Milí a milé,
prázdninová letní horka nám už snad končí, opět nastává čas vrátit se do školních
lavic, a já si naopak v září vychutnám dovolenou a odpočinu si Takže dneska bez řečí a hurá do čtení!
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka, která si dává nohy hore

JUBILANTI V MĚSÍCI ZÁŘÍ
Zdeňka Vlasáková
Václav Zelenka
Helena Adamcová
Josef Slavík
Blanka Müllerová

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti -

PODĚKOVÁNÍ  Děkuji OÚ – jmenovitě paní starostce Veronice Kellerové a Tomáši Skálovi, ČSBS
Marušce Štrougalové, Ljubě Hédlové a Petrovi Müllerovi za přání, květiny a dárky
k mým narozeninám. Děkuji jim za milou společnost a věřím, že si tuto chvilku
zopakujeme i v příštím roce. Současně děkuji paní ředitelce Martině Lehmannové
za velmi milý dopis za Památník Lidice, zaslaný k mým narozeninám. Děkuji.
Marie Šupíková

 Srdečně děkuji Tomášovi Skálovi za blahopřání, milou návštěvu a dárek k mým
narozeninám.
Jiří Záruba

 Chtěla bych touto cestou poděkovat starostce naší obce, paní Veronice Kellerové,
za milou návštěvu a dárek u příležitosti mého životního jubilea.
Děkuji taktéž za přání a dárek paní Marii Štrougalové za ČSBS Lidice.
Bylo to velmi přátelské, příjemné a srdečné odpoledne.
Anna Kovačíková

 Děkuji paní starostce Veronice Kellerové za milou návštěvu a dárek k mým
narozeninám.

Miroslava Blumentritová

 Ráda bych touto cestou poděkovala Obecnímu úřadu a starostce Veronice
Kellerové za účast na pohřbu mojí maminky a za květiny.
Romana Čtrnáctá
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Památník Lidice a Obec Lidice ve spolupráci
s Mercedes-Benz, AUTO SCHWAB, Junákem Buštěhrad „Stráž Lidic”
pořádají spanilou jízdu veteránů

LIDICKÝ OKRUH 2018
8. 9. 2018 od 10:00 hodin

Program:
10.00 - 11.00 Sraz účastníků před Lidickou galerií, doprovodné programy
11.00 - 12.00 Prohlídka veteránů a jejich hodnocení v anketě diváků,
hodnocení nejlépe oblečeného elegána okruhu
12.00 - 13.00 Start spanilé jízdy na trase
Lidice - Makotřasy -Běloky -Hostouň - Dolany - Hřebeč - Lidice
13.00 - 13.15 Vyhlášení vítězů diváckých anket a odborné poroty před Lidickou galerií
13.30
Ukončení akce
14.00
Položení kytice u sousoší lidických dětí
Hudební doprovod skupina Fragment Band
Vystoupení Postoloprtských mažoretek, tvořivá dílna pro děti, jízda kočárem,
ukázky práce záchranné služby Kladno, Sboru dobrovolných hasičů Středokluky
a Hřebeč, skákací hrad, výstava historických kočárků, výstava historie Lidického
okruhu.
Ochutnávka moravských vín z vinařství Schwarz, malý jarmark.
Občerstvení po celý průběh akce zajištěno.
Moderuje: Jiří Vaníček

přihlášky zasílejte na klimova@lidice-memorial.cz
informace naleznete na www.lidice-memorial.cz

(1) Nástup do vozidla PID je možný s aktivovanou a platnou jízdenkou

Všechny výhody
ve vašem telefonu

• Aplikace vám doporučí nejlevnější jízdné pro vaši trasu v PID

• Nakupujte jízdenky PID dopředu a aktivujte je,
až budete potřebovat (1)

• Sledujte aktuální volná místa na parkovištích P+R

• Přepošlete jízdenku PID rodině nebo svým přátelům

• Sledujte platnost vaší jízdenky PID

• Využívejte aplikaci nejen pro cesty v Praze,
ale i ve Středočeském kraji

• Můžete využít také při cestování vlaky PID
a příměstskými autobusy PID

• Plaťte za jízdenky bankovní kartou nebo pomocí
Masterpass

• Vyhledejte si jednoduše spojení veřejnou hromadnou
dopravou v PID

a nakupujte jízdenky PID přímo z mobilu

Stáhněte si mobilní aplikaci PID LÍTAČKA

pid.litacka.cz | 246 030 970

• Využití SMS jízdenky (platí jen v pásmu P, neplatí v pásmech
0, B a ve vnějších tarifních pásmech a ve vlakových spojích)

