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Přichází čas zázraků, čas setkání, čas nadějí i splněných přání...
Přejeme Vám ze srdce překrásné Vánoce a Silvestr ať vykouzlí
štěstí, lásku, úsměv na tváři,
ať se Vám v novém roce všechno vydaří!
Vaši Zastupitelé obce Lidice
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Milí a milé!
Přichází ten nejkrásnější čas z celého roku. Měsíc,
kdy jsme si blíž nejen s rodinou, ale i s lidmi kolem
nás. Společně se scházíme na milých akcích, ať už to
bylo rozsvícení vánočního stromku, kde jsme zjistili,
jak dokáže svařák báječně sdružovat nebo ať to bude
vánoční setkání v Mateřském centru anebo to novoroční v Knihovně. I přes plískanice a fujavice neseďte doma, přijďte si do Oázy zacvičit nebo vyražte na
procházku do blízkých Bělok, kde se díky Lidickému
turistovi dozvíte, kde je co zajímavého.
Užijte si vánoční čas i příchod nového roku!
Ráda bych Vám tímto poděkovala za vše, co mě
díky tvorbě Zpravodaje pro vás v tomto roce potkalo
a velmi se těším, co mě bude čekat do budoucna.
Přeji vám ze srdce ty nejkrásnější svátky vánoční
a velkolepý vstup do nového roku! Nechť vám přinese
to nejlepší!
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka

PODĚKOVÁNÍ zaslaná do redakce Lidického zpravodaje
• Tímto bychom chtěli všem poděkovat za projevenou soustrast.

                      Rodina Plátkova

• Děkuji OÚ Lidice a panu Mirkovi Rambovi za milou návštěvu a předání dárku k narozeninám.

Jana Křivanová

• B
 ylo to roztomilé a krátké, myslím, že bychom si ještě hodiny mohli vyprávět o všem možném.
Veroniko a Tomáši díky moc za návštěvu a doufám, že se dožiji zase něčeho kulatého a uvidíme
se. (Možná i dříve.)
Vivka Klímová

JUBILANTI v měsíci prosinci
Věra Šobíšková

4.12.

82 let

Eva Krejčíková

7.12.

80 let

Jaroslav Řečínský

26.12.

89 let

Miloslava Kalibová

29.12.

92 let

Vážení jubilanti, přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
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Přivítali jsme do obce nové občánky
Text: Michaela Klapalová

Foto: MC Lidičky

Jednoho listopadového odpoledne jsme se
sešli na Obecním úřadě, abychom uvítali
do obce naše nové malé občánky. V tento
slavnostní okamžik, vystoupily i děti z Mateřské školky Lidice, které krásně zarecitovaly
a zazpívaly nejen malým občánkům, ale i jejich tatínkům, maminkám, tetičkám, strejdům
a všem dalším příbuzným, kteří si tento den
nemohli nechat ujít. Poté je oficiálně přivítala
paní starostka obce spolu s místostarostou.
Bylo to velmi milé a přátelské setkání a je
úžasné vidět, jak se tady v Lidicích báječně
rozrůstáme. Jen tak dál!
Vítáme tedy Marka Řádka, Emu Pecenovou, Pavlu Rigociovou, Adélu Novotnou a Tomáše Mrázka u nás
v obci a těšíme se, jak nám budou naši malí občánci růst jako z vody!
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Zápis č. 1/ 2014 z veřejného ustavujícího zasedání OZ Lidice konaného dne
29. 10. 2014 v 17,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lidice
Přítomni: V. Kellerová, T. Skála, Ing. M. Vaňhová MBA, M. Ramba, M. Klapalová, H. Kohoutová, B. Kučera
Ověřovatelé: M. Ramba, M. Klapalová
Zapsala: Michaela Holubová
Ustavující zasedání zahájila starostka obce paní Veronika Kellerová v 17,00 hodin.
Návrh programu ustavujícího zasedání:
1. Ověření platnosti voleb
2. Slib nových zastupitelů
3. Volba starosty
4. Volba místostarosty
5. Volba předsedů finančního a kontrolního výboru
6. Jmenování inventurní a likvidační komise
7. Jmenování kulturní a sociální komise a komise pro životní prostředí
8. Jmenování zástupce obce do VH Mikroregionu Lidického potoka
9. Projednání a schválení návrhu odměn zastupitelů
10. Projednání a schválení jednacího řádu OZ Lidice
11. Jmenování členů zastupitelstva s právem nosit znak státní moci
12. Projednání realizace pomníku válečným letcům – občanům Lidic Josefu Horákovi a Josefu Stříbrnému
13. Projednání projektu společnosti SunMan s.r.o. – Lidická naučná stezka
14. Různé
Zastupitelé s návrhem programu souhlasí.
Hlasování
Pro: 7
Proti: 0

