Lidický
březen 2019

·

číslo 03 ·

zpravodaj
ročník 23 · zdarma

Přivítejte jaro například návštěvou krásné výstavy retro kočárků a
hraček z minulého století…více na straně 15 
Podívejte se na několik prvních fotek z naší lidické zabijačky str.14
Přečtěte si zajímavosti a vydejte se na Pochod lidických žen str.9,10
Nebo vyrazte na nějakou zajímavou akci do Středočeské vědecké
knihovny v Kladně … str.7

Milí a milé, opět toho máme hodně a navíc velký skluz, takže hurá do čtení!
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka

JUBILANTI V MĚSÍCI BŘEZNU
František SLAVÍK
Věra ČEPELOVÁ
Pavla VAMPOLOVÁ
Josef POLEŠČUK
František KLÍMA
Jaroslava SKLENIČKOVÁ
/

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti 

PODĚKOVÁNÍ 
 Děkuji mnohokrát panu místostarostovi Tomáši Skálovi za milou návštěvu,
příjemné posezení a dárek k mým narozeninám. Rovněž děkuji všem sousedům za
přání a milé popovídání a setkání.
Jan Formánek
 Mnohokrát děkuji paní starostce Veronice Kellerové za milou návštěvu a předání
dárku od OÚ Lidice k mým narozeninám.
Jiřina Vaněčková

INFORMACE PRO OBČANY
Český statistický úřad organizuje šetření o životních podmínkách domácností ČR.
Smyslem tohoto zjišťování je získat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a
ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích.
Vlastní šetření proběhne v době od 2. února do 26. května 2019 prostřednictvím
speciálně vyškolených tazatelů.
Terénní pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatel a příslušným pověřením,
které je ve spojení s občanským průkazem opravňující k provedení šetření, popř.
průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita
zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně
respektuje nový evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR). Všichni
pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č.89/1995 Sb., o státní statistické službě,
vázáni mlčenlivostí.
Případné dotazy vám zodpoví pracovník krajské správy ČSÚ pověřený řízením
šetření Životní podmínky 2019 na tel. č. 731 439 298, 274 053 195.
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ZÁPIS Č.4/2019 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ LIDICE
konaného dne 31.1.2019 v 18,00 hodin v zasedací místnosti
OÚ Lidice
Přítomni: B. Kučera, M. Klapalová, V. Kellerová, Ing. Monika Vaňhová MBA,
H. Kohoutová
Ověřovatelé: M. Klapalová, H. Kohoutová
Omluveni: M. Ramba, T. Skála
Zapsala: Martina Toulcová
Zasedání zahájila starostka obce v 18,00 hodin a přečetla program.
OZ program schválilo.
Program:
1) Projednání žádosti paní Lucie Sojkové (zlatnictví) o prodloužení nájemní
smlouvy
2) Projednání žádosti o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
3) Projednání žádosti o finanční příspěvek na koncert hudební skupiny
„Knezaplacení“
4) Schválení nových odměn OZ dle nařízení vlády číslo 202/2018
5) Jmenování členů Správní rady Memento Lidice