• Využití stávající papírové jízdenky

• Zaplacení jízdného bezkontaktní bankovní kartou
ve vybraných tramvajích

• Zakoupení prostřednictvím nové mobilní aplikace PID
Lítačka s možností nákupu všech druhů krátkodobých
jízdenek PID a cestování nejen v Praze, ale i Středočeském
kraji (platí ve všech pásmech PID)

(s platností až 3 dny)

POŘIĎTE SI KRÁTKODOBÉ JÍZDNÉ PID

Jezdím občas

Využijte nový e-shop pid.litacka.cz s možností pohodlného
nákupu libovolného kupónu PID online bez nutnosti validace
ve stanicích metra nebo zakupte kupón PID na stávajících
kontaktních místech Dopravního podniku.

• Papírové kupóny PID

• Bezkontaktní bankovní karty Visa nebo Mastercard

• In Karta ČD

• Standardní karta Lítačka

(s platností 30 až 365 dní)

POŘIĎTE SI DLOUHODOBÝ KUPÓN PID

Jezdím často

Slevy u vybraných
partnerů

Bankovní karty
Visa/Mastercard

Nový e-shop
pid.litacka.cz

Konec validátorů

In Karta
Českých drah

Nová mobilní aplikace
PID Lítačka

NOVÉ MOŽNOSTI CESTOVÁNÍ

nikdy nebylo tak jednoduché!

Jezdit po Praze a Středočeském kraji

PID Lítačka

regionálního dopravního systému

Seznamte se s novinkami

Lítejte svobodně po Praze
a Středočeském kraji

Po
spuštění
regionálního
dopravního
systému
PID Lítačka již nebudou muset cestující aktivovat
dlouhodobé časové kupóny PID zakoupené na e-shopu
ve validátorech ve stanicích metra. Provoz validátorů
bude
ukončen.
Automaticky
budou
validovány
a přeneseny do nového systému i všechny kupóny
PID, které byly zakoupeny před spuštěním a ještě
neproběhla jejich aktivace na validátorech. Ověření
platnosti stávajících dlouhodobých kupónů PID je možné
na stránkách pid.litacka.cz, na přepážkách DPP, ve
Škodově paláci nebo u řidičů příměstských autobusů
a u průvodčích ve vlacích PID.

Konec validátorů

Kupóny PID na stávajících kartách Opencard a Lítačka
budou automaticky přeneseny do nového systému. Od
1. září bude možné vyměnit zdarma jakoukoliv Opencard
za novou Lítačku. Od 1. listopadu nebude možné na
Opencard nahrát nový kupón PID, v tomto případě
můžete požádat o novou Lítačku (k objednání online
na stránkách pid.litacka.cz) nebo použít jako nosič
In Kartu ČD nebo bezkontaktní bankovní kartu.

Co bude s Opencard?

Právě jsme pro vás spustili novinky regionálního
dopravního systému PID Lítačka, který umožňuje
cestujícím využívat veřejnou hromadnou dopravu na
celém
území
Pražské
integrované
dopravy
prostřednictvím elektronických časových kupónů
PID
nebo
jednotlivých
jízdenek
PID.
Platný
kupón PID prokazuje cestující pomocí nosiče, ke
kterým nově patří pro dlouhodobé jízdné také
In Karta ČD a bezkontaktní bankovní karty Visa
a Mastercard, pro jednotlivou jízdenku PID pak nově
mobilní aplikace PID Lítačka. Jezdit tedy můžete
i bez nutnosti pořízení karty Lítačka a bez návštěvy
kontaktního místa nebo prodejního automatu. Vše lze
jednoduše zařídit na e-shopu pid.litacka.cz

VÍCE MOŽNOSTÍ
pro jednoduché cestování
o ě
Nov
ově
No

o ě
Nov

(2)

Informace o kupónu PID nejsou uloženy na samotném nosiči,
ale v centrální databázi, v případě potřeby tak můžete
snadno převést dlouhodobý kupón PID na jiný nosič,
a to na e-shopu pid.litacka.cz, na přepážkách DPP
a ve Škodově paláci v Jungmannově ulici v Praze.

Změna nosiče

Lítačku
si
můžete
nově
nahrát
na
bezkontaktní
bankovní kartu Visa a Mastercard. Stačí v e-shopu pid.
litacka.cz zaregistrovat bankovní kartu a nahrát vaši
fotografii ve správném formátu, po zakoupení kupónu
PID můžete cestovat po Praze a Středočeském kraji jen
s bankovní kartou.

