Milí a milé,
a máme tu nový měsíc plný nových začátků Jak to vypadá venku, zdá se, že i léto se začíná ohlašovat a děti jsou jistě už nedočkavé
letních prázdnin. A já taky. Těším se, až sebou plácnu někde u vody s knížkou a budu
si užívat těch krásně teplých dní a slunečních paprsků.
Prozatím vám mohu nabídnout menší porci zpravodajského čtení, která nabídne vše,
co se v obci dělo, dít bude, nové články od pana Nešpora ohledně hrušní a jiných
zajímavostí, také si přečteme, jak jsme oslavili 8. květen, za jehož zorganizování
děkujeme nejen Junákům, ale především Českému svazu bojovníků za svobodu Lidice
a nakonec si počtete o naší vaší lidické grilovačce a dalších zajímavostech. Užívejte
měsíc a těším se na vás o prázdninách!
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka, která nasává sluneční energii -

JUBILANTI V MĚSÍCI ČERVNU
Ladislav HUML
Miroslav JIRAS

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti -

PODĚKOVÁNÍ  Ráda bych touto cestou poděkovala panu Rambovi za milou návštěvu a za dárek od
Obecního úřadu k mým narozeninám.
Jaroslava Mikolášková

 Velmi děkuji paní starostce Veronice Kellerové za milou návštěvu a za dárek
k mým narozeninám.
Vladimír Blumentrit

 Děkuji místostarostovi Tomáši Skálovi za milou návštěvu a za dárek od Obecního
úřadu k mým narozeninám.
Jaroslav Smutný

 Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se přišli rozloučit s maminkou paní
Hanou Buškovou a za projevené soustrasti.
Hana Šilhanová s rodinou
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ZÁPIS Č. 26/2018 z veřejného zasedání OZ Lidice konaného dne
17. 05. 2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lidice
Přítomni: T. Skála, V. Kellerová, Ing. Monika Vaňhová MBA, B. Kučera, M.
Klapalová, H. Kohoutová
Ověřovatelé: M. Klapalová, H. Kohoutová
Omluveni: M. Ramba
Zapsala: Martina Toulcová
Zasedání zahájila starostka obce v 18:00, přečetla a doplnila program.
OZ program schválilo.
1) Projednání žádosti Mementa Lidice o.p.s. o dotaci na rok 2018
2) Schválení Nařízení obce Lidice č.2/2018
3) Projednání projektu instalace kamer v obci
4) Projednání výsledku výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce ulice Josefa
Štemberky
5) Projednání přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukce ulice
Josefa Štemberky
6) Projednání výsledku opakovaného výběrového řízení na zhotovitele
rekonstrukce cestiček na hřbitově
7) Projednání výsledku výběrového řízení na pronájem zahradnictví ve vlastnictví
obce
8) Různé a) projednání zrušení wifi na Obecním úřadě na základě GDPR
b) schválení počtu členů Obecního zastupitelstva obce Lidice na volební
období 2018-2022
c) projednání žádosti Přemyslovské Střední Čechy o finanční podporu
d) projednání návrhu Přemyslovské Střední Čechy o vydání společné
publikace obcí
AD1) Starostka obce předložila OZ žádost Mementa Lidice o.p.s. o finanční podporu
pro rok 2018. OZ tuto žádost projednalo a schválilo finanční podporu ve výši
70.000Kč
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD1) Na základě změny zákona o pohřebnictví se zastupitelstvo obce rozhodlo na
svém veřejném zasedání dne 17.5.2018 na doplnění Nařízení obce Lidice, kterým se
stanovují maximální ceny za pronájem hrobového místa a maximální ceny služeb
souvisejících s nájmem hrobového místa na veřejném pohřebišti Lidice o položku 1
Kč/rok za užití rozptylové loučky.
Nařízení obce Lidice č.1/2018 z 13.12.2017, kterým se stanovují maximální ceny za
pronájem hrobového místa a maximální ceny služeb souvisejících s nájmem
hrobového místa a maximální ceny služeb souvisejících s nájmem hrobového místa na
veřejném pohřebišti Lidice se tady s účinností k 31.5.2018 ruší a s účinností k 1.6.2018
nahrazuje Nařízením obce Lidice č.2/2018 ze dne 17.5.2018.
OZ schválilo doplnění Nařízení obce Lidice, kterým se stanovují maximální ceny za
pronájem hrobového místa a maximální ceny služeb souvisejících s nájmem
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hrobového místa a maximální ceny služeb souvisejících s nájmem hrobového místa na
veřejném pohřebišti Lidice o položku 1Kč/rok za užití rozptylové loučky.
Dále OZ schválilo zrušení Nařízení obce Lidice č.1/2018 z 13.12.2017, kterým se
stanovují maximální ceny za pronájem hrobového místa a maximální ceny služeb
souvisejících s nájmem hrobového místa na veřejném pohřebišti Lidice s účinností
k 31.5.2018 a schválilo toto Nařízení nahradit Nařízením č.2/2018 ze dne 17.5.2018
s účinností k 1.6.2018.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD3) Starostka obce Předložila OZ rozpočet na instalaci kamer v obci. OZ tento
rozpočet projednalo, vzalo na vědomí s tím, že instalaci kamer odloží na příští volební
období z důvodu vysokých nákladů a pokusí se získat finance z určeného dotačního