Zdržel: 0

Ad1/ Paní Holubová seznámila přítomné s výsledky voleb do obecního zastupitelstva. Celkový počet
voličů byl 400, voleb se zúčastnilo celkem 258 voličů, počet odevzdaných obálek 258.
Vzato na vědomí
Paní starostka shrnula uplynulé volební období a poděkovala zastupitelům za vykonanou práci v minulém
volebním období.
Ad2/ Nově zvolení členové OZ složili Slib člena obecního zastupitelstva do rukou paní starostky. Slib byl
stvrzen podpisy nově zvolených zastupitelů.
Vzato na vědomí
Ad3/ Starostka obce zahájila volbu starosty obce. Volba proběhla veřejně. Pan Tomáš Skála navrhuje do
funkce starosty obce paní Veroniku Kellerovou. Jiný návrh nebyl předložen. Zastupitelé o návrhu hlasují.
Hlasování
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 1 (pí Kellerová)
Starostkou obce Lidice je zvolena paní Veronika Kellerová.
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Ad4/ Dále zasedání řídila starostka obce pí Veronika Kellerová, která přistoupila k volbě místostarosty
a navrhuje do této funkce pana Tomáše Skálu. Jiný návrh nebyl předložen. Zastupitelé o návrhu hlasují.
Hlasování
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 1 (p. Skála)
Místostarostou obce je zvolen pan Tomáš Skála.
Ad5/ Volba předsedů finančního a kontrolního výboru: paní starostka navrhuje do funkce předsedy finančního výboru paní Ing. Moniku Vaňhovou MBA. Jiný návrh nebyl předložen. Zastupitelé o návrhu hlasují.
Hlasování
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 1 (pí Vaňhová)
Předsedkyní finančního výboru je zvolena paní Ing. Monika Vaňhová MBA.
Volba předsedy kontrolního výboru: Paní starostka navrhuje do funkce předsedy kontrolního výboru pana
Miroslava Rambu. Jiný návrh nebyl předložen. Zastupitelé o návrhu hlasují.
Hlasování
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 1 (p. Ramba)
Předsedou kontrolního výboru je zvolen pan Miroslav Ramba.
Ad6/ Z následující diskuse vzešel návrh nadále spojit funkci předsedy kontrolního výboru s funkcí předsedy inventurní a likvidační komise. Jiný návrh nebyl předložen. Zastupitelé o návrhu hlasují.
Hlasování
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 1 (p. Ramba)
Předsedou inventurní a likvidační komise je zvolen pan Miroslav Ramba.
Ad7/ Zastupitelstvo obce navrhuje na funkci předsedy kulturní komise paní Michaelu Klapalovou. Jiný
návrh nebyl předložen. Zastupitelé o návrhu hlasují.
Hlasování
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 1 (pí Klapalová)
Předsedkyní kulturní komise je zvolena paní Michaela Klapalová.
A dále nově zřizuje sociální komisi a komisi pro životní prostředí. Do funkce předsedy sociální komise byla
navržena paní Hana Kohoutová. Jiný návrh nebyl předložen. Zastupitelé o návrhu hlasují.
Hlasování
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 1 (pí Kohoutová)
Předsedkyní sociální komise je zvolena paní Hana Kohoutová.
A do funkce předsedy komise pro životní prostředí byl navržen pan Bohumil Kučera. Jiný návrh nebyl
předložen. Zastupitelé o návrhu hlasují.
Hlasování
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 1 (p. Kučera)
Předsedou komise pro životní prostředí byl zvolen pan Bohumil Kučera.
Ad8/ Zastupitelstvo obce jmenuje pana Miroslava Rambu zástupcem obce Lidice do VH Mikroregionu
Lidického potoka. Jiný návrh nebyl předložen. Zastupitelé o návrhu hlasují.
Hlasování
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 1 (p. Ramba)

