Lidický zpravodaj
červenec 2020 ·

číslo 07 ·

ročník 24 · zdarma

Foto: Hana Brožková

„Letošní pietní vzpomínku v Lidicích, která se kvůli
Covid opatřením uskutečnila v menším rozsahu a byla
poprvé neveřejná, hodnotí Lidičtí jako jednu
z nejhezčích.“
/ Kladenský deník/

Milí a milé,
žádné velké okecávání, prázdniny jsou tady už i kalendářně a já toho mám pro vás
opravdu spoustu! Nenechte si ujít novinky z naší obce a pusťte se do čtení!
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka, co to zase píše pozdě

JUBILANTI V MĚSÍCI ČERVENCI
Ladislava ŠILHOVÁ
Josef SOTOLÁŘ
Josef KVÁČA
Alena POLEŠČUKOVÁ
Vlasta KOSTOVÁ
/

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti ☺

PODĚKOVÁNÍ
❖ Ráda bych poděkovala za milou návštěvu a za dárek k mým narozeninám od
Obecního úřadu.
Jaroslava Matzkeová
❖ Děkujeme paní starostce Veronice Kellerové za milou návštěvu a předání dárku od
Obecního úřadu k mým narozeninám.
manželé Mezerovi
❖ Děkuji paní starostce Veronice Kellerové za OÚ a paní Veselé za pěkné dárky a
blahopřání k narozeninám a za příjemné posezení a popovídání.
Alena Sýkorová

POŠTA LIDICE – NOVÁ OTVÍRACÍ DOBA OD 1.8.2020
Pondělí

12:00 – 18:00

Úterý

07:00 – 13:00

Středa

12:00 – 18:00

Čtvrtek

07:00 – 13:00

Pátek

07:00 – 13:00

Nové telefonní číslo, které už platí nyní!!!!

+420 954 227 354
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ZÁPIS Č. 13/2020 z veřejného zasedání OZ Lidice konaného dne
15.06.2020 v 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lidice
Přítomni: T. Skála, M. Klapalová, B. Kučera, Ing. Monika
Vaňhová MBA, H. Kohoutová
Ověřovatelé: H. Kohoutová, Ing. Monika Vaňhová MBA
Omluveni: V. Kellerová, M. Ramba
Zapsala: Martina Toulcová
Zasedání zahájil místostarosta obce v 17:00 hodin, přečetl a doplnil program.
OZ program schválilo.
Program:
1) Projednání závěrečného účtu za rok 2019 a projednání zprávy auditora o
přezkoumání hospodaření za rok 2019
2) Projednání žádosti Mementa Lidice, o.p.s. o finanční příspěvek na rok 2020
3) Různé a) zrušení starého Spisového řádu obce Lidice a schválení nového
Spisového řádu obce Lidice včetně jeho příloh
b) schválení úpravy rozpočtu roku 2020
AD1) Zastupitelstvo obce se seznámilo se závěrečným účtem a zprávou o
přezkoumání hospodaření za rok 2019. OZ schválilo dle ustanovení §84 odst. 2 písm.
b) zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů závěrečný účet a
zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2019 bez výhrad.
Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
AD2) Místostarosta obce předložil OZ žádost Mementa Lidice, o.p.s. o finanční
příspěvek na rok 2020. OZ tuto žádost projednalo a schválilo finanční příspěvek ve
výši 70.000 Kč.
Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
AD3a) Místostarosta obce podal návrh na zrušení starého Spisového řádu obce Lidice.
OZ tento návrh projednalo a schválilo.
Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
Dále místostarosta obce předložil OZ nový Spisový řád obce Lidice. OZ tento nový
Spisový řád obce Lidice včetně jeho příloh schválilo.
Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
AD3a) OZ projednalo a schválilo první úpravu rozpočtu roku 2020.
Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
Zasedání ukončeno v 17:25 hodin.
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POHLED DO MINULOSTI: MARIE KOVAŘOVSKÁ,
POŠTOVNA V LIDICÍCH
Text: Martin Jahoda, Poštovní muzeum

