Lidický zpravodaj
srpen 2020 ·

číslo 08 ·

ročník 24 · zdarma

Milí a milé,
není jednoduché psát Lidický zpravodaj v okurkové sezóně…ale psát Lidický
zpravodaj v okurkové sezóně okořeněné koronavejrem, to je výzva jako blázen! Nikde
se nic neděje, co se ještě nezrušilo, to se ruší…tak si držme palce, ať na podzim
můžeme najet zase na nějaký svůj režim a zase se naše životy vrátí k normálu.
Bylo by na čase!
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka, která dostala chuť na okurky

JUBILANTI V MĚSÍCI SRPNU
Miluše STRAKOVÁ
Josef KETTNER
Marie SOTOLÁŘOVÁ
Miluše KŮROVÁ
Marie ŠUPÍKOVÁ
Jiřina KRAUSOVÁ
Jaroslava KLÍMOVÁ
/

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti ☺

PODĚKOVÁNÍ
❖ Děkuji OÚ za gratulaci a dárek k mým narozeninám předaný místostarostou
T. Skálou a zároveň děkuji T. Skálovi za příjemnou návštěvu.
Jaroslav Smutný
❖ Děkuji za milou návštěvu paní starostky Veroniky Kellerové a dárek k mým
narozeninám.
Květuše Muláková
❖ Děkuji panu místostarostovi Tomáši Skálovi za pěkné dárky a blahopřání
k narozeninám.
Ladislav Huml
❖ Rád bych touto cestou poděkoval paní Kohoutové a Obecnímu úřadu za hezký dárek
u příležitosti svých narozenin.
Josef Sotolář
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VÝROČÍ VYPÁLENÍ LIDIC V SAN JERONIMU
Foto: Edna Roig Text: Michaela Klapalová

I přes tíživou a nepříznivou Covid situaci v Mexiku si i letos občané San Jeronima
Lidice připomněli a nezapomněli na výročí vypálení naší obce. Děkujeme za to!

Plaza Lidice dne 10. června 2020, San Jeronimo
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ODEŠEL VELKÝ ČLOVĚK
Text: Bohumil Řeřicha, Kruh přátel Česko-německého porozumění

26. června 2020 zemřel Helmut Walz. Velká osobnost česko-německých vztahů. Měl
jsem tu čest ho poznat na semináři ohledně nacionalismu v Praze 2007. Od té doby
jsme se stali velkými přáteli. Opravdový evropský sociální demokrat, humanista,
neúnavný podporovatel česko-německých vztahů. Jako předseda Pracovního kruhu
Politické vzdělávání minulost budoucnost v Berlíně, převzal štafetu po předchozím
předsedovi panu Ernstu Froebelovi a každý rok nadále přivážel do Lidic studenty a
žáky z Berlína, kteří se zde seznamovali s tragédií obce Lidice. Byl přítelem přeživších
obětí Lidické tragédie, již zemřelé paní Miloslavy Kalibové, a dnes ještě žijících paní
Jaroslavy Skleničkové, Marie Šupíkové a Pavla Horešovského.
Při osobních setkáních jsme vedli vášnivé diskuze o EU, které byl stejně jako já,
přesvědčený zastánce. Jasně odsuzoval komunismus, nacismus, jeho matka byla mezi
prvními vyslýchanými berlínským Gestapem po převzetí moci A. Hitlerem. Zajímal se
o politickou situaci v naší zemi, ale i v celém světě. Jako bývalý odborář spolupracoval
na sjednocení odborů v energetice při sjednocení Německa a měl velké sociální cítění.
Jen za svou činnost během našeho přátelství byl oceněn „Stříbrným odznakem“
Památníku Lidice, „Zlatým srdcem pro Evropu“ pro občany, kteří se zasloužili o
česko-německé porozumění a německý prezident Frank Walter Steinmeier propůjčil
Helmutu Walzovi nejvyšší občanské vyznamenání Německé spolkové republiky
Záslužný kříž. Aktivně se zapojil i do činnosti Kruhu přátel česko-německého
porozumění.
Je pro mne těžké psát slova o člověku, kterého jsem měl nesmírně rád. Hluboce jsem
ho ctil. Obohatil mne svými zkušenostmi, a ještě více upevnil moje přesvědčení o
nenahraditelnosti projektu jakým je Evropská Unie. Poznal jako dítě co je válka a
těžké poválečné časy. EU považoval za subjekt, který má právě něčemu takovému,
jako byla II. světová válka zabránit. Je velkou ztrátou pro společnost, když tento svět
opouští lidé jako Helmut Walz, po kterých ale zůstane jen pozitivní a trvalá stopa.
Jako předseda české části Kruhu přátel česko německého porozumění vyjadřuji
upřímnou, hlubokou soustrast ženě Helmuta Walze, paní Trudy-Brun Walz, která byla
věrnou a neúnavnou podporovatelkou v jeho tak záslužné činnosti, a pro kterou je
ztráta jejího muže tou nejbolestivější.
Jeho odchod je nejen ztrátou jak pro Pracovní kruh politické vzdělávání minulost
budoucnost v Berlíně, pro Kruh přátel česko-německého porozumění, pro EU a
všechny ty, kteří neúnavně podporují přátelství mezi lidmi, a nejen mezi Čechy a
Němci, ale i lidmi žijícími na této planetě Zemi.
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JOSEF STŘÍBRNÝ
Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