titulu.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD4) Starostka obce předložila OZ výsledek výběrového řízení na akci: Oprava MK
č.3c v ulici J. Štemberky, obec Lidice.
Do výběrového řízení se přihlásily tyto firmy:
Stavební společnost Šlehofr, s.r.o., Prvomájová 2111, 153 00, Praha 5 – Radotín
s cenou 1.591.151,09 Kč bez DPH
Froněk spol. s r.o., Zátiší 2488, 269 01, Rakovník s cenou 1.045.305,02 bez DPH
AVE Kladno s.r.o., Smečenská 381, 272 04 Kladno – Rozdělov s cenou 1.355.305,02
Kč bez DPH
Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00, Praha 5 – Smíchov s cenou 728.996,19 bez
DPH
OZ schválilo výsledek výběrového řízení (firmu Strabag a.s.) pro akci: Oprava MK
č.3c v ulici J. Štemberky, obec Lidice a pověřilo starostku obce podpisem smlouvy
s touto firmou.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD5) Starostka obce informovala OZ o nutnosti schválení přijetí dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj na akci: Oprava MK č.3c v ulici J. Štemberky, obec Lidice.
OZ schválilo přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na tuto akci.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD6) Starostka obce předložila OZ výsledek výběrového řízení na akci:
„Rekonstrukce chodníkových ploch v areálu Hřbitova v Lidicích“
Do výběrového řízení se přihlásily dvě firmy:
Resado Praha s.r.o., Křenova 438/7, 162 00, Praha – Veleslavín za cenu
1.196.051,00 Kč s DPH.
Elektromontáže stavby s.r.o., Smečenská 1009, 274 01, Slaný za cenu
1.393.968,70 Kč s DPH.
Z účasti na výběrovém řízení nebyla žádná nabídka vyloučena. Firma Elektromontáže
stavby s.r.o. podala nabídku s cenou, která překročila maximální stanovenou cenu ve
výzvě zadavatele veřejné zakázky.
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OZ projednalo výsledek výběrového řízení, schválilo výsledek výběrového řízení, ale
vzhledem k vysoké ceně se momentálně realizace neuskuteční. OZ pověřilo starostku
obce, aby zjistila, zda by bylo možné změnit druh obrubníků, které by snížily cenu
realizace.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD7) Starostka obce předložila OZ výsledek výběrového řízení na pronájem
zahradnictví ve vlastnictví obce. Do výběrového řízení se přihlásili tři uchazeči:
Klára Koníčková, Šeříková 762, 273 54 Buštěhrad
- výše nájemného činí v prvním roce 7.000,- Kč měsíčně, poté 14.000,- Kč (
6.000,- Kč za bytové prostory, 6.000,- Kč za nebytové prostory a 2.000,- Kč
za garáž a „ bezprostředně přilehlou“ zahradu- pozemky nespecifikovány).
Předpoklad průběžné finanční spoluúčasti pronajímatele formou zápočtu
proti nájmu. O ornou půdu zatím nezájem, snad za 5 let.
ROZA CZ, s.r.o., 270 64 Mšec 211
- výše nájemného činí 16. 753,53 Kč/měsíc . Vzhledem k požadovanému
započtení nákladů na revitalizaci areálu ( nastalého za užívání uchazečem),
však cca 18 měsíců zdarma.
OK GARDEN s.r.o., Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4
- výše nájemného činí 50.000,-Kč/měsíc
tato firma hodlá využít veškeré nabídnuté pozemky
OZ projednalo výsledek výběrového řízení , schválilo dle doporučení hodnotící
komise firmu OK GARDEN s.r.o., Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4 a pověřilo
starostku obce podpisem smlouvy s touto firmou na záměr „Nájem zahradnictví
Lidice“
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD8) – a)Starostka obce podala návrh na zrušení hostovské wifi na obecním
úřadě na základě GDPR. OZ schválilo návrh na zrušení hostovské wifi na
Obecním úřadě.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0

