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Milí a milé,
nový rok letí jak splašený, skoro nemůžu věřit, že už je tu jaro! Zimu a sněhové
přívaly jsem si nebývale užila, ale abych tak řekla, na ty první jarní hřejivé paprsky
sluníčka se těším mooooc.
Opět jsem nakoupila semínka a pustím se do mého zahradničení, na to se těším úplně
nejvíc, a pevně věřím, že moje letošní sklizeň bude přinejmenším stejně parádní jako
ta loňská. Zahradničení a čerstvý vzduch také doporučuji jako skvělou zbraň proti
různým nemocem a chmurám, takže nakoupit motyčky, sazeničky a hurá na zahradu.
Míša Klapalová, vaše zpravodajka, která kopne do hlíny

JUBILANTI V MĚSÍCI BŘEZNU
Věra ČEPELOVÁ
Jan KUČERA
Alena KUČEROVÁ
Jaroslava SKLENIČKOVÁ
/

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti ☺

PODĚKOVÁNÍ
❖ Velice děkuji panu Miroslavu Rambovi za dárek a milé přání k mým narozeninám a
zároveň celému zastupitelstvu za péči o seniory v naší obci.
Jan Formánek

LIDICE MEMORY
Text a foto: Ing. Hana Pokorná, předsedkyně spolku LIDICE MEMORY

Vážení a milí přátelé Lidic!
Společně s paní starostkou, Veronikou Kellerovou, se členové výboru LIDICE
MEMORY zamysleli nad tím, jak lépe a více informovat své členy i ostatní
spoluobčany Lidic o aktivitách, které tento lidický spolek vyvíjí i plánuje do
budoucna. Všímáme si a komentujeme některé věci a události kolem nás, které
považujeme za důležité. Ne všichni však mají přístup na internet a nemohou se tudíž
podívat na Facebook či Instagram, kam běžně naše příspěvky umísťujeme. Mnozí
třeba ani nepatří mezi nadšence využívající tyto veřejné sítě. Proto jsme se s vedením
obce dohodli, že důležité či zajímavé příspěvky budeme uveřejňovat i v Lidickém
zpravodaji a rozesílat těm členům LM, kteří přímo v Lidicích nežijí. Tak se naše
zprávy dostanou ke všem našim členům i lidickým spoluobčanům.
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Za měsíc leden 2021 vybíráme následující příspěvky:
18. ledna „Cyklo“ – milá návštěva v Lidicích
V sobotu 9.1.2021 navštívili při svém cyklo-tréninku
Lidice dva mladí zajímaví muži. Alexander Thomas ze
Stoke-on-Trent (žijící již delší dobu v ČR) a jeho
český přítel, Tomáš Marek. Oba trénují na akci
„Cycle4Lewis“, kterou plánují uskutečnit v období od
30.3. do 16.4. 2021. Během této doby chtějí ještě se
třetím kamarádem, Ivanem Hejnou, ujet 1600 km
z Prahy do Thessaloniki.
V Lidicích nebyli poprvé. Alex již v říjnu 2017
absolvoval sám na kole trasu dlouhou 900 km z Prahy
do Stoke-on-Trent, při níž navštívil i Lidice. Cílem
bylo touto aktivitou získat dárce pro charitativní
sbírku na léčbu 7-letého anglického chlapce ze Stoke-on-Trent, který trpěl velmi
vzácnou formou leukémie. Lewis Crossley, jak se chlapec jmenoval, bohužel po dvou
