu zajatců
německou stráží
21.4. Mariánské Lázně - Úšovice – Pístov – Chodová Planá - Planá (21 km) –
vzpomínkový pochod na
pochod smrti vězňů do KT Flossenbürg a pochod smrti válečných zajatců
22.5. Nový Bor a Česká Lípa – vzpomínka na návrat pěti Lidických žen z KT Ravensbrück
do vlasti v r. 1945
2.6. Cínovec - vzpomínka u pamětní desky návratu 46 Lidických žen do vlasti v r. 1945
Co děláme:
S pomocí přátel z Lidic a vzpomínkám žijících Lidických žen p. Cábové, Kalibové a
Skleničkové a jejich potomků se nám podařilo zrekonstruovat dvě cesty návratu
Lidických žen z KT Ravensbrück do vlasti v roce 1945 a projít po jejich stopách. V
Novém Boru byla vysazena Lidická lípa, na Cínovci instalována pamětní deska jejich
návratu.
Navázali jsme pak pátráním po trasách dalších pochodů smrti vězňů KT a válečných
zajatců, kterých bylo velmi mnoho. Některé trasy pochodů se snažíme projít, třeba jen
symbolicky, jako jednodenní etapy. Většinou ve stejné roční době, stejný den, kdy tudy
prošel pochod smrti v roce 1945.
Pořádáme besedy, přednášky na toto téma, hledáme svědky, vzpomínky, navštěvujeme
hřbitovy, instalujeme pamětní desky nebo iniciujeme či pomáháme při jejich instalaci.
Podporují nás v tom velmi často místní aktivisté,zástupci obcí, včetně přátel z Německa
v oblastech, kde pochody smrti prošly. Velké zásluhy mají především Antonín Nešpor a
OS Lidice a Josef Doškář z Nového Boru – oba jsou přímými iniciátory pochodu
Lidických žen. Bez nich by se tento nápad nezrodil.

Kontakt: milena.mestecka@gmail.com, tel. 724 639 064, Antonín Nešpor, OS
Lidice, www.lidice.cz
Mohelnice

Pochody smrti byly apokalypsou závěru 2. světové války. V Evropě si vyžádaly na
250.000 životů
Oběti a utrpení vězňů a zajatců na pochodech smrti bylo
nezměrné. Přesto se na ně téměř zapomnělo. Situace na
konci války byla nepřehledná, nebezpečná. Mnohé hroby
nebyly a nebudou už nikdy nalezeny. Mnohé další jsou
zapomenuty, neoznačeny, beze jmen obětí. Trasy pochodů
jsou neznámé. Je málo míst, kde jsou o nich informace.
Letos projdeme a připomeneme další z pochodů smrti –
přidejte se k nám!