6) Schválení Nařízení obce Lidice č.1/2019
7) Různé – a) projednání žádosti o prodloužení nájmu nebytových prostor (paní
Vondrušková) – Tabita
b) projednání žádosti paní Hany Kohoutové o prodloužení nájemní
smlouvy v prostorách kadeřnictví
c) projednání podání žádosti z Ministerstva pro místní rozvoj na
elektroinstalaci obchodního střediska a místní knihovny
AD1) Starostka obce předložila OZ žádost o prodloužení nájmu nebytových prostor
Lucie Sojkové čp. 163. OZ projednalo a schválilo tuto žádost. Vzhledem k tomu, že
došlo k vykradení místního zlatnictví, projednalo a schválilo OZ pořízení mříží do
zlatnictví. Byly osloveny tři firmy, osazení mříží provede firma Univers Tech s.r.o.
s cenou 56.036,41 Kč bez DPH. OZ pověřilo starostku obce podpisem smlouvy s touto
firmou.
Hlasování: Pro:5 Proti:0 Zdržel: 0
AD2) Starostka obce předložila OZ žádost o projednání připojení se k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“. OZ tuto žádost projednalo a zamítlo.
Hlasování: Pro:5 Proti:0 Zdržel: 0
AD3) Starostka obce předložila OZ žádost o finanční příspěvek na koncert hudební
skupiny „Knezaplacení“. OZ tuto žádost projednalo a zamítlo.
Hlasování: Pro:5 Proti:0 Zdržel: 0
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AD4) OZ projednalo a schválilo nové odměny dle nařízení vlády číslo 202/2018
následovně: starosta – 26315,- hrubého, místostarosta 23683,- hrubého, předseda
výboru/komise 2631,- hrubého, člen zastupitelstva 2193,- hrubého.
Hlasování: Pro:5 Proti:0 Zdržel: 0
AD5) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo jmenování členů správní rady
Memento Lidice o.p.s. paní Veroniku Kellerovou, trvale bytem Josefa Horáka 20,
27354 Lidice, pana Marka Veselého, trvale bytem Josefa Stříbrného 54, 27354 Lidice,
pana Václava Zelenku, trvale bytem Oradourská 144, 27354 Lidice, s účinností od
11.3.2019.
Hlasování: Pro:5 Proti:0 Zdržel: 0
AD6) Starostka obce předložila OZ Nařízení obce Lidice č.1/2019, s kterým se
stanovují maximální ceny za pronájem hrobového místa a maximální ceny služeb
souvisejících s nájmem hrobového místa na veřejném pohřebišti Lidice. OZ schválilo
toto nařízení.
Hlasování: Pro:5 Proti:0 Zdržel: 0
AD7) Různé a) Starostka obce předložila OZ žádost o prodloužení nájmu nebytových
prostor čp. 163 – Tabita. OZ tuto žádost projednalo a schválilo.
Hlasování: Pro:5 Proti:0 Zdržel: 0
b) Starostka obce předložila OZ žádost paní Hany Kohoutové o prodloužení nájemní
smlouvy v prostorách kadeřnictví, čp.163. OZ tuto žádost projednalo a schválilo.
Hlasování: Pro:4 Proti:0 Zdržel: 1
c) Starostka obce informovala OZ o možnosti podání žádosti o dotaci z Ministerstva
pro místní rozvoj na rekonstrukci elektroinstalace v obchodním středisku a
rekonstrukci místní knihovny. OZ tuto možnost projednalo a schválilo podání žádosti
o dotaci. OZ pověřilo podáním žádosti o tuto dotaci starostku obce.
Hlasování: Pro:5 Proti:0 Zdržel: 0
Zasedání ukončeno v 18:50 hodin.