Před necelým měsícem jsme si připomněli
105. výročí narození lidického letce
Josefa Horáka. Zavěsili jsme květiny pod
desku na jeho rodném domě ve Hřebči.
28. července si připomínáme výroční den
Stříbrného 105. nedožitých narozenin.
Naše spolky (Spolek pro vybudování
památníku Josefa Horáka a Josefa
Stříbrného v Lidicích a Občanský spolek
Lidice) se vynasnaží toto datum obci
připomenout, alespoň touto cestou.
Horák a Stříbrný hned po vzniku
protektorátu byli jediní dva z Lidic, kteří
se Hitlerovi nebáli aktivně postavit a
v řadách 311. bombardovací perutě RAF
bojovali v Británii až do konce války.
Čest jejich památce.

VOJNA
Text a foto: Jaroslav Adamec

Nevím, ale docházejí mi témata spojená s naší obcí. Snad si časem na nějaké
vzpomenu. Tak napíšu nějaké úsměvné vzpomínky, které jsem zažil na vojně.
Jako voják jsem vozil velitele jedné vojenské posádky. Měl jsem osobní vůz
Moskvič 408. Další
vozidlo, štábní vůz
velitele posádky,
PV3S, provedení
skříň. Měl jsem
s ním vyjíždět,
pokud se velitel
zúčastní cvičení
v terénu. Stalo se
tak jednou za celé
dva roky mé
prezenční služby.
Velitel byl
vynikající člověk,
na rozdíl od jiných důstojníků. Jako vysokoškolák musel za ministra Čepičky zůstat na