25.4.-1.5. 2018 Sachsenhausen – Crivitz (193km)
Letos poprvé neprojdeme trasy pochodu smrti Lidických žen
z KT Ravensbrück.
Vrátíme se k nim ale znovu ve výročním roce 2020. Hlavní
pochod věnujeme
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tentokrát mužům-vězňům z KT Sachsenhausen. Vězni ze Sachsenhausenu – na
pochod jich vyšlo 21.4. kolem 30.000 a směřovali na sever k Baltu - v závěru
pochodu smrti v lese u Crivitz právě Lidickým ženám a dalším českým vězeňkyním
velmi pomohli. Během pochodu však zažili muži mimo jiné hrůzný pobyt v lese u
Belowa – na 16.000 vyčerpaných vězňů nechaly stráže SS několik dní na holé zemi,
bez jídla, pití. Umíraly stovky vězňů denně. Dnes je zde Muzeum pochodů smrti
Belower Wald, které navštívíme, stejně tak jako Památník KT Sachsenhausen.
11.2. 2018 Uničov - Troubelice - Úsov - Třeština - Mohelnice (25 km)
Loňský rok byl nadále spojen s velkým pochodem smrti
válečných zajatců. V počtu
70.000 prošli přes naše území za kruté zimy v lednu-březnu
1945 z Horního Slezska
do Bavorska. Vzácné bylo setkání s panem Nesétem z
Třeštiny (poznala jsem ho díky
pořadu Stanislava Motla Mrtví na pochodu). Pochody
zajatců již několik let mapuje
na Severní Moravě a shromáždil svědectví téměř 150
pamětníků a další cenné
informace. Třeštinou projde naše první letošní trasa. Pomohli
mi velmi i p. Petr Majer
z Bystřice, p. Krůl z Muzea Tešínsko, Joanna Lusko z muzea v
polské Bytomi a
Muzeum a památník Stalagu Lamsdorf v polských
Lambinowicích.
4.3.2018 Mladá Boleslav - Krnsko - Chotětov (18 km)
Na cestě po stopách novozélandského válečného
zajatce
G.W.Clarka jsme doprovodili v srpnu jeho syna Glenna
Clarka. Díky Josefu Doškářovi a zastupitelům obce
Dolní Bousov se setkal s očitými
svědky pochodů smrti p. Pickovou a p. Bulínem. Z
pochodu smrti válečných
zajatců středními Čechami jsme vybrali letos další úsek
jako vzpomínkový pochod
na jejich utrpení a zastřelení 13-leté Milenky Hážové z
Mladé Boleslavi německou
stráží při průchodu zajatců Mladou Boleslaví. Za
podrobnosti o osudu školačky
vděčím paní Martě Králové, její vzdálené příbuzné.
Děkuji i za vzpomínku o dalším
postřeleném chlapci, kterou mi vyprávěl očitý svědek
zdejších pochodů smrti pan Josef Heisler.
21.4.2018 Mariánské Lázně - Úšovice – Pístov – Chodová Planá - Planá (21 km)
V západních Čechách opustíme pro letošek Žihli a projdeme trasu pochodu smrti
vězňů KT Flossenbürg. Touto oblastí křižovaly koncem války zbytky zubožených
vězňů, kteří útrapy pochodů přežili, stovky a desítky z původních tisíců. Nadále

9

umírali. V Pístově je pohřbeno 68 vězňů-obětí pochodu
smrti. V Mariánských
Lázních a Úšovicích si připomeneme také pochod smrti
válečných zajatců, kteří
tudy prošli v březnu do Bavorska. Osud zemřelých
zajatců z pochodu smrti, ale také
ze zajateckého tábora v Úšovicích je zatím nejasný,
snažíme se ho dopátrat.
Z minulých ročníků:
2011-2015 pochod smrti a návrat pěti Lidických žen
Ravensbrück-Nový Bor (475 km, 8.-22.5.)
2015-2017 pochod smrti 46 Lidických žen RavensbrückCrivitz (127 km, 28.4.-2.5.)
2015 pochod smrti vězňů / žen z KT Helmsbrecht do Volar, část Hostouň-Draženov (18 km, 22.4.)
2015-2017 pochod smrti vězňů z KT Schwarzheide, část Sebnitz-Zadní Doubice (18 km, 18.4.2015),
část Varnsdorf-Skalice (30 km, 18.4.2016), část Krásná Lípa-Varnsdorf (21 km, 22.4.2017)
2016-2017 pochod smrti válečných zajatců z Polska přes severní Moravu a Čechy do Weidenu v
Bavorsku,
část Česká Třebová-Choceň (24 km, 17.2.2016), část Česká Lípa -Rabštejn (24 km, 23.4.2016),
část Nový Jičín-Hranice (26 km, 28.1.2017), část Sobotka -Mnichovo Hradiště (31 km, 15.2.2017)
2016-2017 transport smrti vězňů KT Buchenwald,Ossendorf a Halle,vzpomínkové pochody na
osvobození vězňů,
Žihle-Mladotice (9 km, 21.5.2016), Žihle-Kralovice (15 km, 13.5.2017)

SILVER A V PAMĚTI TŘÍ GENERACÍ 2018
Text a foto: www.lidice-memorial.cz

Památník Lidice, pod záštitou ministra kultury a hejtmana Pardubického kraje, ve
spolupráci s Janou Bobošíkovou, za podpory Statutárního Města Pardubice a Města
Sezemice, pořádal desáté setkání pamětníků paravýsadku Silver A, ležácké tragédie,
pardubického odboje a jejich potomků.
V úterý 9. ledna se uskutečnilo již desáté setkání spolupracovníků operace Silver A,
členů jejich rodin a všech, kteří byli na této významné odbojové akci účastni. Akce
byla zahájena ve 14 hodin pietní vzpomínkou a kladením věnců. Účast na letošním
setkání byla zatím nejvyšší a k pomníku na pardubickém popravišti bylo položeno 35
věnců. Pietního aktu se zúčastnila celá řada osobností. Jmenujme alespoň ministra
kultury Ilju Šmída, 1. místopředsedkyni Senátu P ČR Miluši Horskou, primátora
města Pardubice Martina
Charváta, Janu Bobošíkovou,
KVV Pardubice, Velitelství
posádky Praha, 43. výsadkový
prapor Chrudim, představitele
měst a obcí, představitele
organizací ČSBS a ČsOL,
zástupce přeživších lidických
dětí a celou řadu dalších
pamětníků a jejich potomků.
Po uložení věnců následovaly
projevy ředitelky Památníku
Lidice Martiny Lehmannové, 1. místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horské,
10

