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Pozdravy nám do Lidického zpravodaje poslali také
z tábora Střela 2019. Tábor pořádá středisko Junák
Buštěhrad „Stráž Lidic“ a na fotce jsou opravdu lidičtí.
„Až na táboře jsem si uvědomil, kolik nás tam je opravdu
z Lidic…“ říká Tomáš Skála, který nám fotku poslal.
Děkujeme 

Milí a milé,
až budete tyto řádky číst, bude u mě vrcholit
šílenství zvané „balení kufru na dovolenou“,
popřípadě už budu někde na letišti vyčkávat na
svůj let. Už se moc těším, až si konečně
odpočinu a naberu síly. Věřím, že i vy poctivě
odpočíváte, neboť, ať chceme nebo ne, půlka
prázdnin je fuč. Letí to jako splašené, a tak
užívejte volných dní, které jsou kupodivu i
příjemně slunečné, dokud je tu máme. Ani se
nenadějeme a už tu bude školní rok. A to ani
nemluvím o tom, že za čtyři a půl měsíce jsou tu Vánoce, že ano?! 
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka balící na dovolenou asi tak osm kufrů 

JUBILANTI V MĚSÍCI SRPNU
Hana JAROŠOVÁ
Oldřich VESELÝ
Marie ŠUPÍKOVÁ
Jiřina KRAUSOVÁ
Jiří ZÁRUBA
/

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti 

PODĚKOVÁNÍ 
 Vřele děkuji touto cestou paní starostce Veronice Kellerové nejen za gratulaci a
dárek k mým narozeninám, který mi jménem svým i celého OÚ předala, ale také za
moc milé a přátelské posezení. Děkuji.
Jaroslav Kalista

 Rád bych touto cestou poděkoval paní starostce Veronice Kellerové a panu
místostarostovi Tomáši Skálovi za milou návštěvu, krásné popovídání a předání
dárků k mým narozeninám. Zároveň děkuji všem sousedům a přátelům, kteří se
mnou oslavili mé životní jubileum.
Josef Kváča

 Děkuji paní starostce Veronice Kellerové za milou návštěvu a předání dárku od OÚ
k mým narozeninám, především ale za milé posezení a popovídání.
Josef Sotolář
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ZÁPIS Č.8/2019 z veřejného zasedání OZ Lidice konaného dne
24.6.2019 v 17:30 hodin v zasedací místnosti OÚ LIDICE
Přítomni: V. Kellerová, H. Kohoutová, Ing. Monika Vaňhová MBA, B. Kučera
Ověřovatelé: Ing. Monika Vaňhová MBA, H. Kohoutová
Omluveni: T. Skála, M. Klapalová, M. Ramba
Zapsala: Martina Toulcová
Zasedání zahájila starostka obce v 17:30 hodin a přečetla program.
OZ program schválilo.
Program:
1) Projednání závěrečného účtu za rok 2018 a projednání zprávy auditora o
přezkoumání hospodaření za rok 2018
2) Schválení úpravy rozpočtu č. 1 a rozpočtového výhledu za rok 2020-2024
3) Projednání finančního příspěvku na 50. výročí fotbalu Lidice
4) Projednání žádosti Mementa Lidice o.p.s. o finanční příspěvek na rok 2018
5) Projednání nákupu laviček a pingpongového stolu do obce
6) Projednání nabídky na pronájem lidického rybníka k výstavbě wakeparkového
vleku
7) Různé a) Projednání oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les
b) Schválení přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu ulice
Oradourská
c) Schválení výsledku výběrového řízení na opravu ulice Oradourská
d) Projednání vypracování projektu na opravu ulice Josefa Horáka
e) Projednání prodeje starého traktoru ve vlastnictví obce
Ad1) Zastupitelstvo obce se seznámilo se závěrečným účtem a zprávou o přezkoumání
hospodaření za rok 2018. OZ schválilo dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona
128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů závěrečný účet a zprávu o
přezkoumání hospodaření za rok 2018 bez výhrad.
HLASOVÁNÍ Pro: 4
Proti: 0 Zdržel: 0
Ad2) Zastupitelstvo obce se seznámilo s úpravou rozpočtu č. 1 a následně schválilo
tuto úpravu rozpočtu.
HLASOVÁNÍ Pro: 4
Proti: 0 Zdržel: 0
Dále se zastupitelstvo obce seznámilo s rozpočtovým výhledem na rok 2020-2024 a
tento rozpočtový výhled schválilo.
HLASOVÁNÍ Pro: 4
Proti: 0 Zdržel: 0