5
7

vojně. Těmto vysokoškolákům se říkalo „furťáci“. Vyprávěl mi při cestách, jak ho
vojna štve, a kolikrát podal žádost o uvolnění do civilu, leč marně.
Vyjel jsem s vozem PV3S na cvičení do vojenského prostoru Strašice, na kótu Praha
862 m nad mořem. Byl únor, sněhu pod kolena. Bylo krásné slunné ráno, mráz kolem
10°C. „Zaparkuj, zamaskuj a hlavně top, ať mám večer teplo,“ zněl rozkaz mého
nadřízeného. Topil jsem a čekal, až se navrátí. Kolem desáté večer jsem zalehl a
probudil se zimou, když slunce opět zářilo. Rychle jsem začal olamovat suché větve,
aby bylo ve voze teplo. Opět jsem se nedočkal. Třetí den jsem ráno zatopil, v poledne
jsem snědl poslední příděl vyfasovaného proviantu. Co teď?
Nastartoval jsem vůz a odjel zpět do posádky.
„Člověče, kde jsi?!“ ptal se dozorčí roty. „Máš jít ke starýmu, už tě od rána shání!“
U velitele jsem se nestihl ani zahlásit, když spustil. „Ku..a, kde se flákáš! Já tě od rána
sháním!“ Vyjel na mě můj oblíbený velitel. Odpověděl jsem: „Topil jsem první den,
druhý den a když už nebylo co jíst, tak jsem se vrátil.“ Zamyslel se. Najednou vybuchl
smíchem. „Já na tebe zapomněl. Zůstali jsme v jineckém pivovaře, byla tam zabijačka,
tak jsme se picli a jeli rovnou domů.“ Společně jsme se zasmáli a on mi řekl: „Ne, že
to někde řekneš, byl by průser. Jako omluvu tě zvu večer na škvarky, žena bude
škvařit, otevřeme lahev bílého.“ Stalo se, jak řekl. Skvělý chlap.
Když přijeli v srpnu naši „spasitelé“ a on jim odmítl splnit jejich požadavky, tak byl za
„odměnu“ převelen na rok do tehdejšího SSSR. Odtrhli ho od rodiny. Nezlomili ho. Po
návratu opět zažádal o civil, bezúspěšně. Musel dosloužit do důchodového věku.
Když jsem se setkával po léta s mladšími vojáky, tak všichni vzpomínali na
bezvadného chlapa, plukovníka Ing. M.
Vozil jsem i jiné důstojníky, ty méně oblíbené.
Jeden byl proviantním náčelníkem. Podplukovník V. byl dvoumetrový chlap, jeho
dobrých 150 kilo mi značně omezovalo řízení, když si sedl vedle mě. Prožil jsem
s ním několik nepěkných zážitků, když po požití alkoholu, byl „bezedný“, nebyl
schopen pohybu a já ho musel dostat do bytu. Měl hodnou ženu, která z něho byla
zoufalá.
Proč o něm ale píšu? Ne, že byl neoblíben, ale kvůli historce, kterou mi vyprávěl. Byl
postižen vadou řeči, až mi ho bylo líto. Vyslovoval „L“ a „R“ jako „V“, „Ř“ jako „F“.
Vezl jsem ho do Litoměřic, 8. března, MDŽ. Ve Slaném koupil manželce k svátku žen
váženou čokoládu, že prý ji má ráda. Nabídl mi jednu kostičku, položil ji na palubní
desku. Nebyl v dobré náladě, sdělil mi proč.
„Sedím večev u tevevize a svyším nějaké škvábání. Jdu otevfít, tam nikdo, a já cítím,
jak se mi něco otívá o nohy. On to byl náš kocouvek, natfený na zeveno. Ty vidi jsou
opvavdu zví.“ Těžko jsem zadržoval, abych nevybuchl smíchy. Nikdy jsem se
postiženým lidem nesmál, ne kvůli jeho jazykové nedokonalosti, na tu jsem byl
zvyklý, ale kocourek natřený na zeleno mě dostal.
Jeli jsme zpět. Stále lovil ze sáčku váženou čokoládu. Dojeli jsme, dávám mu
k podpisu cestovní příkaz. Podepisuje, jeho zrak spatřil na palubní desce čokoládu,
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kterou mi nabídl. „Vy tu čokovádu nebudete, co?“ řekl a dal si jí do pusy. Sáček
zmuchlal, nechal ho na okně. „Tak jí aspoň pogvatuvuju…“
Zážitků bylo víc, ale to by bylo na napsání knihy.