ministra kultury Ilji Šmída a primátora města Pardubice Martina Charváta. Po
závěrečném zaznění státní hymny se většina účastníků přesunula do Sezemic, kde
následoval odpolední program.
V restauraci Sezemický dům se hlavní program odehrával od 15.30 hodin. Jako první
vystoupila opět ředitelka Památníku Lidice Martina Lehmannová. Své projevy také
přednesli vícehejtman pardubického kraje Roman Línek, pardubický rodák, velitel
Posádkového velitelství Praha Milan Virt, opět 1. místopředsedkyně Senátu
PČR Miluše Horská, spoluzakladatelka, jedna z ideových tvůrců tohoto setkání a
donátorka Jana Bobošíková. Závěrečný projev přednesl náměstek primátora města
Pardubice Jakub Rychtecký, který představil koncepci města Pardubice na

revitalizaci NKP Zámeček a na nové architektonické řešení tohoto pietního území.
Návrhy zaslané do architektonické soutěže na řešení NKP Zámeček, včetně toho
vítězného, si všichni přítomní mohli prohlédnout přímo v sále restaurace.
Největší ohlas ovšem sklidil historik Vojtěch Kyncl, který ve své přednášce hovořil
na téma "Váleční zločinci" a zaměřil se především na jejich poválečné osudy.
Nejsilnějším momentem celé přednášky pak bylo promítání československého
dokumentárního filmu z roku 1963 s názvem "Pohlednice pro kata". Tento film je
věnován terezínskému dozorci a vrahovi Stefanu Rojkovi a nechává velice sugestivně
promlouvat přeživší a svědky jeho brutálních činů v Malé pevnosti Terezín.
Herec Josef Somr potom přečetl ukázku z připravované výstavy "Lidice a doba
prezidenta osvoboditele". Panu Josefu Somrovi se dostalo zvláštního poděkování za to,
že se tohoto setkání zúčastnil již po desáté.
Hudební Vše doprovod celého odpoledního programu zajistila opět Ústřední hudba
Armády ČR.
Všem zúčastněným patří velké poděkování, stejně jako všem organizátorům,
podporovatelům a také všem, kteří se na konání setkání podíleli finančně, předně
potom, jako každý rok, paní Janě Bobošíkové.

10

DO HRUŠŇOVÉ SBÍRKY PŘIBYL DALŠÍ EXPONÁT
Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