Text: Irena Přibylová, Petra Radová

Vážení a milí, i v průběhu března budeme pokračovat v našem pravidelném programu.
Kapacita všech kroužků je sice plně obsazena, ale můžete vyzkoušet odpolední
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keramiku pro dospělé (středa od 16:30-18:00 hod. ) nebo maminky s dětmi od jednoho
roku s otevřenou náručí přivítá naše milá lektorka Kristina na dopoledním cvičení pro
rodiče s dětmi s navazující volnou herničkou (středa 9:30-11:00 hod.).
Mimo pravidelný program jsme připravily Den pro královny, který si užijeme v neděli
24. Března od 14:00 hodin v MC Lidičky. Můžete se opět těšit na služby masérky,
manikérky a pedikérky. Dále se na vás těší Míša, která vás zdarma nalíčí nebo vaší
pleti poskytne úžasnou hydratační kúru. Využijte naší nabídky a přijďte si odpočinout
a užít si odpoledne plné pohody a péče.
Vstupné: něco dobrého na zub. Máte-li tedy chuť odpoutat se alespoň na chviličku od
každodenních starostí, jste srdečně vítány!
Vaše přihlášky přijímáme na www.mclidicky.cz do 20. března 2019.

BYLI JSME NA HORÁCH
Text a foto: www.ms-lidice.cz

I letos jsme vyrazili užít si i radovánky na hory. Jeli jsme na stejnou chatu jako vloni.
Na Rychtářce bylo opět úžasně. Výborná kuchyně, krásné prostředí a milí majitelé.
Tímto moc děkujeme i autodopravě Veta, která nás krásným autobusem bezpečně
dovezla tam i zpět.
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GENERÁL GASTRO: KOLÁČ Z KARAMELIZOVANÉ
MRKVE
Text: Michaela Klapalová

Zkoušela jsem ho teprve nedávno, ale byla to láska na první ochutnání  Mňam!
Potřebujeme:
500g strouhané mrkve (najemno, ano bude to
fuška, ale stojí to za to!)
½ hrnku rozpuštěného másla
½ hrnku třtinového cukru
2 vejce
3 lžíce plnotučného mléka
1 hrnek hladké špaldové mouky (nebo jiné vaší
oblíbené)
Mletá skořice, špetka soli, 1lžička prášku do
pečiva
Na polevu: tabulka hořké čokolády cca 70-80%,
kelímek smetany ke šlehání
Do hrnce dejte mrkev a trochu másla a nechte ji lehce zpěnit. Zasypte polovinou cukru
a ten nechte zkaramelizovat. Přidejte zbytek másla a za stálého míchání nechte bublat
a vařit cca 15 minut, než je mrkev dokonale měkká.
Nechte jí úplně vychladnout a troubu si zapněte na 180 stupňů.
Vejce vyšlehejte se zbylou polovinou cukru do vysoké světlé pěny a vmíchejte mléko.
Mouku prosejte, přidejte skořici dle chuti (já ráda hodně ), sůl a prášek do pečiva.
Střídavě zapracujte s mrkví. Nalijte do formy průměr 24 cm, vymazané a vysypané.
Pečeme zhruba 30-40 minutek dozlatova.
Necháme zchladnout a mezitím si připravíme polevu.
Ve vodní lázni rozpustíme čokoládu, smetanu ohřejeme, aby byla hodně teplá, a
pomalu přimícháváme do rozpuštěné čokolády, než se nám vše kompaktně spojí do
jemné hladké hmoty. Po lžících lejeme na koláč, necháme vychladnout.
Z této dávky čokoládové polevy vám vyjde hodně polevy, více než bude třeba na tento
recept, ale nebojte se zbytek polevy dát do krabičky a uložit v lednici či v mrazáku na
příště. Pak stačí jen ohřát ve vodní lázni, klidně i s pár lžícemi mléka či smetany a
rozmíchat znovu v polevu.
Krásný sladký březen!
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Středočeská vědecká knihovna
příspěvková organizace
v Kladně
Gen. Klapálka 1641, 272 01 Kladno
Tel.: 312 813 111, www.svkkl.cz
library@svkkl.cz

BŘEZEN 2019
Výstavy v Malé galerii knihovny
17/01 – 05/03
Raketa letí do Kladna
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Výstava kreseb dětí z terezínského ghetta (Židovské
muzeum) a dětí z Izraele oceněných v Mezinárodní
dětské výtvarné výstavě Lidice (Památník Lidice).

Kulturní akce knihovny

(přednášky, setkávání, kurzy) lidé ješt
04/03, 15:00–16:00
Vím, že existuješ, ale nevím, kde tě najít

Otevírací doba:
pondělí a pátek 9–18 hod.
úterý 8–18 hod.
čtvrtek 9–19 hod.
sobota 9–12 hod.
středa, neděle zavřeno

14/03 v 17:30
Promítej i ty! – Film Sue Williams: Zemřít
pro design (USA, 2016, 73 min.) (lektorna, přízemí)
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19/03, 17:00–19:00
Konverzace v anglickém jazyce
(prostory půjčovny, 1. p.)
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20/03 v 17:30
Petr Voldán: Postřehy odjinud – Jižní Korea

(malá studovna, 1. p.)
Píšete bakalářskou práci a hledáte zdroje? Vyhledávání
informací nejen pro studenty s odborníkem.

(velká studovna, 1. p.)
Publicista a někdejší reportér a zpravodaj rozhlasu i TV
přiblíží, jak žijí obyvatelé Jižní Koreje, co dala Korea
světu a jaké jsou zde "české stopy". Vstupné: 50,- Kč/
registrovaní čtenáři 25,- Kč.