Na jaře 2020 uplynulo 75 let od úmrtí Marie Kovařovské, která dlouhodobě vedla
poštovnu v Lidicích, jejíž správou byla pověřena již 1. října 1921. Téměř každé ráno
se vybavena brašnou vydávala na cestu do nedalekého Buštěhradu, aby na tamním
poštovním úřadě převzala zásilky adresované do Lidic, jejichž obyvateli, kteří ji
nazývali Máry, byla pro své kladné vlastnosti velmi oblíbena. Nikdy se nevdala, avšak
starostlivě pečovala o osiřelou neteř Zdeničku, která v mládí zemřela stejně jako její
matka na tuberkulózu. Další těžkou ranou bylo pro Marii vypálení lidické obce nacisty
10. června 1942, jež se nevyhnulo ani poštovně, v níž shořely zásilky včetně
služebních dokladů. Marie zachránila alespoň doručovatelskou brašnu, které se musela
vzdát po příjezdu do koncentračního tábora v Ravensbrücku, kam byla společně
s ostatními lidickými ženami deportována. Další nucený přesun podstoupila v únoru
1943 do vyhlazovacího tábora Majdanek na předměstí Lublinu a poté do Osvětimi,
odkud byla v září 1944 přemístěna zpět do Ravensbrücku. Tam ji nedlouho před
osvobozením tábora sovětskými vojsky zastihla smrt.

TELEVIZNÍ TIP: TEREZÍNŠTÍ HROBAŘI
Dramatický příběh třiceti terezínských vězňů, kteří byli donuceni vykopat společný
hrob pro zavražděné muže z Lidic. Filmový dokument s hranými a kreslenými
sekvencemi. – Režie: O. Strusková
Tento filmový projekt seznamuje diváky s dosud málo známou skutečností, která
spojuje dvě symbolická místa našich dějin – Terezín a Lidice, a to prostřednictvím
ojedinělého příběhu, jehož hrdiny se stali náhodně vybraní terezínští vězni, kteří byli
nacisty donuceni vykopat společný hrob pro zastřelené lidické muže.
Ke shlédnutí je k dispozici na webových stránkách české televize v záložce „pořady“.

PID: INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
-

Praha od 1.června 2020 posílí provoz metra. V ranní špičce se zkrátí intervaly
na lince A o 45 sekund a na linkách B a C o 20 sekund. DPP také posílí
odpolední špičku, ve které se intervaly zkrátí o 30 a 10 sekund.

-

V metru nadále platí povinnost mít zakrytý nos a ústa během celého pobytu
v prostorách MHD.

-

V sobotu 30. května 2020 opět vyjede výletní vlak Cyklohráček, děti si v něm
vyzkouší i řízení vlaku, více informací na webových stránkách:
www.pid.cz a www.cd.cz
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VÝZVA
Foto a text: Jiří Pitín

Prosím širokou veřejnost o pomoc. Hledám, zda se na této fotografii Lidic a Růžového
sadu někdo sám nepozná, nebo neví o tom, kdo by tento malý klučina mohl být.
Velmi děkuji za pomoc!

NPMK V KULTURNÍM CENTRU NA MALÉ STRANĚ A
BLÍZKO VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ NEZAHÁLÍ
Text: Mgr. Roman Škoda, vedoucí Koncepčního, edukačního a PR oddělení, vědecký pracovník a koordinátor
vztahů s veřejností a médii

Vážení, velmi si vážíme toho, že vám touto formou můžeme oznámit znovuotevření
Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského.
Dovolte mi představit základní projekty a aktivity NPMK, které s kolegy neustále
rozvíjíme pro vzdělávací instituce a širokou veřejnost.
Kvízy o Učiteli národů: Jedná se o projekt, ve kterém je kladen akcent na poznání
života a díla Jana Amose Komenského. Prostřednictvím svých znalostí přijdeme na
kloub jeho slavným citátům, zavítáme do světa výtvarného, a především do jeho
dlouhého, ne vždy snadného, avšak velmi bohatého života v interaktivním prostředí.
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Komenský je s Vámi doma – Domino: Pojďme společně vytvořit nejdelší virtuální
domino s inspirací osobnosti Jana Amose Komenského a jeho slavné učebnice Orbis
Pictus. Děti i jejich rodiče mohou společně namalovat kostičku domina, kde jednu její
polovinu tvoří obrázek J. A. Komenského a druhou obrázek na námět, který podle
různých vydání Orbis Pictus budeme vyhlašovat na daný týden. Jak dlouhé domino
dokážeme společně vytvořit?
Výtvarná soutěž „Ilustrace pro Boženu N“: V roce 2020 si připomínáme 200.
výročí narození spisovatelky Boženy Němcové, jejíž literární odkaz stále upoutává
čtenáře napříč generacemi. S jejím dílem se čtenář setkává od nejútlejšího věku jak
v domácím, tak i školním prostředí. Proto vyhlašujeme soutěž, jejímž cílem je vytvořit
ilustrace k novému vydání Čítanky Boženy Němcové z roku 1911.
Rok 2020 je velice významný s ohledem na osobnost J. A. Komenského. Učitele
národů si totiž připomíná celý svět, jmenovitě například i organizace UNESCO, jež
spolupracuje s NPMK na organizaci Národních oslav 350. výročí úmrtí J. A.
Komenského. www.comenius350.cz
Díky tomu můžete v NPMK zhlédnout unikátní výstavu KOMenský v KOMiksu nebo
doprovodnou výstavu Naše slabikáře: historie a současnost, dostupnou i online.
Muzeum: Valdštejnská 20, Praha 1, úterý-neděle 10-17hodin
www.npmk.cz

