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Dne 10.června si pňpomínáme 58, výročítragedie Lidic, obce poblíž Kladna. Po

atentátu na ňšského protektora Reinharda Heydricha se naplno rozjela hitlerovská
pomstychtivá mašinérie. Pň hledánívinků byly dvě lidické rodiny obviněny ze spolu-
práce s atentátnky.Tato obviněníbyla vykonstruovaná a nepravdivá, Na přímý Hitleru,",
razkaz obklíčily Lidice kordony vojáků a neprodyšně je uzavřely. Tak 10. června 1 942
začala lidická tragedie, jeden z nejkrvavějších činů hitlerovského Německa.

U zdi Horákova statku bylo na místě zastřeleno 192 mužů. Do koncentračního tá-
bora Ravensbruick bylo odvezeno 184žen,doTerezína7 a4těhotnéženydo nemocnice
v Praze;88 lidických dětí bylo depoňováno do koncentračního tábora v Chelmnu
v Polsku, kde byljejich život ukončen v plynových komorách;7 dětískončilo v dět-
ském domově v Praze a 9 dětí bylo posláno na tzv. ,,přer4f,chovu" do němec§ch rodin.

Majetek a polnosti byly zabaveny a g5 domů včeině hospodářských budov lehlo
popelem.Tento neuvěňtelný a bestiálníčin vyvolal v celém světě rozhořčenía odpor.

Jménem |-idice byio pojmenováno několik osad v rŮzných zemích, např. v Austrálii, Mexiku a USA. Angličtí horníci dali
podnět k mezinárodní akci ,,Lidice budou žít".

Po válce se zpět vrátilo 137 žen a 17 détí,
V poválečných ietech byl v místech, kde dříve stála obec Lidice, založenrůžový sad a postaven památník.V soused-

stvívyrostia obec nová. Tam, kde končily zahrady původních Lidic, pár metrů pod muzeem lidické apokalypsy, stojí na
|ouce bronzové sousoší lidických děií. Dívají se do údolí, kde kdysi stála jejich vesnice.

Je naší morální póvinností nezapomínat na tuto hrůznou událost, pňpomínat mladé generaci památku
mučedníkŮ. a tím upozorňovat na nesmyslnost všech válek, ať jsou v kterékoliv části světa.
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Pokraěuje pokládka zámkové dlažby
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o Návštěva gastronomického muzea
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o klánovice v televizním seriálu