05/03 v 18:00
Klub přátel knihovny - Karel Nejedlý:
Přednáška o Metodě RUŠ (velká studovna, 1. p.)

21/03, 17:00–19:00
Péče o seniory s onemocněním
Alzheimerovou nemocí (lektorna, přízemí)

O moderní, praktické a věcné metodě, pomocí které se
můžete zbavit řady svých obtíží. Vstupné: 200,- Kč.

Pravidelná setkávání s těmi, kteří o tyto seniory pečují.
Každý 3. čtvrtek v měsíci.

06/03 v 17:30
Vernisáž výstavy Motýla jsem tu neviděl a
výběru oceněných prací z MDVV Lidice (Malá

22/03, 14:00–18:00
Den deskových her

(lektorna, přízemí)
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galerie knihovny a velká studovna, 1. p.)
Na vernisáži zazní dětská opera Brundibár v podání
Dismanova rozhlasového dětského souboru (autoři H.
Krása a A. Hoffmeister).

11/03 v 16:30–17:30
Národní týden trénování paměti

(lektorna, přízemí)
Dvě přednášky J. Volfa a J. Pavlíka o trénování paměti,
mnemotechnikách a studiu cizích jazyků.

13/3 v 19:00
Koncert Gemini musicales (velká studovna 1. p.)
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14/3 v 16:00
Exkurze v knihovně (v p r o s t o r á c h c e lé k n ih o v n y ,
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27/03, 10:00–14:00
PhDr. Eva Procházková, PhD.: Péče o seniory
s demencí, model psychobiografické péče (velká

studovna, 1. patro)
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27/03 v 17:30
Iva Pekárková – beseda a autorské čtení

(velká studovna, 1. p.)
Beseda se známou prozaičkou, publicistkou, překladatelkou a příležitostnou taxikářkou žijící v zahraničí,
autorkou ř a d
 y  č t iv ý c h
 , v t ip
n
 ý c h
 , o
 t e v ř e n
 ý c h
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b
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 -
graficky laděných knih.

NENÍ-LI UVEDENO JINAK, VŠECHNY POŘÁDANÉ AKCE JSOU ZDARMA A VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ.

PAMÁTNÍK LIDICE - TISKOVÁ ZPRÁVA:
PŘEDSEDA ÚV ČSBS JAROSLAV VODIČKA NEVYSTOUPÍ
NA PIETNÍCH VZPOMÍNKÁCH K 77. VÝROČÍ VYHLAZENÍ
OBCE LIDICE A OSADY LEŽÁKY
Text: Filip Petlička, vztahy s veřejností Památník Lidice

Památník Lidice jako pořadatel pietních vzpomínek v Lidicích a v Ležákách uspořádal
přípravné schůzky k těmto pietním aktům.
26. února 2019 proběhla přípravná schůzka k pietní vzpomínce k 77. výročí vyhlazení
obce Lidice. Pietní vzpomínka se uskuteční dne 15. června 2019. Schůzky se zúčastnili
zástupci Památníku Lidice a dalších spoluorganizátorů, kterými jsou obec Lidice a
Oblastní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Lidice, za kterou byl
přítomen Pavel Horešovský, přeživší lidické dítě.
28. února 2019 proběhla přípravná schůzka ke konání pietní vzpomínky v Ležákách,k
teré se zúčastnili zástupci Památníku Lidice, obce Miřetice a Československé obce
legionářské. Pietní vzpomínka se uskuteční 23. června 2019.
Po skončení jednání se všemi zástupci spoluorganizátorů jak v Lidicích, tak
v Ležákách, můžeme vydat toto prohlášení:
Předseda ÚV ČSBS Jaroslav Vodička nevystoupí na pietních vzpomínkách 15. června
v Lidicích, ani 23. června v Ležákách. K tomuto kroku jsme se rozhodli kvůli
dlouhodobě nevhodnému vystupování pana Vodičky a jeho celkové kontroverzi, které
podle nás neodpovídají důstojnosti a vážnosti pietních aktů v Lidicích a Ležákách.
V Lidicích pana Vodičku velice pravděpodobně nahradí Veronika Kellerová, starostka
obce Lidice a členka Oblastní organizace ČSBS Lidice. V Ležákách bude pietní akt
zcela bez projevu zástupců ČSBS.