DĚTSKÝ DEN V LIDICÍCH
Text: Michaela Klapalová

Foto: Pavel Horešovský

Dětský den měl v Lidicích díky
zpřísněným koronaopatřením
namále. Mateřské centrum
Lidičky se s tím ovšem krásně
popasovalo, vše důmyslně
vymyslelo, a tak si i letos mohly
dětičky svůj den užít.
Uvařte si kafíčko a podívejte se
na několik fotostřípků.
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UHLÍ NA PŘÍDĚL
Text: Jaroslav Adamec

Je léto, doba dovolených, starosti necháváme stranou. Tělo i duše si musí oddechnout
od běžných problémů, a hlavně pracovního vytížení. Někdo si užívá dovolené
v zahraničí, někdo kutí na chalupě, jiní vyznávají sportovní vyžití.
Zkrátka, ať žije tento blahodárný čas.
Jenže není tomu tak všude. Hlavně v zemědělství. Zemědělci si užívají dovolené, jen
jak jim počasí dovolí. „Kdyby sedláka nebylo, všechno by zahynulo…“ Jak se zpívá
v jedné české písničce, Já jsem ten sedláček český.
Dělal jsem ve Středoklukách ve firmě, která stavěla a opravovala pozemní komunikace
všeho druhu, regulovala vodní toky, budovala podzemní stoky. Pracoval tu také
středoklucký kovář, pan Hájek, chlap jako hora. Po práci se věnoval kovařině a měl
také několik málo hektarů polí. Jeho koníčkem byla myslivost. V sedmdesátých létech
dělal předsedu mysliveckého spolku „Orel Lidice“.
Koncem června pan Hájek říkával: „Už se to blíží, po našem posvícení (5.7. je
středoklucké posvícení) se vyráží do ječmenů a řepek, a začíná foukat ze strnišť“.
Pořekadlo ‚Svatá Markéta hází srp do žita‘ se naplňuje 13. července a do svaté Anny
zbývá také třináct dnů, pak jsou strniště už definitivní.
V této době se už dobrý hospodář začíná starat, jak je na tom se zásobami paliv na
zimu, aby uhelné sklady koks a uhlí zavezly. To dnes už neplatí. Tenkrát se chodilo na
Buštěhrad k Šípkovým objednat palivo na zimu. Šípkovi provozovali sklady s palivy
asi až do konce šedesátých let. Pak se objednávalo palivo v Kladně na Amálce.
Palivo bývalo i v nových Lidicích na příděl, takzvaně na „Uhelný list“. Uhlí 10
metráků, koks 45 a 2,7 metráku palivového dřeva na rok. Někdo si přilepšil tak
zvaným deputátem. Byli to převážně jen horníci, kteří mohli dostat odměny za práci
v dolech v naturáliích. Při tehdejších zimách to nebylo nic moc. Uhlím se topilo
v kuchyni, v koupelně a v prádelně, při vyvážení prádla. To dnes snad už nikdo
nepraktikuje. S uhlím se dalo vyjít, ale s koksem to bylo horší, s tím se muselo šetřit.
Kvalitní koks byl z Ostravy, ale dal se sehnat také takzvaný „švelkoks“, který se
vyráběl ze špatně koksovatelného uhlí a bylo z něj velké množství popela, zatímco
z ostravského jen nepatrné množství.
Doporučuji vysvětlit dnešním dětem, co pro nás uhlí a koks znamenaly. Nejdříve se
zahřát při úklidu a pak podruhé zásluhou těchto paliv, ale nesmí se zapomenout
přiložit. Dále bylo nutné vybrat popel, uložit ho do kolečka, které až se naplní, tak se
musí odvést na skládku, jak jsme říkali „jedu s bordelem do skály“. K popelu se
přidávaly odpadky, které dnes dáváme do popelnic. No a skála, kdepak je jí konec?
Býval to malý opukový lom v místech, kde dnes stojí nové domy v ulici Starosty
Hejmy s čísly 180-182. Opuka se používala do základů domů při dostavbě nových
Lidic.
Zkrátka získat palivo navíc byl problém. Každý dělal, co mohl. I když – vzpomínám
na jednu historku.
Jak jsem výše uvedl, dělal jsem ve Středoklukách ve firmě, která krom stavebních
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činností měla pro své zaměstnance služební byty, ve kterých se v šedesátých i
pozdějších létech topilo uhlím. V té době jsem jezdil se soupravou auto s vlekem. Na
soupravu se vešlo 200 metrických centů uhlí. Jezdil jsem do Mostu – Komořan pro
uhlí ráno. Byly tam fronty na hodiny, tak se po prvním naložení ptám, kdy ty fronty
nejsou. Paní na váze mi řekla, že kolem půlnoci je tam prázdno. Přizpůsobil jsem se.
Večer jsem zašel do restaurace v Kulturním domě, dal jsem si večeři, poseděl
s kamarády a ve 22 hodin jsem vyjel do Mostu, po půlnoci jsem měl naloženo a kolem
druhé v noci šel spát. Ráno až jsem se probudil, vyjel do Prahy složit náklad uhlí po
bytech.
Jednou jsem zase přišel opět večer do restaurace. Něco jsem snědl a od vedlejšího
stolu mi jeden dobrý lidický člověk řekl, že mám naložené pěkné uhlí, to by se člověk
ohřál. Poděkoval jsem a tím to skončilo.
Nešetřili jen lidi, ale i vesnice s elektrickou energií. Starší generace si jistě pamatují,
že v Lidicích se vypínalo veřejné osvětlení v době od 00:00 do 05:00 hodin ráno.
Jednou se vracím s nákladem uhlí z Mostu. Byl listopad, pršelo, kolem půl druhé
v noci, tma jak v ranci. Já si vzpomněl na pochvalu pěkného uhlí, od dobrého člověka
a šprýmaře, říkejme mu pan „L“. Jel jsem a daleko a od jeho bydliště vypnul motor,
dojel setrvačností k jeho vrátkům zadkem vleku, zhasl světla. Vystoupil a šel otevřít
zadní čelo. Následoval rachot, to jak se vysypala pěkná hromádka uhlí. Zavřel jsem
čelo vleku, nastartoval a odjel.
Chystal jsem se opět na cestu do Mostu. Vidím přicházet pana L. do restaurace. Vybídl
mě, ať jdu za ním do vestibulu. Následoval jsem ho. „Člověče ty jsi mi dal. Já jdu ráno
do práce a padl jsem hubou do uhlí. Vrátil jsem se pro mámu a šli jsme uklízet, aby to
nikoho nedráždilo,“ pověděl mi. Já na to: „Já to nebyl.“ Oba jsme se zasmáli. „Jak se
vyrovnáme?“ povídá pan L. „Tak to nikomu neříkejte a jsme vyrovnaní“.
Bál jsem se, že rámus, který jsem otevřením vleku způsobil, někoho vzbudil! Nikdo se
neptal, ani nepídil. Nebo měl a má pan L. dobré sousedy.
Určitě jsme rádi, že nás už starosti, o kterých jsem se rozepsal, nesužují. Máme zemní
plyn, někdo topí elektřinou, sdělovací prostředky, spojení s kýmkoliv, kdykoliv a
kdekoliv na světě, to jsou vymoženosti naší doby. Sociální sítě mají ale špatný vliv na
děti. Místo sportování jsou v první řadě mobily a počítače. Rozvrhnout si čas mezi
pohybem a mobilem je věc k nevyřešení. Škoda.
Naši předkové si jistě neuměli představit moderní dobu, ve které žijeme. Zrovna tak,
jako si dnešní děti a jejich rodiče nedokážou představit život, který jsme žili my a naši
rodiče.
Jen málo zmiňuji, co všechno se za našeho života změnilo.
Zamysleme se, co vše nám usnadnilo život.
Važme si dnešní doby!
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20 LET OD DOKONČENÍ PAMÁTNÍKU DĚTSKÝCH OBĚTÍ
VÁLKY
Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

