Milí a milé,
musím se vám k něčemu přiznat…začínám milovat podzim.
A to nemyslím takový ten podzim, kdy je skoro 30 stupňů a
slunce svítí jako šílené. Ne ne, postupem času se mi čím dál
více líbí ten typický podzim plný barevného listí,
pošmourných dnů, ale i dnů protkaných takovým tím líným
sluníčkem, plný svěžího vzduchu, kaštanů, co padají ze
stromů, šípků na keřích… Je to nejkrásnější období roku A heč já na počátku tohoto krásného období mám prázdniny, ležím si doma s nohou
nahoře, občas si popajdám o berličkách a těším se, až budu moci vyrazit mezi tu krásu.
Užívejte si tedy krásných podzimních dnů!
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka, která má pravou nohu offline

JUBILANTI V MĚSÍCI ŘÍJEN
Alena ZÁRUBOVÁ
Danuše CHRAMOSTOVÁ

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti -

PODĚKOVÁNÍ  Děkuji touto cestou OÚ paní starostce Veronice Kellerové a panu Tomáši Skálovi a
ČSBS paní Marušce Štrougalové za blahopřání a dárky k mému životnímu jubileu.
Václav Zelenka

 U příležitosti mých narozenin děkuji Obecnímu zastupitelstvu za přání, dárky a
květiny předané naší milou paní starostkou Verunkou Kellerovou a Maruškou
Štrougalovou a za příjemnou a přátelskou návštěvu.
Jiřina Krausová

 Srdečně děkuji Hance Kohoutové za blahopřání, milou návštěvu a dárek k mým
narozeninám.
Ladislav Huml

 Děkuji touto cestou za blahopřání a dárek od obecního úřadu, zejména paní
starostce Veronice Kellerové, za přátelské posezení, povídání a vzpomínky na časy
minulé i budoucí.
Helena Adamcová
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DOTACE NA FIT STREET HŘIŠTĚ
Vážení občané,
v červenci jsme podávali na Středočeský kraj žádost o poskytnutí dotace pro
vybudování hřiště pro mládež, dospělé a seniory. A dne 7. září 2018 přišlo oznámení
Zastupitelstva Středočeského kraje, že naše žádost byla schválena a obec Lidice
obdržela dotaci z Programu 2017-2020 na vybudování Fit Street hřiště ve výši
449 000Kč. Toto hřiště bude vybudováno na obecním pozemku vedle víceúčelového a
fotbalového hřiště, práce budou zahájeny v měsíci říjnu. Věříme, že toto hřiště udělá
radost mládeži, ale i dospělým občanům naší obce.
Vaši zastupitelé

ZÁPIS Č. 28/2018 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ LIDICE
KONANÉHO DNE 20.9.2018 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ
MÍSTNOSTI OÚ LIDICE
Přítomni: T. Skála, M. Klapalová, B. Kučera, M. Ramba
Ověřovatelé: M. Ramba, B. Kučera
Omluveni: Ing. M. Vaňhová MBA, H. Kohoutová, V. Kellerová
Zapsala: Martina Toulcová
Zasedání zahájil místostarosta obce v 17:00 a přečetl program.
OZ program schválilo.
Program:
1) Projednání stavu knihovny
2) Schválení přijetí dotace na vybudování Fit Street hřiště pro mládež
3) Schválení dotace na kompostéry a štěpkovač v rámci MÚLP
AD1) Místostarosta obce informoval OZ o havarijním stavu elektřiny v knihovně. OZ
projednalo tento stav a schválilo opravu havarijního stavu elektřiny a zároveň s tím
spojené stavební úpravy v knihovně.
Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL: 0
AD2) Místostarosta obce informoval OZ o možnosti schválení dotace z Programu
obnovy venkova 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu obnovy venkova na vybudování Fit Street hřiště pro mládež,
dospělé a seniory. OZ schválilo přijetí dotace z Programu obnovy venkova 2017-2020
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
obnovy venkova na vybudování Fit Street hřiště pro mládež, dospělé a seniory.
Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL: 0
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AD3) Místostarosta obce informoval OZ o nutnosti schválení přijetí dotace ze SFŽP
na kompostéry a štěpkovač v rámci MÚLP. OZ schválilo přijetí dotace na kompostéry
a štěpkovač v rámci MÚLP a dále schválilo spoluúčast na financování této akce.
Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL: 0
Zasedání ukončeno v 17:15 hodin.