Vážení a milí,
jak všichni víte, již v loňském roce touto dobou, jsme ohlásily, že plánujeme naši
činnost v MC Lidičky omezit, najít pokračovatelky a předat vedení a činnost spolku
někomu dalšímu. K naší radosti se dvě maminky z Lidic našly a pustily se do
„zaučování“. Bohužel ale tomuto okolnosti nepřály a předání spolku se nepodařilo.
V současné době jsme ve stejné situaci jako před rokem. Bohužel už ani jedna z nás
není schopna se Lidičkám věnovat v plném rozsahu tak, jak vedení spolku a realizace
aktivit spolku vyžaduje.
Tímto tedy zahajujeme druhý pokus o předání MC Lidičky a hledáme alespoň 3 akční
osoby, které by spolek převzali, stali se tak novým vedením spolku a zajistili jeho
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fungování i v dalších letech.
Pokud byste Vy nebo případně někdo ve Vašem okolí měl zájem zjistit víc a spolek
vzít pod svá křídla, ozvěte se nám co nejdříve. Případně prosíme o předání informací a
kontaktů potenciálním zájemcům.
V rukou nového vedení spolku bude pak dění nejen v MC Lidičky, ale vlastně dění
v celé obci Lidice. Opravdu bychom spolek rády předaly. Jde nám především o
udržení komunity v obci a o to, aby se i po ukončení naší činnosti v obci „něco“ dělo.
Obec je samozřejmě schopná některé akce realizovat i nadále, ale bez MC Lidičky
akcí ubyde.
V ohrožení je i realizace kroužků a dalších aktivit spolku. Byla by velká škoda, pokud
by měl být spolek zrušen. Vždy je lepší navázat na něco, co už funguje…
Pokud se žádné nástupkyně nenajdou, pak bude činnost spolku ukončena k 30. 6.2019
a spolek bude postupně vypořádán a zrušen dle platné legislativy.
Tímto děkujeme za pochopení situace a za Vaši pomoc při hledání nového vedení
spolku.
Za MC Lidičky Irena Přibylová, předsedkyně spolku

POCHOD LIDICKÝCH ŽEN 2019
Text a foto: Milena Městecká

9. ročník – po stopách pochodů smrti. Prošli jsme 3200 km, přes 300 míst. Přidalo se
k nám na 160 lidí.
Transporty smrti byly apokalypsou závěru 2. světové války. V Evropě si vyžádaly více
než 250 000 životů. Oběti a utrpení vězňů a zajatců v transportech a 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. Další
jsou zapomenuty, nepopsány, téměř vždy beze jmen obětí. Trasy pěších pochodů smrti
jsou neoznačené. Je málo míst, kde jsou o nich informace.
K trase pochodu smrti a návratu Lidických žen z KT Ravensbrück se vrátíme znovu ve
výročním roce 2020. Hlavní pochod letos věnujeme vězňům z KT Mauthausen
v Rakousku. Ten se stal cílem mnohých pochodů a transportů smrti od zimy 1944/45 a
vězni v přecpaném lágru živořili v hrozných podmínkách. Byli mezi nimi i děti. Trasu
pochodu smrti dvou československých židovských chlapců-vězňů z KT Mauthausenu
do pobočného KT Gunskirchenu letos zopakujeme. Osvobodila je 3. května 1945
americká armáda. Po transportu smrti v lednu 1945 z KT Osvětim přežili peklo
Zeltlageru v Mauthausenu a pochod smrti a pobyt v pobočném KT Melk.
Nezbývalo mnoho a zahynuli by.
Projdeme další úsek pochodu smrti válečných zajatců, nejdelšího a nejmohutnějšího na
našem území. V počtu 70 000 prošli za kruté zimy v lednu – březnu 1945 z Horního
Slezska do Bavorska. Celkem 3000 jich jen u nás zemřelo. Víme to díky Jiřímu
Nesétovi z Třeštiny a jeho vloni vydané knize Pochody hladu a smrti 1944-45.
Projdeme obtížný úsek na Studenou Loučku, na kterém zemřelo mnoho zajatců, místo
pohřbení není bohužel známo. Ze Studené Loučky sestoupíme do Dětřichova u
Moravské Třebové. Ten zažil průchod pochodu smrti, ale také hrůzný nacistický
koncentrák pro těhotné ženy a děti. Je připomínán jen malými pomníčky a velmi málo
se o něm v Čechách ví.
-pokračování v dubnovém čísle lidického zpravodaje-chov
Údlice
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10. 3. 2019 Mohelnice – Dětřichov
Pojďte s námi trasou pochodu smrti válečných zajatců
Transporty smrti byly apokalypsou závěru 2. světové války. V Evropě si
vyžádaly na 250 000 životů. Oběti a utrpení vězňů v transportech a
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. Další jsou zapomenuty, nepopsány,
téměř vždy beze jmen obětí. Trasy pěších pochodů smrti jsou
neoznačené. Je málo míst, kde jsou o nich informace.
Čas

