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V tomto čísle si přečtete:
Rozhovor s novým ředitelem Památníku Lidice Eduardem Stehlíkem
na stranách 9-14
Poválečný život v Lidicích str.16-19
Program Mateřského centra Lidičky, Oázy a mnoho dalšího

Foto: Michaela Klapalová

Milí a milé,
srdečně vás zvu k březnovému číslu našeho zpravodaje. Ráda bych napsala téměř
k jarnímu číslu, ale obávám se, že venku právě teď začíná trošku sněžit…Pevně
doufám, že to jsou jen halucinace po mém zeleném čaji 
Jaro je ten nejlepší čas pro to, abychom se opět pustili do plánování svých zahrádek,
co na nich budeme pěstovat. Co si vypěstujeme, to si také v naší rubrice Generála
Gastra sníme, a na to se moooc těším! Jaro je ale také ideální čas pro to, abychom
začali dělat něco pro sebe! Abychom se začali hýbat a posilovali imunitu. Takže
neváhejte a vyrazte na pořádně dlouhou procházku….
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka, která půjde běhat se západem slunce 

JUBILANTI V MĚSÍCI BŘEZNU
František SLAVÍK
Věra ČEPELOVÁ
Pavla VAMPOLOVÁ
Alena KUČEROVÁ
Pavel FRIC
Věra ŽIVNÁ
Hana HODKOVÁ
Jaroslava SKLENIČKOVÁ
/

Všem jubilantům přejeme pevné
zdraví, hodně štěstí a spokojenosti 

PODĚKOVÁNÍ
⸎ Mnohokrát děkuji paní starostce Veronice Kellerové a Obecnímu úřadu v Lidicích
za dárek a vřelou gratulaci k mým narozeninám. Velice si toho vážím. Bylo to
příjemně strávené dopoledne.
Pavel Doležal

⸎ Ráda bych poděkovala za milou návštěvu panu Rambovi a dárek k mým
narozeninám od Obecního úřadu.

Libuše Řečínská

⸎ Děkuji paní starostce Veronice Kellerové za milou návštěvu a předání dárku od
Obecního úřadu k mým narozeninám.

Věra Rosenkrancová

⸎ Rád bych touto cestou poděkoval panu Rambovi za gratulaci k mým narozeninám a
za dárek od OÚ.

Jan Formánek
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⸎ Děkuji paní starostce Veronice Kellerové za milou návštěvu, dárek a přání k mým
80-tým narozeninám. Krásná chvíle strávená v příjemném rozhovoru.
Ing. Pavel Müller, Lidice 94

PODĚKOVÁNÍ
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych vyjádřila mé velké poděkování za podporu, kterou jste projevili
v uplynulých týdnech mně i vedení obce.
Prožívala jsem pro mě velmi smutné období plné trápení a bolesti. Těší mě, že mám
kolem sebe rodinu, která mi pomáhá, přátele a spoluobčany, kterým není lhostejné, že
někdo překrucuje minulost.
Osobně jsem za pomoc a lidský přístup poděkovala panu ministru kultury Lubomíru
Zaorálkovi, OO ČSBS Lidice a paní předsedkyni Janě Bobošíkové.
Velmi mě potěšil osobní dopis, který jsem obdržela od pana prezidenta Miloše
Zemana. Děkuji panu Kovačíkovi za jeho milá a povzbudivá slova.
Můj obdiv patří bývalým zaměstnancům Památníku Lidice, i těm současným, kteří
petici nepodepsali.
Bylo mi líto a moc mě mrzelo, že paní starostka Veronika Kellerová musela téměř
denně čelit nevybíravým útokům ze strany Petličkova týmu.
Způsob, jakým dokázala pohotově reagovat na neustálé telefonáty i komunikovat
s reportéry, budí respekt. Děkuji.
Závěrem bych chtěla vyslovit naději, že nové vedení Památníku Lidice přinese klid do
naší krásné obce, že opět nastane příjemná pracovní atmosféra a my si budeme užívat
spokojeného života.
To přeji nám všem
Marie Šupíková

ZÁPIS Č. 11/2020 z veřejného zasedání OZ Lidice konaného dne
19.02.2020 v 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lidice
Přítomni: V. Kellerová, T. Skála, B. Kučera, M. Klapalová, M. Ramba,
Ověřovatelé: T. Skála, M. Ramba
Omluveni: Ing. Monika Vaňhová MBA, H. Kohoutová
Zapsala: Martina Toulcová
Zasedání zahájila starostka obce v 17:00 hodin, přečetla a doplnila program.
OZ program schválilo.
Program
1) Projednání žádosti o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
2) Projednání Veřejnoprávní smlouvy o plnění úkolů obecní policie uzavřená
obcemi
3) Schválení Nařízení obce Lidice č.1/2020
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Projednání nabídky na zpracování pasportu hřbitova v aplikaci GisOnline
Projednání pořízení nového notebooku na zpracování Lidického zpravodaje
Schválení per rollam ze dne 16. 12. 2019
Projednání zprávy kontrolního výboru č.18
Schválení přílohy č.2 obecně závazné vyhlášky č.4/2014 o místním poplatku za
komunální odpad
9) Projednání Smlouvy o zřízení dobrovolného svazku obcí Kladensko
10) Projednání žádosti OK GARDEN
11) Projednání nabídky na opravu chodníků na zastávce Památníku Lidice
12) Projednání pořízení nového kotle do objektu Truhlárny
13) Různé a) projednání žádosti Přemyslovské Střední Čechy o finanční příspěvek
b) projednání podání žádosti o dotaci na MV – Program prevence
kriminalita na místní úrovni – Kamerový systém v obci Lidice
c) projednání žádosti MŠ Lidice o schválení účetní závěrky za rok 2019
a rozdělení hospodářského výsledku do fondů
d) schválení kritérií pro přijetí do MŠ Lidice pro školní rok 2020-2021
e) projednání úpravy topolu v ulici Marzabottská při příjezdu do obce
f) projednání nových odměn OZ dle nařízení vlády č.338/2019
g) projednání schválení Plánu prevence kriminality obce Lidice na
období let 2020-2024
4)
5)
6)
7)
8)