Usnesení zastupitelstva obce Lidice č. 28/2018
Na 28. veřejném zasedání zastupitelstva obce Lidice konaném dne 20.09.2018 bylo přijato
toto usnesení:
1. Zastupitelstvo obce schválilo:
a) program OZ
b) opravu havarijního stavu elektřiny a zároveň s tím spojené stavební úpravy v knihovně
c) přijetí dotace z programu obnovy venkova 2017-2020 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského Fondu obnovy venkova na vybudování Fit Street hřiště pro
mládež, dospělé a seniory
d) přijetí dotace na kompostéry a štěpkovač v rámci MÚLP a spoluúčast na financování
této akce
Tomáš Skála, místostarosta obce

ZÁHON REPUBLIKY – POCTA LIDICKÝM MUŽŮM
Text: www.lidice-memorial.cz

Foto: Martin Homola

Dne 27. září 2019 proběhlo v lidickém růžovém sadu slavnostní sázení růží do Záhonu
republiky. Tento záhon byl v letošním roce založen k oslavě stého výročí vzniku
Československa a zároveň jako pocta lidickým mužům, kteří byli 10. června 1942
zavražděni u zdi Horákova statku či o pár dnů později na popravišti v Kobylisích.
Lidická tragédie je nesmazatelnou součástí českých, ale i československých dějin,
stejně jako dějin celého světa. Lidičtí muži se nejen v řadách ruských a italských legií
podíleli na budování nové republiky, ale i po jejím vzniku byli její hrdou součástí.
Proto právě v Růžovém sadu, tomto symbolu naděje a nového života, jsme si dnes
připomněli vznik Československa.
Velice děkujeme všem, kteří se této
akce zúčastnili a přispěli
k důstojnému a zdárnému průběhu
celé akce.
Děkujeme zpěvačce, paní Lucii
Silkenové, famóznímu zpěvákovi,
malému Honzíkovi Musilovi, i
kytaristovi Tomáši Hoňkovi za
fantastický hudební doprovod.
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Velice děkujeme firmě Rosa a zahradnicím paní Beranové a Doubravové za skvělou
přípravu nejen Záhonu
republiky, ale celého
Růžového sadu a za
celkovou úžasnou péči o něj.
Speciální dík patří lidickým
přeživším ženám a dětem.
Také velvyslanci Slovenské
republiky, J. E. Peteru
Weissovi, který věnoval
růžový keř, který společně
s lidickými přeživšími vsadil
za všechny lidické ženy a
děti, které se do Lidic nikdy nevrátili.
Velice děkujeme všem, kteří do záhonu republiky růži zasadili.

Text: Irena Přibylová, Petra Radová

Vážení a milí,
ještě stále nemáte jasno o odpoledním programu pro Vás nebo Vaše děti? Pak určitě
mrkněte na www.mclidicky.cz, kde najdete kompletní nabídku kurzů a kroužků MC
Lidičky na školní rok 2018/2019.
V naší nabídce najdete kurzy keramiky, Taneční a pohybové výchovy, cvičení
rodičů s dětmi nebo třeba kroužek Poprvé bez mámy aneb zkusím to sám. Navíc
bychom Vás rádi upozornili na zbrusu nový kroužek Zdravotníček zaměřený na
první pomoc, nauku o lidském těle, pohyb a zdravou výživu.
Využijte toho, že nabízíme tyto kurzy přímo v Lidicích a nemusíte tak dojíždět nikam
daleko a přihlaste sebe nebo své děti na info@mclidicky.cz. Přihlášky přijímáme
průběžně do naplnění kapacity jednotlivých kurzů.
A co dalšího pro Vás na říjen chystáme?
V první polovině října připravujeme pro všechny tvořivé duše odpolední podzimní
tvoření. V druhé části měsíce se pak budeme věnovat všem ženám a jejich odpočinku
– přijďte si zarelaxovat na Den pro královny.
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Na obě akce je nutné si rezervovat místo, tak neváhejte a učiňte tak co nejdříve
prostřednictvím přihlašovacích formulářů na www.mclidicky.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Program MC Lidičky na ŘÍJEN 2018
2. 10. 2018