Je tomu už dvacet let, co do Lidic přijel se svými spolupracovníky (slévači) spoluautor
sousoší, akademický sochař
pan Jiří Václav Hampl, aby
dokončili dílo, které započala
jeho žena, akademická
sochařka paní Marie
Uchytilová.
7. června 2000 přivezli
poslední skupinku soch a
naistalovali je. Celé dílo bylo
pak slavnostně odhaleno 10.
června 2000, v den 58. výročí
lidické tragédie.
Díky neúnavné práci manželů
Marie Uchytilové a Jiřího
Hampla, se Lidické děti do
Lidic navrátily.
„Postůjte lidé a slyšte poselství dětí zavražděných válkou!
A pospěšte říci ostatním, že všechno visí na pavoučím vlákně!
Vím to! Ale neumím dělat nic jiného, než sochy dětí – jak nejlépe umím…..“
(Z básně „Dokud jsou na světě ještě otevřené dveře“ akademické sochařky Marie
Uchytilové, r. 1987)
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18. ČERVEN – VÝZNAMNÝ DEN
Text: Spolek památníku JH a JS, Občanský spolek Lidice
Foto: M. Kaliba, archiv Mgr. Buriána

Naše Spolky si připomněly významný den – 18. června
1942. Jako každý rok si Spolek pro vybudování
památníku Josefa Horáka a Josefa Stříbrného spolu
s Občanským spolkem Lidice svojí účastí na pietní
vzpomínce v Resslově ulici v Praze uctily položením
květin poslední hrdinský boj československých
parašutistů proti zběsilé německé přesile. Pietní
vzpomínka byla tentokrát komorní, ale přesto velmi
důstojná. Všem padlým, zejména Janu Kubišovi a
Josefu Gabčíkovi patří dík za činy, které pro znovu osvobození a návratu demokracie a
důstojnosti Československé republice položili svoje životy – „Čest jejich památce…“
V odpoledních hodinách jsme se ještě zúčastnili vernisáže
výstavy Klubu historie letectva v Jindřichově Hradci –
Českoslovenští letci na západní frontě 1940-45 u
příležitosti 80 let od bitvy o Británii. Expozici
v konferenčním sále muzea připravil Mgr. Vladislav
Burián, dlouhodobý podporovatel a archivář vojenské
historie jindřichohradecka se zaměřením na letecké
jednotky RAF v zahraničí. V sále městského muzea, kde
bylo mnoho pamětníků a podporovatelů klubu, přednesl
hlavní
projev ředitel Památníku Lidice PhDr.
Eduard Stehlík a zavzpomínal na své
první dětské setkání s plk. Fajtlem,
který bydlel v Dejvicích a připomněli i
hrdinství parašutistů v Resslově ulici.
Občanský spolek Lidice předal panu
Buriánovi a všem návštěvníkům,
v době, kdy si připomínáme 75 let od konce války, svoje tradiční dárky, které jim
budou připomínat tuto významnou
událost „Čechoslováci v jednotkách
RAF“.
Obrázky osádek letadel RAF zapůjčil
pan Karel Höll, správce stránek
Československá válečná křídla“. Touto
cestou mu děkujeme.
Výstava je otevřena v muzeu
jindřichohradecka do ledna 2021.

11
7

POSTOLOPRTSKÁ ODYSEA – DALŠÍCH 87 OBĚTÍ
POCHODŮ SMRTI
Text a foto: Milena Městecká