AD1) Starostka obce předložila OZ žádost o projednání připojení se k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“. OZ tuto žádost projednalo a zamítlo.
Hlasování Pro:4 Proti:0 Zdržel:1
AD2) Starostka obce předložila OZ Veřejnoprávní smlouvu o plnění úkolů obecní
policie uzavřená obcemi podle zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů. OZ tuto smlouvu projednalo, schválilo a pověřilo starostku obce
podpisem smlouvy.
Hlasování Pro:5 Proti:0 Zdržel:0
AD3) Starostka obce předložila OZ Nařízení obce Lidice č.1/2020. OZ schválilo toto
Nařízení obce Lidice č.1/2020
Hlasování Pro:5 Proti:0 Zdržel:0
AD4) Starostka obce předložila OZ nabídku firmy TopGis, s.r.o. na zpracování
pasportu hřbitova v aplikaci GisOnline. Předmětem nabídky je zpracování
elektronického pasportu hřbitova v aplikaci GisOnline pro efektivní správu
jednotlivých hrobových míst. Celková nabídka na zpracování pasportu hřbitova
v aplikaci GisOnline činí 42.500,- bez DPH. OZ projednalo tuto nabídku na
zpracování pasportu hřbitova a schválilo.
Hlasování Pro:5 Proti:0 Zdržel:0
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AD5) Paní Michaela Klapalová podala OZ návrh na pořízení nového notebooku na
zpracování Lidického zpravodaje. Dosavadní notebook je již zastaralý, opotřebený,
nefunkční baterie, přehřívá se. OZ schválilo pořízení nového notebooku v částce do
20.000,- Kč.
Hlasování Pro:5 Proti:0 Zdržel:0
AD6) Starostka obce předložila OZ per rollam ze dne 16.12.2019 na nákup nového
počítače do kanceláře na zpracování účetnictví. OZ schválilo per rollam ze dne
16.12.2019.
Hlasování Pro:5 Proti:0 Zdržel:0
AD7) Pan Ramba přednesl OZ zprávu kontrolního výboru č.18 z 23.9.2019. OZ vzalo
na vědomí zprávu kontrolního výboru č. 18.
AD8) Starostka obce informovala OZ o nových cenách od svozové firmy za
komunální odpad. Vzhledem k tomu, že se ceny změnily, OZ schválilo nahradit
přílohu č.2 obecně závazné vyhlášky č.4/2014 o místním poplatku za komunální odpad
přílohou novou.
Hlasování Pro:5 Proti:0 Zdržel:0
AD9) Starostka obce informovala OZ o možnosti schválení Smlouvy o zřízení
dobrovolného svazku obcí Kladensko. OZ projednalo, schválilo tuto smlouvu a
pověřilo starostku obce jejím podpisem.
Hlasování Pro:5 Proti:0 Zdržel:0
AD10) Starostka obce předložila OZ žádost OK GARDEN o dočasné snížení
pachtovného do doby potřebných stavebních úprav o 19.015,- Kč méně. Nové nájemné
by činilo 30.985,- Kč. OZ projednalo a schválilo tuto žádost.
Hlasování Pro:5 Proti:0 Zdržel:0
AD11) Starostka obce informovala OZ o zaslání dvou nabídek na opravu chodníků na
zastávce Památník Lidice.
Nabídka EKOSTAVBY Louny s.r.o. 215.386,06 Kč bez DPH
Nabídka Klika a Dvořák, s.r.o.
237.174,- Kč bez DPH
OZ projednalo tyto nabídky a schválilo pro tuto opravu firmu EKOSTAVBY Louny
s.r.o. Dále OZ pověřilo starostku obce podpisem smlouvy na spolupráci s firmou
EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Hlasování Pro:5 Proti:0 Zdržel:0
AD12) Vzhledem k tomu, že starý kotel v truhlárně již nesplňuje revizní podmínky pro
další užívání, kotel je starý, přestává být plně funkční, navrhlo a schválilo OZ pořízení
kotle nového.
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Hlasování Pro:5 Proti:0 Zdržel:0
AD13) Různé a) Starostka obce předložila OZ žádost Přemyslovské Střední Čechy o
finanční příspěvek 5Kč na obyvatele a rok na jejich činnost.
OZ schválilo tuto žádost a pověřilo starostku obce podpisem Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí neinvestiční dotace.
Hlasování Pro:5 Proti:0 Zdržel:0
AD13b) Starostka obce informovala OZ o možnosti podání žádosti o dotaci na MV –
Program prevence kriminalita na místní úrovni. OZ schválilo podání žádosti o dotaci a
pověřilo tímto starostku obce.
Hlasování Pro:5 Proti:0 Zdržel:0
AD13c) Starostka obce předložila OZ žádost MŠ Lidice o schválení účetní závěrky za
rok 2019 a rozdělení hospodářského výsledku do fondů. OZ projednalo tuto účetní
závěrku za rok 2019 a schválilo. Dále OZ schválilo rozdělení hospodářského výsledku
do fondů.
Hlasování Pro:5 Proti:0 Zdržel:0
AD13d) Starostka obce předložila OZ kritéria MŠ Lidice pro přijetí do MŠ Lidice pro
školní rok 2020-2021. OZ projednalo a schválilo tato kritéria.
Hlasování Pro:5 Proti:0 Zdržel:0
AD13e) Starostka obce podala návrh na případnou úpravu, prořez, zkrácení topolu
v ulici Marzabottská při příjezdu do obce. OZ projednalo tento návrh a schválilo.
Hlasování Pro:5 Proti:0 Zdržel:0
AD13f) Starostka obce předložila OZ nové odměny pro členy OZ obce dle nařízení
vlády č. 338/2019.
Starostka obce – stávající 26.315,- hrubého – nová odměna až
28.946,- Kč hrubého.
OZ schválilo novou odměnu pro starostku obce ve výši 28.946,- Kč hrubého.
Hlasování Pro:4 Proti:0 Zdržel:1 V. Kellerová
Místostarosta obce – stávající 23.683,- hrubého – nová odměna až
26.051,- Kč hrubého.
Místostarosta obce navrhuje OZ pro sebe ponechat stávající odměnu. Ta činí 23.683,hrubého. OZ schválilo návrh místostarosty obce.
Hlasování Pro:4 Proti:0 Zdržel:1 T. Skála
Předseda výboru, komise – stávající 2.631,- Kč hrubého – nová odměna 2.894,- Kč
hrubého; člen OZ ve výboru a komisi – stávající 2.193,- Kč hrubého – nová odměna
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2.412,- Kč hrubého; neuvolněný člen OZ – stávající 1.316,- Kč hrubého – nová
odměna 1.448,- Kč hrubého. OZ schválilo tyto nové odměny.
Hlasování Pro:5 Proti:0 Zdržel:0
AD13g) Starostka obce informovala OZ o nutnosti schválit Plán prevence kriminality
obce Lidice na období let 2020-2024. Tento plán se použije jako příloha k žádosti o
dotaci na MV – Program prevence kriminalita na místní úrovni – Kamerový systém
v obci Lidice. OZ schválilo Plán prevence kriminality obce Lidice na období let 20202024.
Hlasování Pro:5 Proti:0 Zdržel:0
Zasedání ukončeno v 17:50 hod.