Už v srpnovém čísle Obecního zpravodaje je na něj upozorněno, ale podoba v tištěné
verzi nebyla dosud zveřejněna. Jen pro připomenutí.
Žáci Moskevské výtvarné školy Yaroslava Murashko a Illia Zapolskii získali ocenění
v roce 2017 a byli pozváni k převzetí cen do Lidic, společně s ředitelkou Moskevské
školy, paní Olgou Tishinou.
V ČR strávili týden a poslední hodiny před odletem věnovali malbě s tématem Lidice.
Také významný ruský akvarelista, pan Vsevolod Romankov (zároveň porotce
Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice), si vybral objekt pro svůj akvarel –
Památnou Lidickou hrušeň.
Tak vznikl další obraz „Lidická hrušeň“, který byl posléze věnován do hrušňové
sbírky pro propagaci legendy hrušně.
Díky patří nejen autorovi, ale i vedoucí Lidické galerie a kurátorce MDVV Lidice,
paní Iloně Kasalické, která má na starosti celou výstavu.
Obraz je obraz a plastika je plastika, ale ve sbírce máme i literární dílko z pera
Kateřiny Lorencové, která v roce 2013 chodila do 7. třídy Základní školy Hornická
v Tachově:
„Můj vysněný den z pohledu lidické hrušně“
No konečně. Dneska jim
to nějak trvá. Zase, jako
každé ráno, jdou kolem
mě děti do lidické školy.
Už je vidím, je tam
Dagmar Veselá, sestry
Hanfovy, malý Vašík
Zelenka a s ním se batolí
Hanička Špotová a
spousta dalších dětí
z Lidic. Vídala jsem je
každý den na cestě do
školy a domů, ale to
jsem byla mladá a
vysoká skoro jako některé ty děti, jenom něco přes jeden metr. V jaké krásné vesničce
jsme si spokojeně žili. Až na ten den. Na den 10. června 1942. V ten den se to stalo.
9. června byl den stejný jako každý. Rodiče si šli po své práci, děti se učily a nejmenší
si hrály. A k večeru vtrhlo do naší vesnice neštěstí. Nečekaně jako drak. Mělo podobu
vojáků v uniformách. Obklíčili vesnici, všude se ozýval štěkot psů a pláč. Zmatení lidé
nevěděli, co se děje, ani já jsem to nevěděla. Nikdy nezapomenu, jak nedaleko ode
mne stříleli nebohé muže. Nejdříve je oddělili od manželek, dcer, babiček, matek a
potom je zničili. František Hanf byl hutník a měl tři dcery. Často kolem mě procházeli,
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on do práce a holky do školy. Anna, Marie a Veronika přišly při jediném výstřelu
krutého nacisty o otce. Při dalším o dědečka. Nikomu nepřeji takový pohled. Pohled na
smrt. Toho dne zavraždili nacisté 173 mužů z Lidic. Potom jsem viděla, jak odvezli
ženy a děti pryč a potom… potom pouze dým a kouř, štěkot psů a radost nacistických
bestií. Slyšela jsem, jak nacisté rozstřelují domy, statky a dokonce i kostel. Jedna rána
mi zachránila život. Rána, která mi vzala korunu. Oni si mysleli, že jsem mrtvá,
nestála jsem jim za to, aby mě vyvrátili ze země.
Mou krásnou vesničku úplně zlikvidovali. A já? Nebyla jsem mrtvá, mýlili se. Žiji.
Od toho dne už jsem stála jen na hřbitově. Ne ve vesnici, ale na hřbitově. Na hřbitově
Lidic. Stála jsem tam uprostřed ničeho, uprostřed masového hrobu. Už kolem mě
neprocházely děti do školy, otcové a matky do práce a babičky a dědečkové na
procházku. Vlastně kolem mě nebylo nic. Přála jsem si zase jednou vidět ty děti, ty lidi
z Lidic. Kéž by šel vrátit čas. Jenom na minutku. Nebo na den. Na můj vysněný, ale i
tak obyčejný den.
Skončila válka. Já jsem se shledala alespoň s některými Lidickými dětmi a jejich
maminkami. Vedle mě postavili nové Lidice. Lidice žijí. Nejsou na stejném místě jako
ty staré, ale jsou to mé nové Lidice.
Jezdí se tam na mne koukat spousta turistů. Já ale nepotřebuji slávu, já ji ani nechci, já
chci jenom na minutu uvidět lidi, které jsem vídala každý den, lidi, kteří mě vysadili.
Ty lidi, kteří mi dali život. Zemřeli krutou smrtí a já tomu nemohla zabránit.
Proto bych si přála na jeden den vrátit čas a všechny jednou zase uvidět.
Na malou chvíli.
Na den.
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Text: Irena Přibylová a Petra Radová

Vážení a milí,
měsíc únor, jakožto nejkratší měsíc v roce a současně probíhající jarní prázdniny, nám
letos nedává mnoho prostoru pro realizaci většího množství akcí či aktivit, ale přesto
se mohou všechny ženy a dívky těšit na Den pro královny. Milé dámy, přijďte si
s námi užít pohodové relaxační odpoledne! Nezapomeňte se na našich stránkách
předem přihlásit a objednat si vybrané procedury. Těšíme se na Vás!
Pro naše nejmenší, ve spolupráci s MŠ Lidice, opět připravujeme program „Příprava
na školku“, který je určen především pro děti, které v září 2018 nastoupí do MŠ
v Lidicích. Tento program zahrnuje - Den otevřených dveří v MŠ, návštěvy školky a
besedu s paní ředitelkou školky. S „Přípravou na školku“ začínáme v březnu a to
Dnem otevřených dveří spojeným s první návštěvou školky.
Program MC Lidičky na ÚNOR 2018
11. 2. 2018