zahajujeme kroužek ZDRAVOTNÍČEK

3. 10. 2018

zahajujeme kurzy keramiky a cvičení rodičů s dětmi

7. 10. 2018 od 14:00 hod. – Podzimní tvoření. Tato akce je určena rodičům s dětmi
od 3 let, větším dětem i dospělým. Přijďte, zapojte svou fantazii a
vytvořte si pěknou podzimní dekoraci do bytu nebo si jen přijďte udělat
radost a užít si pohodové tvořivé odpoledne. Na programu je např.
výroba podzimních dekorací (věnce, ozdoby na stůl či dveře) nebo práce
s přírodninami – panáček z šišek, obrázky z listů a další. Pokud máte
chuť tvořit, přihlaste se do 3. 10. 2018 pomocí on-line registračního
formuláře na www.mclidicky.cz.
21. 10. 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. Na tomto setkání se navíc můžete
seznámit s rostlinnými přípravky a kosmetikou JUST a potravinovými
doplňky Nahrin. (nebojte, nic si kupovat nemusíte, jen získáte zajímavé
informace a rozšíříte si obzory).
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 17. 10. 2018.

ZPRÁVY Z MEMENTA LIDICE – OÁZY
Text a foto: Michaela Indráková

Vážení a milí čtenáři,
jsem ráda, že Vám v měsíci říjnu mohu opět nabídnout zajímavé akce, které se budou
konat u nás v Oáze. Doufám, že si ze široké nabídky vyberete i Vy.
Program měsíce zahájíme pondělním cvičením jógy pro dospělé. Jsem ráda, že kurz
už má své pevné místo v našem programu i celou řadu spokojených účastnic.
V říjnu se již pravidelně bude konat každotýdenní setkávání v Klubu Oáza. Tam si
můžete sami osobně přijít vyzkoušet něco vyrobit a přitom si příjemně popovídat při
kávě nebo čaji. Jako tradičně plánujeme pořádat v adventním čase vánoční výstavu, a
tak pro ni pomalu začínáme vytvářet výrobky. Jestli Vás baví háčkování, vyšívání či
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jiné ruční práce a máte doma nějakou práci rozdělanou, klidně si ji vezměte s sebou a
přijďte si při ní s námi posedět a popovídat.
Dále stále probíhá sbírka Nepotřebné věci potřebným lidem. Každé pondělí a úterý
můžete nosit do Oázy věci, které se Vám či Vašim dětem přes léto či po roce před
zimou „sepraly“ (můj oblíbený výraz, když po čase objevím nějaký hezký kousek ve
skříni, do kterého se už nevejdu-) nebo se Vám už doma nehodí či se Vám přestaly
líbit. Nevyhazujte je a my je na konci října předáme prostřednictvím Diakonie
Broumov potřebným lidem.
20. září jsme v Oáze v rámci měsíčního
cyklu *Lidický senior 2018* přivítali
vzácného hosta přímo z Lidic – Michala
Zelenku. Bylo to velice milé a zábavné
setkání, při kterém jsme si povídali o jeho
hereckých začátcích v divadelním kroužku
v Lidicích, dále o jeho prvním divadelním
angažmá v Českých Budějovicích i o tom,
jak se hraje na otáčivém jevišti
v Krumlově. A došlo i na drobnou perličku
„z natáčení“: jak se málem neseznámil se
svou milovanou manželkou Pavlou Michal dále poutavě vyprávěl o svých
televizních a filmových rolích i o účinkování v rozhlase. Představil nám tak (a často
povídání
zpestřil
spontánními
zábavnými
hereckými výstupy) celou šíři herecké profese.
Stihli jsme si také drobně zasoutěžit. Na závěr
jsme si poslechli pohádku o Draku Krutihlavovi,
kterou nám Michal přečetl jako ukázku toho, jak
se čte při živém rozhlasovém vysílání… Bohužel
čas utekl při příjemném posezení jako voda, takže
na všechny připravené dotazy ani nedošlo, a proto
doufáme, že k nám do Oázy Michal ještě někdy
zavítá… Moc mu za účast na besedě děkujeme –
výborně jsme se pobavili.
V říjnu navážeme na zářijové setkání opět
tématem cestovatelským. A to přednáškou a
besedou s názvem „Procházka Londýnem“. Během promítání uvidíte nejznámější
památky tohoto historického města.
Doufám, že i v letošním školním roce si cestu do Oázy najdete i Vy, protože mám
stejně jako zakladatelé Mementa Lidice, o.p.s. radost z toho, že budova Oáza slouží
nejen jako ubytování pro seniory, ale i k setkávání dobrých lidí.
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Závěrem Vám všem přeji příjemné podzimní dny.
Program na říjen 2018:
Každé pondělí (1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10.) od 19:00 do 20:00 Jóga pro
dospělé.
Vstup 70 Kč/hod, nebo 600 Kč/10 lekcí
Každé úterý (2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 30.10.) od 13:00 do 15:00 hodin - Klub
Oáza Procvičte své šikovné ruce, přijďte si posedět, popovídat a ukázat nám, co
hezkého teď právě vyrábíte.
!!! Tentokrát Předposlední čtvrtek v měsíci, tj. 18. 10. 2018 od 15:00 hodin – 7.
setkání z cyklu *Lidický senior 2018*
Přednáška a beseda s posezením při kávě, čaji a něčem na zub s Ing. Jiřím
Emingerem. Tentokrát se budeme procházet Londýnem…
Vstup volný
Do 15. října každé pondělí od 8:30 do 20:00 a úterý od 12:00 do 16:00 ještě probíhá
sbírka Nepotřebné věci potřebným lidem.
Při příchodu zvoňte u vstupních dveří nejprve na zvonek s popisem Oáza. V případě,
že by zvonění bylo bez odezvy, tak jsme dohodnutí, že Vám otevřou a ukážou Vám,
kam máte pytle nebo krabice s darovanými věcmi donést, paní Čepelová nebo paní
Hodková (zvoňte tedy potom na ně).
Věci (oblečení, boty, hračky, prostěradla, povlaky apod.) noste zabalené do
igelitových pytlů či krabic.
Pokud byste měli větší množství darů a vyhovoval by Vám více jiný termín než výše
zmíněné (třeba i víkendový), je možné domluvit se individuálně na tel. čísle
777 025 199.
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V LIDICÍCH JE NĚKOLIK ZKRATEK
Text a foto: Antonín Nešpor