MATEŘSKÉ CENTRUM LIDIČKY
Text: Stanislava Koščová

Vážení sousedé,
zima je téměř za námi
a my se již velice
těšíme na jaro a
aktivity s ním spojené.
Mimo pravidelný
program centra jsme pro vás a vaše nejbližší nachystaly Jarní dílnu, kde si společně
pod vedením aranžérky Hanky ze svatebního salonu Marcipán vyrobíme širokou škálu
jarních dekorací.
V polovině března je naplánována Členská schůze, kde bychom rády shrnuly a
zhodnotily uplynulý rok v centru a představily plány a následující měsíce.
Dále zveme všechny děti i dospělé na Výtvarnou dílnu, kde tentokrát budeme vyrábět
jarní dekorativní květináče.
Na všechny výše uvedené akce je nutné se předem přihlásit. Neváhejte a přihlaste se
co nejdříve. Podrobné informace a přihlašovací formuláře najdete na našem webu.
Program MC Lidičky na BŘEZEN 2020
1. 3. 2020
od 10:00 a 14:00 - Jarní dílna
Společně budeme vyrábět pestrou škálu jarních dekorací – věnce a
dekorace na stůl, závěsy a věnce na dveře, atd. Veškerý materiál bude na
místě zajištěn. Můžete si však donést i své domácí zásoby a z naší
nabídky si výrobek jen dotvořit. Dekorace mohou být jak ze živých
květin, tak z umělých materiálů. Vše pod vedením Hanky Kohoutové ze
svatebního salonu Marcipán. Rezervace nutná.
17.3.2020
od 17:00 - Členská schůze
Zveme všechny členy a příznivce MC Lidičky na členskou schůzi.
Shrneme fungování našeho centra za uplynulý rok a nastíníme plány do
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budoucna. Všichni jste srdečně zváni. Káva, čaj a něco na zub zajištěno😊
25. 3. 2020 od 16:30 - Výtvarná dílna
Tentokrát budeme vyrábět jarní dekorační květináče. I tentokrát pro
Vás bude nachystáno několik variant, fantazii se meze nekladou.
Vstupné 90 kč. Rezervace nutná nejpozději do pátku 20.3.2020,
rezervační formulář dostupný na www.mclidicky.cz.

PAMÁTNÍK LIDICE MÁ NOVÉHO ŘEDITELE
Text: Veronika Kellerová Foto: Tomáš Skála

Ministr kultury Lubomír Zaorálek dne 24. 2. 2020 jmenoval pana PhDr. Eduarda
Stehlíka, Ph.D., MBA
ředitelem Památníku
Lidice.
První kroky nově
jmenovaného ředitele a
také čestného občana
Lidic vedly na Obecní
úřad, kde se setkal
s lidickými přeživšími
dětmi, které pana
Stehlíka velmi vřele a
srdečně přivítaly.
Všichni společně
strávili dvě hodiny
velmi živé diskuse.
Poté pan ředitel navštívil
paní Skleničkovou,
poslední žijící lidickou
ženu. Pan ředitel předal
všem ženám krásné
květiny a muži dostali
jednu z jeho knih.
Paní Šupíková obdržela
ještě jednu kytici se slovy
omluvy za příkoří,
kterého se v minulých
měsících dočkala.
Panu Eduardu Stehlíkovi
gratulujeme a jménem
Obecního úřadu a
zastupitelů obce Lidice přejeme hodně štěstí a pracovních úspěchů v jeho nové funkci.
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ÚTOKY NA LIDICE JSOU NEUVĚŘITELNÉ, DO POLITIKY
NEPATŘÍ, ŘÍKÁ NOVÝ ŠÉF PAMÁTNÍKU STEHLÍK
Text: www.info.cz, Jan Januš Foto: www.info.cz, Tomáš Skála