Lítačka na bankovní kartě

Máte již In Kartu ČD? Cestujete často vlakem a integrovanou
dopravou v Praze a Středočeském kraji? Svůj platný kupón
PID si můžete převést z Lítačky také na In Kartu ČD (3)
a cestovat MHD po Praze a příměstskou dopravou PID ve
Středočeském kraji jen s In Kartou ČD. Využívejte navíc
atraktivní slevy a nabídky benefitních programů PID Lítačka
a In Karty ČD.

Lítačka na In Kartě ČD

Prostřednictvím nového e-shopu pid.litacka.cz nebo expresně
ve Škodově paláci na adrese Jungmannova 35/29, Praha 1.
Další místa vzniknou v roce 2019 i ve Středočeském kraji.

Kde můžu získat Lítačku?

• SMS jízdenky

• Papírové krátkodobé jízdenky PID zakoupené v prodejních
automatech, v trafikách, na pokladnách ČD, na prodejních
místech DPP, u řidičů autobusů, v tramvajích linky 18
pomocí bezkontaktní bankovní karty (1)

• Mobilní aplikace PID Lítačka

Pro jednotlivé jízdenky PID (platnost až 3 dny)

• Papírový časový kupón PID platný ve spojení
s Průkazkou PID nebo platným průkazem ISIC

• Opencard (s možností nákupu kupónů PID do 31. října 2018)

• Bezkontaktní bankovní karty Visa a Mastercard

• In Karta ČD

• Stávající i nově vydaná karta Lítačka

Pro dlouhodobé kupóny PID (s platností 30 až 365 dní)

Jaké nosiče můžete využívat?

(1) V průběhu roku 2019 bude tato možnost rozšířena na všechny tramvajové linky.
(2) Platí v pásmu P, neplatí v pásmech 0, B a ve vnějších tarifních pásmech
a ve vlakových spojích.
(3) Není možné použít In Karty první generace vydávané do 06/2015 a virtuální In Kartu
v mobilní aplikaci Můj vlak.

Studenti s průkazem ISIC nově nebudou muset chodit na
kontaktní místa prokazovat status studenta, stačí zadat
údaje z průkazu ISIC a zakoupit zvýhodněný kupón PID
v e-shopu pid.litacka.cz

Novinky pro studenty

• správu kupónů PID a nosičů přes jediný účet
pro celou rodinu

• změnu používaného nosiče během platnosti kupónu PID

• nastavení upozornění na konec platnosti kupónu PID
a nosiče prostřednictvím SMS nebo e-mailu

• registraci In Karet ČD a bezkontaktních bankovních karet

• nákup kupónu PID dle vybraných pásem včetně přehledné
kalkulace jízdného bez front na přepážkách

Kromě nákupu dlouhodobých kupónů PID
nový e-shop pid.litacka.cz umožní

Co nabízí nový e-shop

Nová mobilní aplikace PID Lítačka pro vás vyhledá nejrychlejší
spojení a nejvýhodnější cenu jednotlivých jízdenek PID.
Jízdenky nejsou platností omezeny pouze na území pásma
P v Praze. Oproti SMS jízdence lze s mobilní aplikací PID
Lítačka cestovat vlakem PID ve všech pásmech v Praze
i Středočeském kraji.

Mobilní aplikace PID Lítačka

Kupón pro dlouhodobé jízdné (30 až 365 dní) se po
zakoupení na přepážkách aktivuje okamžitě a po
zakoupení na e-shopu za 60 minut nebo v termínu,
který si zvolíte – stejně jako na Lítačku, In Kartu ČD nebo na
bankovní karty si budete moci nahrát kupón PID s předstihem
až 60 dní.

Kdy bude kupón aktivní?

Prostřednictvím nového e-shopu pid.litacka.cz, na přepážkách
DPP a ve Škodově paláci v Jungmannově ulici v Praze.