Celkem 87 vězňů koncentračních táborů, mužů i žen, zlikvidovaly německé stráže při
pochodech smrti v dubnu 1945 na 24 km mezi Údlicemi na Chomutovsku a Postoloprty
na Lounsku. Připomněli jsme si místa, kde jsou oběti pochovány. Mnohé jsou
zanedbané, jiné zjevně dávno zapomenuté. V Evropě zahynulo na pochodech smrti
v roce 1945 více než čtvrt milionu obětí.
Letošní vzpomínkový pochod Údlice-Postoloprty byl plánovaný na neděli 19. dubna.
Bylo nutné ho vzhledem k opatřením proti koronaviru pro veřejnost zrušit. Trasa to
byla krásná, malebným údolím Chomutovky. Nebýt těch strašných okolností a faktu,
že se na ty události zapomnělo a někde snad ani nikdy nevzpomínalo. Průzkum trasy
jsme provedli. A začínali jsme v Údlicích, kde jsme vloni vzpomínkový pochod
skončili. U prvního hromadného hrobu 23 mužů: vězňů KT Buchenwald.
Policejní hlášení velitelství
stanice Údlice z 10. května
1946 uvádí k transportu
smrti, který tudy prošel 18.
dubna 1945:
„Vězni, kteří nemohli jíti
slabostí dále nebo vybočili
z řady za účelem vykonávání
tělesné potřeby, byli stříleni a
kolbami pušek ubíjeni
doprovázejícími SS-many.
Mrtví byli zanecháni na
cestě, bývalým starostům
H ROB V LESÍKU HOŘENCI U NEZABYLIC
obcí nařízeno, aby byli
zakopáni na židovských hřbitovech v místních obcích.“
Jejich památník na bývalém židovském hřbitově v Údlicích, kde oběti leží, dnes
neexistuje. Někdo ho v devadesátých letech zlikvidoval včetně brány hřbitova, která
byla ukradena. Je vypracován již návrh na jeho obnovu, v příštím roce se to doufejme
podaří ve spolupráci Židovské obce a obce Údlice. Brána je již postavena nová.
Snažíme se také o verifikaci jmen obětí, známe totiž jejich vězeňská čísla z exhumace.
Dále byli vězni hnáni na Přečáply, kde se na hřbitově u kostela má nacházet hrob
rudoarmějky, je dnes zapomenut. Pochod smrti pokračoval dále na Nezabylice, kde je
pohřbeno na bývalém židovském hřbitově v lesíku Hořenci dalších 34 mužů. Hrob je
udržován, vede k němu pěkná naučná stezka a vycházková trasa, nedávno zřízená obcí
Nezabylice.
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Další ubití na pochodu smrti se odehrálo ve Vysočanech. Dnes je zde opravený kostel,
pěkný park a hotel, probíhají zde svatby a jiné oslavy. Policejní hlášení z května 1946
udává koncem dubna průchod tří transportů mužů od Chomutova k Postoloprtům.
„Jeden z těchto transportovaných se pokusil ve Vysočanech o útěk, byl však
doprovázející hlídkou a místními Němci dohoněn a v blízkosti farního kostela ubit…
Prozatímní opravu náhrobku ve Vysočanech provedl nynější předseda MSK –
Šebestián z Vysočan.“ Kde ses tento náhrobek dnes nachází a kde hlavně leží tato
oběť, není bohužel známo.
Pochody smrti pokračovaly dále cestou na Velemyšleves. Zde údajně koncem dubna
jeden transport, tentokrát šlo asi o 300 zubožených a nemocných židovských žen, které
sem stráže hnaly od Mostu, přenocoval a pokračoval dále k Postoloprtům. Trasa
pochodů vedla dále na Mínice, Nehasice a Bítozeves. Transporty smrti tady hlásí další
oběti z dubna 1945, ale ty zde podobně jako ve Vysočanech, nenajdete. Je možné, že
proběhly exhumace jako tomu bylo
v Údlicích, Nezabylicích a
Postoloprtech. Některé dokumenty
máme už připraveny v archivech,
které jsou nyní bohužel uzavřeny.
Snad se o tom poté dozvíme více.
Pomohou nám i místní svými
znalostmi?
Na hřbitově v obci Mínice
pochoval údajně Rudolf Fric 3