Okamžitě narovnat vztahy s lidickými a zabránit mezinárodní ostudě, která České
republice hrozí. Tak se dají shrnout hlavní úkoly, na které se teď chystá nový ředitel
Památníku Lidice Eduard Stehlík, a o nichž mluví pro info.cz v prvním velkém
rozhovoru poté, co jej do této funkce jmenoval ministr kultury Lubomír Zaorálek.
Vojenský historik Stehlík, který před několika měsíci skončil jako ředitel odboru pro
válečné veterány ministerstva obrany, je od roku 2006 čestným občanem Lidic, napsal
o nich dvě knihy a významně se podílel i na přípravě stálé expozice památníku. „Mám
tam řadu přátel, mých vrstevníků i mladších lidí. A mnozí z nich mi prozradili, že se
někdy zadívají na své hrající si děti a v duchu si říkají: ‚Má blonďaté vlasy, modré oči.
Snad by tedy přežilo‘,“ popisuje v rozhovoru pro INFO.CZ
S jakými pocity se ujímáte řízení Památníku Lidice?
S velkou pokorou. Cítím obrovský závazek jak k Lidicím, tak i k Ležákům. Památník
Lidice není standardní muzeum ani galerie, je to výjimečná paměťová instituce, a tak
také musí pracovat. Už v jeho zřizovací listině je jasně uvedeno, že má připomínat
památku zavražděných lidických a ležáckých obyvatel, jejich hrdinství i zločin, který
na nich byl v roce 1942 nacisty spáchán. O to se také budu ze všech svých sil snažit.
Jaké věci budete řešit
mezi prvními?
Napravení vztahů a
vybudování kvalitního
týmu. Památník Lidice
posledních několik
týdnů válčí s vedením
obce, jejíž památku má
připomínat, i s částí
přeživších. To není
normální. Okamžitě je
zapotřebí narovnat
vztahy mezi
památníkem a
Lidicemi. Vzhledem k tomu, že mám řadu let velice dobré vztahy jak se současnou
starostkou Veronikou Kellerovou, tak i dalšími zastupiteli, věřím, že se mi to podaří, i
když napáchané škody nejsou vůbec zanedbatelné.
Velice složité bude rovněž nalézt nové schopné zaměstnance. PL je teď již měsíc bez
ředitelky (po rezignaci paní Mgr. Martiny Lehmannové ho z pověření vedla dosavadní
vedoucí ekonomického oddělení), a pokud mám správné informace, odchází 10 ze 16
zaměstnanců, takže to zcela jistě jednoduché nebude. Naštěstí zůstal v plně funkčním
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stavu Památník Ležáky, kde nejenže nikdo neodešel, ale situace je tam jak po stránce
personální, tak i odborné velice dobrá. Na ústředí památníku je však nutné obsadit
prakticky všechny klíčové pozice – počínaje vzdělávacím oddělením, přes PR, správu
majetku až po sekretářku ředitele. Pomoci by mi však, alespoň v začátcích, mohla
jedna velice důležitá věc. Mnozí zaměstnanci PL, kteří dali výpověď, aby podpořili
bývalou paní ředitelku, nepracovali v instituci příliš dlouho. Za ony necelé tři roky, co
stála Mgr. Lehmannová v čele Památníku, z něj totiž odešla řada klíčových
zaměstnanců. Mnohé z nich jsem znal jako vynikající odborníky, kteří v Lidicích
působili déle než 10 let a někteří z nich doslova z ničeho vybudovali svěřené úseky. A
právě část z nich se mi v uplynulých dnech, když se o mně začalo hovořit v souvislosti
s možnou kandidaturou na ředitele, začali ozývat. Ne snad s tím, že by se chtěli do PL
vrátit, ale s tím, že jsou připraveni přijít a bezplatně mi pomoci věci sestavit tak, aby
opět začaly fungovat. A fungovat musí začít prakticky okamžitě. Všechno teď hoří. Za
necelé čtyři měsíce nás čekají dva hlavní pietní akty, a kromě nich rovněž vyhlašování
výsledků mezinárodní dětské vědomostní soutěže „Lidice pro 21. století“ a dětské
mezinárodní výtvarné soutěže. Na oba pietní akty přijíždí nejvyšší státní představitelé i
diplomatický sbor akreditovaný v ČR, do obou zmíněných soutěží se zapojují tisíce
dětí ze zahraničí. V případě nezvládnutí těchto věcí tak hrozí mezinárodní ostuda a
poškození pověsti ČR. Musí se to zvládnout a jsem přesvědčený, že to dobře dopadne,
i když to zcela jistě nebude jednoduché.
Jak bychom si měli v roce 2020 a v následujících letech připomínat památku
Lidic?
Jako krásnou českou vesnici s bohatou historií, která se stala obětí obludného zločinu.
Vesnici, o které toho dosud víme velice málo. Uvědomil jsem si to, když jsem před
lety pracoval na své první knize o Lidicích. Procházel jsem tehdy všechno, co o nich
bylo do té doby publikováno, a zjistil jsem, že až na výjimky se všichni autoři
zaměřovali teprve na 10. červen 1942 a následující události, vše ostatní se téměř
vytratilo. Opakovaly se i stejné chyby, které přejímal jeden autor od druhého, což u
nás bohužel není neobvyklé.
Jen pro příklad. V obecném povědomí dosud žijí Lidice jako hornická ves, avšak tou
nikdy nebyly. Když už bychom řešili zaměstnání většiny mužů, šlo o vesnici hutníků.
Hovořilo se o nich také jako o chudé vesnici, ale přitom v ní bylo několik velkých
statků a některé rody, třeba Rákosovi, na nich hospodařily přes 300 let. Mluví se také o
„komunistické vesnici“, přitom za první republiky bylo v KSČ asi jen osm lidí. Pokud
bychom se pokoušeli zdokumentovat politickou příslušnost lidických, zjistili bychom,
že před druhou světovou válkou byli v obci nejsilnější členové sociální demokracie.
Při psaní knihy mi došlo, že aby si lidé uvědomili dosah toho zrůdného nacistického
zločinu, musí o té vesnici něco vědět. Musí ji začít mít rádi. Vědět, kde kdo bydlel,
znát tváře jejích obyvatel. Teprve poté člověku dojde, co za hrůzu se v roce 1942
odehrálo. Snažil jsem se proto z „betonového kvádru“ s nápisem Lidice zase udělat tu
obyčejnou českou vesnici. I proto se ta moje knížka jmenuje „Lidice – Příběh české
vsi“. Mimo jiné také ale i proto, že to nemusely být Lidice, ale kterákoliv jiná vesnice
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v tehdejším tzv. protektorátu, jejíž osud se mohl naplnit takto tragicky. Podle reakcí
čtenářů si myslím, že se mi to tehdy povedlo a chtěl bych v tom i nadále pokračovat.
V posledních několika týdnech opět začali někteří lidé Lidice necitlivě zatahovat do
politiky, tam ale památka na jejich utrpení nepatří. Obětí politiky se již staly několikrát
a myslím si, že už si vytrpěly dost.
Jak se postupem času vyvíjelo vnímání Lidic a tragédie, k níž v nich došlo? A jak
byly propagandisticky či ideologicky zneužívány?
To je velice složitá otázka, jejíž zodpovězení by si vyžádalo hodně času, ale pokusím
se odpovědět co nejjednodušeji. Předem se však omlouvám za určité zjednodušení.
Poprvé se Lidice staly obětí propagandy, tehdy té nacistické, bezprostředně po svém
vypálení. Tento otřesný zločin byl následně mistrně využit čs. exilovou politickou
reprezentací, které se podařilo případ Lidic velice úspěšně použít při jednání o
oduznání mnichovské dohody. Lidice se staly celosvětovým pojmem, rodiče svým
dcerám dávali jméno Lidice, přejmenovávaly se po nich obce. Ne nadarmo tehdy náš
ministr zahraničí Jan Masaryk řekl, že Lidice měly v boji za naše osvobození cenu
minimálně 20 divizí. Tak zásadní jejich přínos byl. A Lidice zůstaly celosvětově
známým pojmem dodnes. Několikrát jsem v České republice provázel návštěvy
vysokých představitelů NATO či příslušníky speciálních sil nejrůznějších armád.
Mnozí z nich chtěli navštívit právě Lidice.
Po roce 1948 byly bohužel Lidice zneužity komunistickou propagandou a táhne se to
s nimi dodnes. Tehdejší agitátoři z nich vytvořili onen výše zmíněný „betonový
kvádr“, který zakryl vše, co se nehodilo. Postupně zmizeli dva lidičtí letci – Josef
Horák a Josef Stříbrný, kteří za druhé světové války bojovali v řadách britské RAF,
pak se vytratily zmínky o lidických statcích a postupně byli z obrazu komunisty
vytvářených Lidic odstraněni i sami přeživší. V červnu 1945, při první velké lidické
tryzně, byly těmi hlavními ještě lidické ženy. Brzy však jejich místo zaujali
funkcionáři na tribuně.
Tento obraz „komunistických Lidic“ obec neuvěřitelně poškodil po listopadu 1989,
kdy se obrazně řečeno s vaničkou vylilo i dítě. Lidice nedostávaly příspěvky na to, aby
se mohly starat o pietní území, namísto mezinárodně známého lidického růžového
sadu rostl najednou metrový plevel. Z lidického kulturního domu, kde dnes sídlí
Lidická galerie, měla být výrobna potravin pro pražské letiště. Až se z toho člověku
svíralo srdce. Vše se začalo měnit teprve v roce 2000, kdy bývalý ministr kultury
Pavel Dostál prosadil vznik Památníku Lidice a jeho první ředitelce Ing. Marii
Tělupilové se podařilo mnoho z výše uvedených problémů napravit. Od počátku
nového tisíciletí začali Češi Lidice postupně opět brát jako normální českou vesnici
s mimořádně tragickou historií. Věřil jsem, asi naivně, že to tak bude navždy. A teď
jen nevěřícně sleduji, jak si po dalších 20 letech někdo opět bere lidické jako rukojmí
v podivné hře plné svárů a lží. Znovu zdůrazňuji, že je to pro mne naprosto
nepřijatelné.
Vždyť si vezměte jen základní fakta. V pomstě za mimořádný odbojový čin, atentát na
Reinharda Heydricha, nacisti vyvraždili starobylou českou vesnici, popravili všechny
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dospělé muže a kluky starší 15 let (Pepíkovi Hroníkovi dokonce ani těch 15 nebylo).
Dvaaosmdesát lidických dětí udusili v plynových autech. Ze 105 lidických dětí se jich
vrátilo jen 17! Popravili většinu příbuzných obou lidických letců. O život přišlo
v koncentračním táboře, na popravišti i při pochodech smrti i šest desítek lidických
žen. Mnoho z těch, které se šťastnou shodou náhod vrátily, už nikdy nezaložilo novou
rodinu. Vyšší věk jim to již neumožnil. Žily samy, bez povražděných manželů i dětí.
Žily ve vzpomínkách a doufaly, že se jim jednou alespoň to jejich odvlečené dítě vrátí.
Nedovedly se smířit s tím, že ho někdo zabil. Mnohé pro něj měly až do konce svého
života ve svém lidickém domku připravený pokoj. Marně. Dovede si vůbec někdo
z nás představit to desítky let trvající utrpení? To věčné, nenaplněné čekání?
Tragédie obce však nesmazatelně poznamenala i další generace lidických. Mám tam
řadu přátel, mých vrstevníků i mladších lidí. A mnozí z nich mi prozradili, že se někdy
zadívají na své hrající si děti a v duchu si říkají: „Má blonďaté vlasy, modré oči. Snad
by tedy přežilo.“
Pokud to shrnu, nyní je tedy opět nutné
vrátit do lidických dějin konkrétní lidi
a vyprávět jejich příběhy bez jakékoliv
ideologie?
Naprosto přesně. Historik by se měl snažit
popisovat věci tak, jak se opravdu
odehrály a nenechat se ovlivňovat
momentální politickou situací či dokonce
zadáním. Je samozřejmě nutné vnímat
„velké dějiny“, ale také si uvědomovat, že
k nám vždy promlouvají i osudy
konkrétních lidí a že každá tragédie
konkrétního člověka je lidskou tragédií, která zasáhla nejen jeho, ale i jeho nejbližší
okolí. Nemám rád prostá čísla v seznamech ztrát, nic podstatného o těch padlých a
umučených nevypovídají. Musíme těm lidem dát jména a konkrétní tváře. Pokud
možno všem.
Na druhou stranu chci, aby lidičtí, o nichž hovoříme, zůstali normálními lidmi, nechci
vytvářet galerii bezchybných mramorových soch. Vždyť šlo o vesnici jako každou
jinou. Nebráním se ani zveřejnění nepříjemných pravd. Například té, že místostarosta
František Saidl na Vánoce 1938 zabil při hádce svého syna Eduarda. Lidé ten příběh
znají z filmi „Lidice“ Petra Nikolaeva. Pamatuji si, jak mi tehdy několik lidí řeklo, že
je ta zápletka nevěrohodná, ale ono se to tak opravdu stalo.
Na druhou stranu není dle mého názoru možné na základě jednoho dokumentu, jenž
vznikl s velkým časovým odstupem, za zcela jiné politické situace a byl navíc sepsán
člověkem, jenž byl ve věci osobně mimořádně zainteresován, provést to, čeho jsme
byli nedávno svědky – „ukřižovat“ lidickou ženu za to, že údajně udala svou
židovskou podnájemnici a způsobit tím nezměrné utrpení její dceři, jedné z hrstky
přeživších lidických dětí. Pokud už chci zveřejnit informace takovéhoto charakteru,