ZPRÁVY Z KNIHOVNY: REKONSTRUKCE POKRAČUJE
Text: Jiří Černý, veřejná knihovna Lidice

Vážení čtenáři,
v červnovém čísle LZ jsem vás informoval o probíhající rekonstrukci knihovny a nyní
bych rád poděkoval za všechny vaše ohlasy, které
jsem po zveřejnění článku obdržel. Zaznamenal jsem
mnoho pozitivních reakcí i vyjádření podpory. A
dokonce i nabídky pomoci. Vážím si vašeho zájmu a
zejména toho, že se na nově upravené prostory těšíte
a záměr rekonstrukce vítáte. To je pro nás
samozřejmě velkou motivací. Mohu vás ujistit, že
práce pokračují i o prázdninách. Po dokončené
náročné opravě omítek, vymalování a pokládce lina
se blíží chvíle, kdy začneme vybavovat interiér
nábytkem. Knihovna tedy zůstane ještě několik týdnů uzavřena, ale vynasnažím se,
abychom již během září mohli přivítat čtenáře alespoň v provizorním provozu.
Pro všechny, kdo ještě shánějí knihy na léto, bych rád zopakoval nabídku
zprostředkování výpůjček z fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně (pro jistotu
připomínám, že tato krajská knihovna má navzdory svému názvu ve svém fondu i
beletrii, pohádky a zkrátka knihy všech žánrů, na které si lze jen vzpomenout).
V rámci meziknihovní výpůjční služby vám knihu doručíme až domů, služba je pro
registrované čtenáře lidické knihovny zdarma. V případě zájmu nás prosím neváhejte
kontaktovat na e-mailové adrese: knihovna.lidice@email.cz a uveďte, o jaké knihy
máte zájem.
Přejeme vám pohodovou druhou půlku prázdnin a pěkné letní čtení

LIDICKÝ OKRUH 2020
Obec Lidice a Památník Lidice
oznamují, že letošní sedmý ročník
Lidického okruhu se v důsledku
přetrvávajících Covid opatření
neuskuteční.
Těšíme se na naše účastníky a
příznivce příští rok.
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ZÁPIS Č. 14/2020 z veřejného zasedání OZ Lidice konaného dne
13.07.2020 v 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lidice
Přítomni: T. Skála, M. Klapalová, B. Kučera, Ing. Monika
Vaňhová MBA, H. Kohoutová, V. Kellerová
Ověřovatelé: T. Skála, B. Kučera
Omluveni: M. Ramba
Zapsala: Michaela Klapalová
Zasedání zahájila starostka obce v 17:00 hodin, přečetla a doplnila program.
OZ program schválilo.
Program:
1) Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele „Revitalizace hřbitova
v památkové oblasti v obci Lidice“
2) Různé a) projednání návrhu na udělení Čestného občanství In memoriam pro
pana Helmuta Walze
b) projednání řešení variant silnice I/61 Kladno – Buštěhrad (D7), přeložka
c) projednání Dohody mezi obcemi Lidice a Makotřasy o zajišťování
provozování veřejného pohřebiště
AD1) Starostka obce předložila OZ výsledek výběrového řízení na zhotovitele
„Revitalizace hřbitova v památkové oblasti v obci Lidice“. Do výběrového řízení se
přihlásily tři firmy. Komise hodnotila doručené nabídky.
1. TOST.CZ, Habrek 8, 58401 Ledeč nad Sázavou
4 600 000,- Kč bez DPH
2. GREEN PROJECT s.r.o., Dobřejovická 194, 25243 Průhonice
4 327 958,- Kč bez DPH
3. PRAGOTRADE spol. s r.o., Maršála Rybalka 379, 27308 Pchery-Humny
8 079 232,- Kč bez DPH
Komise pro posouzení a hodnocení doporučila zadavateli uzavřít smlouvu
s uchazečem, který předložil nabídku č.2 GREEN PROJECT s.r.o., Dobřejovická 194,
25243 Průhonice.
OZ projednalo toto doporučení a schválilo na akci „Revitalizace hřbitova v památkové
oblasti v obci Lidice“ jako zhotovitele firmu GREEN PROJECT s.r.o., Dobřejovická
194, 25243 Průhonice.
Dále OZ pověřilo místostarostu obce podpisem smlouvy s touto firmou.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD2 Různé
a) Starostka obce předložila OZ návrh pana Pavla Horešovského na udělení Čestného
občanství In memoriam pro pana Helmuta Walze. OZ tento návrh schválilo.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
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AD2 Různé
b) Starostka obce předložila OZ návrhy na řešení silnice I/61 Kladno – Buštěhrad
(D7), přeložka.
OZ projednalo všechny tyto varianty a podpořilo a schválilo variantu č. 1
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
c) Starostka obce předložila OZ návrh Dohody mezi obcemi Lidice a Makotřasy o
zajištění provozování veřejného pohřebiště. OZ tento návrh projednalo, schválilo
finanční příspěvek ve výši 5000,-/rok a pověřilo starostku obce podpisem této dohody.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ S HELMUTEM WALZEM
Text a foto: www.lidice-memorial.cz, Jana Chourová Plachá