Ad3) Zastupitelstvo obce projednalo finanční příspěvek na 50. výročí fotbalu Lidice
pro TJ Sokol Lidice. OZ schválilo finanční příspěvek ve výši 45.000 Kč na zakoupení
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venkovního nábytku a drobných oprav kabin a hřiště.
HLASOVÁNÍ Pro: 4
Proti: 0 Zdržel: 0
Ad4) Starostka obce předložila OZ žádost Mementa Lidice o.p.s. o finanční příspěvek
na rok 2019. OZ tuto žádost projednalo a schválilo finanční příspěvek ve výši
70.000,- Kč.
HLASOVÁNÍ Pro: 4
Proti: 0 Zdržel: 0
Ad5) Zastupitelstvo obce projednalo nákup laviček a pingpongového stolu do obce.
Pořizovací cena jedné lavičky bude maximálně 4.500,- Kč a pořizovací cena
pingpongového stolu maximálně 18.000,- Kč. OZ schválilo nákup laviček a
pingpongového stolu do obce.
HLASOVÁNÍ Pro: 4
Proti: 0 Zdržel: 0
Ad6) Starostka obce předložila OZ nabídku na pronájem lidického rybníka k výstavbě
wakeparkového vleku. OZ tuto žádost projednalo a zamítlo.
HLASOVÁNÍ Pro: 4
Proti: 0 Zdržel: 0
Ad7 Různé a) Starostka obce předložila OZ žádost pana XXX o pokácení dvou dřevin.
Dřeviny jsou v havarijním stavu. OZ tuto žádost projednalo a schválilo pokácení
těchto dřevin.
HLASOVÁNÍ Pro: 4
Proti: 0 Zdržel: 0
b) Starostka obce informovala OZ o přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na
opravu ulice Oradourská. OZ schválilo přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
na opravu ulice Oradourská.
HLASOVÁNÍ Pro: 4
Proti: 0 Zdržel: 0
c) Starostka obce předložila OZ výsledek výběrového řízení na opravu ulice
Oradourská. Do výběrového řízení se přihlásily dvě firmy:
Pozemní komunikace Bohemia, a.s., Milady Horákové 2764, Kladno, 27201 za cenu
1.850.000 ,- Kč bez DPH
Strabag a.s. – OZ Praha, Na Bělidle 198/21, Praha 5, 15000 za cenu 1.479.575,64 bez
DPH. OZ projednalo a schválilo výsledek výběrového řízení, dále schválilo na opravu
ulice Oradourská firmu Strabag a.s. a pověřilo starostku obce podpisem smlouvy
s touto firmou.
HLASOVÁNÍ Pro: 4
Proti: 0 Zdržel: 0
d) Starostka obce podala návrh na vypracování projektu na opravu ulice Josefa
Horáka. OZ schválilo vypracování projektu na opravu ulice Josefa Horáka a pověřilo
tímto starostku obce.
HLASOVÁNÍ Pro: 4
Proti: 0 Zdržel: 0
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e) Starostka obce předložila OZ nabídku pana XXX na koupi starého traktoru za
50.000,- Kč. OZ schválilo prodej traktoru panu XXX za 50.000,- Kč a pověřilo tímto
starostku obce.
HLASOVÁNÍ Pro: 4
Proti: 0 Zdržel: 0
Zasedání ukončeno v 18:14 hod.

ZPRÁVY PRO OBČANY
Text a foto: Ministerstvo životního prostředí, Bohumil Kučera

Informace Ministerstva životního prostředí
Vážení občané, pokud se dostanete do situace, že budete potřebovat odložit staré
pneumatiky, mělo by to dle informace MŽP být možné bezplatně na řadě míst v okolí.
To, že někde jsou ke službě vstřícnější a berou jí samozřejmě, někde je ochota menší,
to je druhá věc.
Místa zpětného odběru musí být viditelně označena a zpětný odběr musí probíhat bez
nároku na úplatu, tedy zdarma, bez vázanosti na koupi nové pneumatiky, či jiné služby
a nesmí nadměrně zatěžovat konečného uživatele. Výrobce musí pneumatiky od
konečného uživatele odebírat bez rozdílu jejich značky nebo typu.
Veškeré podrobnosti, včetně návodu jak postupovat v případě odmítnutí, naleznete na
webu Ministerstva životního prostředí: www.mzp.cz, seznam odběrných míst pak
naleznete na webu obce Lidice www.obec-lidice.cz
Obec Lidice nabízí další možnost sportovního vyžití
Vážení spoluobčané, obec Lidice zakoupila a instalovala vedle multifunkčního hřiště
venkovní verzi pingpongového stolu. Je to další sportovní aktivita pro vás. Stůl je
volně přístupný, jediné co
potřebujete, jsou pálky a míčky.
Věříme, že kdo má k tomuto sportu
vztah, je doma už má, případně se
dají pořídit opravdu velmi levně.
Musíme poděkovat firmě
www.kantorsport.cz za promptní
dodání a instalaci, jsou prázdniny,
děti (nejen) mohou zařízení krásně
využít. Záměrem obce Lidice je
občanům v rámci možností poskytnout maximální sportovní vyžití. Máme
cyklostezku, která slouží také pro běžce i chodce, multifunkční hřiště nabízí prostor
pro malý fotbal, házenou, košíkovou, volejbal, nohejbal a tenis. Workoutové hřiště si
našlo své příznivce také a možná dojde na jeho rozšíření o další prvky (zde bychom
uvítali zejména zkušenější sportovce o tipy na prvky, které by prostor dále zhodnotily).
Uvažujeme o úpravě plochy pro populární petang. Pokud se podaří sponsorsky či skrze
dotaci zajistit moderní úsporné osvětlení hřišť, bude to také další významný posun.
Tak „Sportu zdar“!
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KDYŽ DVA DĚLAJÍ TOTÉŽ…
Text: Ing. Vladimír Kovačík, občan obce Lidice