od 14:00 hod. – Den pro královny.
Přijďte si odpočinout od každodenních starostí a pracovního stresu a užít si
pohodové odpoledne plné příjemných relaxačních procedur. Můžete se těšit na
služby masérky, pedikérky a manikérky nebo si můžete nechat pleť
hýčkat např. liftingovou kúrou či se nechat zdarma nalíčit.
Vstupné – něco dobrého na zub.
Pokud tedy máte chuť odpoutat se od Vašich běžných starostí, jste srdečně
vítány. Abychom měli pro každou z Vás dostatek prostoru, prosíme, přihlaste
se na www.mclididcky.cz a to nejpozději do 8. 2. 2018.

2. 3. 2018

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

„Příprava na školku“
Vážení rodiče, i letos bychom rádi touto cestou oslovili především ty z Vás, kteří se chystáte
ve školním roce 2018/2019 umístit své dítě do MŠ v Lidicích a pozvali Vás a Vaše dítě do
programu „Příprava na školku“.
Tento program zahrnuje:
- Den otevřených dveří v MŠ Lidice (2. 3. 2018)
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-

-

pravidelné návštěvy Vás a Vašich dětí v mateřské školce u nás v Lidicích, kdy jde
především o seznámení se s chodem školky, s dětmi navštěvujícími MŠ a s paní
učitelkami (březen – červen 2018, vždy první pátek v měsíci)
besedu s paní ředitelkou MŠ Mgr. Soňou Macháčkovou v mateřském centru, na které
se dozvíte například o současných problémech adaptace dítěte na školku, co dělat pro
to, abyste Vy i Vaše dítě zvládli nástup do školky v co největší pohodě a mnoho
dalších užitečných informací (červen 2018)

Navíc také můžete využít naší registrovanou dětskou skupinu a zahájit jejím
prostřednictvím zvykání si Vašeho dítěte na kolektiv stejně starých dětí bez přítomnosti
rodičů. Více informací k dětské skupině najdete na našich webových stránkách nebo nám
můžete napsat. Rádi se Vám a Vašim dotazům budeme věnovat.
Návštěvy školky budou probíhat pravidelně, vždy každý první pátek v měsíci od 9.30 hod.
První návštěva se uskuteční 2. března 2018 – tento den bude zároveň i DNEM
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ v Lidicích.
Pokud se chcete aktivit programu účastnit, napište nám na info@mclidicky.cz, abychom my i
paní učitelky v MŠ měli přehled o počtu dětí, které budou školku v rámci pravidelných pátků
navštěvovat. V případě dotazů nám napište nebo volejte na tel: 605 806 074.

INFORMACE PRO OBČANY
Občané,
Nabádáme ke všímavosti a obezřetnosti. Dle našich informací byly
v úterý 16. 1. 2018 přes den (!!!) vykradeny dva domy v sousedním
Buštěhradu, v pondělí 15. 1. 2018 pak i ve Středoklukách.
Drzost zlodějů nemá mezí, jak vidno.
OZ Lidice

ÚKLID ZAHRADY PO SILVESTRU
Text: Veronika Kellerová, starostka obce

Vážení občané, obrátila se na nás jedna rodina bydlící v Lidicích, se žádostí o
ohleduplnost při příštích oslavách konce roku 2018. Ač sami nepoužívaly petardy,
rakety a jinou pyrotechniku, tak přesto 1 .1. 2018 na své zahrádce našli spoustu
odpadu. Proto apeluji na sousedskou slušnost, pokud příště chcete střílet rachejtle,
snažte se najít místo, kde byste neohrožovali, nepoškodili nebo neznečistili zahrádky
svých sousedů. Děkuji za pochopení.
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POSEL NADĚJE V PŘÍBRAMI
Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