letech marného boje se zákeřnou
nemocí zemřel. Jeho rodiče poté
v listopadu 2017 založili charitativní
fond s názvem Team Lewis Trust se
záměrem vyburcovat možné
přispěvovatele k získávání peněžních
prostředků na výzkum a vývoj léčby
nemoci, jíž trpěl i jejich syn. I
v Lidicích se tehdy vybral peněžní
příspěvek. (Více info o této aktivitě se můžete dozvědět zde:
https://www.facebook.com/cycle4Lewis)
Jak je vidět, propojení Lidic se Stoke-on-Trent dostává nové podoby a přetrvává věky.
Jsme velmi rádi, že jsme mohli do řad spolku Lidice Memory v loňském roce přivítat i
spolek Lidice Lives a Alana Gerrarda ze Stoke-on-Trent.
21. ledna - Každý, kdo navštíví pietní území
v Lidicích, se zastaví u sousoší lidických dětí – díla
akademické sochařky Marie Uchytilové
17. ledna t.r. jsme vzpomenuli nedožitých 97. narozenin
této významné české sochařky. Paní Uchytilovou znaly
prakticky všechny lidické ženy, žijící v období 70. a 80.
let minulého století, které přišly v roce 1942 o své děti.
Osobním snem paní Uchytilové bylo vytvořit 82 postav lidických dětí, které nacisté
bestiálně zavraždili plynem ve vozech u polského Chelmna. Sama autorka od počátku
údajně hovořila o sousoší lidických dětí jako o budoucím zástupném symbolu
věnovaném všem dětským obětem 2. světové války.
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Na svém díle pracovala 20 let bez toho, aniž by sousoší tvořila na objednávku. Naopak
dílo postupně vznikalo na její vlastní náklady. Při tvorbě jí pomáhala
nejen její dcera Sylvia Klánová, která jí i mnohdy stála modelem,
nýbrž ji v její práci podporoval i její druhý manžel. Když
16. listopadu 1989 podlehla infarktu, měla všechny sochy hotovy v
sádrové podobě, ale pouze tři stačila nechat odlít z bronzu. Až po její
smrti se podařilo, díky úsilí jejích nejbližších, získat peníze z
finančních sbírek. Dílo této významné české sochařky tak mohlo být
v bronzové podobě umístěno v údolí, kde
stávaly staré Lidice.
Za vše hovoří slova její dcery:
„Maminka sama o své práci říkala, že to
její dílo, sousoší lidických dětí, je práce
srdce, práce mozku, práce rukou.
Maximální práce. Zkrátka že člověk už
nemůže více pracovat, že je to takový oltář
té největší lidské práce v tom pravém slova smyslu. A práce o to náročnější, že osudy
těch dětí musela prožívat stále znovu a znovu. A s každým z těch dětí musela zemřít,
aby je mohla vytvořit“.
Paní Sylvia Klánová je i členkou našeho spolku LIDICE MEMORY. Je to pro nás
všechny velká čest a moc si jejího členství vážíme!
27. ledna – Dnešek je Mezinárodním
dnem holocaustu.
Nezapomeneme!
I část lidických žen skončila ve
vyhlazovacím táboře v Osvětimi. Věnujme
těm, které se nevrátily, tichou vzpomínku.