V Lidicích je několik zkratek, kterými chodíme, a vůbec nám nepřijde, že jde jen o
chodníky pro pěší, kterými si lze zkrátit cestu mezi páteřními ulicemi. Jen namátkou
z ulice Josefa Horáka se dá projít mezi domy čp. 6 a 7 ke garážím, místopisně „Za
Drdovic“, nebo také původně ke Švikově boudě, kde pan železář Švika svého času
připravoval ocelové armatury pro stavbu nových Lidic.
Tato zkratka v opačném směru od polí na severu obce
pokračuje po kraji nynějšího parku uprostřed obce,
kolem domů čp. 150 a čp. 25 a přetíná obě vozovky ulice
10. června 1942.
Hned vedle čp. 50 (u vyústění vozovky od garáží pod
Obecním úřadem), pokračuje zkratka do ulice Josefa
Stříbrného, směřující k Oáze. No a v těchto místech
bychom se mohli zastavit.
Hned po ukončení výstavby Oázy vyvstal problém,
zvláště pro starší a pokročilé obyvatele Oázy, jak bez
větších obtíží překonávat každodenní stoupání od Oázy
k Obecnímu úřadu, na poštu, nebo na nákup do
samoobsluhy.
Jistě si rádi vzpomenete na dobrou duši naší obce, dnes už nežijícího pana tajemníka
Miroslava Čermáka, který svými nápady dokázal vyřešit nejeden nastalý problém.
Vzpomeňme třeba jen na nepromyšlený požadavek na prořezání lipové aleje
(mimochodem nejdelší extravilánní aleje v republice), jen kvůli tomu, aby tudy mohly
jezdit patrové autobusy od Galerie k Muzeu a nazpět, kterým spodní větve lip
překážely hned, jakmile v ulici 10. června 1942 stál i jen jediný automobil a autobus se
musel vyhnout, ne vždy bez obtíží.
Tehdy se Mirek zamyslel a nechal alej prohlásit za „Významný krajinný prvek“, ale
zároveň vymohl pro místní stání po levé straně jednosměrných vozovek, takže vyšším
autobusům jedoucím bez překážky vpravo už větve lip nevadily.
Ale vraťme se k problému stupňovité zkratky z Oázy do středu obce. Po této straně
zkratky, namísto nízké zídky s plůtkem v Lidicích běžné, byla vyprojektována
balustráda z betonových prvků, která tvořila docela neobvyklý profil ohradní zdi.
„Tady schází lavička,“ prohlásil tehdy pan tajemník Čermák na připomínku vedoucí
Oázy, že pro starší obyvatele Oázy je tento docela malý kopeček vlastně dost obtížně
zdolatelný, bez chvíle odpočinku.
Tak to byl pan tajemník Čermák – dobrá duše Lidic.
Proč to tu ale rozebírám?
Včera jsem šel po této zkratce nahoru i dolů, a když se vnoučkovi zalíbila prolézačka
přes betonové ohradní „kameny“, tak jsem se na tu lavičku poprvé v životě posadil a
pozoroval, jak mu to přelézání jde. Tam jsme si vzpomněli na dobrého člověka a
tajemníka OÚ Mirka Čermáka, který nás opustil 28. listopadu 2010.
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PÁTÝ ROČNÍK LIDICKÉHO OKRUHU SLAVIL OPĚT
VELKÝ ÚSPĚCH
Text a foto: www.kladenskelisty.cz