12

musí být dokonale a bez sebemenších pochybností podložené a ověřené.
Narážíte na tvrzení historika Vojtěcha Kyncla a reportáž České televize, podle
níž měla jedna z lidických žen Alžběta Doležalová udat svou židovskou
podnájemnici Štěpánku Mikešovou. Tato kauza ostatně vyústila v rezignaci vaší
předchůdkyně a v situaci v PL, kterou jste popisoval. Tvrzení Vojtěcha Kyncla
podle vás podložené není?
Jsem přesvědčen, že ne a nejsem sám. Je to i názor dalších historiků a archivářů. Již
v době vzniku reportáže České televize, která tuto informaci zveřejnila, existovala
studie Vojtěcha Šustka, která toto obvinění zpochybňovala, a přesto mu nebyl dán
v reportáži prostor. Za jen těžko pochopitelné mi přijde i rozhodnutí odvysílat reportáž
s takovýmto obsahem na výročí vyvraždění Lidic. Za naprosto neuvěřitelné pak
považuji následné ataky proti obci Lidice za to, že se odvážila proti obsahu této
reportáže ozvat. Namísto toho, aby se někdo zamyslel nad tím, zda náhodou Vojtěch
Kyncl neudělal chybu, začne se útočit na lidické jako na ty, kdo se brání zveřejnění
údajných „nepříjemných pravd“.
Jak dostanete k lidem to, co říkáte? Tedy to, co bychom o Lidicích skutečně měli
vědět a jak bychom o nich měli přemýšlet?
Jako nejschůdnější médium se pochopitelně ukazuje internet. Jeho možnosti jsou
neuvěřitelné. Proto již nyní například uvažuji o jakémsi „virtuálním památníku“ všem
lidickým a ležáckým. V zahraničí, třeba v Kanadě či USA existují webové stránky,
kde jsou připomínáni padlí vojáci. Na základě této inspirace jsem stál před několika
lety u vzniku webových stránek inmemoriam.army.cz, které jsou věnovány našim
vojákům, kteří položili své životy v zahraničních operacích Armády ČR. Něco
podobného bych chtěl nyní vytvořit i v případě Lidic a Ležáků. Verifikovat seznamy
všech obětí, doplnit je portrétními fotografiemi (bude-li to možné) i životopisnými
údaji. Právě na tomto projektu by mohl Památník Lidice velice úzce spolupracovat
s obcí, pamětníky i potomky přeživších.
Musíme si pospíšit. Čas bohužel není naším přítelem, je neúprosný. Z obyvatel starých
Lidic žije již jen jediná lidická žena, paní Jaroslava Skleničková, z osmi lidických dětí
si Lidice pamatuje pouze Marie Šupíková. Z Ležáků žije jediné přeživší dítě, paní
Jarmila Doležalová.
Zkvalitnit je zapotřebí i vzdělávací a výstavní projekty Památníku Lidice, aby se
dostaly do škol. V neposlední řadě bych si přál, aby nejpozději do pěti let vznikla
kvalitně zpracovaná vědecká publikace o Lidicích, o jejich dějinách i o všem, co se
v roce 1942 i v letech pozdějších odehrálo. Nyní jsou již přístupné důležité
dokumenty, jak u nás, tak i v zahraničí, a měly by být konečně využity kvalitními
historiky. Ty bych chtěl přizvat ke spolupráci. Nápadů je hodně, záleží však na tom,
jak silný tým se mi podaří pro jejich realizaci vytvořit.
Mluvil jste o tom, že pro zahraniční návštěvy znamenají Lidice stále pojem. Jak
je to pro Čechy? Zná je i nejmladší generace?
Generace mých vrstevníků má dosud pod vlivem necitlivé propagandy, které jsme byli
v mládí vystaveni, kdesi zasunuto, že šlo o komunistickou vesnici, kde se měli dobře,
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protože dostali po válce nové domy. Tragický osud obce jako by se kdesi vytratil.
Přitom pravda je úplně jiná. A mimochodem, opravdu nevím, kdo by chtěl vyměnit
nový dům za popraveného manžela a povražděné děti…
Zcela jiné je to u mladší generace. Již 15 let jsem předsedou poroty dětské vědomostní
soutěže „Lidice pro 21. století“, které se za tu dobu zúčastnilo více než 30 tisíc dětí. A
právě děti rozumí tragickému příběhu Lidic nejlépe. Berou je tak, jak bychom je měli
brát my všichni. Jako obyčejnou českou vesnici, která se stala obětí zrůdného zločinu.
Proto na ni nesmíme nikdy zapomenout. Návštěva pietního území v Lidicích a
Ležákách by měla být samozřejmostí. Člověk, který se narodil v České republice, by
tam měl alespoň jednou za život přijet a položit tam květinu.