ČESKÁ POŠTA – ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY OD 1.3.2021
Pondělí 11:00 – 12:00 hodin a

13:00 – 18:00 hodin

Úterý

08:00 – 12:00 hodin a

13:00 – 15:00 hodin

Středa

11:00 – 12:00 hodin a

13:00 – 18:00 hodin

Čtvrtek 08:00 – 12:00 hodin a

13:00 – 15:00 hodin

08:00 – 12:00 hodin a

13:00 – 15:00 hodin

Pátek

Sobota, Neděle

zavřeno
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KONĚ
Text: Jarda Adamec Foto: Antonín Nešpor

Když jsem ukončil školní docházku, tak jsem šel na brigádu do statku v Buštěhradě.
Bylo nás víc, zejména kluci, kteří si chtěli vydělat nějakou korunu. Žňová brigáda byla
tou nejlepší příležitostí, ale i něco nového v životě. Pan Hejný, agronom státního
statku nás přiděloval ke kočím na svoz sena a slámy.
Ve statku bylo v té době pět párů koní, vesměs to byla plemena chladnokrevná, klidné
povahy, určená k tažným pracím. Kočími byli pánové Čech, Michl, Dvonč, Kukačka.
Ještě jeden pár koní, který byl ustájen v buštěhradském dvoře (dnes již neexistující,
byl od Buštěhradu směrem na Hřebeč, vlevo u silnice), jméno kočího si už
nepamatuju.
K jednomu povozu jsme byli dva kluci a kočí. Seděli jsme na žebřiňáku a cestou nám
pan kočí Čech, s ním jsme jezdili nejraději, vyprávěl příběhy ze života. Říkal nám,
abychom si zapamatovali, že kůň nesmrdí, ale voní a je kamarád. Smrdí práce, ale bez
ní to nejde. Smrdí prase, ale na talíři nám voní. A že pravda vítězí? – ale to jen
v pohádkách a na prezidentské vlajce. V životě je to jinak.
Je to zvláštní, jak si člověk moudra od některých lidí zapamatuje. Půjčil nám i opratě,
abychom si vyzkoušeli, jak se koně ovládají.
Cestou na pole pro slámu byla povinná zastávka u lidické kantýny, kde se kočí
občerstvovali. Jednou jsme jeli na pole „Na dlouhém“ přes „Vartu“ až ke „Křížové
cestě“, to je od hřebečského hřbitova až k Makotřasům.
Povídám panu Čechovi: „Mohl bych si na toho koně sednout?“
Povídá: „Běž po voji a vlez si na toho levýho.“ To bylo něco nádherného, poprvé na
koňském hřbetě! Jel jsem na něm od kantýny až k hřebečskému hřbitovu. Měl jsem jen
krátké kalhoty, kůň krásně hřál. Bylo horko, červenec.
Zastavili jsme a já sesedl. Kalhoty zpocené a vlka jako hrom. Ale stálo to za to!
Naložili jsme žebřiňák slámou, kočí si rovnal fůru do výšky, aby se vešlo co nejvíc.
Nakonec jsme na slámu položili se shora bydýlec (kůl přes celou délku vozu), na
každém konci je kočí uvázal provazem k vozu. Lehli jsme si na slámu a cestou koukali
do nebe a na letadla přistávající na ruzyňském letišti.
Sjeli jsme od lidického lesíka k potoku, rybník tam ještě nebyl a pan Čech zastavil.
Slezl z vozu a řekl, abychom slezli, nechtělo se nám, ale pan Čech nám vysvětlil, že
správný kočí koňům do kopce odlehčí. Tak jsme šli vedle povozu, co noha nohu mine.
Do kopce podél ubikací měli koně i bez nás co táhnout, a tak jsme i s panem Čechem
nasedli až u sušičky.
Pivovar v Buštěhradě měl jeden pár koní. Kousali, museli mít na tlamách košíky.
Kočím byl pan Obst, který miloval pivo a na kozlíku většinou spal. Koně však trasu
rozvozu znali a u každé hospody zastavili sami. Když chtěl někdo pana Obsta za jízdy
vzbudit, křikl: „Za vozem!“ Kočí jen vzal bič a mrskl s ním za vůz, aby mu někdo
nesebral limonádu nebo pivo.
Koně měli taky v JZD Buštěhrad. Kočími byli pánové Čermák, Šebek a Hoffman.
První dva rozváželi materiál při stavbě Lidic. Jako malé kluky nás taky občas svezli.
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Pan Hoffman měl ale pohřební vůz a vozil nebožtíky na jejich cestě poslední.
Vyprávěl mi pan Kalla, že za pohřebním vozem jel a viděl, jak z něho spadl andělíček.
Předjel kočího a povídá: „Pantáto, spadl vám z vozu anděl.“ Kočí odvětil: „Mě se vůl
držet.“ A jel dál.
Postupně se koně vytráceli a s nimi i koňský trus, který hospodyňky na ulici hned
sbíraly a hnojily s ním na svých zahrádkách zeleninu. Jak se vytráceli koně, tak se
ztratili i chocholouši, jinak závislí na koňském trusu. Koně už prý neměli budoucnost,
když za ně vše obstaraly traktory. Vzpomínám, jak byly v noci slyšet při orbě.
Traktorům ověšeným technikou šla váha nahoru, ovšem na úkor půdní kyprosti.
Hnojení chemickými hnojivy půdě také neprospívalo.
Koně byly po zavedení traktorů do zemědělské výroby k vidění už jen na dostizích
nebo v zoologických zahradách. Ale díky nadšencům a milovníkům koní se s nimi
můžeme zase potkávat v běžném životě.
Když takhle někdy jedu po betónce, jak se říkávalo dnešní silnici č. 6, směrem na
Prahu, tak po pravé straně před odbočkou na Makotřasy jsou vidět v ohradě volně
ustájení koně,
tedy jezdecké
koně. No a o
kousek dál
v jiné ohradě
stojí s traktory
odstavené
rozličné
zemědělské
stroje. Dnes si
tyto dopravní
prostředky
navzájem vůbec
nekonkurují, ani nepřekážejí.
P.S. Ještě na jeden pár koní nesmíme zapomenout. Jsou to koně pana Kváči. Snímek
zachycuje valník plný dětí, které pan Kváča vozil na Dětském dnu v roce 2002.