b) Starostka obce podala návrh na sedm členů Obecního zastupitelstva obce Lidice na
volební období 2018-2022. OZ schválilo sedm členů Obecního zastupitelstva obce
Lidice pro volební období 2018-2022.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
c) Starostka obce předložila žádost Přemyslovské Střední Čechy o finanční příspěvek
5 Kč na obyvatele na rok na jejich činnost. OZ tuto žádost projednalo a schválilo .
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
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d) Starostka obce předložila OZ návrh Přemyslovské Střední Čechy o vydání společné
publikace obcí. OZ tento návrh projednalo a zamítlo.
Hlasování: Pro : 3 Proti: 1-(H.Kohoutová) Zdržel: 2-(B.Kučera, M.Vaňhová)
zasedání ukončeno v 19.00 hod.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Svoz odpadu
Připomínám další termín svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu bude
30.6.2018 v obvyklých časech:
Parkoviště ul Tokajická před školkou 8:00-9:00
Ul. Oradourská č.p. 159 9:30 – 10:30
Ul. J. Stříbrného Oáza 11:00 – 12:00
Nebezpečný a kovový 08-11:00 parkoviště ul. Tokajická
Kompostéry
Dále bych vás ráda informovala, že úspěšně proběhlo výběrové řízení na dodavatele
komposterů do vašich domácností a vyhrála firma MEVA Roudnice nad Labem.
Jakmile firma vyrobí a dodá dostatečný počet kompostérů pro celý Mikroregion Údolí
Lidického potoka, budeme je na základě vašich anketních lístků rozdělovat
Veronika Kellerová, starostka obce

LETOŠNÍ SHROMÁŽDĚNÍ U HRUŠNĚ
Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

Letošní shromáždění u hrušně vyšlo na jedničku, přestože shodou okolností nebylo
nijak propagováno. Na
Pietní území přišlo
k hrušni na sto dvacet
návštěvníků. Zahájení i
ukončení shromáždění
zajistil smíšený pěvecký
sbor Gambale z Prahy,
pod vedením
sbormistryně, paní Evy
Šuhajové.
Jako každoročně i letos
přispěl k dobrému
průběhu pietního
shromáždění pan Stanislav Motl svým neopakovatelným proslovem. Po přesunu
shromážděných do Oázy byla zahájena letos v pořadí již 17. výstava hrušňové sbírky.
Na jejím začátku, vystoupil sbor Gambale se svým programem, na jehož konec
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zařadilo skladby, které jsme si zazpívali všichni, tedy i návštěvníci výstavy. Letos nás
překvapila ředitelka ZŠ Bratří Čapků v Příbrami, paní Alena Mašíková, která nám do
sbírky věnovala svůj obraz. Ptáte se proč? Není třeba. V Příbrami jsme vloni na
podzim zasadili na pozemku školy už 23. Dceřinou hrušeň a paní ředitelka se připojila
svým dílem k těm, kteří chtějí svým dílem podpořit naše dlouholeté snažení při
rozšiřování všeobecného povědomí o Lidické historii. Na tomto místě se sluší
poděkovat všem, kteří se již dříve připojili k této naší nadčasové aktivitě.
Jiří Hokův, Jindřiška Klesová, Bohumil Kučera, Jitka Válová, Emil Hysek, Miroslav
Kubový, Alois Garamszegi, Jiří Karas, Raisa Alžběta Čampulková, Václav Mleziva,
Karel Šmíd, MUDr. Q. Jeřábek, A. Hamerský, Jiří Pergl, Přemysl Povondra, Jozef
Macko, Alena Hořejší, Milan Mysliveček, Milan Jíša, Rudolf Mach, Tatjana Tichá,
Alois Doležel, Bohumil Nečas, František Novotný, Milica Gédéonová, Jaroslav Vyšín,
Jana Jíšová, Jana Mikysková, Karel Huněk, Arno Čančík, Nikol Fíková, Alena
Karfíková, Pavel Hruban, Jan Eisenkolb, Iva Fryčová, Karolína Flégrová, Jaroslav
Turek, Milan Majerníček, Václav Frolík, kolektiv Mraveniště Tachov, Jakub Janča,
Marie Uchytilová, J.V.Hampl, Grossmannová Lenka, Autor neznámý „á la“ Vladimír
Věra Modrý, Karel Karas, Milan Petriščák, Kateřina Lorencová, Jan Samuel Šitta,
kolektiv dětí z Liptálu, Daniela Benešová, Pavel Beneš, Olga Vychodilová, Miluše
Šímová, Alena Antonová, Steve Shaw, Herbert Kisza, Bohuslav Valenta, Ladislav
Novák, Ruth Hálová, Jana Kotová, Petr Bláha, Miroslav Bürger, Vsevolod Romankov,
Veverušáci Beroun, Alena Mašíková.
Občanský spolek Lidice všem jmenovaným děkuje