Lidice v sobotu 8. září zažily již pátou spanilou jízdu veteránů všech kategorií pod
názvem Lidický okruh 2018. Počasí bylo nádherné, a tak mohli návštěvníci obdivovat
neskutečné množství
automobilových i
motocyklových
strojů, které již něco
pamatují.
Každoroční jízda
veteránů je
vzpomínkou na
závody, které se
konaly v padesátých
letech minulého
století. Ani letošní
ročník se nenechal
zahanbit a do Lidic
se sjelo ohromné množství nablýskaných vozů a motorek. Je tedy vidět, že o Lidický
okruh je stále velký zájem, což potvrdila i návštěvnost zvědavých lidí.
Jako každoročně i letos byl připraven bohatý doprovodný program, který si užili
dospělí i děti. Ti mohli vidět vystoupení mažoretek, povozit se kočárem, prohlédnout
si výstavu historických kočárků, sledovat ukázky práce kladenských záchranářů, sborů
dobrovolných hasičů ze Středokluk a Hřebče, nebo zakoupit něco pěkného na malém
jarmarku.
Děti si
pak
mohly
zaskotačit
na
skákacím
hradu a
vyrobit
své dílko
ve tvořivé
dílničce.
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FITGENERÁL GASTRO: HRAVĚ A ZDRAVĚ Nevím, jak to máte vy, ale u nás se léto neslo v duchu grilování a debužírování. Nejen
proto jsem se rozhodla vzít to od podzimu poněkud zdravěji. Dneska si dáme velmi
zdravou pomazánku a pak si také trochu zamlsáme, jelikož i to jde zdravě!
AVOKÁDOVÁ POMAZÁNKA
Celé avokádo (na omak musí být měkké, ale ne moc a pozor na hodně otlačená ze
supermarketů, já kupuji ve Světě Bedýnek nebo ve farmářských prodejnách)
125g tvarohu
Česnek (dle chuti)
Citron
Sůl, pepř
Rozpůlíme avokádo, vyjmeme pecku a dužinu dáme do misky. Přidáme půlku vaničky
tvarohu a zakápneme citronovou šťávou. Podle sebe přidáme sůl, pepř a utřený česnek.
Podáváme na žitném chlebíku.
OVESNÝ KOLÁČ S PUDINKEM
Těsto:
6 lžic ovesné mouky (ovesné vločky rozemeleme v mixéru)
Vanička tvarohu
1 velký bílý jogurt
1 vejce
1 lžíce kakaa
1 odměrka čokoládového proteinu (nemusí být)
Vše smícháme dohromady a dáme péct do trouby na cca 30 minut při 180 stupních.
1 vanilkový pudink
0,5 l polotučného mléka
Sladidlo (med, rýžový sirup, kokosový cukr, tmavý třtinový cukr,… podle sebe)
Uvaříme klasický pudink, který nalijeme na korpus a necháme ho lehce (ne úplně)
zatuhnout a posypeme ovocem.
Já ho miluju s čerstvýma jahůdkama, borůvkama, ale můžete ho připravit i
z kompotovaného či zmraženého ovoce. Je ale potřeba ho nechat pořádně okapat, aby
nebylo do pudinku příliš mokré, klidně i maličko osušit.
Korpus můžete udělat i světlý, pak jen vynecháte kakao, a pokud se rozhodnete použít
protein, dáte vanilkový, popřípadě i jiné příchuti.
Krásné mlsání!
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TAJEMSTVÍ LIDICKÝCH ULIC: ULICE STAROSTY HEJMY
Text: www.lidice-memorial.cz, www.lidice.cz Foto: www.lidice.cz