Jak nahrát kupón na In Kartu ČD
nebo bezkontaktní bankovní kartu

Text: Irena Přibylová, Petra Radová

Vážení a milí,
letní prázdniny jsou u konce a Vy už možná opět přemýšlíte o aktivitách, které v novém
školním roce smysluplně vyplní volný čas Vašich dětí nebo třeba i Váš.
Nastala tedy vhodná chvíle, abychom Vám představili prozatím alespoň rámcový program
Mateřského centra Lidičky pro školní rok 2018/2019.
Co pro Vás letos připravujeme?
1. Pro děti od 2 do cca 4 let otevíráme nový dopolední kroužek Poprvé bez mámy aneb
zkusím to sám – jedná se o dopolední péči o děti vždy v pondělí a čtvrtek v čase 8:00 –
12:00 hod. Kroužek probíhá bez přítomnosti rodičů. Dítě si zvykne na dětský kolektiv a
naučí se spoustu nového - nejedná se o pouhé hlídání!
2. Pro nejmenší děti a jejich rodiče opět chystáme dopolední Cvičení rodičů s dětmi
s navazující volnou herničkou, vždy ve středu v čase 9:30 – 11:00 hod.
3. Pro všechny zájemce z řad předškoláků a mladších školáků připravujeme odpolední
aktivity, které jsou vedeny odborníky a navíc skvělými lidmi s bohatou praxí v práci s
dětmi. Konkrétní nabídku odpoledních kroužků pro děti pro letošní školní rok najdete na
www.mclidicky.cz začátkem září 2018. Dětem, které navštěvují MŠ Lidice, navíc
zajistíme převedení na kroužky ze školky do místa konání kroužku.
I nadále najdete v naší programové nabídce různá tematická a výtvarná odpoledne nebo
podvečery pro děti i dospělé a mnoho dalších akcí pro celé rodiny.
V září si Vás dovolujeme pozvat na již 7. ročník Lidického Moto GP, tak připravte vaše
stroje a přijďte si zasoutěžit, zazávodit si a pobavit se.
Všechny potřebné informace ke kroužkům a kurzům i k našemu programu na září
najdete na www.mclidicky.cz, případně pište na: info@mclidicky.cz.

Program MC Lidičky na ZÁŘÍ 2018
22. 9. 2018

od 9:30 hod. - Lidické Moto GP – dejte do parády své závodní stroje a
přijďte si užít dopoledne plné pohybu, soutěží a zábavy v parku na návsi. Pro
děti připravujeme závody na dětských odrážedlech, odstrkovadlech,
koloběžkách a kolech (dopravní prostředek si vezměte s sebou včetně helmy).
Můžete se také těšit na mnoho zábavných a naučných úkolů. Zápis a rozdělení
závodníků do příslušných kategorií začíná v 9:15 hod., samotný závod pak
odstartuje cca v 10:00 hod. Pro závodníky budou připraveny drobné odměny.
Vstupné 50,- Kč/dítě. (bude použito na nákup odměn pro děti). Na akci je
nutné se registrovat na www.mclidicky.cz do 19. 9. 2018 do 12:00 hod.

Všechny pravidelné kurzy a kroužky budou začínat na přelomu září a října, sledujte informace
na www.mclidicky.cz.
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Memento Lidice a Concordia Pax
si Vás dovolují pozvat
na 6. setkání z cyklu

*LIDICKÝ SENIOR 2018*
v domě Oáza v Lidicích, J. Stříbrného 162
ve čtvrtek 20.

září 2018 od 17 hodin
HOSTEM BUDE

Michal Zelenka
herec, dabér, vypravěč, scénárista a především
dobrý soused a kamarád z Lidic

Povídat si budeme o herectví i životě v Lidicích.
Rád nám přečte i úryvek ze své oblíbené knížky a zodpoví všechny
Vaše milé dotazy…

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Nepotřebné věci potřebným lidem
Tak se jmenuje sbírka, kterou již několik let pořádá Diakonie Broumov.
Diakonie nás opět požádala o pomoc při sběru šatstva a podobných níže
uvedených věcí. Řada z Vás se do sbírky v minulých letech připojila, proto
doufáme, že Vás sbírka osloví i nyní.
Darovat můžete především tyto potřebné věci:
Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské):
Použitelné i poškozené: trika, mikiny, tepláky, šaty, kalhoty, rifle, košile, svetry,
noční košile, tílka, pyžama, šátky
pouze nepoškozené (funkční zip, neroztržené): zimní bundy, kabáty, spodní prádlo,
ponožky, halenky, čepice, rukavice, šály, plavky, opasky, kabelky
Domácí textil:
použitelný i poškozený: lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, látky, ubrusy, látky
(minimálně 1m2, ne odřezky)
pouze nepoškozený: záclony, závěsy
Drobné elektrické spotřebiče:
použitelné i poškozené: rádia, žehličky, mixery, toustovače, fény, …
Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky:
použitelné i poškozené → kromě spacáků, ty pouze s funkčním zipem a čisté
Obuv:
pouze nepoškozená → páry svázané nebo zabalené a zavázané v igelitových taškách,
aby se neztratily od sebe při manipulaci
Hračky – plastové, plyšové:
pouze nepoškozené a čisté, pokud má hračka více částí (stavebnice, lego, …), tak je
potřeba dobře zabalit
Všechny výše zmíněné věci, prosím noste zabalené do igelitových pytlů či krabic:

Celé září každé pondělí od 8:30 do 20:00
každé úterý od 12:00 do 16:00
každý čtvrtek od 9:00 do 16:00
do Oázy Lidice, Josefa Stříbrného 162
Předem Vám děkujeme, že společně s námi pomáháte potřebným lidem.
Zaměstnanci Mementa Lidice, o.p.s.