Místo

Km

Mohelnice
9:00

Náměstí

10:00

Podolí

10:30

Vyšehorky

2,5

11:00

Starý Mlýn

2,5

13:00

Studená Loučka

4

15:30

Borušov

7

2

Dětřichov
16:30

Pomník

POZOR!

Časy jsou přibližné!

3

21 km

Dětřichov

10.3.2018 Mohelnice-Dětřichov (21 km) Letos projdeme
další úsek pochodu smrti válečných zajatců, nejdelšího a
nejmohutnějšího na našem území. V počtu 70 000 prošli
pochody smrti za kruté zimy v lednu-březnu 1945 cestu
z Horního Slezska do Bavorska. Celkem 3 000 jich jen u nás
zemřelo. Víme to díky Jiřímu Nesétovi z Třeštiny a jeho vloni
vydané knize Pochody hladu a smrti 1944-1945. Projdeme
obtížný úsek na Studenou Loučku, na kterém zemřelo mnoho
zajatců, místo pohřbení není bohužel známo. Ze Studené
Loučky sestoupíme do Dětřichova u Moravské Třebové. Ten
zažil průchod pochodu smrti, ale také hrůzný nacistický
koncentrák pro těhotné ženy a děti. Je připomínán jen
malými pomníčky a velmi málo se o něm v České republice ví.

Dětřichov

9. ročník Pochodu Lidických žen 2019:
13.4. Tachov – Studánka – Lesná – Stará Knížecí Huť (23 km) – největší masový hrob ČR
v Tachově, po stopách pochodu smrti vězňů z transportu smrti z KT Buchenwald
21.4. Hora Sv. Šebestiána – Domina – Chomutov - Údlice (23 km) – pochodem smrti
vězňů transportu z KT Buchenwald k masovým hrobům v Chomutově, Údlici a dalších
1.–3.5. KT Mauthausen – Gunskirchen (72 km) – trasou pochodu smrti československých
vězňů, židovských chlapců na sklonku války, prohlídka památníku KT Mauthausen
22.5. Nový Bor a Česká Lípa, 2. 6. Cínovec – vzpomínka na návrat Lidických žen z KT
Ravensbrück do vlasti v r. 1945

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

USLYŠEL VOLÁNÍ ZMUČENÉ ZEMĚ
Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