oběti pochodu smrti zastřelené na
křižovatce Chomutov-Postoloprty
a Žatec-Most. Dále na trase byli
v obci Nehasice „…zastřeleni 3
muži, z nichž jeden klečíc prosil,
aby jej zastřelili… Dva z nich byli
zabetonováni do silniční vozovky
nad Nehasicemi u letiště a třetí
zakopán nedaleko při silnici na
poli.“ Oběti v Bítozevsi udává
hlášení velitelství Postoloprty.
1 muž ubitý na pochodu byl
BÝVALÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV V POSTOLOPRTECH
pohřben v Bítozevsi „asi 150m od
hostince na „Koze“, na levé straně státní silnice k Chomutovu…a za usedlostí č.p. 22
se nachází 1 hrob, ve kterém jsou pochovány 2 zastřelené ženy, které vysílením
klesly…byly jednoduše neznámým SSmanem zastřeleny.“ Dnes se poblíž místního
hostince v Bítozevsi nachází pomník padlým. Další hrob, ve kterém je pochována
„hladem vysílená a zemřelá žena“ byl na křižovatce okresních silnic BízozevesSemenkovice-Vyškov. Na úseku mezi Bítozevsí a Seménkovicemi vás navíc zaskočí
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téměř kilometrová černá skládka. Ostatně jich po cestě bylo víc, tato byla zdaleka
nejrozsáhlejší.
Blížíme se k cíli tohoto úseku trasy, k Postoloprtům. Tady čekala na vězně smrt
z nejhorších. Přes noc je stráže nahnaly do pivovarských lednic a „…do rána jich
jednak vysílením a zimou asi 10 zemřelo.“ Tyto ubohé oběti mají dnes hrob a důstojný
pomník na židovském hřbitově v Postoloprtech. Byly tady pochovány i další oběti
z války z řad
rudoarmějců.
Nedaleko byl
v osadě Bažantnici
rozsáhlý pracovní
tábor pro židovské
míšence a manžele
židovek pro celý
protektorát. Bývalý
židovský hřbitov
v Postoloprtech,
zlikvidovaný
nacisty, je však
z ochranných
důvodů zamčený,
k pomníku se nikdo jen
P OMNÍK U ZDI ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA
tak nepodívá. Na dotaz,
kde se hřbitov nachází, místní odvětili, že neví, že zde vůbec je. Ještě vloni instalovaná
tabule u vchodu hřbitova, informující o jeho obnově, byla odcizena.
Dále mužský transport smrti pokračoval na Terezín a hned za Postoloprty zanechal
hrob 1 muže u cesty do lesa Vinice – najdete tam dnes jen jednu z černých skládek.
Byl však zřejmě pochován v Lenešicích. Další společný hrob 10 mužů měl být
v kaštanové aleji při odbočce na samotu Seník, našla jsem zde jen malý kámen
s křížkem, možná bývalé místo společného hrobu. Z dokumentů v archivech a
s pomocí místních lidí se snad dozvíme brzy více. Jak udávají shodně policejní hlášení
i svědectví přeživších, byly stráže pochodů smrti, které likvidaci vězňů nemilosrdně
prováděly, z řad německého wehrmachtu a SS, podporované místními německými
civilisty z řad Hitlerovy mládeže a Volksturmu, tzv. domobrany. V loňském ročníku
vzpomínkových pochodů jsme připomněli předchozí neméně hrůzný úsek pochodu
smrti. Na 18 km trase z Hory Sv. Šebestiána do Chomutova se nacházelo 217 obětí,
převážně zlikvidovaných v noci ze 17. na 18. dubna na pochodu smrti vězňů
z poboček KT Buchenwald. Další oběti byly z dubnových železničních transportů
z KT Buchenwald, včetně nedalekého Března u Chomutova, kde bylo pohřbeno během
několika dnů zastávky transportu 286 vězňů. Tato strašná bilance si zaslouží naši
pozornost. Jejich připomínku chceme udržet nebo, kde je to potřeba, vybudovat či
obnovit.
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EKO-KOM
Text: Martina Filipová, ředitelka oddělení regionálního provozu EKO-KOM, a.s.