NOVÝ NÁJEMCE LIDICKÉHO ZAHRADNICTVÍ
Text: Ing. Vít Karásek

Společnost OK GARDEN s.r.o. byla na základě výsledků výběrového řízení na pronájem
zahradnictví ve vlastnictví obce odsouhlasena na zasedání OZ Lidice v květnu 2018 jako
nový nájemce. Rádi bychom Vám společnost OK GARDEN s.r.o. představili a současně tím
i vyvrátili mýty o budoucnosti zahradnictví.
Společnost OK GARDEN s.r.o., se sídlem v Praze 4 vznikla v roce 2006 oddělením od firmy
Ing. Vít Karásek – zahradnické centrum, se sídlem na Praze 6 – Přední Kopanina, která
působí na trhu již od roku 1995 a nadále působí v pěstební činnosti. V současné době máme
zázemí v nedalekých Velkých Číčovicích. S rozvojem společnosti se však kapacita ploch stala
nedostačenou a proto jsme se o pronájem lidického zahradnictví ucházeli. Společnost je
aktivní v oboru zahradní architektura a krajinářství v oblasti projekce, realizace a údržby
v oblasti parkových úprav pro veřejný sektor a stavební společnosti po celé ČR. Realizujeme
především projekty městských a zámeckých parků, biokoridory, aleje, biocentra, zeleň
v intravilánu, zelené střechy, zeleň v okolí objektů a komunikací. Umíme svým zákazníkům
nabídnout vše od projektu až po následnou pěstební péči.
Záměrem společnosti je vybudovat v lidickém zahradnictví kvalitní zázemí pro zahradnickou
společnost s možností rozšíření výroby (pěstební činnosti) a maloobchodního prodeje. V první
fázi dojde k vyčištění pozemků, oplocení vlastního areálu zahradnictví a uvedení bytových i
nebytových prostor do provozu schopného stavu. Stávající stav je po letech ponechání ladem
v desolátním stavu. Na pozemcích nevznikne žádný air parking nebo zázemí pro obří stavební
společnost, ani nic podobného. Budou se zde nacházet plochy pro rostlinný materiál včetně
vzrostlých stromů, kanceláře, deponie a sklady materiálů pro realizace zeleně, parkoviště pro
zahradnickou mechanizaci, kompostní plochy atd. V budoucnu se část pozemků využije jako
pěstební plochy.
Přemístěním našeho realizačního střediska vzniknou nová pracovní místa na pozicích strojník,
zahradník či zahradní mistr. Občanům nabídneme prodej rostlinného materiálu do zahrad a
obci naše služby, se kterými má již zkušenosti z předchozích let. Věříme, že naší činností
dojde ke kultivaci areálu bývalého zahradnictví a přestože bude vlastní areál oplocený,
nebude již chátrajícím územím.

Středisko realizace zakázek: Číčovice 49, 252 68 Středokluky
Tel/fax. 233 900 423, Email: okgarden@okgarden.cz, Web: www.okgarden.cz

DOBRÉ ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY LIDICE
Text: Dopis Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Vážená paní starostko,
s velkou radostí si Vás dovoluji informovat, že Školní jídelně při Mateřské škole
Lidice, Tokajická 160, 27354, Lidice, byl udělen certifikát, který ji opravňuje
k užívání titulu „ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA“.
Školní jídelna vstoupila do projektu „Zdravá školní jídelna“ během školní roku
2016/2017. Za podpory ředitelky zařízení Soni Macháčkové a pedagogů, pod vedením
vedoucí školní jídelny paní Lenky Oudránové, pracoval celý kolektiv postupnými
kroky na splnění kritérií, která jsou požadována před vydáním certifikátu. Vše o
projektu je možno zjistit na jeho webových stránkách www.zdravaskolnijidelna.cz.