František Hejma, narozen 19. 9. 1893 v Lidicích, hutník.
Když vychodil obecnou a měšťanskou školu v Kladně,
přijal zaměstnání v kladenských železárnách. Byl otcem
synů Jaroslava a Františka. Byl posledním starostou
Lidic. Ve svých 49 letech byl v Lidicích zastřelen.
Život ve starých Lidicích neplynul vždy v sousedské
shodě, jak se obvykle líčí. Moc statkářů, kteří v
rakousko-uherských časech obci neochvějně vládli, po
vzniku Československé republiky zanikla. Také v
Lidicích zaznívaly sociální požadavky, zvláště když bylo
zřejmé, že v mladé republice – oproti očekávání –
nenajdou uspokojení všechny vrstvy obyvatelstva. Když
pak v čele obce stanul poprvé v historii dělnický
starosta, ves jako by se rozdělila na dvě seskupení, která se rozhodně nebratřila.
Naštěstí v předválečných Lidicích měla značný vliv sociálnědemokratická strana, která
dokázala poměry konsolidovat. Především se o to zasloužil její člen a
dlouholetý starosta Lidic František Hejma, řemeslník v kladenské Poldovce.
Tento muž ztělesňoval přirozenou autoritu a těšil se úctě, uznání i oblibě. Nejspíš
proto, že se plně věnoval zájmům obce, tamějším obyvatelům, a to s ohledem na
základní lidskou hodnotu, solidaritu, s níž šlo ruku v ruce – a tehdy to nebylo prázdný
pojem – vlastenectví. Z takových kořenů vyrůstala jeho nezištnost a samozřejmost v
práci pro druhé, která se naplno rozvinula v dobách nacistické okupace. Ze vzpomínky
Hejmova kolegy z poldovácké dílny vyplývá, že lidickému starostovi často na
okresním úřadě vytýkali, že obec odvádí malé dodávky zemědělských produktů.
Starosta si toho nevšímal. Dál se snažil, aby doma v Lidicích, tedy jeho lidem, zůstalo
mnohem víc, než se odevzdávalo nacistům. A přitom ještě v zaměstnání žertoval a
rozdával dobrou náladu.
Ale po 4. červnu 1942, kdy gestapáci zatkli v Lidicích členy rodin Horákových a
Stříbrných, jako by se z Hejmy stal jiný člověk. Veselou, optimistickou povahu
přemohly starosti. Musel totiž na okupační správě nebo na buštěhradské četnické
stanici podávat různé výpovědi, pak následovaly výslechy ohledně Josefa Horáka a
Josefa Stříbrného, podezřelých z atentátu na Heydricha. Spolupracovníci z Poldovky
se začali obávat – přece jsme před ním vždycky mluvili otevřeně, neprozradí na nás
něco? František Hejma je nezradil. Potom ho uchvatitelé 9. června ještě před půlnocí
v jeho domku čp. 84 v jižní části vesnice, kousek za hřbitovem, v němž také sídlil
lidický úřad, donutili, aby veškeré obecní dokumenty, peníze a taky přihlášky k pobytu
odnesl realizátorům nadcházející tragédie. Jak asi bylo osmačtyřicetiletému starostovi,
který věřil v demokracii, svobodu a lidskou sounáležitost, když mu devětadvacetiletý
Oskar Felk, dříve český četník, nyní říšský občan a kladenský gestapák, vzal policejní
přihlášky z rukou a vyvolával podle nich lidické muže na popravu. Ani je František
Hejma nezradil. Zůstal s nimi co nejdéle – šel k smrtícím střelám jako jeden z
posledních. Musel totiž potvrzovat totožnost příštích obětí, svých Lidických, o
jejichž štěstí celá léta usiloval.
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TAJEMSTVÍ LIDICKÝCH ULIC: ULICE 10. ČERVNA 1942
Text: Publikace Tajemství lidických ulic, Wikipedia