…aneb postřehy a názor, co se změnilo v činnosti a fungování Památníku Lidice /PL/.
Úvod – proč tento článek vlastně píši?
Je to především proto, že se mi jako občanovi, který zde žije v naší krásné obci Lidice
/v tomto roce to je 50 let/ jeví, že něco není v pořádku. Spoluobčané o tom mluví – to
znamená, že je to zajímá a nejsou k tomuto dění lhostejní. A to je dobře!
Podstatou celé této záležitosti by se dalo říci je „Památník Lidice“, jeho poslání a
fungování. Pro mírné odlehčení bych to v časové řadě označil kategorií „včera, dnes a
zítra“.
Kategorie včera.
Před více jak dvěma lety došlo ke změně ve vedení Památníku Lidice. JUDr. Milouš
Červencl, který vykonával funkci ředitele v této významné instituci – jejímž
zřizovatelem je Ministerstvo kultury /MK/ odešel ? „na zasloužilý důchodový
odpočinek“.
Domnívám se, že byl velmi pracovitým a schopným manažerem se smyslem pro
týmovou práci. V krátké době po svém nástupu do funkce se obklopil velice
schopnými spolupracovníky, kteří se postupně stali profesionály na svém místě. V PL
odvedl ohromný kus práce a celkově pozvedl úroveň, poslání i význam této
mezinárodně uznávané instituce. Jím /MČ/ nastavená - pomyslná laťka náročnosti na
práci všech zaměstnanců PL – byla zřejmá na každém kroku. Veškeré akce
organizované týmem pracovníků PL byly precizně do posledního detailu zajištěny. A
to nemám na mysli pouze pietní vzpomínky v Lidicích, Ležácích či Letech. Vedle
hlavního poslání PL, kterým je péče o trvalé uchování vzpomínky na vyhlazení obce,
utrpení a osudy jejích občanů – organizoval PL další doprovodné akce. Často z těchto
akcí odcházeli návštěvníci plní dojmů a pocitem, že „taková úroveň kultury co se dělá
v Lidicích“ nemá obdoby široko daleko. Byl v dobrém smyslu slova – člověkem na
svém místě. Jeho názory a postoje byly konzistentní, říkal věci natvrdo. Nebyla to
žádná „šedá myš“.
Mám za to, že lze toto období hodnotit jako velmi úspěšné, kde i spolupráce
Památníku a obce Lidice byla ku prospěchu jména „LIDICE“.
Za veškeré úsilí a vynaloženou práci mu náleží velké uznání a dík!
Kategorie dnes.
A jaký je můj pohled na práci PL z momentu, kdy byla do funkce ředitelky PL
jmenována Mgr. Martina Lehmannová?
Nebudu zastírat, že se nenaplnila očekávání velké části spoluobčanů, sympatizantů i
moje. Snad nejlépe to lze vyjádřit slovy z jedné písně: Duše bolí, srdce pláče.
I moje srdce pláče nad tím, jak upadá dílo všech těch, kteří se po generace snažili
vybudovat instituci, která bude vždy objektivně, zcela pravdivě a apoliticky
/zdůrazňováno zejména po listopadu 89/ dbát o pravdivý výklad událostí tragického
osudu obce Lidice v roce 1942.
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Abych byl konkrétní:
V kompetenci ředitele/ky/ PL je zcela jistě si vybrat nejbližší spolupracovníky. Dalo
by se předpokládat, že takováto výměna se promítne do zlepšení celkové úrovně
subjektu, kterým je v daném případě PL. To se rozhodně nestalo!
Při personálním zemětřesení v této instituci – jak se říká – „nezůstal kámen na
kameni“! Za zmínku stojí, že značná část zejména pracovníků, kteří pracovali na
odborných pozicích /vedoucí MDVV, kurátorka a další/ sami rozvázali pracovní
poměr krátce po nástupu paní ředitelky Lehmannové. Můžeme spekulovat proč, jaké
měli asi důvody? Zda s nimi na toto téma někdo hovořil?
Otázkou také je, zda všichni noví zaměstnanci jsou kompetentní zastávat dané pozice?
Proč pokládám tuto otázku?
Protože v případě Lidic jako obce a potažmo Památníku Lidice, jde o garanci výkladu
historické pravdy zejména pro budoucí generace.
Snad právě proto v Lidicích bylo nepsanou „tradicí“, že od momentu vybudování a
zahájení činnosti /zpočátku muzea, později památníku/ vždy pracovali nejprve vrátivší
se z koncentračních táborů lidické ženy nebo přeživší nalezené děti. Postupně, jak šel
život, a tito spoluobčané odcházeli, se tohoto poslání ujaly jejich děti či někdo blízký
z rodiny. V poslední době to byla již generace vnuček a vnuků, které toto historické