Vážená paní starostko, dovolte nám, abychom Vás seznámili s dosaženými výsledky
Vaší obce v systému EKO-KOM za rok 2019. Stejně jako v předchozích letech Vám
v příloze tohoto dopisu zasíláme samostatný přehled o množství odpadu, který Vaše
obec vytřídila a předala k využití v roce 2019. V přehledu je uveden také objem
finančních prostředků, který Vaše obec obdržela přímo nebo prostřednictvím svozové
firmy od společnosti
EKO-KOM, a.s. Tento přehled by Vám měl posloužit ke kontrole, zda uvedené údaje
souhlasí s údaji a doklady v účetnictví obce, případně údaji, které Vám poskytuje
svozová firma zajišťující sběr využitelných složek odpadů ve Vaší obci.
V roce 2019 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových
kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému
EKO-KOM uspořeno 21,6 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru
spotřebuje za rok více než 332 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného
globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke
snížení emisí o 922 540 tun CO2 ekvivalentu.
Na přiloženém Osvědčení jsou uvedeny výsledky za rok 2019, kterých jste dosáhli ve
Vaší obci, a tím přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.
Děkujeme Vám i Vašim občanům za dlouholetou spolupráci.
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DĚKOVNÝ KONCERT PRO LIDICE 2020
Text: www.lidice-memorial.cz Foto: Martin Homola