PAMÁTNÍK LIDICE: PŘEHLED WEBINÁŘŮ A ONLINE KURZŮ
Text a foto: Kristina Tělupilová, vzdělávací oddělení PL

Milí příznivci vzdělávání a historie,
Přetrvávající protiepidemiologická situace nám neumožňuje společné prezenční
setkávání nad historickými tématy, a proto jsme se i my přizpůsobili virtuální době a
rozšířili naši nabídku o webináře a online vzdělávací kurzy, které bychom vám touto
cestou rádi představili a nabídli.
Webináře – umožňují učitelům tematicky nahradit výklad v distanční výuce a
veřejnosti, dospělým i dětem přibližují historická fakta, jakým je například lidická
tragédie. Součástí jsou i online kvízy, jejichž prostřednictvím si účastníci mohou ověřit
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nově nabyté poznatky. Webináře mohou být realizovány prostřednictvím Googlemeets
nebo Teams.
Aktuálně nabízíme:
Příběh obce Lidice (časová dotace 45 minut)
Účastníci webináře získají prostřednictvím digitalizovaných materiálů historické
sbírky přehledný a srozumitelný náhled
do života obce Lidice a jejího osudu.
Webinář přibližuje tragický příběh Lidic
ve třech dílčích etapách. Představuje
běžný život obce a jejích obyvatel před
atentátem na Reinharda Heydricha,
seznamuje s fakty a hrůzným osudem
obce po atentátu na Heydricha a interpretuje poválečný vývoj nových Lidic.
Výchova a vzdělávání v Protektorátu Čechy a Morava (časová dotace 45 minut)
Webinář přibližuje účastníkům okolnosti vzniku Protektorátu Čechy a Morava,
představuje hlavní politiky protektorátu a
seznamuje účastníky se životem obyvatel
v tomto nelehkém období.
Webinář obsahuje interaktivní prezentaci
s úkoly a otázkami a je založen na vzájemné
interakci prezentujícího s účastníky. Na
prezentaci navazuje krátká skupinová aktivita
seznamující s několika nejčastějšími tematickými pojmy protektorátní doby.
V případě zájmu lze doplnit o příběhy dětí, které byly vybrány na převýchovu.
Online kurzy
Prostřednictvím Learning management systému nabízíme soubor online tematických
kurzů k individuálnímu studiu. Kurzy jsou
nyní až do poloviny března zdarma a
účastníci z nich mohou načerpat historická
fakta a zajímavosti.
V aktuální nabídce online kurzů, na jejímž
rozšíření nadále pracujeme, jsou přehledně
zpracovány osudový příběh Lidic,
Protektorát Čechy a Morava a výchova a
vzdělávání v Protektorátu Čechy a Morava.
Součástí kurzů jsou dobrovolné vědomostní testy.
V případě zájmu kontaktujte vzdělávací oddělení PL na emailové adrese:
edu@lidice-memorial.cz, kde vám přidělíme přihlašovací údaje pro vstup do kurzů.
Těšíme se na společná, prozatím alespoň virtuální, setkání.
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BUĎ FIT!
Text: Michaela Klapalová

Podklady: IG @funkcni_lekar

Jedním z lidí, které velmi ráda sleduji na Instagramu je pan doktor MUDr. Jan
Vojáček. Jsem si jistá, že jeho jméno bude spoustě z vás něco říkat. Ve své lékařské
praxi propojuje vědecké poznatky o komplexním fungování lidského organismu a
individuální přístup. Za pomocí funkční medicíny své klienty vede k uzdravení a
duševní rovnováze. A to je to, proč mám jeho příspěvky velmi ráda….krom toho, že je
to také velký fešák
Pojďme se proto v této nesnadné době inspirovat některými jeho myšlenkami a tipy,
které mě inspirují a kterými se řídím a o kterých si myslím, že by i vám mohli pomoci.