žezlo převzaly /podotýkám, že vždy zde byli taktéž zaměstnáni i lidé tvz. přespolní/.
Všichni tito výše uvedení spoluobčané, byli vždy stoprocentními garanty pravdivého
výkladu tragických událostí, které se staly ve Starých Lidicích. Dnes takováto záruka
neexistuje! Kdo a jak kontroluje odbornou připravenost nově příchozích zaměstnanců?
Kdo je garantem toho, že např. při provádění zahraničních návštěvníků po pietním
území na případné dotazy tito průvodci odpovídají věcně a pravdivě? Mám za to, že
taková zpětná vazba ze strany vedení PL neexistuje a mnohdy ani být nemůže. Protože
většina pracovníků ze současného vedení včetně paní ředitelky pracuje v PL příliš
krátkou dobu. Uvedené riziko /výklad historických faktů/ v minulosti nepřipadalo
v úvahu! Pro dokreslení: když se připravovalo na MK výběrové řízení na obsazení
funkce ředitele/kdy PL – kde funkci ministra kultury vykonával Daniel Herman – a
obec Lidice předložila jako variantu pro výběrové řízení svou kandidátku/ která mj.
splňovala kvalifikační předpoklady pro výkon funkce/ rozhodl ministr – s právem veta
– tak jak rozhodl!
A právě tento okamžik chápu jako moment, který svým přesahem může uvedený
problém /chcete-li kauzu/ posouvat do jiné roviny než je pouze personální otázka.
Mám za to, že se může jednat o vědomý a účelově řízený proces.
Je všeobecně známo, že Daniel Herman je velký přítel, sympatizant a obhájce
sudetoněmeckého landsmanšaftu. Má k tomu zřejmě důvody.
A Lidice jsou právě tím citlivým a choulostivým místem /jakýmsi lakmusovým
papírkem/, kde by se mohl prostřednictvím vedení PL měnit pohled na historická
fakta. Např. v duchu výroků „usmíření, odpouštění není slabost“, či často
frekventovaný „blábol“ typu „Neohlížejme se do minulosti, dívejme se do
budoucnosti“. Žijeme totiž ve zvláštní době, kdy se často „historie ohýbá“ dle
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Požadavku mocenských elit, či zájmových skupin, které z různých důvodů mají zájem
účelově měnit historii. A v sjednocující se Evropě, kde Německo je dominantním
hráčem, který určuje jakým směrem se Evropa bude ubírat, není přece žádoucí, aby
nějaký ostrůvek v malé České republice „jménem Lidice“ připomínal a ukazoval světu
nedávnou tragickou historii, za kterou stáli Němci.
Mám velké obavy, aby se Lidice nestaly místem, kde se budou jednou historická fakta
měnit, překrucovat či vykládat nepravdivě /víme, jak se některé kruhy a osobnosti
nejen v ČR snaží veřejnosti vnutit pohled, že rozhodující podíl na výsledcích 2.
světové války neměl tehdejší Sovětský svaz, ale západní mocnosti v čele s USA/.
Existuje jedno slovanské moudro „Můžeme se přátelit, ale nesmíme přitom
zapomínat“. A za tímto výrokem bychom si měli, nejen jako občané Lidic ale i jako
občané České republiky, stát!
Pár slov k současnému stavu spolupráce Památníku a OÚ Lidice:
Snad neřeknu nic nového /povídají si to i vrabci…/, že úroveň spolupráce včetně
koordinace některých činností OÚ a Památníku – v porovnání s předchozím obdobím,
kdy v čele PL stál Dr. Červencl – doznala zásadního obratu a to v negativním smyslu
slova. Až na malé výjimky je spolupráce na bodě nula.
Jak se říká: míč je na straně Památníku Lidice. Obávám se však /a to nejen já/, že na
druhé straně žádná vůle není a v tom „je zakopaný pes“!
Problémem je dle mého soudu /ne/komunikace!
Cítím, že ze strany obce, reprezentovanou paní starostkou Kellerovou, je značná vůle
věci narovnat tak, aby to bylo prospěšné pro obě dotčené strany. Že je to chyba a že
není něco v pořádku, potvrzuje minimální účast občanů na letošní pietní vzpomínce
k 77. výročí Lidické tragedie.
I to je jasný a věcný argument. Odpovědnost za žalostnou účast leží na bedrech PL,
potažmo na bedrech ředitelky PL paní Lehmannové.
Kategorie zítra.
Na tuto otázku není jednoduchá odpověď. I kdybych měl skleněnou kouli, tak nevím.
Vím ale jistě, že to chce změnu! Ale jakou? To můžete rozhodnout i vy!
A jaký je váš názor vážení spoluobčané?