Děkovný koncert pro Lidice byl vysílán v přímém přenosu v předvečer pietní
vzpomínky.
V předvečer pietní vzpomínky dne 9. června 2020 rozezněl nádvoří muzea Památníku
Lidice Děkovný koncert věnovaný všem obětem a přeživším lidické tragédie z června
1942. Pozvání
do Lidic
tentokrát
přijalo
pětičlenné
hudební těleso
Ústřední hudby
Armády České
republiky se
sólistkou Lucií
Silkenovou.
Moderování
večera se ujal
Václav Žmolík.
Česká hymna
zazněla do údolí z hrdla Marty Hanfové, vnučky přeživšího lidického dítěte Václava
Hanfa.
Letos poprvé byl koncert primárně určen pro přímý přenos na Facebook a Youtube
kanál, a to z důvodu mimořádné situace kolem COVID-19. Tento formát se ukázal
jako velmi vhodný, neboť jej díky online přenosu vidělo na tisíc diváků.
Součástí programu Děkovného koncertu pro Lidice bylo i čtení jmen zavražděných
lidických dětí a „Světla
z oken lidických domů“
neboli rozsvěcení svíček
na místech původních
lidických domů.
Díky nápadu starostky
obce Lidice rozsvěceli
svíčky občané Lidic, kteří
měli v původních domech
své předky, anebo se
rozhodli domy, které
nemají v Lidicích
pokračovatele „adoptovat“
a svíčky na jejich místě zapálit. Velkými pomocníky byli i členové Junáka – českého
skauta.
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PIETNÍ AKT K 78. VÝROČÍ VYHLAZENÍ OBCE LIDICE
Text: www.lidice-memorial.cz Foto: Martin Homola

Pietní akt se letos uskutečnil v komorní podobě ve středu 10. června 2020.
Ačkoli nás v březnu v době
nejintenzivnějších příprav zaskočil
koronavirus a zvažovalo se, zda
pietní akt po vzoru dalších
vypálených obcí zcela nezrušit,
nakonec se jej podařilo uskutečnit na
výroční den lidické tragédie. Oproti
zvyklostem probíhal program
v komorním duchu a byl spojen
s ranním pietním aktem na Kladně.
Nejprve se sešli přeživší lidické děti společně s hosty u kladenského gymnázia, v jehož
tělocvičně od sebe byly v červnu 1942 nemilosrdně odděleny ženy s dětmi. Následně
se pamětníci přemístili do Lidic k hromadnému hrobu zavražděných lidických mužů a
položili zde společně se zástupci obce Lidice květinový dar. Oficiální části pietního
aktu se dále zúčastnili prezident
republiky, předseda Senátu
Parlamentu ČR, předseda a
místopředsedové Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, předseda
Vlády ČR, ministr kultury a
hejtmanka Středočeského kraje.
Celé odpoledne bylo poté vyhrazeno
k individuálnímu kladení
květinových darů. Mezi příchozími
byli zástupci z řad poslanců,
velvyslanectví, ministerstev, armády, občanských spolků i individualistů.
Přestože byla z důvodu mimořádné situace zrušena mše svatá na základech kostela
svatého Martina, která se v roce
2012 stala oficiální součástí
pietního aktu, v odpoledních
hodinách se do Lidic dostavil
kardinál Dominik Duka a za
asistence otce Mulamuhiče zde
přednesl modlitbu za oběti
tragédie.
Děkujeme všem, kdo s námi
v den výročí lidické tragédie
věnovali tichou vzpomínku jejím
obětem.
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Křivoklátská
zvěřina s.r.o.

VYUŽIJTE SEZÓNNÍ
NABÍDKY ZVĚŘINOVÝCH
STEAKŮ I HAMBURGERŮ
NA GRIL.

Přijďte si k nám pro

KVALITNÍ MASO
A VÝROBKY ZE ZVĚŘINY
No
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z křivoklátských lesů
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ečs
Jen

U

Najdete nás na adrese:
U Přehrady 471, Hostouň
Otevírací doba: (po dohodě kdykoliv)
středa / čtvrtek / pátek 16:00-19:00
Kontakt:
info@krivoklatskazverina.cz
tel. +420 702 205 888

www.krivoklatskazverina.cz

ROZJEĎTE S NÁMI NOVÝ SKLAD

BUŠTĚHRAD

SKLADNÍK (M/Ž)

Mzda po 3. roce

31 000 KKčč
Nástupní mzda

28 000 Kč

30 HOD./TÝDEN

Mzda po 1. roce

29 000 Kč
Mzda po 2. roce

30 000 Kč
Svozy z Kladna zdarma
v době zapracování
Zapracování v Cerhovicích
nebo Brandýse nad Labem

kariera.lidl.cz

JIŽ
NYNÍ
NABÍRÁME!

Reklama tiskárny

VEŘEJNÁ KNIHOVNA LIDICE – INFORMACE
Lidická knihovna je stále až do odvolání uzavřena z důvodů rekonstrukce.
Děkujeme za pochopení. Jirka Černý a Míša Indráková
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