Desatero odolnosti na každý den
1) Spánek: ideálně 8 hodin, nejíst cca 2-4 hodiny před spaním, večer snižujte míru
osvětlení, ideálně si 2 hodiny před spaním svítit jen malou lampičkou s teplou
barvou spektra, blokujte modré světlo z mobilních telefonů (ideálně si nastavte
červený filtr pro vznik dostatku hormonu melatoninu), pokud čtete zprávy,
večer už se na to vyboďněte, tělo je potřeba uklidnit, upokojit, choďte spát brzy
a také brzy vstávejte, spěte ve tmě a tichu.
2) Pitný režim: 4 dcl vody na 10kg váhy/den, nepijte sladké džusíky a limonády, je
to v podstatě jen tekutý cukr s chemickými srágorami, opatrně s kávou či
teinem, alkoholem.
3) Kvalitní strava: jezte skutečné potraviny, což v praxi znamená, že pokud to ve
složení má seznam dlouhý jak titulky u amerického filmu, tak je někde něco
špatně 😊a do jídla to má daleko, jezte v klidu, vnímejte jídlo.
4) Slunce: vědomý pobyt na slunci 20 minutek každý den minimálně, bez
slunečních brýlí si klidně začučte lehce stranou za slunce, dostaneme tak do
sebe alespoň trochu vitamínu D a navíc nás to nabije energií a dobrou náladou.
5) Omezit čas u obrazovek: nastavte si limit, omezujte hlavně večer, aby se vám
pak lépe spalo, na noc ideálně vypnout wifi.
6) Vitamín C: doporučuji doplňovat ideálně v liposomální formě (vitamín c se
uzavře do lipidového neboli tukového pouzdra, které se rozpouští postupně a
dochází tak k plynulému příjmu vitaminu c během dne), jezte také často kysané
zelí, které je také plné vitamínu c.
7) Vitamín D: nutno doplňovat pro dostatečně silnou imunitu (skvělý ve formě
D3/K2), choďme často na sluníčko, používejme bio sádlo z mangalice.
8) Zinek: Jezme často fazole, cizrnu, čočku a klidně i dodávejme kvalitním
doplňkem stravy.
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9) 10 000 kroků: každý den se snažte hodně hýbat, pokud na čerstvém vzduchu, bude
to ideální, protáhněte se, zacvičte si, zapoťte se, pohybem posilujeme svou fyzickou
odolnost, imunitu a rozhodně to také přináší dobrou náladu, věřte mi, běhna
doporučuje
10) Přijímat svoje strachy, kultivovat vděčnost a radost – mějte svoje rituály,
talismany, modlitby, meditujte, naučte se milovat takoví, jací jste a zároveň pracujte a
rozvíjejte to, v čem jste dobří, pište si svůj deník vděčnosti, relaxujte a koukejte do
zelenýho…
To by bylo něco málo na začátek. Věřím, že si v tom každý z nás najde to svoje,
trochu jsem ty body, které pan doktor jmenoval, rozvinula podle sebe, jak to mám a
nemám já. Buďme fit! Příště se podíváme na další tipy.

INFORMACE O OČKOVÁNÍ – STŘEDOČESKÝ KRAJ
Středočeský kraj vytvořil pro občany nový informační web, kde najdete stručně,
přehledně data, čísla, statistiky, nejčastější otázky občanů a odpovědi. To je nový web,
který jsme udělali speciálně pro očkování.
https://ockovani.kr-stredocesky.cz

-

Stránka obsahuje informace o
podmínkách a očkování v kraji,
odpovědi na základní otázky, seznam
očkovacích místi i užitečných
kontaktů.

-

Nejen pro média je určena část
věnovaná statistikám z oblasti
očkování.

-

Kraj dále zveřejnil na svém Youtube
kanálu první z videí z nového seriálu
bojujícího proti dezinformacím
v oblasti očkování.

-

Občané mohou nově také využít
linky 800 124 111, kterou
provozujeme ve spolupráci se
společností Chytrá péče. Na této
lince jim asistenti pomohou překonat případné obtíže s registrací.

-

Pro občany Středočeského kraje, kteří potřebují poradit v oblasti očkování, je
ve všední dny v době 8-17 k dispozici informační linka 800 710 710.