Podle článku paní redaktorky Heleny Čermákové z Buštěhradu Svobodné slovo
6. prosince 1991.
Mezi morálně odškodněnými příslušníky Royal Air Force byl i Josef Horák z Lidic.
Letos na podzim se uskutečnilo v Domě kultury v Praze setkání letců, kteří se
zúčastnili za druhé světové války bojů v zahraničí. Velitelství letectva ČSFR jim na
základě vojenské a morální rehabilitace předalo povyšovací dekrety. Velké většině
bylo toto povýšení uděleno in memoriam. Patřil mezi ně i Josef Horák z Lidic.
Obecnou školu i měšťanku vychodil J. Horák v Buštěhradě. Poté studoval obchodní
akademii v Praze a vojenskou akademii v Hranicích na Moravě, odkud vyšel jako
letecký důstojník. V naší armádě ale sloužil krátce. Po březnu 1939 byl
demobilizován. O tom, co se dělo dál, píše J. Horák v časopise Letu zdar v roce 1947.
„O vánocích 1939 jsme spolu s Josefem Stříbrným opustili své drahé a naposledy jsme
se na kraji višňovky pohledem
rozloučili s Lidicemi. Ten obraz
se mi hluboko vryl do paměti a
provázel mne na strastiplné
cestě k jedinému cíli: Posílit
řady československého
letectva.“
V únoru 1940 se J. Horák
objevil v Marseille, kde byl
zařazen do Československé
zahraniční jednotky. O několik
měsíců později se dostal ke své
zbrani – k letectvu. Byl přemístěn do doplňkového střediska Československého
letectva v Bordeaux. Válka ve Francii však skončila rychle, a tak za několik měsíců
odletěl Horák do Anglie k 311. Letecké peruti, která byla po krátkém výcviku
nasazena do boje.
„Nezařízená stanice, rozmoklé letiště i stany, časté nálety Němců, značné vlastní ztráty
a naděje na brzký konec – to vše ucelovalo naši bojovou morálku, přátelství,
bojechtivost, ale také zvětšovalo touhu po domově,“ vzpomíná J. Horák a pokračuje:
„Osudného večera, 10. června 1942, jsem seděl u rádia a poslouchal Prahu. Nechtěl
jsem věřit sluchu – snad nejde o naši obec? Bohužel, byly to Lidice u Kladna, kterým
jsem dal v roce 1939 sbohem. Domů se tedy nikdy nevrátím a své drahé nespatřím.“
Anglický pobyt zasáhl i do jeho osobního života. Zalíbila se mu osmnáctiletá Winifred
Mary New, se kterou se začátkem prosince 1941 oženil. Tři měsíce po tragedii jeho
domova, 25.9.1942 se v rádiovém přístroji Horákova bombardéru, který honil
německé ponorky až u španělských hranic, ozvalo české volání ze základny
311. peruti z Talbeny: „Narodil se ti syn stop. První svobodný občan Lidic srovnaných
se zemí stop.“
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Byly to opravdu slavné křtiny. Angličtí horníci gratulovali. Kmotrem novorozeného
chlapce, který dostal jméno po kamarádku ve zbrani Václavu Študentovi – Vašík, byl
ministr zahraničních věcí Jan Masaryk.
Na vánoce 1943 se Winifred a Josefovi narodil druhý syn Josef Bohumil, jehož
kmotrovství přijal prezident Dr. Edvard Beneš. Vlastnímu aktu vyslal svého zástupce
přednostu vojenské kanceláře prezidenta – divizního generála Antonína Bohumila
Hasala „Nižborského“.
Do vlasti se po válce vrátila celá rodina Horákova, aby zde prožila krásné, ale i
nepěkné chvíle. Po odletu Winifred se syny Václavem a Josefem do Anglie na
návštěvu k babičce, Josef Horák ukončil svou vojenskou kariéru v Československu.
V jeho kmenovém listě je strohý zápis: zběhl. Byla mu odňata hodnost i všechna
vyznamenání. Major Horák však nezběhl, jen ze známých důvodů podruhé emigroval.
Stal se opět pilotem v Anglii. Žil bez naděje na návrat domů – do Lidic.
V zemi, která mu dvakrát poskytla ochranu, také zemřel. Podle oficiální zprávy
zahynul začátkem roku 1949 při cvičném letu. Bylo mu 34 let.
Jeho sestra Anna se v době nesvobody stala střetem zájmu různých nezvaných návštěv
z ministerstva vnitra. Dostávala otázky, na které neznala odpověď. Kolikrát za ta léta
vzpomněla na bratrova slova, která pronesl za okupace v zahraničním vysílání BBC
pro Československo: „Všichni jsme slyšeli volání zmučené české země. Vy jste zůstali
doma, buď abyste bojovali, nebo proto, že jste byli příliš mladí. Jiní, já mezi nimi,
odešli, abychom ukázali, co dovede národ husitů.“
Krajská vojenská rehabilitační komise přiznala a vrátila J. Horákovi všechna
vyznamenání – celkem
jich bylo sedm – a
povýšila ho na
plukovníka letectva in
memoriam.
Na leteckém snímku je
přístav Cudillero, kde
Command Costal
hlídkoval nad kanálem
v pobřežních vodách
severního Španělska, a
kde se také Josef Horák
dozvěděl, že se mu
narodil syn Václav. Podle
záznamu v pilotním
deníku, toho dne pilotoval
Wellington 1147 A/S
patrol No. 26.
Akvarel Karla Šmída (str. 10) „Lidice 1928“ je věrohodný pohled na Lidice od
višňovky.
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ČISTOTA V LIDICKÝCH ULICÍCH ANEB PSÍ PÁNÍČKOVÉ
OPĚT NEUKLÍZÍ
Text a foto: Lidický občan