Ve svých dvaaosmdesáti letech zemřel předseda spolku Arbeitskreis Politische Bildung
Vergangenheit – Zukunft, pan Helmut Walz.
Dvacátého šestého června 2020 odešel na věčnost blízký spolupracovník Památníku
Lidice a obce Lidice. Helmut Walz byl
dlouholetým předsedou vzdělávací
instituce, která pomáhala mezi německými
studenty šířit odkaz lidické tragédie.
Organizoval zájezdy studentů do Lidic,
jejichž součástí byly nejen poznání historie
a besedy s přeživšími pamětníky, ale i péče
o pietní území a Růžový sad míru a
přátelství. Osobně se zasadil o založení
záhonů růží (Rosenbeet) před radnicí v Reinickendorfu v Berlíně, kde byly lidickými
pamětníky vysazeny růže z lidického růžového sadu. S Lidicemi ho pojilo také
přátelství s přeživšími lidickými ženami a dětmi.
Poslední rozloučení s panem Walzem se uskutečnilo ve čtvrtek 23. července na
hřbitově Am Fließtal v Berlíně. Na poslední cestu ho vyprovázely manželka Trudi,
dcera Sabine, sestra Lili a desítky dalších přátel, kteří si ho hluboce vážili.
Za obec Lidice kondolovala pozůstalým starostka Veronika Kellerová, kterou
doprovázeli předseda Kruhu česko-německého porozumění pan Bohumil Řeřicha a
zástupkyně ředitele Památníku Lidice Jana Chourová Plachá.
Helmut Walz byl držitelem Zlatého pamětního odznaku Památníku Lidice a in
memoriam mu bylo uděleno čestné občanství obce Lidice, které na smuteční hostině
předala vdově Trudi starostka obce Lidice.
Ať tento neobyčejný muž odpočívá v pokoji.
U příležitosti cesty do Berlína navštívila delegace z Lidic koncentrační tábor
Ravensbrück, kde uctila památku vězněných a zavražděných lidických žen.
V upomínku na pana Walze byla položena květina také před růžový záhon
v Reinickendorfu.
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GENERÁL GASTRO: ZELENINA V KUCHYNI
Text a foto: Michaela Klapalová