LIDIČTÍ SI PŘIPOMNĚLI DEN VÍTĚZSTVÍ
Text a foto: www.csbslidice.cz

V den 73. Výročí ukončení II. světové války uctili obyvatelé Lidic oběti německého
nacistického běsnění položením věnce na
hrob lidických mužů. Pietního aktu v Den
vítězství se zúčastnili lidičtí občané, skauti
z oddílu Zálesáci ze střediska Junák
Buštěhrad „Stráž Lidic“ a za ČSBS Lidice
místopředseda bratr Pavel Horešovský,
přeživší lidické dítě a sestra Anna
Kovačíková. Obecní úřad Lidice
reprezentoval Miroslav Ramba. Kromě
samotného ukončení II. světové války si
tak lidičtí pravidelně připomínají tragický
osud vlastní obce, kterou němečtí nacisté
v červnu 1942 částečně vyvraždili, vypálili
a srovnali se zemí.
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Text: Irena Přibylová, Petra Radová
Vážení a milí,
poslední předprázdninový měsíc je tady a s ním i poslední akce letošního školního roku, které si
rozhodně nesmíte nechat ujít!
Červnový program zahájíme návštěvou mateřské školy s našimi nejmenšími v rámci programu
Příprava na školku. Hned vzápětí zveme malé i velké na tradiční sportovní Dětský den na fotbalovém
hřišti. A při poslední předprázdninové akci s námi můžete vyrazit na dobrodružnou výpravu za
pokladem.
Fungovat budeme i v červenci a srpnu - Prázdninová školička je letos již plně obsazená!
Od září se pak můžete těšit na zbrusu nový pravidelný program i další tradiční i netradiční akce. Více
se dozvíte v prázdninových vydáních Zpravodaje.
Přejeme krásné slunečné léto!

Program MC Lidičky na ČERVEN 2018
1. 6. 2018

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

2. 6. 2018

od 9:00 hod. – Den dětí – ve spolupráci s Obecním zastupitelstvem obce Lidice a TJ
Sokolem Lidice opět pořádáme akci ke dni dětí. Naše centrum bude připravovat
zábavné disciplíny pro malé děti a těšit se můžete i na stánek s domácími dobrotami.
Pokud byste se rádi výrobou něčeho dobrého zapojili a podpořili tak činnost Lidiček,
zavolejte (605 806 074) nebo nám napište (info@mclidicky.cz).

24. 6. 2018

od 16:30 hod. – Kouzelný slunovrat aneb Cesta za pokladem svatého Jana – vydejte
se s námi i letos na cestu plnou dobrodružství a úkolů, jejichž splnění nám pomůže
najít Svatojánský poklad. Nakonec se posilníme vlastnoručně opečenými buřtíky. Na
akci se máte možnost přihlásit do 20. 6. 2018 pomocí on-line registračního
formuláře, který naleznete na www.mclidicky.cz .

„KDYBYS BYL TŘEBA JEDINÝ, KDO MŮŽE ČI UMÍ
UDĚLAT CO JE TŘEBA, MUSÍŠ TO UDĚLAT…“
(Jiříh Regi Schams)
Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