POCHOD LIDICKÝCH ŽEN 2020 10. ROČNÍK – PO
STOPÁCH POCHODŮ SMRTI
Text a foto: Milena Městecká

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, zatím téměř vždy beze jmen obětí.
Trasy pěších pochodů smrti jsou neoznačené. Je málo míst,
kde jsou o nich informace.
Prošli jsme 3400 km, na 350 míst. Přidalo se k nám víc jak 220 lidí.
8.-22.5.2020 KT Ravensbrück – Nový Bor (470 km)
Znovu po 75 letech projdeme trasu pochodu smrti a návratu
Lidických žen z KT Ravensbrück. Největší ženský
koncentrační tábor věznil, mučil a prací v hrozných
podmínkách vykořisťoval na 132 000 žen z celé Evropy,
nepřežilo jej 92 000 žen. Na pochod smrti byly ženy vyháněny
27. - 28. 4. 1945. Přestože koncentrák vzápětí, tedy 30. 4.
1945 osvobodila Rudá armáda, mnohé ženy jej zaplatily
životem nebo jsou dodnes nezvěstné – mezi nimi i tři Lidické
ženy. Přeživší Lidické ženy se vracely po osvobození domů.
Netušily, že Lidice už nejsou a že se vrací k hrobu mužů, které
Němci 10. 6. 1942 zavraždili. Pojďme si jednu z cest pěti
Lidických žen, které 22. 5. 1945 došly do Nového Boru připomenout.
1.3.2020 Dětřichov – Opatovec (26 km) Projdeme další úsek pochodu smrti válečných
zajatců, nejdelšího a nejmohutnějšího na území ČR. V počtu 70 000 prošli za kruté
zimy v lednu-březnu 1945 z Horního Slezka do Bavorska. Celkem 3000 jich jen v ČR
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Zemřelo. Vyjdeme z loňského cíle v Dětřichově u Moravské
Třebové. Ten zažil průchod pochodu smrti, ale také hrůzný
nacistický koncentrák pro těhotné ženy a děti. Je důstojně
připomínán pomníky v místě, ale málo se o něm v Čechách a
na Moravě ví. Přes Staré Město, kam ke kostelu na neznámé
místo pohřbívali dětské oběti dětřichovického koncentráku,
dojdeme do Opatova a Opatovce u Svitav, kde jsou na
hřbitovech hroby obětí zajateckého pochodu smrti –
v Opatově je bohužel poničený.
19.4.2020 Údlice – Nezabylice – Postoloprty (24 km)
V noci z 18. na 19. 4. 1945 byli hnáni vězňové KT Buchenwald na pochodu smrti
SS-strážemi od dnešních hranic přes Chomutov do Údlic. Vloni
jsme připomněli, že cestou je včetně nedalekého Března u
Chomutova pohřbeno přes 500 obětí transportů z KT
Buchenwald. Tato strašná bilance mrtvých v průběhu
posledních dnů války je o to smutnější, že němečtí obyvatelé
jim nepomohli. Na rozdíl od Žihle, Roztok, Velešína, kde čeští
obyvatelé ve stejné době dokázali vězně zachránit a ošetřit.
Letos připomeneme pokračování tohoto pochodu smrti za
dalších obětí přes Nezabylice do Postoloprt, s cílem jako
mnohé další pochody smrti v Terezíně.
6.6.2020 Liebenau – Fojtovice – Cínovec (17 km)
150 km dlouhý pochod smrti 3000 vězňů KT, z nich
údajně většina žen, dorazil
4. 5. 1945 z dalekého Lipska k Fojtovicím u dnešní
hranice s Německem. Naživu zbylo pouhých několik
desítek vězňů, kteří byli na místě ubiti německými vojáky.
Dvěma vězňům se podařilo pod hromadou mrtvol přežít.
K hrobu 59 obětí u Fojtovic a neznámého rudoarmějce
zastřeleného nedaleko německým ostřelovačem,
obnoveným v říjnu 2017, se vydáme cestou vězňů
z německého Liebenau přes Fürstenau. Budeme pak pokračovat po hranici k Cínovci
až k pomníku dvou amerických sestřelených letců, ubitých německými obyvateli a
pomníku návratu 46 Lidických žen do vlasti. Oba byly odhaleny roku 2015.
Kontakt: Milena Městecká, milena.mestecka@gmail.com, tel. 724 639 064
Antonín Nešpor, OS Lidice, www.lidice.cz
Více informací ke květnovému pochodu, jeho propozice a další podrobnosti naleznete
v dubnovém čísle Lidického zpravodaje.
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POVÁLEČNÝ ŽIVOT V LIDICÍCH
Text: Jaroslav Adamec Foto: archiv OSL, Jaroslav Adamec

