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Život v Lidicích
Úloha č. 1
V úterý 28. července 1914 se na vratech některých lidických statků objevily plakáty
na žlutém papíře začínající slovy „Mým národům!“. Oznamovaly obyvatelům obce,
že rakousko-uherské mocnářství vstoupilo do války se Srbskem. Kterého panovníka bychom našli na obrazech v úředních místnostech a školních třídách toho dne?
Byl to:
1

2

František II.

František Josef I.

3

Karel I.
Úloha č. 2

Během války museli narukovat do armády i otcové početných rodin. Bylo tomu tak
i u hutníka Václava Hanzlíka z Lidic, jehož vidíme na dobové válečné fotografii z roku 1914 s celou rodinou.
Dokázali byste popsat další osudy členů této rodiny?

Václav Hanzlík

1882

Marie Hanzlíková

1854

Karolína Hanzlíková

1875

Josef Hanzlík

1909

Václav Hanzlík

1910

Marie Hanzlíková

1914

Úloha č. 3
Mnoho vojáků císařské armády odmítalo dále bojovat na straně mocnářství a přeběhlo do zajetí. Tím se jim naskytla možnost vstoupit do legií, vojenských jednotek,
které bojovaly za samostatný stát Čechů a Slováků. Do řad legionářů tak postupně
vstoupilo i šest lidických občanů. Který z uvedených lidických mužů se z nich jediný vrátil do vlasti jako příslušník italských legií? Jednalo se o:

1

Josefa Šebka

2

Karla Podzemského

3

Antonína Spalu
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Úloha č. 4
V první světové válce padlo celkem 15 mužů – obyvatel Lidic. Později, tak jako na
mnoha místech Československé republiky, vznikl i zde památník obětem této války.
Tento pomník se nacházel ve starých Lidicích v dolní části návsi.
a) Kdo byl ztvárněn na bustě ?
1

Jan Žižka

2

Jan Hus

3

Jan Nepomucký

b) Co hlásil okolojdoucím nápis v záhlaví seznamu obětí ?
Dokázali byste vysvětlit význam onoho věnování?

Úloha č. 5
Páter Josef Štemberka nastoupil svou službu na lidické faře v roce, který následoval po jubilejním šedesátém roce od nástupu císaře na trůn a sloužil obci a jejím
obyvatelům dlouhých 33 let.
Ve kterém roce to bylo?
1

1903

2

1909

3

1911

Odkud pocházel?
1

z Bělé u Nové Paky

2

z Pecky u Nové Paky

3

z Bukoviny u Pecky

Úloha č. 6
Doslova pár kroků západně od mlýna, který spravoval „pan otec“ Liška, se rozprostíral lidický rybník, náležející stejně
jako mlýn ke statku čp. 17, na němž
hospodařil naposledy Jaroslav Podhora. V zimě i v létě byl vyhledáván
dětmi i dospělými, kteří se zde koupali, jezdili na loďkách, bruslili a hráli
hokej. Na obrázku je vyobrazeno
mužstvo lidického hokejového klubu.
Válku z nich přežijí:
1

dva

2

jeden

3

žádný
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Úloha č. 7

Většina lidických mužů ovšem nepracovala v zemědělství, ale v Poldině huti na
Kladně. „Poldovka“ patřila mezi významné československé hutnické a slévárenské
závody, jejichž výrobky byly známy po celém světě.
a) Odkud vzala huť své jméno?

b) Jakými výrobky byla před druhou světovou válkou proslulá po celém světě?

Úloha č. 8
Lidická škola měla kromě učitelů také svého pana řídícího.
Jak se jmenoval poslední lidický řídící učitel ? Podařilo se mu přežít tragédii
10.6.1942?

Úloha č. 9
Beznohý válečný invalida ________________________ provozoval v Lidicích malou
trafiku, která se nacházela přímo u kostelní zdi. Dospělým zde prodával noviny, cigarety a tabák a muži se u něho nechávali oholit. Později nabízel za deset haléřů,
což tehdy pro děti nebyla zanedbatelná částka, tzv. „štolverky“.
Co si od něho děti vlastně
kupovaly?
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Úloha č. 10

Hornická hudba ______________________ z Lidic patřívala k vyhlášeným hudebním
tělesům, dokonce nahrávala své skladby na gramofonové desky. Na konci třicátých
let přebíral po svém otci taktovku jeho syn Ladislav. Druhý syn_________________
byl zaměstnán jako _____________________ .
Který z obou synů žil v roce 1942 mimo obec a přežil díky tomu lidickou tragédii?
Úloha č. 11
Mezi nejvýznamnější spolky v obci
patřil lidický sbor dobrovolných
hasičů, který pomáhal i obyvatelům
sousedních obcí.
Jak se jmenoval a kde byl zaměstnán jeho dlouholetý velitel, který se
do obklíčené obce i přes varování
vrátil onoho osudného rána desátého června 1942?

Úloha č. 12
Převážná část lidických mužů absolvovala povinnou vojenskou službu. Ti starší
ještě v uniformách c. k. armády, mladší již v uniformách armády československé.
Dva lidičtí rodáci, Josef Horák a Josef Stříbrný, se stali po absolvování Vojenské
akademie v Hranicích důstojníky z povolání.
Který z nich sloužil u pěchoty?
Co znamená slovo pěchota?
Úloha č. 13
Život chlapce na obrázku se tragicky naplní onoho osudného desátého června 1942, kdy mu ještě nebude patnáct let.
Jeho otec ho při odvádění mužů přivolá k sobě, aby ulehčil
své ženě, která se musela postarat o dalších pět dětí a navíc
byla těhotná. Nemohl tušit, že tak vlastně nevědomky podepisuje chlapcův rozsudek smrti. Jak se chlapec jmenoval?
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