MÁME ZA SEBOU ÚSPĚŠNÝ ROK ANEB SBĚR TITULŮ
Text a foto: Soňa Macháčková, ředitelka MŠ Lidice

V červnu letošního
roku se nám po
dlouhém snažení
podařilo získat titul
Ekoškolka!
Kdo pravidelně čte
Lidický Zpravodaj,
přesně ví, co
Ekoškolka znamená.
Kdo ještě
nezaznamenal ani
plakát v knihovně,
může si znalosti
doplnit na našich stránkách www.ms-lidice.cz.
Do projektu jsme se zapojili v roce 2015 a za velkého úsilí dětí, rodičů v ekotýmech,
paní učitelek (především Lenky K.) i
paní kuchařky, jsme to v letošním roce
dotáhli do konce. Zvládli jsme
zpracovat dvě témata – prostředí a
jídlo.Titul jsme si byly převzít
v budově Parlamentu. Naše práce tím
však nekončí. Hned v září se začínáme
zabývat tématem VODA a titul
Ekoškolka musíme za 2 roky obhájit.
Jaké další ocenění jsme získali se více
dočtete v příštím čísle!

10

HIBAKUSHA
Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

Měsíc srpen je typicky letním obdobím, kterého si užívá skoro každý člověk žijící
v mírném pásmu, ale nesmí být zrovna válka, nebo okupace.
Nevracím se k srpnu roku 1968
(připomínka běží v televizi), ani jiná
významná srpnová výročí v tomto
článku nerozvádím (jako příkladně
bitvu o Normandii, která probíhala
v červnu a po celý srpen 1944).
Co ale připomínám, jsou strašlivé
události v Japonské Hirošimě a
Nagasaki.
V Růžovém sadu přátelství a míru
v Lidicích, máme hned dvě místa,
kde se tyto katastrofy připomínají.
První z nich jsou erby míst
postižených druhou světovou válkou, usazené do pískovcového půlkruhu nad
jezírkem. Zde najdeme i připomínku Hirošimy. Druhou připomínkou přání všeho
lidstva je „Mírový sloup“. Byl vztyčen před dvanácti lety na trávníku hned vedle
příjezdové cesty k parkovišti u Muzea. Vzpomínám si na stovky vlaječek všech zemí
z celého světa, které šly z ruky do ruky účastníků shromáždění, kteří mávajíc vlajkou
před sloupkem, každý vyslovil nahlas přání „Ať mír vždy vládne na zemi!“
Při příležitosti vztyčení Mírového sloupu v Lidicích asi málokdo z místních znal
význam japonského výrazu „Hibakusha“, označujícího osoby postižené atomovým
bombardováním.
S myšlenkou vztyčování „Mírových sloupů“ po
celém světě přišel po válce pan Masahisa Goi,
rovněž zasažený zářením z atomového výbuchu.
Připomeňme si 6. srpen 1945, kdy Spojené státy
shazují atomovou bombu na Hirošimu a o tři dny
později, tentýž osud potkává obyvatele města
Nagasaki.
Každoročně vydává starosta Hirošimy, pan
Matsui Kazumi, „Mírovou deklaraci“, ve které
připomíná vše, co se v srpnu 1945 v Japonských
městech stalo. Každoročně tak dostávají všichni
„Starostové za Mír“ informace, na které by se měli zaměřit.
V letošním provolání se mimo jiné uvádí:
„Naše občanská společnost vroucně doufá, že uvolnění napětí na korejském
poloostrově bude pokračovat mírumilovným dialogem.

11

Věřme a snažme se, aby i všichni vedoucí státní představitelé
podporovali zrušení jaderných zbraní. Tuto hodnotu sdílí celé
lidstvo.
Hnutí „Starostové za Mír“, nyní s více než 7600 členskými městy,
se zaměří na vytvoření prostředí bez jaderných zbraní.“

PODZIM VE ZNAMENÍ KOMUNÁLNÍCH VOLEB
Text: Vladimír Kovačík, občan Lidic

S odcházejícím letošním horkým létem a pomalu nastupujícím podzimem, kdy začíná
nový školní rok našim dětem, tu jsou opětovně volby.
V Lidicích – se dle mého soudu – jedná v případě uplynulých čtyř let o pokračující
velmi úspěšné období komunální politiky.
Asi je to tím, že naši zastupitelé jsou týmem, jehož hlavním posláním je práce pro své
občany a pro naši (tedy i jejich) obec. Zcela zásadní je pak práce starostky, která je
nositelem uvádění daných usnesení do praxe.
Spolu s dobře fungujícím Obecním úřadem (OÚ) bývá pak občan zpravidla spokojen a
jeho rozhodování u volební urny je velmi jednoduché.
V případě našich Lidic se jedná již o třetí volby – kdy kontinuálně jeden a prakticky
tentýž tým na kandidátce – se uchází o hlasy voličů.
Je proto na náš všech, jestli jim dáme opětovně svůj hlas!?
Domnívám se, že opětovnou důvěru si zaslouží a to i proto, že mohou se znalostí
všech místních podmínek a stavu věcí, harmonicky pokračovat ve své dosavadní práci
ve prospěch nás všech.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem členům Obecního zastupitelstva a zaměstnancům
Obecního úřadu za práci v uplynulém volebním období.
Mimořádné uznání náleží naší paní starostce Veronice Kellerové za pracovitost,
obětavost a úsilí, kterým dokáže občany naší krásné obce dávat dohromady.
Dovolte jednu moudrost, která v případě Lidic je, jak doufám, zcela na místě:
Jedna ženská vidí někdy dál, než pět chlapů s dalekohledem. – Jan Werich