V roce 1957 se začal stavět také Kulturní dům a obchodní středisko s hasičárnou. Do
provozu byla tato zařízení občanské vybavenosti (jak se dnes říká), postupně uváděna
až do roku 1962. Tehdy se předchozí společenský ruch v bývalé kantýně úplně
přesunul do obce.
Otevření Kulturního domu se zúčastnila řada významných osobností. Bohužel si
nevzpomínám, kdo přestřihl pásku, protože naše dětská kapela měla na této akci hrát a
přes dav lidí jsme na to stříhání pásky ani neviděli.
Kulturní dům (jinak Osvětová beseda Lidice) poskytoval množství akcí, které
využívali všichni občané naší obce, ale i lidé z okolních vesnic, dokonce i z Kladna.
Koncerty, schůze, školení, besedy, přednášky a tak dále. Zdejší prostory byly
využívány i pro různé další
aktivity pořádané místní
mládeží a dětskými
kroužky, ale o tom zase
jindy.
Největší zájem byl ale o
nedělní čaje.
Na sále hrály kapely
moderní hudbu, v restauraci
pro starší dechovka.
„Kulturák“, jak jsme
nazývali náš stánek zábavy,
byl po léta zcela obsazen.
Scházeli se tu kamarádi,
přátelé různého věku, zkrátka bylo veselo.
My děti jsme sledovali čaje za okny sálu a těšili se, až se budeme moci tanečků
zúčastnit. Za námi dětmi pak sledovaly čaje starší lidické občanky, které hodnotily, jak
jsou tančící páry oblečeny a jak
se za jejich mládí tyhle „Buky
vuky“ (tak říkávaly moderním
tancům), nikdy nemohli
provozovat.
Na zábavách hrály kapely
„Styl“, za řízení pana Ladislava
Humla, „Taneční orchestr OB
(Osvětové besedy), za řízení
pana Rudolfa Krause,
„Harmonisté“ z Buštěhradu,
které vedl pan Michl, „Ligna
Praha“ orchestr, který po roce 1968 emigroval do tehdejší NSR.
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Hrál tu také „Big beat“ Františka Malého, big beat „Black cat“ z Buštěhradu, který
vedl Boris Naumovič (syn ředitelky buštěhradské Hudební školy), nebo také „Orchestr
Václava Pilného“ z Dobrovíze. Hrály tu ovšem i další kapely, jako bylo „Studio M“,
nebo „A-club“ Jiřího Šroubka z Číčovic. Další názvy kapel si již nepamatuji.
Za zmínku stojí také pořádání plesů, které vévodily zimní zábavě místních i
přespolních obyvatel. V okolních obcích tak reprezentativní kulturní domy neměli,
nebo vůbec
neměli, a tak se
sjížděly rodiny
našich přátel do
Lidic a
Kulturní dům
praskal ve
švech.
Za sezónu bylo
pět i šest plesů.
Od každého
spolku jeden a
vrcholem sezóny byl vždycky Zahradnický ples. Býval posledním v řadě, to aby
výzdoba mohla být ze živých květů. Na něm se vyznamenali postupně všichni
zaměstnanci Zahradnictví. Zahradnictví Lidice bylo zbudováno pro údržbu a obnovu
Růžového sadu přátelství a míru. Tuto svou funkci plnilo dlouho po svém vzniku, ale
časem, jak nebyly peníze na údržbu parku, tak své opodstatnění ztratilo.
Ale k plesům.
Hudby bývaly dvě. Tancovalo se na sále v přízemí a na mramorovém sále v prvním
patře. Na pozvánky se psávalo, že je ples ve všech prostorách KD Lidice a to také
platilo.
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V přísálí hlavního sálu, před vchodem do restaurace, býval otevřen bar a v prvním
patře bylo také občerstvení. K plesům patřívala rovněž bohatá tombola a po půlnoci se
tancovávala takzvaná „Čumba“, ale co to slovo obnáší, to si milí čtenáři zjistěte sami.
Musím se však zmínit o muzikantech žijících v Lidicích, kteří ve výše uvedených
orchestrech hostovali, nebo byli členy jiných hudebních těles.
Dirigent Posádkové hudby ČSLA (Československé lidové armády) Praha, František
Hlavatý, trumpetista Ladislav Čížkovský, bubeník a harmonikář Miroslav Lukáš,
trumpetista Josef Procházka, a trumpetista František Musel, který též hudbu skládal a
učil nás, mladé kluky, na různé dechové i nedechové nástroje. Jsou tu ale ještě
muzikanti z naší generace, Karel Endršt, saxofonista a Mirek Dušek, bubeník
z Buštěhradu. Ti se věnují hudbě do dnes.
Ze známých a slavných zpěváků zde koncertovali Yveta Simonová, Milan Chladil,
Standa Procházka, zpíval tu i Karel Gott, Naďa Urbánková, Zorka Kohoutová a další.
Z herců v Kulturáku účinkoval Vlasta Burian, Jaroslav Štercl, Luděk Sobota, určitě i
další, na které si ale hned nevzpomenu.
Lidice navštívily významné osobnosti, jako byli letec Alexej Petrovič Maresjev,
generál a později prezident Československa Ludvík Svoboda, kosmonaut Jurij
Alexejevič Gagarin, kosmonautka Valentina Těreškovová. Oni nejen, že navštívili naši
obec, ale někteří uspořádaly besedy, na které přišla celá obec, ale i přespolní. Není se
co divit, když tu byla možnost poslechnout si naživo třeba Gagarina, to se hned tak
někomu nepoštěstilo.
Vedoucími Kulturního domu byli postupně Ladislav Sirotek, paní Fišerová, paní
Žižková, paní Šobíšková, poslední vedoucí byla Pavla Nešporová.
V osmdesátých a devadesátých letech se v Kulturním domě pořádaly videodiskotéky.
To pak Kulturák opět praskal ve švech. Kolikrát se stalo, že pořadatelé z řad místního
Automotoklubu Svazarmu Lidice museli zavřít vchod, protože přišlo přes 400 lidí a
všichni tancovali za dostatečného hluku moderní tance.
Pořádání diskoték mělo ale několikrát na mále, kvůli rušení nočního klidu, to ale
pořadatelé po skončení produkce uvnitř obce ještě uhlídali.
Nakonec ale přišel úplný zákaz, protože cestou z obce na zastávku už se nehlídalo,
někdo nečekaně vytrhal třepetalky připravené jako výzdoba k volbám a to už bylo přes
moc. Dnes patří bývalý Kulturák Ministerstvu kultury. Zábavy jsou ty tam i s bujarým
veselím… Dnešní kulturní programy se orientují spíše na divadelní produkci
přizvaných umělců. Lidé si našli jiné kulturní vyžití a jiná společenství.
Restauraci v Kulturním domě vedli pan Oldřich Kubeš, paní Kubešová, pan Jiří
Císařovský.
Po zavírací hodině restaurace, cestou domů, nás občas provázela rudá záře nad
Kladnem, nebyl to jen román od Antonína Zápotockého, ale skutečná záře, rozlévající
se po obloze. Vznikala při vylévání strusky na buštěhradské haldě, nebo při odlévání
oceli, kterou pak zdáli doprovázely svištivé zvuky parních bucharů ve Spojených
ocelárnách v Kladně.
Zlatá Poldovka, živila obyvatele Lidic po desetiletí před válkou i po ní, ta už také není.
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IVAN ČERNÝ: PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS NA TÉMA OSUDY
LIDICKÝCH ŽEN A POCHODY SMRTI
Text a foto: www.ceskenovinky1.eu