Málo kdo ví, že název „Posel naděje“ není původní. Patří však jednomu z exponátů
hrušňové sbírky, kterým přispěla paní
Jana Jíšová z Prahy v roce 2010.
Ztvárnila Lidickou hrušeň technikou
(výtvarnici vlastní), paličkovanou
krajkou.
V pátek 19. ledna byla slavnostně
zahájena výstava nazvaná, jak je
v titulku uvedeno. Památná Lidická
hrušeň je tím poslem naděje, že lze
přežít i to nejhorší řádění nacistů při
vyhlazení Lidic. V sálech domu Natura v Příbrami, jsou k vidění až do března t.r.
všechny exponáty, které ve sbírce máme. 68 děl monotématické sbírky může
návštěvník shlédnout včetně doplňujících informačních panelů, které seznamují
v kostce s Lidickou tragedií. Na
zahájení výstavy se přišli podívat nejen
obyvatelé Příbrami, ale hlavně žáci
Základní školy Bratří Čapků
s učitelským sborem vedeným paní
ředitelkou Mgr. Alenou Mašíkovou,
dále se přestřižení stuhy zúčastnil pan
ředitel domu Natura MVDr. Luboš
Gardoň a samozřejmě přišel i
příbramský aktivista pan Vlastimil Šustr, který se zúčastnil i vysazování štěpu Lidické
hrušně.
Velmi nás překvapila paní Danuše Kozlíková, která neváhala přejet celou republiku,
aby shlédla výstavu, kterou budeme zřejmě v tomto roce ve Valašském Meziříčí
rovněž vystavovat.
Mimo naší hrušňovou sbírku mohou
návštěvníci shlédnout také stálou
expozici obojživelníků a plazů ČR muzea
Sphingidae, která je rovněž v Domě
Natura.
Pod jednou střechou si lze prohlédnout i
sbírku vyřezávaných betlémů,
příbramských betlémářů. Obě poslední
jmenované expozice zabírají většinu
výstavní plochy v této moderní vícepatrové budově.
Otevírací doba je pondělí – neděle od 09:00 do 17:00 hodin.
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INFORMACE PRO LIDICKÉ RYBÁŘE
-

24. února 2018 od 10 hodin v restauraci Galerie v Lidicích
VČ schůze
- 28. dubna 2018 od 07 do 12 hodin se pořádají rybářské
závody na Lidickém rybníku, losování míst od 06:30 hodin

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané, rádi bychom se s vámi podělili o potěšující zprávu. Naše obec
obdržela od Ministerstva zemědělství z dotačního titulu Údržba a obnova kulturních a
venkovských prvků dotaci ve výši 700 000 Kč na obnovu chodníků v areálu lidického
hřbitova. Realizace se uskuteční v letošním roce v letních měsících. Současně s touto
akcí bude vybudována rozptylová loučka a opraveno kolumbárium. Nyní vybíráme
architekta, kterému zadáme vypracování studie na vzhled rozptylové loučky a
kolumbária, k těmto vizualizacím se budete moci vyjádřit na informační schůzce,
kterou máme do budoucna v plánu. O termínu schůzky budete včas informováni.
Vaši zastupitelé

LIDICKÝ HERBÁŘ: ŠPALDA A PÓREK
Dnes si představíme jednu bylinu, která je všeobecně profláknutá a známe jí všichni,
ale už možná nevíme, co všechno se v ní skrývá za poklady. A samozřejmě si
představíme i jednu, o které toho možná tolik nevíme, a kterou
osobně považuji za svůj osobní veliký objev minulého roku.

PÓR ZAHRADNÍ (Allium Porrum L.)
Fosfor v něm obsažený povzbuzuje mozek, je dobrý na
zácpu i nadýmání, obsažený draslík má diuretické vlastnosti.
Vitamín C a selen patří mezi antioxidanty, vláknina dobře
působí na střeva. Letní pór sklízíme od července do prvních
mrazíků, zimní sklízíme od září a můžeme ho využívat po
celou zimu až do nějakých -15 stupňů Celsia.
Nejvíce vitamínů má zelená část rostliny.
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PÓRKOVÁ POLÉVKA aneb v jednoduchosti je prostě krása - mňam!
1 pórek
2 lžíce másla
750 ml zeleninového vývaru
2-3 brambory
Sůl a čerstvě mletý pepř
200 ml smetany (na šlehání)
Pórek pokrájíme na kolečka. Zelené části dáme stranou. V hrnci rozehřejeme máslo a
bílé části na něm několik minut orestujeme.
Zalijeme vývarem a vhodíme zbylé zelené části pórku. Brambory pokrájejte na
kostičky, přidejte do hrnce a vařte zhruba 20 minut doměkka.
Pak z hrnce odebereme polovinu polévku a tu rozmixujeme dohladka, vrátíme zpět,
osolíme, opepříme, přidáme smetanu a prohřejeme.