Foto: rgcr.cz, obec-lidice.cz

Lidice jsou obcí v okrese Kladno. Nadmořská výška 343 m.
Je to také jedna z obcí, jejíž jméno se stalo za 2. světové války
symbolem fašistické zvůle. Žije zde 563 obyvatel.
Nejstarší zmínka o vsi pochází z roku 1318. Po celá staletí byly
Lidice obyčejnou nevelkou zemědělskou vsí v mělkém údolí
Lidického potoka příslušející k buštěhradskému panství. Nejvýznamnější památkou a
dominantou obce byl barokní farní kostel sv. Martina. Významnější nárůst obce přišel
až s rozvojem hornictví a hutnictví na Kladensku ve 2. polovině 19. století.
Ve vsi Lidice (512 obyvatel, poštovna, katolický kostel) byly v roce 1932 evidovány
tyto živnosti a obchody: 3 hostince, kolář, kovář, krejčí, mlýn, obuvník, povozník, 8
rolníků, 3 obchody se smíšeným zbožím, trafika, obchod s uhlím.

Po atentátu na zastupujícího německého říšského protektora Reinharda Heydricha
v roce 1942 byly Lidice v rámci represí nazývaných heydrichiáda vybrány nacistickým
vedením pro exemplární kolektivní trest. Výběr Lidic byl v podstatě náhodný,
podezření na spojení obyvatel s atentátem bylo jen záminkou a vycházelo
z nevýznamného a neprokázaného podezření.
Došlo k vyhlazení Lidic – srovnání obce čítající 104 domů s 503 obyvateli se zemí,
obyvatelstvo bylo popraveno nebo odvlečeno do koncentračních táborů, menší část
dětí byla určena k poněmčení v Říši.
Po druhé světové válce se vrátilo 143 žen a po usilovném pátrání i 17 dětí.
Obec byla zrušena a její katastr připojen rozhodnutím ministerstva vnitra ze
6. července 1942 nejprve k sousední Hřebči, avšak 6. srpna 1942 ministerstvo vnitra
vydalo nové rozhodnut, jímž území obce Lidice připojilo k Buštěhradu.
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Po druhé světové válce byla obec obnovena, z pietních důvodů ale byla nově
postavena na jiném místě nedaleko od obce původní, na původním místě se dnes
nachází Památník Lidice.
Zpráva o zničení Lidic obletěla celý svět a po válce čs. vláda rozhodla o jejich
znovuvybudování. Roku 1947 byl položen základní kámen a od roku 1949 se do
postupně budovaných nových Lidic vrací život.