Čas běží rychleji, než myšlenky, které nás provázejí po celý život, pokud patříme mezi
ty, které ještě dokážou oslovit. Na sklonku loňského roku jsme oslavili 95. narozeniny
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Paní Miloslavy Kalibové. Dnes nejstarší žijící Lidické
ženy. Pětadevadesátých narozenin se letos v únoru dožil
také brigádní generál Emil Boček, člen spolku pro
vytvoření památníku Josefa Horáka a Josefa Stříbrného
v Lidicích.
A tak pětadevadesáté narozeniny paní Winifred Plocka
(provdané za války Horákové) jsme oslavili začátkem
května ve středoanglickém městě Swindon. Paní Winifred
se těší dobrému zdraví a stále ještě mluví pěkně česky.
Navštívili jsme také Swindonský hřbitov Clermonth, kde
jsou uloženy ostatky jejího manžela Josefa Horáka, letce
z Lidic, který i za nás za všechny, kteří žijeme v Lidicích,
bojoval v RAF proti Hitlerovi.
Při této příležitosti nemohu nepřipomenout dvojjazyčnou
publikaci vydanou Památníkem Lidice pod názvem
„Stavíme nové Lidice“, která se jistě stane rozšířeným
průvodcem nové expozice vzorového domu čp. 116. Až ji
čtenář dočte, pozná, jaký vztah má její obsah k obci a k Lidickým letcům.
Ale vraťme se do Británie, kde se Josef Horák za války v roce 1941 oženil a posléze se
mu s Winn narodili dva synové, Václav a Josef. Na jeho hrob jsme přivezli opukový
kvádřík z naší zahrady, s nápisem Lidice.
O den později jsme se vydali do jižního Velsu, přesněji do obce, ve které byl v roce
1943 natočen režisérem Jeningsem, první film o teroru spáchaném Němci na Lidicích,
pod názvem „Ztichlá ves“. I zde mají už třetím rokem vysazen dceřiný štěp Lidické
hrušně a obyvatelé Cwmgieddu (tak se vesnice jmenuje) si ho
velmi váží, stejně jako si my vážíme jejich každoročních
vzpomínek na Lidice. Byli jsme přivítáni stejně upřímně členy
„Společnosti pro kulturní a jazykové dědictví oblasti
Ystradgynlais“, jako když před lety přijeli do jejich obce filmaři
natáčet snímek režiséra Pavla Štingla „Druhý život Lidic“. Ten
film odhaluje, až do revoluce tabuizované téma, které se dodnes
jen velmi obtížně objasňuje, protože 40 let kolující pověry a mýty
se nedají ve zkreslených lidských představách jen tak lehce uvést
na pravou míru. To, co líčí režisér Štingl v „Druhém životě Lidic“, vypráví o dříve
tabuizované historii Lidických letců. (Tento snímek byl předán Památníku Lidice, a
lze jej na vyžádání shlédnout.)
Nutné je upozornit, že i autorky zmíněné publikace
„Stavíme nové Lidice“ (Hédlová, Bechnerová,
Lehmannová), sdělují historii podle pravdy, nikoliv
podle doposud přežívajících polopravd, naopak na ně
poukazují. Od natočení Štinglova filmu uběhlo už
dlouhých 16 let. Cwmgiedd se od té doby moc
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Nezměnil, snad jen původní škola byla mezitím zrušena, ale mozaika, kterou tenkrát
při natáčení vytvořili žáci školy, byla přenesena do domu hornických tradic.
Protože do Británie odešli bojovat Stříbrný a Horák společně s jejich kamarádem
Václavem Študentem z Hostivice, navštívili jsme vojenský hřbitov Brookwood
v hrabství Surrey, kde je npor.let. Študent pohřben.
Přestože tato návštěva může působit tísnivým
dojmem rozsáhlých travnatých ploch, osazených
řadami tisíců hrobů, klid, který zde vládne, nutí
k zamyšlení, proč tu leží ti vesměs mladí muži a
ženy, daleko od domova, kam se všichni chtěli
určitě jednou vrátit. Těm všem jsme přijeli osobně
poděkovat, nejen za nás, ale i za všechny, kterým
se dnes v Lidicích dobře žije.
Československou sekci vojenského hřbitova Brookwood jsme vyhledali téměř na
konci tamní „Long Avenue“. Za špalírem obrovských sekvojí, usazen do trávníku zde
stojí, nepřehlédnutelný památník s českým lvem,
obklopený hroby Čechoslováků. V poslední řadě
nacházíme hrob Václava Študenta z Hostivice. Na
náhrobní kámen pokládáme další opukový kvádřík
s nápisem „Lidice“.
V paměti si vybavuji Študentův obličej ze svatební
fotografie mého strýce s tetou Winifred z roku 1941, kde
byl svému kamarádu za svědka. Stejně tak vidím před
sebou obličej Václavovy sestry Evy, ze snímku
pořízeného po válce na zahradě domu v Arbesově ulici
na Štěpánce v Kročehlavech, kde žili všichni moji
příbuzní. Potomky Evy Študentové z Hostivice sice
neznám, ale předsevzal jsem si, že je najdu pokud žijí,
abych jim předal tichou vzpomínku na jejich strýce, který se při operačních letech
setkával v kokpitu Wellingtonu s Josefem Horákem, obzvláště pak častěji po
„Lidicích“.
„Per ardua at Astra“ – v překladu „Přes překážky ke hvězdám“, čteme na průčelí
bílého pavilonu oficiální motto RAF. Tato
stavba uzavírá východní část vojenského
hřbitova Brookwood.
Naše příští návštěva Británie bude směřovat
do Stoke on Trent, kde mají od loňska
vysazenou dceřinou hrušeň. Samozřejmě, že
se chystáme navštívit i další místa, kde
Lidičtí letci prodělávali bojový výcvik a
rovněž vojenské základny, z jejichž „ranvejí“ startovaly bombardéry 311 perutě RAF.
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POZVÁNKA NA PIETNÍ VZPOMÍNKU
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BĚŽECKÁ ŠTAFETA
Zveme všechny lidické občany na 30. Ročník tradiční běžecké štafety Kladno –
Lidice- Včelákov – Ležáky ve dnech 23.-24.6.2018, pod záštitou prezidenta ČR. Tato
štafeta se každoročně koná na památku vypálených obcí Lidice a Ležáky. Slavnostní
zahájení se uskuteční v Kladně u sochy lidické ženy v areálu gymnázia. Start z Lidic
bude ve 21:15 od Obecního úřadu. Dále borci běží do Prahy – Staroměstská radnice,
dále přes Běchovice, Újezd nad Lesy, Úvaly, Český Brod, Kolín, Čáslav, Žleby,
Ronov nad Doubravou, Třemošnice, Seč, Bojanov, Nasavrky, Miřetice, Včelákov a do
Ležáků doběhnou v 09:45 v den pietní vzpomínky.
Případní zájemci o štafetový běh z řad občanů, třeba i na pouhé zahájení z Lidic, se
mohou hlásit na OÚ Lidice.