-

Dotazy lze směřovat také na mailovou adresu covid@kr-s.cz
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POCHOD LIDICKÝCH ŽEN: 11. 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, neoznačeny, zatím
téměř vždy beze jmen obětí. Trasy pěších pochodů smrti
jsou nevyznačené a neznámé. Je málo míst, kde jsou o
nich informace.
Prošli jsme 3500 km, na 360 míst. Přidalo se k nám víc jak 250 lidí.
!!!Akce pro veřejnost neproběhnou v případě trvání opatření proti koronaviru!!!
20.2.2021 Choustníkovo Hradiště – Hajnice (8km)
Vloni v červnu proběhl v Choustníkově Hradišti již 18.
ročník pietní slavnosti u hromadného hrobu 145 obětí
pochodu smrti vězňů pobočných táborů KT Gross-Rosen
v Sovích Horách. Pod záštitou prezidenta republiky, za
spolupráce KČP, města a s průvodním slovem historika
Jaroslava Šraita, znalce této smutné historie. Bylo obzvlášť
kruté, že pochod smrti procházel krajem v mrazivých dnech
mezi 15-20. únorem 1945, a to ve velkém počtu asi 9 000
vězňů. Mnozí, co přežili několikadenní pochod smrti byli
SS strážemi brutálně zavražděni při selekcích slabých a
nemocných. Ostatní hnali zpět k vagónování do Trutnova,
na příkaz K. H. Franka, jenž zakázal přepravu transportu
vězňů přes území protektorátu. Dojdeme do Hejnice, kde je
hrob dalších 34 obětí pochodu smrti.
7.3.2021 Opatov – Česká Třebová (16 km)
Jednotlivé úseky pochodu smrti válečných zajatců,
nejdelšího a nejmohutnějšího na území ČR,
připomínáme od roku 2016. V počtu 70 000 prošli za
kruté zimy v lednu-březnu 1945 z Horního Slezka do
Bavorska. Celkem 3000 jich jen v ČR zemřelo.
Vyjdeme z loňského cíle v Opatově nedaleko Svitav,
kde je na hřbitově hrob obětí zajateckého pochodu
smrti – bohužel dosud poničený. Připomeneme si
cestou další trasy v okolí, kterými byli váleční zajatci
hnáni často o hladu a nocování ve stoje ve stodolách
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z Moravy do východních Čech. Od Mohelnice postupovali též na Litomyšl a severněji
na Zábřeh a Lanškroun. České obyvatelstvo jim poskytovalo navzdory hrozbám a
zákazům stráží SS obětavě pomoc.
18.4.2021 Tachov – Doly (22km)
Město Tachov drží smutný primát v největším počtu
obětí pochodů smrti. Na bývalém židovském hřbitově
bylo upáleno na 600 vězňů z transportu smrti z KT
Buchenwald. V tachovské Mohyle leží dalších 232
obětí po válce exhumovaných z okolí. Letos
připomeneme pochody smrti z Lengenfeldu a Zwickau,
poboček KT Flossenbürg. Jak doložil tachovský
badatel a dokumentarista František Soukup, byli vězni
ve dnech 22.-23. dubna 1945 hnáni z Tachova. Před
Lesnou se vydali lesem na Maršovy Chody, Staré
Sedliště, někteří došli až do Dolů u Boru. Více než 100
vězňů bylo cestou ubito. Byli nalezeni v hromadných
hrobech na trase a po válce exhumováni. Jsou
pochováni v Tachově na Mohyle.
8.-22.5.2021 Ravensbück – Nový Bor (470 km)
Trasu pochodu smrti a návratu Lidických žen z KT Ravensbrück se nám vloni na 75.
výročí celou projít nepodařilo. Největší ženský
koncentrační tábor Ravensbrück věznil, mučil a prací
v hrozných podmínkách vykořisťoval na 132 000 žen
z celé Evropy, nepřežilo jej na 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 netušily, že Lidice už nejsou. Vrátily se
k hrobu mužů, které Němci 10.6.1942 zastřelili.
Zkusíme letos projít cestu pěti Lidických žen, které
22.5.1945 došly do Nového Boru.
Kontakt:
Milena Městecká, milena.mestecka@gmail.com, tel. 724 639 064
Antonín Nešpor, OS Lidice, www.lidice.cz
Propozice pochodu:
K jádru pěších turistů se můžete přidat kdykoliv na trati. Jedinou podmínkou je, že
zvolenou jedno, či vícedenní trasu bez potíží zdolá. Pochod je na vlastní nebezpečí
vlastními silami a vlastním zásobením i noclehem. Je třeba mít neustále na mysli, že
pochod jde po stopách transportu smrti. Aby byla zachována autentická trasa i
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podmínky pochodu uskutečněného ženami, které byly tři roky internovány
v koncentračním táboře Ravensbrück, je třeba se přizpůsobit podmínkám, za kterých
transport na konci války probíhal. Na cestě ženy neměly možnost ubytování – po cestě
zajít do restaurace, obchodu – spalo se většinou pod širým nebem na nepřátelském
území, kde pomáhaly samy sobě.
Na počátku byla vzpomínka Lidické ženy Anny Nešporové, roz. Horákové. Antonín
Nešpor z Lidic uchoval vzpomínku své maminky na její pochod smrti a návrat pěti
Lidických žen v květnu roku 1945 z KT Ravensbrück zpět do Čech do Nového Boru.
Ženy ušly pěšky 470 km. Tato vzácná vzpomínka, včetně míst trasy, inspirovala v roce
2011 opakování pochodů smrti z KT Ravensbrück, které prošly Lidické ženy a další
vězeňkyně KT.