Vážení sousedé,
nové vedení MC Lidičky se hlásí do služby! Dovolte nám se představit, jsme tři
maminky ze sousedního Buštěhradu, které nebaví jen sedět v koutě  Je nám ctí
ujmout se vedení místního mateřského centra a spoluúčastnit se tím dění v obci.
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Chtěly bychom poděkovat matkám zakladatelkám za kus práce, kterou zde odvedly. A
že se jim dařilo! Doufáme, že i nám se povede alespoň tak dobře, jako jim.
Aktuálně probíhá předávání centra a přípravy na začátek nové sezony, kterou zahájíme
v průběhu září/října. Postupně chystáme nové webové stránky, vymýšlíme aktivity a
zajišťujeme vše potřebné k hladkému chodu MC. Chceme vám nabídnout řadu aktivit
jak pro děti, tak pro rodiče. V tuto chvíli můžeme s jistotou přislíbit pokračování
miniškolky (nově 3x v týdnu), cvičení rodičů s dětmi, keramiky a tanečků pro děti ze
školky. Nově bychom rády do programu MC zařadily kreativní kroužek, tanečky pro
veřejnost, cvičení pro maminky s možností hlídání dětí v průběhu lekce a pohybové
aktivity i pro starší děti. Případné další rozšíření nabídky se bude řídit zájmem
veřejnosti. Pro aktuality z dění kolem MC sledujte prosím facebook a web MC.
Přejeme krásné prázdniny všem.
Stáňa, Dana a Martina