KVĚTEN V LIDICÍCH:DIVADLO, ČARODĚJNICE A
GRILOVAČKA
Text: Veronika Kellerová

Foto: Jiří Hýbl

Vážení a milí spoluobčané,
měsíc květen byl plný kulturních a společenských událostí. Paní Míša Indráková a pan
Jiří Černý, dobrovolníci z knihovny připravili pro děti krásné divadlo Tři čuníci a také
v rámci cyklu „Lidický senior 2018“ zajímavou přednášku o Kubě-perle Karibiku.
Ale prvně, kdy jsme se opět po dlouhé zimě ve velké počtu sešli, bylo tradiční Pálení
čarodějnic. Vím, že mě nyní opravíte, že píší o květnu a čarodějnice jsou v dubnu. Ale
jsou v podvečer Prvního máje a myslím, že se na mě nikdo z vás zlobit nebude.
Čarodějnice se letos velmi vydařily, jednak bylo nádherné teplé počasí a také přišlo
spoustu dětí i dospělých. Děti se vyřádily při tradičních soutěží pořádaných MC
Lidičky, dostali čarodějnické balíčky (něco dobrého na zub) . A jakmile dorazil
čarodějnický rej k rybníku, byla zapálena vatra, na které opět shořela jedna místní
čarodějnice. Letošní hranice byla účelově menší než jindy, protože díky větru jsme se
jako organizátoři báli hrozícího požáru. Doufám, že jste si všichni pochutnali na
opečených špekáčcích, zapili dobrým pivem a celý večer jste si náležitě užili. Velké
díky patří maminkám a pomocníkům z MC Lidičky za super hry pro děti a pomoc při
celkové organizaci . Děkuji také panu Mílovi Hanzlíkovi a Janě Pernerové za
připravené občerstvení. A nesmím zapomenout na dobrovolníky, kteří připravili dřevo
a následně postavili hranici – jmenovitě pan Miroslav Ramba, Petr Přibyl, Láďa
Krempa, Luboš Řádek a oba moji Markové Kellerové. Za úklid po nás všech musíme
poděkovat panu Petru Klímovi a TS Lidice.
8. května jsme tradičně oslavili Den vítězství položením věnce u společného hrobu
Lidických mužů a zde bych moc ráda poděkovala OO ČSBS Lidice a Junákům
Buštěhrad Stráž Lidic a také vám nemnohým občanům Lidic, kteří jste se této
slavnostní chvíle zúčastnili.
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A 19. května to vypuklo. První ročník Lidické grilovačky. Musím upřímně přiznat, že
když ještě ve 14.55 jsme na hřišti byli
ve složení já, Irena Přibylová, Vašek
Hanf , Míla Hanzlík s Janou
Pernerovou a samozřejmě čekající
učinkující , tak mi bylo úzko a hlavou
mi běželo, co budeme dělat s tou
horou naloženého masa . Ale než jsme
se všichni nadáli, hřiště bylo plné
soutěžící drobotiny a u grilu se Vašek,
Míla a Jana nezastavili. Ochutnala
jsem snad úplně všechno a nevím, co
bylo lepší, zda kuřecí křidélka nebo kuřecí špíz, také jelení špíz a steak neměli chybu,
grilované karbanátky a vepřová
panenka se přímo na jazyku
rozplývali a Jany plněné
žampiony a skvělá pizza bylo
završením krásného odpoledne a
večera. Děti ale i dospělí se moc
bavili při vystoupení kouzelníka
a všichni jsme společně řešili, jak
se mu do knížky a obrazu vešla
živá, bílá holubička? Večer jsme
se pobavili a snad i potěšili
romantickým ohnivým
vystoupením a celým večerem
nás provázela buštěhradská kapela pana Forejta, která také nezklamala a jejich Jede,
jede mašinka …. zvedla většinu z nás ze židlí. Doufám, že jste se všichni, kdo přišel,
pobavili, popovídali, ba i
seznámili s dalšími občany
Lidic a vy ostatní, co jste se
nemohli zúčastnit, tak snad
příště. A protože díků není
nikdy dost, tak poděkovat
se sluší paní Ireně
Přibylové za
spoluorganizaci akce, panu
Václavu Hanfovi, Mílovi
Hanzlíkovi a Janě
Pernerové za opravdu
úžasné speciality na grilu a manželům Jelínkovým za trpělivou obsluhu.
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O pochodech smrti ví další místa a další lidé
Prošli jsme čtyři vzpomínkové pochody na pochody smrti vězňů KT a válečných zajatců
Text a foto: Milena Městecká