Každoročně je sedmadvacátý leden Den památky obětí holocaustu a předcházení
zločinům proti lidskosti. V rámci tohoto připomenutí se konají v přednáškových síních,
na školách a v dalších institucích nejrůznější vzpomínkové i vzdělávací akce, od křtů
děl literatury faktu, přes setkání s posledními pamětníky tragických událostí až po
přednášky historiků, majíce za úkol nejmladším
generacím připomenout a vysvětlit, co hrůzného se
koncem třicátých let a v letech válečných pod
nadvládou nacistického Německa v Evropě odehrálo.
Tradičně se tak děje i v Památníku Lidice, jak jsme se
mohli přesvědčit 27. ledna 2020 na dopolední
přednášce pro studenty Gymnázia Kladno badatelky a
publicistky Mileny Městecké, za přítomnosti poslední
žijící Lidické ženy Jaroslavy Skleničkové, která přežila
tragédii Lidic a koncentrační tábor Ravensbrück a
napsala o tom i dvě knihy. Na přednášce zavzpomínal
na své osudy i František Pitín, jeden z přeživších Lidických dětí.
Pitínův otec byl nacisty zastřelen v pražských Kobylisích, maminka umučena
v Ravensbrücku a sestra zplynována jako většina lidických dětí v polském Chelmnu.
František byl s ostatními dětmi do jednoho roku odebrán matce a nacisty odložen jako
neschopný transportu ani převýchovy v tehdejším krčském ústavu zdraví.
V historii nacházíme poučení pro současnost a budoucnost!
Dvě třídy kladenského gymnázia se vešly do přednáškového sálu Galerie Lidice,
vzdělávací instituce Památníku Lidice, aby se v rámci přednášek lidického
vzdělávacího programu zúčastnili mimořádné události – uslyšet všechno, jak to
s vypálením Lidic a následnými osudy přeživších Lidických dětí a žen bylo, z úst
nejpovolanějších. Vzpomínkám paní
Jaroslavy Skleničkové předcházela
přednáška Mileny Městecké, autorky
v loňském roce vyšlé unikátní publikace
Evropa v agonii pochodů smrti 194445. Obě ženy se během přednášky
vhodně doplňovaly, neboť Městecká
první část jmenované knihy právě věnuje
jak lidické tragédii, tak i cestě návratu a
pochodu smrti Lidických žen z koncentračního tábora Ravensbrück do vlasti.
Studenti kladenského gymnázia, známého tím, že právě zde byly fašisty lidické ženy
před odjezdem do koncentračního tábora drženy po několik dní, a že právě tady, ve
zdejší tělocvičně, jim nacisté odebrali děti, o celém strašném lidickém příběhu dobře
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vědí. Ale spoustu faktů a detailů i jim uteklo, jak vyznělo z jejich reakcí během
přednášky a v následující besedě. Nepátrejme po tom, zda je to vinou pedagogů,
školních osnov nebo rodičů. Soustřeďme se raději na to, aby se naší mládeži celkově
dostávalo více informací o událostech, které vedly k nástupu nacismu v Německu,
následující II. světové válce, holocaustu a dalších zvěrstev proti lidskosti, na které se
poslední dobou čím dále více zapomíná. Proto jsou takovéto a další přednášky po celé
republice velmi nutné.
Přednáška „Evropa v agonii pochodů smrti“
Milena Městecká má svou přednášku s podtitulem „po stopách pochodů smrti
Lidických žen, vězňů a válečných zajatců“ rozdělenu na čtyři etapy. Po úvodním slovu
je promítán dokument ze vzpomínkového pochodu po stopách pochodů smrti,
následuje přehledný výklad o koncentračních táborech, které mnohé v rámci
novodobých pochodů navštivuje a poskytuje výklad všem účastníkům pochodu. Dále
následují málo známé pochody a transporty smrti, nechybí fotodokumentace, mapy
koncentračních i zajateckých táborů. Závěr přednášky patří pak přehledům pietních
míst a péče o ně v současné době. V současné době Městecká připravuje Turistického
průvodce po pietních místech pochodů smrti a knihu, mapující život Slovanů
v německých zemích.
Nejbližší akce s přednáškami pro školy: 22.4 Chomutov a 24.4. Mladotice
Seznam vzpomínkových pochodů v roce 2020 najdeme na www.lidice.cz, ikona
Transporty smrti, každý ze zájemců projití vybrané trasy je vítán.

POZVÁNKA
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ZPRÁVY Z OÁZY
Text: Michaela Indráková

Vážení a milí čtenáři, dovolte mi, abych vás pozvala na březnové akce konané v lidické Oáze.
Je jich v březnu opravdu hodně a nejlepší bude, když sami osobně uvidíte a někdy při
procházce se v Josefa Stříbrného 162 zastavíte 

Program v Oáze březen 2020
Cvičení jógy
v pondělí od 19:00 do 20:00 hodin
2/3, 16/3, 23/3, 30/3
Masáže v Oáze
v pondělí od 9:00 do 17:00 hodin
nutno objednat na tel. čísle 604 851 705 - pan Holík
Klub Oáza
vždy v úterý od 13:00 hodin
3/3, 10/3, 24/3, 31/3
rukodělné práce, šitá a pletená zvířátka, povídání u kávy a čaje
Biblická hodina pro děti
v pátek 20/3 od 16:15 hodin
s farářem Českobratrské církve evangelické Leonardem Tecou
*Literární kavárna 2020*
Měsíční cyklus 26.3.2020 od 15:00
Kanada – národní parky
Poutavá přednáška a beseda s nám již známým
Ing. Jiřím Emingerem z Kladna
Hudební odpoledne s Márou a Pájou
8.3.2020 od 15:00
Přijďte si zatančit, zazpívat nebo jen tak posedět s přáteli u kávičky
Velikonoční výstava Klubu Oáza
v pátek 3. dubna 2020 od 10:00 do 19:00
v sobotu 4. dubna 2020 od 9:00 do 16:00
K vidění budou nejrůznější ručně dělané výrobky zejména
s velikonoční tématikou a jarními motivy.
Na všechny akce uvedené na tomto programu srdečně zveme širokou veřejnost!
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ODVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU V ROCE 2020 – TERMÍNY




22. března 2020 (neděle) /pozor v letáku bylo chybně uvedeno
23. 3. 2020/
27. června 2020 (sobota)
18. října 2020 (neděle)

Velkoobjemový odpad
8:00 – 9:00 ulice Tokajická (parkoviště před školkou)
9:15 – 10:00 ulice Oradourská, před čp. 158
10:15 – 11:00 ulice Josefa Stříbrného (parkoviště u Oázy – Memento Lidice)
Kovový a nebezpečný odpad
8:00 – 11:00 ulice Tokajická (parkoviště před školkou)
Časy přistavení kontejnerů jsou
orientační, děkujeme za pochopení.
Upozorňujeme,
že
stavební
materiály a sutě do kontejnerů
vyvážet nelze, nebudou v žádném
případě přijmuty!
Všechny výše uvedené svozy jsou
zdarma a případné dotazy rádi
zodpovíme
na
tel.
čísle
312 253 083
Upozornění: Celá akce je organizována v zájmu a pro občany Lidic s možností
uložení odpadů v objemu odpovídajícímu běžné spotřebě či uložení upotřebených
starých věcí. V případě pochybností můžete být vyzváni k prokázání místní
příslušnosti.
Uložení nadměrných objemů, příkladně z rozsáhlých rekonstrukcí domů může být
odmítnuto v zájmu zajištění přiměřené kapacity pro všechny občany Lidic.

PRANOSTIKY PRO MĚSÍC BŘEZEN
Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě mrazů po velikonocích.
Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá.
Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý rok.
Svatý Matěj přidá polínko, svatý Josef dvě a Panna Maria celou náruč.
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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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