JAK JSME ZPLNOMOCNILI SYNA A VNUKA JOSEFA
HORÁKA
Text a foto : Antonín Nešpor, archiv OSL

V posledních letech vítají naše spolky štafetu Lidice-Ležáky navázáním stuhy na
štafetový kolík. Když štafeta směřuje do Ležáků, ceremoniál se odehraje večer, před
budovou OÚ Lidice, těsně před startem.
Pokud ale štafeta vybíhá v opačném
směru, tak sportovci přijdou na Pietní
území těsně před kladením věnců.
V takovém případě navazujeme pamětní
stuhy jako poslední.
Za Spolek pro vybudování památníku
Josefa Horáka a Josefa Stříbrného
v Lidicích navazuje stuhu většinou pan
Ing. Kaliba a za Občanský spolek Lidice
pan Nešpor, nebo někteří další členové
spolků.
Na výročí 15. června 2019 tomu ale bylo
jinak.
Štafetu ke hrobu přivedl její zakladatel Ing. Jan Rýdlo – čestný občan Lidic, ale o
navázání stuh jsme požádali naše hosty – potomky lidického letce Josefa Horáka.
Výročí se zúčastnil syn Ing. Josef Horák z Británie a vnuk, Ing. Paul Horák z Nového
Zélandu. Po navázání posledních stuh se ještě podepsali otec i syn Josef a Paul
Horákovi do pamětní listiny 31. ročníku štafety Javoříčko-Ležáky-Lidice.
Členové štafety, vesměs Nasavrčtí sportovci a přítomní členové našich spolků, byli
poctěni přítomností potomků Josefa Horáka. Rovněž tak naši Angličané si považovali
za čest navázat pamětní stuhy pro nás všechny na tak památném místě.
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HOKEJISTÉ NAZULI KOPAČKY A VYTĚŽILI PODPORU
PRO KAMARÁDA PETRA „KŘÉPU“ KŘEPELKU
Text a foto: Bohumil Kučera, Kladenský deník

Kladenský Hokejky na pažitu 2, akce organizovaná Rytíři Kladno na podporu léčby
hokejisty Petra Křepelky. Ten se před dvěma lety vážně zranil po nešťastném pádu na
mantinel a zranil si páteř. Křépa bojuje o návrat do plnohodnotného života a s ním i
jeho kamarádi. Slogan na tričkách „Křépo jsme v tom s tebou“ je na místě.
Parádní trávníček
v Lidicích, špízky,
pivečko a také
pojízdná kavárna
volejbalisty Štěpána
Trojana zařízená ve
stylu retro, přivítaly
jak hokejisty, tak i
diváky a všechny, kteří
se chtěli na této skvělé
akci podílet.
Odpolednem je provázel marketingový ředitel Rytířů Jiří „Julio“ Kalla, s organizací
mu pomáhal Filip „Fífa“ Ardon. Okolo pažitu se postupně rozmístilo odhadem 250
příznivců Rytířů, fotbalu či Petra Křepelky.
V 17 hodin oba týmy nastoupily do hry, polovina využila dresů zapůjčených
z Braškova, kde se mj.
akce běžně koná, letos
to z technických
důvodů nešlo, a
Lidice ochotně
vypomohly, a byly za
to rády. Už třebas jen
proto, že syn starostky
Kellerové Marek,
patřil mezi spoluhráče
Křépy.
Hlavní postavou mezi
hokejisty – fotbalisty
byl nejspíše Tomáš
Plekanec, hrál
s velkou chutí, přehledem a poctivě, tak jak je zvyklý i na ledě.
Fotbálek se hrál v obrovském hicu, a když se na chvilku spustil zavlažovací systém
hriště, málem u něj byla fronta. Sudí Adam Kindl se jen usmíval, moc práce neměl,
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vše bylo na pohodu. Zápas je mj. součástí tréninkového cyklu Rytířů a rozhodně je
žádoucí, aby se nikdo zbytečně nezranil.
Přestávku vyplnila soutěž pro děti, kopaly se penalty. Vítěz dostal podepsanou
hokejku od celé kabiny, všichni pak sladké odměny. Pro děti byl také po celou dobu
akce postaven Rytířský skákací hrad.