Ravensbrück – Nový Bor 2021
8.5. Ravensbrück – příjezd, večer položení květin u památníku obětem KT
9.5. Ravensbrück – Wesenberg – Wustrow – Pelzkuhl
37km
10.5. Pelzkuhl – Rheinsberg – Lindow – Strubensee
34km
11.5. Strubensee – Löwenberger Land – Sachsenhausen/Oranienburg
31km
12.5. Sachsenhausen/Oranienburg – Wandlitz – Rüdnitz
34 km
13.5. Rüdnitz – Eggersdorf/Strausberg
31km
14.5. Eggersdorf/Strausberg – Fürstenwalde am Spree
31km
15.5. Fürstenwalde – Beeskow
31km
16.5. Beeskow – Friedland – Lieberose
30km
17.5. Lieberose – Schmogrow -Fehrow – Briesen – Limgerg – Koselmühle
39km
18.5. Koselmühle – Radensdorf/Drebkau – Welzow – Siedlung – Laubusch/Lauta
40km
19.5. Laubusch/Lauta – Bernsdorf - Kamenz – Panschwitz-Kuckau
39km
20.5. Panschwitz-Kuckau – Bocka – Neukirch/Lausitz
29km
21.5. Neukirch/Lausitz – Lobendava – Velký Šenov – Vlčí Hora
33km
22.5. Vlčí Hora – Krásná Lípa – Rybniště – Nový Bor
30km
14 dnů/14 days
469km

!!!Akce pro veřejnost neproběhnou v případě trvání opatření proti
koronaviru!!!
Co děláme:
S pomocí přátel z Lidic a vzpomínek Lidických žen, z nichž žije dnes jen
poslední paní Jaroslava Skleničková, i jejich potomků se nám podařilo
zrekonstruovat a projít dvě cesty návratu Lidických žen z koncentračního tábora
Ravensbrück do vlasti v roce 1945. V Novém Boru byla vysazena Lidická lípa,
v Lidicích v Růžovém sadu novoborské růže, v Novém Boru, České Lípě a na
Cínovci instalována pamětní deska jejich návratu. Navázali jsme pak pátráním
po trasách dalších pochodů smrti vězňů KT a válečných zajatců, kterých byly
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stovky.
Trasy pochodů se snažíme projít, třeba jen symbolicky, jako jednodenní etapy.
Většinou ve stejné roční době, stejný den, kdy tudy prošel pochod smrti či projel
transport smrti v roce 1945. Pořádáme besedy, přednášky, hledáme svědky,
vzpomínky. Navštěvujeme hřbitovy, pomáháme při instalaci pamětních desek a
infopanelů, apelujeme na obnovu pietních míst a hrobů, péči povinnou ze zákona o
válečných hrobech. Z akcí publikujeme články, vyšla kniha „Evropa v agonii pochodů
smrti“. Podporují nás místní aktivisté, zástupci obcí, včetně přátel z Německa
v oblastech, kde pochody smrti prošly. Velké zásluhy mají především Antonín Nešpor
z OS Lidice a Josef Doškář z Nového Boru – oba jsou přímými iniciátory pochodu
Lidických žen a bez nich by se tento nápad nezrodil.