Dobrý den, zdravím vás a dovolte mi, abych se podělil o nechutnosti z ulic na území
naší obce. Tuto neděli (27.1) jsem si udělal rodinnou procházku ulicemi Lidic. Jaké
bylo mé překvapení, když po ujití
několika metrů jsme místo
procházky začali dělat „slalom“.
Nechci dále rozebírat tuto
záležitost, ale nedalo mně to a
několik snímků jsem pořídil a
posílám v příloze. (Pro článek byla
použita jedna z nich – pozn. red.)
Věřím, že většině pejskařů se toto
veřejné znečišťování území obce
netýká a rovněž se jim nelíbí a
určitě nechtějí být dáváni do
jednoho „pytle“. Bohužel někteří
také majitelé si se svými zvířecími
miláčky vybírají i další místa pro
venčení a to například i
cyklostezku od Lidic do Hřebče,
kde je také potřeba se dívat pod
kola nebo pod nohy. A kdo si chodí
zaběhat tak ví o „překážkové
dráze“ na polní cestě podél Lidic k fotbalovému hřišti.
Možná by stačilo připomenout, co obnáší být majitelem psa, a jak se má chovat na
území obce a nebýt tolerantní k porušování daných pravidel.
A návrh, jestli je v silách obce vymezit prostor pro hromadné venčení psů tak, jak je
známo i z jiných obcí. Pozemek je oplocen a vybaven koši na exkrementy a
spokojenost je na všech stranách. Jednoduché a hlavně funkční.
Přeji pěkný den.

Dovoluji si i já sama apelovat na všechny majitele pejsků, aby dodržovali nejen v obci
čistotu a pořádek. Tento problém se za poslední dobu stává velmi intenzivním a je to
jen o tom, že jej psí majitelé řešit nechtějí. Máme zde koše, máme zde sáčky. Pokud
byste měli pocit, že někde chybějí, není problém tento návrh přednést na Obecním
úřadě, třeba s tím půjde něco dělat. A jen tak mimochodem, sáčky se vejdou i do
poměrně malé kapsy u bundy, džín, košile,… Věděli jste to?
No a přesně tam je můžete při procházkách nosit!
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MALÉ ZABIJAČKOVÉ OHLEDNUTÍ 2019
Text: Michaela Klapalová Foto: Krupičkovi

Ještě na poslední chvíli se ke mně dostala fotodokumentace z letošní zabijačky, tak na
rychlo přikládám pár fotek, za které děkujeme!

Věřím, že tohle nebudou poslední fotky, které se ve Zpravodaji objeví.
V dalším čísle naleznete článek s menším ohlédnutím za letošním ročníkem, který
bude dozajista doplněn o plno fotografií. 
Masopustu zdar!
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Reklama tiskárny

VEŘEJNÁ KNIHOVNA LIDICE – INFORMACE
Všechny zájemce o kvalitní knihy srdečně zveme do naší knihovny. Zajímavé
tituly knih vám rádi osobně představíme.
Knihovna je otevřena každou středu od 15,30 do 17,30 hodin.
Těší se na Vás Jirka Černý a Míša Indráková
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