Po druhé pětačtyřicítce se oba týmy rozešly smírně, Křépa nastoupil a rozhodl
hlavičkou. Pro koho? Pro všechny. Pak už nastal okamžik, na který se čekalo.
Proběhla dražba dresů Tomáše Plekance a Jaromíra Jágra, mezi nimiž to dopadlo na
plichtu, oba dresy zájemci vydražili po 21 000 Kč. Kdo byl pozorný, ještě v průběhu
utkání mohl potkat Jaromíra Jágra, ten se přišel s Křépou osobně pozdravit, byť jen
krátce. V závěru podvečera organizátoři vyhlásili výtěžek, přítomní diváci, prodej
triček, dražba a příspěvek prodeje kávy od Štěpána Trojana složili částku 139 856 Kč.
Po společné fotografii Křépa dojatě poděkoval a prohlásil, že věří, že se bude konat i
další ročník „Pažitu“, my věříme, že Křépa zabojuje s osudem a jeho stav se bude
zlepšovat. Držíme palce Petře, jsme s Tebou.

INFORMACE PRO OBČANY
Pro ty, kdo stále nemáte doma tašky na třídění
odpadu, můžete si je vyzvednout na našem Obecním
úřadu! Nezapomeňte tedy na to, za sebe mohu říci,
jsou úžasně praktické, poměrně hodně se do nich
vejde a díky barvám hned víte, kam který odpad
patří a to se vyplatí 
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POCHODY 2019 – PŘIPOMNĚLI JSME TISÍCE OBĚTÍ
POCHODŮ SMRTI
Text a foto: Milena Městecká

*Redaktorská vsuvka: Konečně se dostávám k plnění restů, takže tedy pojďme konečně
nahlédnout do letošních pochodů smrti, které nám zprostředkovala paní Milena
Městecká.*
Lidické ženy nás svými vzpomínkami na pochody smrti a hrůzy koncentráku
v Ravensbrücku inspirovaly. V březnu jsme zahájili letošní pochody na severní
Moravě. V dubnu jsme se přesunuli do Čech, nejprve do Tachova a poté na
Chomutovsko. Začátkem května pak do Rakouska na nejdelší letošní pochod
z Mauthausenu do Gunskirchenu.
Mohelnice-Studená Loučka-Dětřichov (21km)
Z Mohelnice na Studenou Loučku – neznámé oběti
I letos se našla skupinka nadšenců, kteří nedbaje na chladné počasí prošli větrem a
lijákem další část trasy pochodu smrti válečných zajatců. Ze 70 000 jich více než 3000
jen na našem území zemřelo. V Mohelnici na náměstí nás v neděli 10. Března
vypravili na pochod přátelé z Třeštiny – starosta František Laštůvka s manželkou.
Třeštinským díky kronikáři a badateli Jiřímu Nesétovi, autoru knihy Pochody hladu a
smrti 1944-45, připomínka mohutného pochodu smrti válečných zajatců opravdu leží
na srdci.
Pan Nesét na startu připomněl nekonečné řady zbídačelých zajatců, které procházely
Mohelnicí od počátku února 1945. Dokonce místní německé obyvatelstvo
komentovalo jejich průchod slovy, že „nic takového ještě neviděli“. Na mohelnickém
hřbitově, kde náš pochod skončil vloni, je hrob 36 sovětských zajatců. Kolony
procházely od začátku února do poloviny března také jižně a severně od Mohelnice.
Prošly tak přes mnoho okolních obcí a mířily třemi proudy západním směrem na
Moravskou Třebovou, Zábřeh a Lanškroun a dále do východních Čech.
Trasa vybraná pro vzpomínkový pochod prověřila naši odolnost při stoupání ke
Studené Loučce. Mnozí zajatci tento výstup nezvládli. Obzvláště sovětští zajatci byli
vysílení a hladoví, nedostatečně oblečení, často nemocní a v horečkách, hlavy přikryté
jen kusem hadru, nohy v mrazu a sněhu omotané slámou. Mnoho jich podle očitých
svědectví padlo na kopci na Studenou Loučku vysílením. V takovém případě je stráže
– SS dozor posílený místními členy Volksturmu a Hitlerjugend – nemilosrdně
odstřelovaly a dobíjely. Mrtvoly pak nakládaly zpravidla na vůz v závěru pochodu
nebo je nechávaly ležet na místě. V případě Studené Loučky však nevíme, kolik bylo
obětí. Jejich hrob je neznámý. Snad se podaří získat ještě další svědectví.
Do Dětřichova, „porodnice“ pro nuceně nasazené ženy – 206 dětských obětí
Ze Studené Loučky, kde jsme se krátce ohřáli v palírně pana Komárka, jsme
pokračovali v dešti dále do cíle pochodu v Dětřichově. Promočení jsme už byli všichni
skrz naskrz. Proto jsme velmi ocenili, že na nás u památníku v Dětřichově čekal pan
starosta Pavel Buriánek s početnou delegací místních pečovatelů o památku obětí
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dětřichovského koncentráku. Těhotné ženy sem od roku 1943 do května 1945 jezdily
porodit v hrozných podmínkách své děti. Podle historičky Jitky Gruntové zde zemřelo
206 dětí, téměř jedna třetina všech narozených. Děti byly zpočátku pohřbívány na
hřbitově ve Starém Městě, později v hromadném hrobě u tábora v Dětřichově. Nízký
počet 14 dospělých obětí je třeba brát s rezervou – ženy zde byly krátce, prakticky
hned po porodu byly hnány zpět do provozů. Zda se zvládly zotavit nevíme, jejich
osudy jsou až na výjimky neznámé. Oběti mohly být z řad těch, na kterých zde byly
prováděny kruté lékařské pokusy. Každoročně 7. května přijíždí 200-300 lidí navštívit
pietní akci, kterou občané Dětřichova připomínají hrůzy spojené s těmito místy. Nás
čekalo na závěr vítané občerstvení v teple obecního úřadu a cesta zpět domů.