Poslední dobou jsem měla období, kdy jsme téměř nepotřebovala jíst maso. O to více
jsem se pustila do přípravy zeleninových jídel a ladila je k dokonalosti. A víte co?
Zamilovala jsem si zeleninová jídla úplně na maximum. Jsou lehká, zdravá a přitom
jednoduchá na přípravu. Zkuste je
SMETANOVÉ TĚSTOVINY S CUKETOU A ŽAMPIONY (2 osoby)
- Máslo, přepuštěné máslo nebo olivový olej
- ½ cukety nakrájené na kousky
- 100g žampionů nakrájených na kousky
- Těstoviny pro dvě osoby (ideálně žitné)
- 100 ml smetany (ke šlehání)
- 1 vejce + 1 žloutek
- 150g parmazánu
Dáme si vařit vodu na těstoviny a ty uvaříme na skus.
Cuketu a žampiony osmahneme do měkka, trvá to cca 5 minutek. Pak vmícháme
smetanu, lehce povaříme, aby začala lehce houstnout, pak pánev stáhneme z plamene a
vmícháme vejce, žloutek a zhruba 1/3 parmazánu.
Těstoviny slijeme a vmícháme k zeleninové směsi, pánev vrátíme na mírný plamen,
mícháme, aby se těstoviny dobře obalily smetanovou omáčkou.
Dochutíme solí a pepřem. Sypeme parmazánem a podáváme.
ŠPENÁTOVÉ ŠÁTEČKY
- Špenát (já použila mražené listy, ale stejně vám poslouží čerstvý zpařený)
- Listové těsto
- Vejce
- Cibule, česnek
- Feta sýr
- Olej, sůl, pepř
- Volitelné: nakládaná sušená rajčata nebo cokoli vás napadne 😊
Tuhle dobrůtku si můžete udělat jako chuťovku, svačinku nebo se zeleninovým
salátkem jako večeři.
Předehřejeme si troubu na 200 stupňů.
Na trošce oleje zpěníme cibulku a poté přidáme špenát a podusíme, ochutíme solí,
pepřem a česnekem. Listové těsto si rozválíme a nakrájíme na čtvercové dílky.
Doprostřed každého z nich dáme trochu špenátu a sýru feta (Kdo chce a miluje může
nasekat trochu nakládaných sušených rajčat a přidat také). Čtverečky přehneme, aby
vznikl trojúhelník a okraje k sobě dobře přimáčkneme.
Pokládáme na plech vyložený pečícím papírem. Potřeme rozšlehaným vajíčkem a
pečeme zhruba 20 minut.
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Můžete zvolit i cestu závinu. Vše naskládat na vyválené těsto a zatočit do slaného
štrůdlu. Je to jednodušší a je to cesta: méně těsta – více náplně
Ale zase pro estéty
budou šátečky vypadat lépe. Zvolte podle sebe. Já jsem pro záviny.
ZAPEČENÁ ZELENINA
- Cuketa, lilek
- Bazalkové pesto
- Nakládaná sušená rajčata
- Mozzarella
- Sůl, pepř
Do zapékací mísy vrstvíme nakrájenou cuketu
a lilek na plátky, osolím, opepřím. Lehce
pomažu pestem a posypu nakládanými
sušenými rajčaty, které nasekám na drobno.
Pokladu plátky mozzarelly. To opakujte
zhruba dvě tři patra, podle toho, kolik toho
potřebujete nebo kolik máte surovin.
Podlejte lehce vodou, půl hodinka v troubě na
cca 180-200 stupňů a mňam!
SALÁT CAPRESE
Tenhle salát známe všichni a podle mě je naprosto dokonalý. Pochází z Kampánie a
barevně připomíná vlajku Itálie. V Itálii je většinou servírovaný jako předkrm, já ho
miluju k večeři, k obědu, ale co….já bych si ho dala klidně i k snídani!
- Rajčata (zralá voňavá ideálně ze zahrádky)
- Čerstvá bazalka
- Mozzarella
- Sůl
- Olivový olej (kupte si
panenský a opravdu
kvalitní, je to na
výsledné chuti znát)
- K dochucení: pepř, ocet
balzamico
Vše nakrájíme na plátky nebo
na kostičky, jak se vám to
zrovna líbí, natrháme bazalku
na kousky, posolíme, já i
popepřím a zastříknu balzamikem a zaleju olivovým olejem. Dokonalost sama!
S bagetkou značka ideál. (Protože tou bagetkou, která mi zbyde pak hezky vytřu ten
skvělý dobrý kvalitní olivový olej (protože snižuje cholesterol, podporuje vstřebávání
vápníku a funkci žlučníku a také zpomaluje stárnutí ♥)
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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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