24.4.-1.5.2018 KT Sachsenhausen-Crivitz (193 km)
V německém městečku Crivitz, dlouhých 500 km od našich hranic a pouhých 60 km od zálivů
Baltského moře skončilo v prvních květnových dnech před 73 lety martýrium pochodů smrti –
jen pro ty šťastnější, kteří přežili. V lesích kolem Crivitz čekalo na osvobození až na 16.000
bezprizorních vězňů. Mezi nimi i mnoho Čechoslováků.
Čechoslováci v ohrožení na severu
Německa
V případě 750 z nich známe jejich jména,
u mnohých jejich tváře, u několika i
osudy.
V repatriačním
táboře
v Neubrandenburgu byl vytvořen jejich
seznam. Podařilo se ho objevit díky
vzpomínkám Lidických žen, kterých zde
čekalo na návrat do vlasti 46. Paní
Miloslava Kalibová zmíněný seznam
pomáhala sestavit. Narychlo zřízený
československý výbor osvobozených
vězňů, vedený Antonínem Zápotockým,jej pak zasílal domů do Československa.
Ale pojďme zpátky v čase z Neubrandenburgu k osvobození u Crivitz. Pár kilometrů za
Crivitz už byla demarkační zóna. SS stráže prchaly za ni k Američanům. Z uniforem strhávali
nárameníky, někteří od vězňů brali vězeňské šaty. Měli se čeho bát v případě, že jejich
identita a hrůzné činy budou prokázány. Což se ve velké většině případů bohužel nemohlo
podařit. Z východu jim byla v patách Rudá armáda, která přinášela vězňům na pochodech
smrti tak dlouho očekávané osvobození. Snažila se o tisíce vězňů také co nejdříve postarat –
poskytnout přístřeší, jídlo, ochranu. Tohle vše a mnoho jiného nám vyprávěla paní Carmen
Langeová z muzea pochodů smrti z KT Sachsenhausen u Belowa. My jsme na oplátku
přivezli vzpomínky Lidických žen a dalších přeživších československých vězňů, dokumenty a
fotografie.
Muzeum u Belowa bylo zastávkou na našem sedmidenním 193 km dlouhém vzpomínkovém
pochodu z KT Sachsenhausen. Měli jsme za sebou tři dny pochodu, přes 100 km v nohách, tři
noci spaní v lese. Počasí nás letos nešetřilo. Aprílově se střídalo slunce, zima, déšť a hlavně
vítr, často přímo vichr. Noci i rána
chladná, i kolem 4°C. Pro zesláblé
vězně to na zdejších otevřených
pláních za mnohem chladnějšího
počasí muselo být smrtelné. Dopřáli
jsme si tedy u Belowa jeden den
spaní pod střechou. V pohodlí, ale
v dost
přízračném
sousedství
belowského lesa. Už když jsme
lesem přicházeli k muzeu, padla na
nás stísněná nálada. Tisíce vězňů
tehdy byli na obou stranách lesa,
obklíčeni řetězem SS stráží. Po
několik dní leželi na zemi, bez jídla, pití, bez pomoci nemocným a zesláblým. Vpravo muži,
vlevo podle průzkumů dokonce i ženy – naskýtá se tedy otázka, zda tehdy nešlo i o nějakou
část pochodu smrti vězenkyň
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z Ravensbrücku. Mezi kterými mohly být i ženy z Lidic. A možná i jedna ze tří nezvěstných
Lidických žen – dvě z nich vyšly z Ravensbrücku na pochod smrti a domů se už nevrátily.
Otazníků při našem večerním rozhovoru s paní Langeovou vyvstalo opravdu mnoho.
Hroby většiny obětí jsou neznámé
Z Belowa jsme vyrazili další
den přes nedaleký Grabow.
Tady se podařilo prosadit
zřízení provizorního lazaretu na
pomoc těm, kteří už z lesa u
Belowa nemohli pokračovat
dále.
Intervenoval
zde
i
mezinárodní Červený kříž.
Lazaret vedli sami vězni. 132
obětí, které ani přes poskytnutou
péči nepřežily, je pohřbeno na
hřbitově v Grabowě. Byl to
jediný hromadný hrob, který
uváděl počet obětí – nikoliv
jejich jména. Celá trasa pochodu
smrti ze Sachsenhausenu je
značena v každé obci pamětní
deskou. To je mezi pochody
smrti naprostá vyjímka. Deska uvádí údaj přes 6000 obětí pochodů smrti v oblasti
Sachsenhausen-Schwerin. Kde jsou tyto tisíce obětí pohřbeny však není známo. Ta představa
je opravdu děsivá. Potvrdila mi to paní Langeová. Ani v lese u Belowa nenašli pomocí
mnoha archeologických sond další hromadné hroby, znají jen jeden. Známých hromadných
hrobů je jen několik, my jsme navštívili tři z nich – u Belowa, v Grabowě a v Crivitz.
Setkání s místními lidmi na trase
Na naší cestě nebyla nouze o překvapení a zážitky. Hned první den v Sommerfeldu a
Hohenbruchu nás místní očekávali i s panem starostou města Kremmenu, pod který celá
oblast patří. Reagovali na oznámení v tisku, které jsem zasílala do všech obcí na trase a do
médií. Novináři u setkání byli a bleskově, hned druhý den zveřejnili články připomínající
pochody smrti a náš pochod. Doprovázela nás krátce první půl den také Annemarie z Drážďan
a pomohla nám se dorozumět s místními. Předchozí den jsme s ní strávili prohlídkou
památníku KT Sachsenhausen. Pro představu čím si vězni museli projít, než byli na pochody
smrti vyhnáni.
Třetí den přišlo další setkání. Za Netzebandem jsme se setkali s cyklisty z antifašistické
organizace VVN-BdA Schwerin. Už devátým rokem jezdí opačným směrem ze Schwerinu do
Sachsenhausenu a pochody smrti tak připomínají. Někteří z nich byli potomky těch, kdo byli
vězněni v KT Sachsenhausen. Na krátké zastávce na cestě jsme vyslechli jejich pohnuté
osudy – a dostali minerálku, banán na cestu. Měli doprovodný vůz, tiše jsme záviděli –
v dobrém. My měli zas jako budíček ranní zpěv ptáků v lese. Ještě teď nám schází.
Čtvrtý den nás ve Wittstocku čekal Wolfgang z Drážďan. Připojil se letos už počtvrté a došel
s námi až do Crivitz. Naopak do Crivitz nedošel Pavel. Na závěr předposledního dne
v Parchimu ho přepadla bolest, achilovka, už nešlo jít dál. Přepravil se s pomocí místních lidí
na nádraží. Vlakem dojel k našemu autu do Crivitz a poslední den pochodu strávil v něm.
Noha opuchla, zánět se zatím táhne. Přejeme abys byl brzy zas v pohodě, Pavle! Celý pochod
jsme tedy prošli letos tři, s Denisou a Vojtou. Díky za ten úctyhodný výkon, skvělou účast a
výbornou partu i náladu na trase. Brali jsme to jako rozcvičku na rok 2020, kdy chceme znovu
projít trasu pěti Lidických žen Ravensbrück-Nový Bor, 470 km, 14 dní. Takže už trénujeme.
---pokračování naleznete v červencovém čísle zpravodaje---
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