Z mohelnického náměstí jsme vyrazili i s těmi, kdo zaslechli ranní upoutávku na pochod v Českém
rozhlase. (foto: Jaromír Vítek)

Levé foto: V Mohelnici jsme zastavili u pomníku vojákům Rudé armády a první československé
tankové brigády. (foto: M.Městecká)
Pravé foto: V Dětřichově nás čekal navzdory nepřízni počasí pan starosta Pavel Buriánek s početnou
místní delegací. (foto M. Ježková)
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Tachov-Studánka-Lesná-Stará Knížecí Huť (23km)
Tachovská Mohyla – 232 obětí z Tachovska
Do Tachova jsme dojeli na 23 km dlouhý vzpomínkový pochod 13. dubna. Bylo to
neuvěřitelné, ale na startu u tachovské Mohyly sněžilo. Počasí se vyznamenalo,
alespoň bylo „autentické“. Vězni pochodovali a hlavně se často ukládali k spánku pod
širým nebem za každého počasí a v dubnu 1945 často k ránu zasněžilo. O to víc mne
potěšilo, kolik se nás na startu sešlo – přijela skupina turistů z Mariánských Lázní
vedená paní Kafkovou. Na místě byl s kamerou František Soukup, tachovský badatel,
autor filmového dokumentu „Transport smrti“, s kterým jsem se od loňského podzimu
setkala už poněkolikáté. Ví o místních pochodech a transportech smrti opravdu vše a
stále objevuje nové dokumenty a místa se skupinou „Tachovských Hledačů“.
V natáčení mu pomáhal Slávek Kozák a na start dorazili další místní nadšenci. Také
paní s vnučkou z nedalekého domu se vzpomínkou na tatínka, který tachovskou
Mohylu pomáhal stavět. Ptala se mne, zda s námi přijely Lidické ženy, pamatovala se
na dojemné setkání s nimi na Dni Lidic uspořádaném městem Tachov v létě roku
2012. Tachovský genový sad totiž vypěstoval několik dcer památné Lidické hrušně.
Vysvětlila jsem, že pro poslední dvě žijící Lidické ženy paní Kalibovou a paní
Skleničkovou, je už bohužel cesta do Tachova obtížná. Také na pochod vyrazili
příznivci z IPA z Plzně a Kolína a nebyli s námi poprvé. Pan místostarosta Tachova
Zdeněk Hnát nás doprovodil od Mohyly k nádraží, kde nás dostihla na cestě i
redaktorka MF Dnes z Plzně.
Tachovská Mohyla, kde jsme náš pochod ráno 13. dubna zahájili, je
významným památníkem. Leží zde pozůstatky 232 obětí pochodů smrti na
Tachovsku, exhumované z okolních hrobů. Vězně pohřbívali původně tam, kde
zemřeli nebo byli ubyti strážemi. Přímo na trasách několika pochodů smrti, které
Tachovskem prošly. Podle exhumačního protokolu z 18.-21. září 1946 oběti pohřbené
v Mohyle byly nalezeny u těchto obcí: Maršovy Chody – 39 obětí, Staré Sedliště – 17,
Ostrov – 15, Doly – 34, Tisová – 2, Jedliná (Knížecí Huť) – 1, Jedliná (Rendezvous) –
3, Česká Ves (Nové domky) – 1, Stará Knížecí Huť – 37, Bažantov – 16, Písařova
Vesce – 45, Lesná – 6. Dodatečně bylo do Mohyly pohřbeno 13 obětí z Kočova a další
3 oběti. Některé obce, např. Jedliná, Česká Ves nebo Bažantov, již zanikly. Pomníky
připomínají tyto oběti jen ve Staré Knížecí Huti a v Lesné. Tachovská Mohyla je nyní
dočasně uzavřena vzhledem k nutnosti opravy sloupu s trnovou korunou. Přístup je ale
vždy na pietní akce pod dohledem policie umožněn. Celý památník, místo
hromadného hrobu a okolní zeleň projde rozsáhlou rekonstrukcí a parkovou úpravou,
jak mi to potvrdil pan starosta Tachova Ladislav Macák. Objeví se zde v budoucnu i
podrobnější informace o transportech a pochodech smrti a jejich pietních místech na
Tachovsku.
Největší masový hrob v ČR - 600 spálených obětí
Datum 13. dubna jsme nevybrali náhodně. Ten den uplynulo přesně 74 let od příjezdu
krutého transportu smrti na nádraží v Tachově v roce 1945. Transport smrti vězňů
z KT Buchenwald sem už dojel v polovičním počtu, z 5 000 vězňů bylo naživu už jen
2 500. Měl předtím zastávku i v Chomutově – ještě o ní bude řeč. Z vagónů – márnic
vyložili na 400 mrtvých vězňů, jejich mrtvoly povozy pod dohledem stráží SS
odváželi ke spálení na místní nový židovský hřbitov. Vězně pak vyhnali z vagónů
s tím, že dále na Flossenbürg budou pokračovat pěšky. A to hned, bez jakéhokoliv
odpočinku, odcházeli z nádraží postupně po jednotlivých kolonách. SS stráže doplnili
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jako všude v té době místní Němci z řad Volksturmu. Vězni museli být vyčerpaní
z jízdy v namačkaných vagónech o hladu a žízni. Kdo ale nenastoupil na pochod
v patřičném tempu, zaostával, nestačil do kopce, byl dobíjen. Mrtvoly vězňů z cesty
pochodu smrti od Tachova k hranici byly opět dováženy ke spálení na nový židovský
hřbitov, přibylo dalších 200 obětí. Byly páleny na německými četníky obklíčeném
hřbitově po několik dní. To vše jsme vyslechli od Františka Soukupa na další zastávce
pochodu právě na tachovském nádraží. A pokračovali jsme dále k místu upálení obětí na nový židovský hřbitov.
Dnes je zde Urnový háj a v jeho zadní časti je nad hrobem 600 obětí důstojný
pomník. Byl odhalen až v roce 1989. O tom nám vyprávěl pan Richard Volka. „Znal
jsem osobně přeživší vězně koncentráků, např. pana Miroslava Jůdu, kteří se o
připomínání hrůzných událostí, které sami prožili, po léta starali. Organizovali pietní
akce a předávali své vzpomínky. Sami říkali, že připomínka dalšího místa, kde bylo
tolik vězňů upáleno, by pro ně byla bolestná. Památník byl odhalen až poté, když
zemřeli nebo byli ve velmi vysokém věku.“ František Soukup si pamatoval z dětství,
kdy na Tachovsko přišli, pozůstatky pálení mrtvol, opálené přezky, opasky, které na
místě spatřil. Později, v 70. letech, při opravě zdi hřbitova, byly bílé stěny ještě od
kouře černé. I tyto vzpomínky ho dovedly k odhalení historie tohoto transportu smrti,
který zpracoval ve svém dokumentu a jeho příběh pomohl pro místní oživit.
My jsme dokončili cestu vězňů až k bývalému hrobu za Starou Knížecí Hutí.
Prošli jsme přes Studánku, to bylo hodně náročné stoupání. Pomysleli jsme na to, kolik
vězňů jej nepřežilo. Ve Studánce nás mile překvapila s občerstvením paní starostka
Silvie Vajskebrová, s dětmi nás doprovodila až ke Křížku za obcí. Další místo pálení
mrtvol pochodu smrti, které nalezli a označili právě Tachovští Hledači. Čekal nás zde
jeden z nich, pan Václav Vobořil, který opravil rozpadlý kříž, podle něhož se místo
pálení a hrobu 15 vězňů podařilo po téměř 70 letech nalézt. V Lesné jsme si u
pomníku vysvětlili, že 37 obětí, který udává, jsou vlastně ty, které byly pohřbeny na
Staré Knížecí Huti. Ta byla v zakázaném hraničním pásmu. Oběti byly exhumovány a
pohřbeny v tachovské Mohyle. U hřbitova za Lesnou jsme si připomněli nocleh
dalšího pochodu smrti, přišel zřejmě od Starého Sedliště. Podle svědectví z něj ráno
odvezli mrtvoly vězňů, kteří v noci zemřeli, k pohřbení neznámo kam. Nohy už nás
dost bolely, i když nám aspoň na konec cesty zasvítilo slunce. Zastavili jsme na
chvilku u hájovny
Rendezvous, místa
dalšího z exhumovaných
hrobů. Přidal se k nám
redaktor Tachovského
deníku Antonín Hříbal,
aby aspoň část trasy do
cíle za Starou Knížecí
Hutí zkusil projít „po
svých“. Pochod jsme
zakončili, už značně
znaveni, u bývalého
hrobu v lese za Starou
Knížecí Hutí.
Tachovská Mohyla, kde je pohřbeno 232 obětí pochodů smrti na Tachovsku.
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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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