NABÍDKA PROGRAMU PRO DĚTI
Dovoluji si vás oslovit s nabídkou vystoupení pro děti, např. k oslavě Dne dětí 2021.
Jmenuji se Julio Castaňeda a českému publiku jsem dobře znám jako Kouzelník a
klaun Roberto. Na scéně se pohybuji více než 30 let a na kontě mám tisíce odehraných
představení.
V České republice působím od roku 2008, mezi mé stálé partnery patří Mirakulum
Milovice, Bosh, Česko-německá obchodní komora aj.

Co vám mohu nabídnout:
Vystoupení comedy magic: jedinečné propojení kouzel a humoru. Jedná se o moderní
a zábavný program plný kouzel, klaunování, žonglování atd. Malí diváci se aktivně
zapojují, což je pro ně velký zážitek. Na závěr je připravena malá diskotéka, lze
přiobjednat tvarování zvířátek z balonků. Délka představení je cca 45 minut.
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Detaily vystoupení, reference a fotogalerii si můžete prohlédnout na našich webových
stránkách: www.kouzelnikroberto.cz
Honorář již od 5000 kč včetně všech nákladů!
Julio Castaňeda Rodríguez alias Kouzelník Roberto, +420 607 246 344

NABÍDKA PRO CHOVATELE
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Biotechnologická laboratoř, Dekonta, a.s., Dřetovice, hledá nového zaměstnance na pozici

Pomocná laborantka / Pomocný laborant
Náplň práce
-

Zajištění pořádku v laboratoři, mytí vzorkovnic, laboratorního vybavení, likvidace vzorků
Základní administrativa – objednávky, archivace, tisk a vazba zpráv
Vedení deníků, seznamů – kniha příjmu vzorků, archiv vzorků, seznam měřidel, chemikálie
Provádění jednoduchých měření či laboratorních testů

Požadujeme
-

SŠ vzdělání v oblasti chemie výhodou
Pečlivost, systematičnost, ochotu pomáhat
Aktivní přístup k práci
Znalost práce v laboratoři výhodou

Nabízíme
-

Zaměstnání ve stabilní české společnosti
Příjemný pracovní kolektiv
Zaškolení v plném rozsahu požadovaných prací
Příspěvek na stravování

Místo výkonu práce
Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves

Nástup
Duben 2021

V případě zájmu kontaktujte prosím vedoucí laboratoře:
Ljuba Zídková
tel.: 602 126 168
Email: zidkova@dekonta.cz
www.dekonta.cz

Reklama tiskárny

VEŘEJNÁ KNIHOVNA LIDICE – INFORMACE
Režim provozu knihovny bude závislý na epidemiologické situaci a aktuálně
platných nařízeních. Prosíme čtenáře, aby sledovali vývěsku za výlohou
knihovny, kde budeme o provozním režimu a otevírací době průběžně
informovat. Jsme připraveni na donášky knih ke čtenářům, výdejní okénko i
individuální návštěvy čtenářů v knihovně. V případě zájmu či dotazů nás
neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese: knihovna.lidice@email.cz
Děkujeme za pochopení. Jirka Černý a Míša Indráková
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Náklad 260 výtisků, 12x ročně. Uzávěrka příštího čísla: 20. 03. 2021 Vychází měsíčně pro obec
Lidice. Periodický tisk územního samosprávního celku. Vydavatel: Obecní úřad, ul. 10. června
1942, čp. 161, 273 54 Lidice, tel. 312 253 083, email: lidice3@volny.cz, web: http://www.obeclidice.cz/. Místo vydání: Lidice Připravuje: Michaela Klapalová. Vaše příspěvky a reakce prosím
zasílejte: dozpravodaje@seznam.cz. Redakce děkuje za pochopení, že některé texty je třeba
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NEPROŠLO JAZYKOVOU ÚPRAVOU. Předáno do tisku dne: 25.2.2021
Roznášku v obci zajišťují: Zastupitelé obce.
Tiskne: ABSOLUTNOWEB, Luděk Bartoš, Palackého 123, Hřebeč, 27345, Tel.:
+420 731 078 501, info@absolutnoweb.eu, www.absolutnoweb.eu