TAJEMSTVÍ LIDICKÝCH ULIC: ULICE JOSEFA HORÁKA A
JOSEFA STŘÍBRNÉHO
Text: Přebráno z publikace Tajemství lidických ulic, z vyprávění Anny Nešporové Foto:www.lidice.cz,
www.zanikleobce.cz

Tyto dvě ulice získaly své pojmenování po bývalých lidických občanech teprve až po
„sametové revoluci“. Předtím nesly názvy „Václava Noska“ a „Sovětské armády“.
Proto se i na konci povídání o lidických hrdinech – letcích, kteří bojovali v Anglii,
krátce zmíníme i o ministru Noskovi a armádě, s jejímž příchodem skončila válka.
Nezjišťovali jsme nijak složitě podrobnosti ze života pánů Horáka a Stříbrného, neboť
jsme požádali paní Annu Nešporovou, rozenou Horákovou, aby vyprávěla…
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Můj bratr, Josef Horák, se narodil 24. června 1915. Vychodil pětitřídní školu
v Lidicích, čtyři roky měšťanské školy navštěvoval v Buštěhradě. Jeho velikým snem
bylo stát se učitelem.
Na učitelský ústav v Kladně se ale nedostal, a tak
vystudoval v Praze na Smíchově obchodní
akademii. Po maturitě odešel dobrovolně na vojnu
do Berouna k pozemnímu vojsku. Při náboru do
letectva se přihlásil a byl vybrán. Aby mohl létat,
musel mít však souhlas rodičů, protože v té době
ještě nebyl plnoletý. Rodiče se zdráhali, ale
nakonec mu souhlas dali.
Prodělal tvrdý pilotní výcvik, ve vojenské akademii
v Hranicích na Moravě, kde v roce 1937 ukončil
studium jako poručík Československého letectva.
Josef Stříbrný, kamarád Josefa Horáka, narozen 28.
července 1915, chodil také do pětitřídní školy
v Lidicích, ale dále vystudoval Gymnázium v Kladně. Po maturitě odešel na vojnu.
Když byla armáda rozpuštěna, její důstojníci vytvořili tajnou organizaci „Obrana
národa“, v jejímž čele stál generál Nečas. Ilegální
„Obrana národa“ začala okamžitě pracovat, aby
mohli důstojníci a vojáci odcházet do zahraničí
bojovat proti hitlerovskému Německu za osvobození
vlasti.
Z armády propuštění Josef Horák a Josef Stříbrný,
dojížděli každý den do Prahy do práce. Ještě o
Vánocích hráli s ostatními kamarády na rybníce u
Podhorů hokej.
To byly jejich poslední Vánoce v Lidicích.
27. prosince 1939 ráno odešli do práce a už jsme je
do konce války neviděli. Nikdo nevěděl, kde jsou a
co s nimi je. V únoru 1940 zašli jejich otcové,
Bohumil Horák a pan Stříbrný, ohlásit, že jsou oba
nezvěstní. Strážmistr Babůrek z Buštěhradu
nevyhlásil pátrání ihned, ale počkal ještě jeden
měsíc. Dva a půl roku nato se odehrála v Lidicích tragédie. Po atentátu na Heydricha,
27. května 1942, začalo gestapo hledat atentátníky, a tak na udání továrníka Pály se
Slaného se přišlo i na Lidice. 4. června 1942 byli zatčeni všichni z rodiny Horáků (13)
i Stříbrných (2), celkem 15 obyvatel Lidic. Mě nezatkli, protože jsem byla v jiném
stavu těsně před porodem. Vzali ale mého manžela, Václava Kohlíčka, protože jsme
v té době bydleli v domě mých rodičů. Odvezli je všechny na kladenské gestapo
k výslechům. Denně jsme dojížděly s babičkou Kohlíčkovou, mojí tchýní, na gestapo a
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marně jsme se snažily vysvětlit, že jsou všichni nevinní a že se u nás, ani ve vsi můj
bratr s kamarádem Stříbrným neukázali, ale všechno bylo marné.
Proběhla nejtěžší doba v mém životě. Všechny příbuzné mi zastřelili fašisté. I
miminko – Věnušku – mi odebrali a už jsem jí v životě neviděla. Mezitím můj bratr
Josef Horák s kamarádem Josefem Stříbrným bojovali za Lidice u 311. bombardovací
perutě R.A.F. v Anglii. Po válce se oba vrátili do republiky.