PŠENICE ŠPALDA (Triticum spelta)
Špalda je nešlechtěný druh pšenice se specifickou
ořechovou chutí. Taková naše prapšenice V Evropě ji pěstovali již Germáni či Keltové. Na
naše území se špalda dostala ve středověku.
Používala se na pečení chleba i na jiné druhy
pečiva. Oproti šlechtěné pšenici obsahuje špalda
mnohem větší podíl bílkovin a minerálních látek (fosfor, zinek, hořčík, vitaminy
skupiny B,…). I proto se dnes vrací do běžného jídelníčku. Je vynikajícím
prostředkem pro stimulaci imunitního systému, podporu trávení a činnost střev. Není
vhodná pro bezlepkovou dietu. Špalda se používá také jako náhražka černé kávy.
Slupky špaldy se používají také jako náplň do polštářů.

ŠPALDOVÝ KUBA …veliké a výtečné překvapení - víc než mňam!
500g špaldy
2 cibule, 2 mrkve
1 uzené tofu
4-6 stroužků česneku
Sušené houby (minimálně hrst, ale klidně dvě pořádné, pokud milujete houby jako já)
Sušená majoránka (asi 2 lžičky)
Sůl, pepř, olej, petrželka kudrnka
Špaldu dejte přes noc namočit, potom vařte do měkka zhruba 30-40 minut. Houby
namočte v horké vodě. Cibuli nakrájíme a necháme jí na oleji zesklovatět, přidáme
mrkev nakrájenou na kousky, houby i s vývarem a krátce povaříme. Pak vsypeme
špaldu, pokrájené uzené tofu, prolisovaný česnek, kudrnku, majoránku, osolíme,
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opepříme, všechno důkladně promícháme a přemístíme do zapékací misky. Necháme
zapéct do zlatova při 170 stupních.

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY V LIDICÍCH
Text: Marek Veselý

Foto: Pavel Horešovský

Dva lednové víkendy (přesněji tedy pátky a soboty) žila celé republika historicky
druhou volbou prezidenta republiky…a pochopitelně tím žila i naše obec. A vzhledem
k vysoké volební účasti – v 1. kole 78% (v ČR 62%), v 2. kole 81% (v ČR 67%), bylo
u voleb v Lidicích opravdu živo. Jeden okrsek s jednou volební místností, jednou
stabilní a jednou přenosnou volební urnou, a hlavně jednou volební komisí zajišťoval
lidickým (i „přespolním“) voličům potřebný servis celkem 4 dny. Každý z vás se nám
legitimoval, takže vás vlastně známe, proto mi dovolte, abychom se vám představili
my: Miloslava Fricová, Dagmar Šauerová, Pavel Horešovský, František Ryšlink,
Marek Veselý a zapisovatelka Martina Toulcová. Prakticky při každých volbách píšu o
tom, že všechno je v lidech (jak jinak, že?). Zatím jsem nezažil členy volební komise,
kteří by si nerozuměli… i přes generační rozdíly. Myslím, že i tentokrát nám spolu
bylo dobře a doufáme, že se tato pohoda přenesla i na příchozí voliče. Rád bych znovu
všem členům poděkoval za jejich práci. S vámi – občany – se budeme těšit na viděnou
při nejbližších volbách, což uteče jako
voda, protože nás už v listopadu
čekají volby do místního
zastupitelstva.
Ve stručnosti uvádím výsledky obou
kol, ale komentářů se zdržím, protože
úsudek a názor má každý svůj.
Nepochybuji, že lidičtí občané jistě
nejen v rodinách, ale i všude, kde se
potkají, budou živě o výsledcích
diskutovat.
1. kolo: Miloš Zeman (36 %), Jiří
Drahoš (30 %), Michal Horáček
(10%), Pavel Fischer (10 %), Marek
Hilšer (9 %), Mirek Topolánek (3 %),
Vratislav Kulhánek (1 %), Jiří Hynek
(0,5 %), Petr Hannig (0 %)
2. kolo: Jiří Drahoš (56 %), Miloš
Zeman (44 %)
Na fotografii je zachycena nejstarší volička obce Lidice paní Miloslava Kalibová (v prosinci
oslavila 95. narozeniny), jedna ze dvou žijících Lidických žen.
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