SMUTNÉ VÝROČÍ – 80 LET OD MNICHOVSKÉHO
DIKTÁTU
Text a foto: www.csbslidice.cz

V těchto dnech si připomínáme zradu,
ponížení a křivdu, kterých se na
tehdejším Československu dopustili
30. září 1938 evropští lídři podpisem
Mnichovské dohody. Rozhodli se bez
přítomnosti politické reprezentace
Československa odejmout naší zemi
pohraničí a přičlenit ho k nacistickému
Německu s bláhovým přesvědčením,
že tak zajistí svým státům mír. O nás bez nás rozhodli v Mnichově lídři čtyř
evropských velmocí: premiér Francie Édouard Daladier, premiér Itálie Benito
Mussolini, premiér Spojeného království Neville Chamberlain a německý kancléř
Adolf Hitler.
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Mnichovská dohoda
Německo, Spojené království, Francie a Itálie se shodly se zřetelem k dohodě, jíž bylo
v podstatě dosaženo o odstoupení sudetoněmeckého území, na těchto podmínkách a
způsobech tohoto odstoupení a na opatřeních, jež třeba proto učinit, a prohlašují, že
podle této dohody je každý jednotlivě odpověden za kroky, které je třeba učinit, aby
bylo zajištěno její provedení.
§ 1 Vyklizování započne 1. října.
§ 2 Spojené království, Francie a Itálie se shodují v tom, že vyklizení bude provedeno
do 10. října, a to bez ničení jakýchkoli existujících zařízení, a že československá vláda
je odpovědna za to, že vyklizení bude provedeno bez poškození uvedených zařízení.
§ 3 Podmínky vyklizení podrobně určí mezinárodní výbor, složený ze zástupců
Německa, Spojeného království, France, Itálie a Československa.
§ 4 Postupné obsazování převážně německých území německými oddíly započne 1.
října. Čtyři územní úseky, označené na přiložené mapě, obsadí německé oddíly v
tomto pořadí:
úsek označený I. – 1. a 2. října,
úsek označený II. – 2. a 3. října,
úsek označený III. – 3., 4. a 5. října,
úsek označený IV. – 6. a 7. října.
Výše uvedený mezinárodní výbor bez odkladu vymezí zbývající území převážně
německého charakteru a německé oddíly je obsadí do 10. října.
§ 5 Mezinárodní výbor uvedený v § 3 určí území, v nichž se má provést lidové
hlasování. Tato území budou až do skončení lidového hlasování obsazena
mezinárodními jednotkami. Týž výbor určí způsob, jakým se má lidové hlasování
provést, přičemž bude vycházet ze způsobu hlasování v Sársku. Výbor stanovení
rovněž den, kdy se lidové hlasování bude konat; tento den nesmí být pozdější než
konec listopadu.
§ 6 Konečné vymezení hranic provede mezinárodní výbor. Tento výbor je oprávněn
doporučit čtyřem mocnostem – Německu, Spojenému království, Francii a Itálii – v
určitých výjimečných případech menší odchylky od přísně etnografického stanovení
pásem, jež mají být převedena bez lidového hlasování.
§ 7 Zavede se opční právo pro přesídlení do odstoupených území a pro vystěhování z
nich. Opce musí být provedena během šesti měsíců ode dne uzavření této dohody.
Německo-československý výbor určí podrobnosti opce, uváží způsob, jak usnadnit
výměnu obyvatelstva, a vyjasní základní otázky, které z této výměny vzniknou.
§ 8 Československá vláda propustí ve lhůtě čtyř týdnů ode dne uzavření této dohody
sudetské Němce, kteří si toto propuštění přejí, ze svých vojenských a policejních
jednotek. V téže lhůtě propustí československá vláda sudetoněmecké vězně, kteří si
odpykávají tresty odnětí svobody za politické trestné činy.
Mnichov 29. září 1938
Podepsáni Adolf Hitler Édouard Daladier Benito Mussolini Neville Chamberlain
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