Bratr se za války v Anglii oženil, a tak přijel s celou svou rodinou. Jeho žena Winifred
a synové Václav a Josef začali žít na Kladně, v domě pod pivovarem, kde jsme my
z Lidic dostali náhradní ubytování.
V roce 1946 byl bratr povolán Ministerstvem národní obrany Československé
republiky zpět do Anglické válečné letecké školy. Tam s celou rodinou odejel, aby se
účastnil kurzu pro učitele létání. V roce 1947 byl převelen na Moravu do Přerova, kde
nadále vyučoval letectví.
Po únoru 1948 byli maj. Josef Horák i maj. Josef Stříbrný z Československé armády
propuštěni. Josef Stříbrný byl zatčen v Hradci Králové, kde hned po válce začal
vyučovat navigaci, byl degradován a uvězněn jako většina západních letců.
Sestřenice Josefa Stříbrného, Anna Hroníková, se postarala o osvobození svého
uvězněného bratrance. On se ale do Lidic již nikdy nevrátil. Oženil se v Písku. Byl
rehabilitován ještě za svého života v roce 1969. V roce 1976 umírá na rozedmu plic.
Jeho popel je rozptýlen na hřbitově v Blatné.
Josef Horák se vyhnul zatčení po únoru 1948 tím, že ilegálně opustil Československo a
vrátil se zpět do Anglie. Vstoupil znovu do R.A.F. a ve Swindonu začal opět vyučovat
letectví. V roce 1949 však havaroval zkušebním letadlem za velmi nepříznivého počasí
a zemřel na následky havárie. Je pohřben ve Swindonu v Anglii, kde žije jeho
manželka se synem Josefem. Na pohřeb jsem mu nemohla, protože mi to naše úřady
tenkrát nedovolily, ani věnec jsem poslat nemohla. Můj bratr, Josef Horák, byl
rehabilitován až v roce 1991 a povýšen in memoriam do hodnosti plukovníka. Až
nyní, po revoluci, jsem mu mohla na hrob přivézt prsť ze starých Lidic, po 40. letech
od jeho smrti.
Tak skončili dva kamarádi z Lidic, dva dobří lidé, kteří ačkoliv bojovali proti
německému fašismu za osvobození naší vlasti, byli po válce dále pronásledováni
režimem.
VÁCLAV NOSEK 26.září 1892 – 22. července 1955
(foto převzato z www.valka.cz)
Řekněme si krátce, kdo byl Václav Nosek. Původním
povoláním horník z Kladenska (proto se také důl
Tuchlovice jmenoval Nosek), od r. 1921 byl v KSČ,
v letech 1924-38 byl sekretářem Rudých odborů, ve
30. letech člen ÚV KSČ. V roce 1939 emigroval do
Velké Británie, ve státní radě v Londýně zastupoval
zájmy komunistické strany jako její místopředseda.
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Po válce byl vysoce postavený funkcionář v KSČ a v období 1945-53 byl ministrem
vnitra. Po únorovém převratu v roce 1948 byl jeho vliv značně oslaben.
Václav Nosek měl projev při tryzně 10. června 1945 a také přečetl dekret ministerstva
vnitra Československé republiky o obnovení obce Lidice. Snad proto jedna z lidických
ulic nesla jeho jméno.
SOVĚTSKÁ ARMÁDA (foto: Wikipedie)
Sovětská armáda byla ozbrojenou silou Svazu sovětských socialistických republik.
Historicky vznikla z Rudých gard a
dalších revolučních oddílů v roce 1918.
Nesla tíhu boje v protihitlerovské koalici
za 2. světové války, kdy se ještě
„jmenovala“ Rudá armáda (a to až do
roku 1946).
Při postupu minometné brigády v sestavě
vojsk tankové armády pod velením
generálplukovníka Rybalka dospěla až do
prostoru vyhlazených Lidic.
3. června 1945 odhalili příslušníci Sovětské armády pomník s rusko-českým nápisem:
„ Lidickým občanům, obětem německých fašistických okupantů, od rudoarmějců,
seržantů a důstojníků jednotky hrdiny Sovětského svazu plukovníka Pankova.“
ulice Josefa Horáka – dříve Václava Noska
ulice Josefa Stříbrného – dříve Sovětské armády
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