Lidický zpravodaj

Prosinec 2014

6

Ad9/ Zastupitelé byli seznámeni s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Starostka obce navrhuje, aby členové zastupitelstva byli
neuvolněni. Zastupitelé s návrhem souhlasí.
Hlasování
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
Neuvolněný starosta obce, odměna ve výši 20367,- Kč/ hrubého
Neuvolněný místostarosta obce, odměna ve výši 12725,- Kč/ hrubého
Hlasování
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
Předseda výboru, odměna ve výši 1520,- Kč/ hrubého
Člen zastupitelstva, odměna ve výši 460,- Kč/ hrubého
Hlasování
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
Ad10/ Zastupitelé projednali a schválili Jednací řád OZ Lidice, který zůstává ve stávající podobě.
Hlasování
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
Ad11/ Zastupitelstvo obce rozhodlo, že právo nosit znak státní moci při významných příležitostech
a občanských obřadech mají všichni zastupitelé.
Hlasování
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
Ad12/ Paní starostka seznámila OZ s žádostí Památníku Lidice o souhlas s tím, aby Památník Lidice
podnikl ve věci vytvoření pomníku válečným letcům Josefu Horákovi a Josefu Stříbrnému patřičné kroky.
OZ souhlasí za podmínky, že budoucí pomník bude umístěn v areálu PL, ale mimo pietní území. OZ souhlasí s navržením vyhlášení veřejné soutěže a žádá o účast dvou zástupců obce v odborné porotě.
Hlasování
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
Ad13/ OZ bylo seznámeno se záměrem definovaným předloženou studií firmy SunMan s.r.o. vybudovat
na soukromých pozemcích v k.ú. obce Lidice „Lidickou naučnou stezku“. OZ nesouhlasí s tímto projektem z hlediska zájmu obce a občanů. OZ odmítá podporovat jakékoliv záměry měnit navážkou výkopové
zeminy daný reliéf krajiny a s tím spojenou i zvýšenou dopravní zátěž.
Hlasování
Pro: 0
Proti: 7
Zdržel: 0
Ad14/Různé
a)	OZ projednalo návrh na rozšíření Lidického okruhu 2015 – Spanilá jízda veteránů. Druhý ročník se
bude konat 12.9.2015 od 10,00 hodin v Lidicích na trase Lidice-Hřebeč-Buštěhrad-Makotřasy-Lidice,
konkrétně na komunikacích č. III/00711 a částečně i na I/61.
Hlasování
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel: 0
b)	OZ projednalo návrh na uzavření smlouvy mezi obcí Lidice a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín,
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 o zřízení věcného břemene na pozemcích 123, 124/7,
170, 405 v k. ú. Lidice. Návrh smlouvy se týká realizované stavby nové TS, kVN, KNN, Lidice TS
Tokajická KL 0035, kterou vybudovala společnost ČEZ Distribuce a.s.
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Zdržel: 0

c)	Paní starostka informovala o obdrženém dopisu z polského města Wieluń. Zastupitelé tohoto města navrhují OSN, aby datum 1. září bylo věnováno vzpomínce civilním obětem válečných konfliktů
a teroristických útoků. OZ vzalo tuto výzvu na vědomí a podporují aktivitu zastupitelů a občanů města
Wieluń.
Vzato na vědomí.
Zasedání ukončeno v 18:17 hodin.

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Lidice č. 1/ 2014

Na 1. veřejném ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Lidice konaném dne 29. 10. 2014
bylo přijato toto usnesení:
1. Zastupitelstvo obce schválilo:
a) program OZ
b) do funkce starosty obce Lidice paní Veroniku Kellerovou nar. 8. 12. 1969
c) do funkce místostarosty obce Lidice pana Tomáše Skálu nar. 5. 9. 1976
d) do funkce předsedy finančního výboru paní Ing. Moniku Vaňhovou MBA
e) do funkce předsedy kontrolního výboru a inventurní a likvidační komise pana Miroslava Rambu
f) do funkce předsedy kulturní komise paní Michaelu Klapalovou
g) do funkce předsedy nově zřízené sociální komise paní Hanu Kohoutovou
h) do funkce předsedy nově zřízené komise pro životní prostředí pana Bohumila Kučeru
i) jmenování zástupce obce Lidice do VH Mikroregionu Lidického potoka pana Miroslava Rambu
j) že všichni členové zastupitelstva budou neuvolnění
k) odměny členů zastupitelstva ve výši – starosta – 20 367,-/hrubého
			
místostarosta – 12 725,-/hrubého
			
předseda výboru-komise – 1520,-/hrubého
			
člen OZ – 460,-/hrubého
l) jednací řád OZ Lidice
m)	pro všechny členy zastupitelstva právo nosit znak státní moci při významných příležitostech a občanských obřadech
n)	souhlasí, aby Památník Lidice podnikl patřičné kroky ve věci vytvoření pomníku válečným letcům
Josefu Horákovi a Josefu Stříbrnému, za podmínky, že budoucí pomník bude umístěn v areálu
Památníku Lidice, ale mimo pietní území. Dále souhlasí s vyhlášením veřejné soutěže a žádá
o účast dvou zástupců obce v odborné porotě.
o)	schválilo návrh na rozšíření Lidického okruhu 2015 – spanilá jízda veteránů, který se bude konat
12.9.2015 na trase Lidice – Hřebeč – Buštěhrad – Makotřasy – Lidice
p)	schválilo návrh na uzavření smlouvy mezi obcí Lidice a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín,
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 o zřízení věcného břemene na pozemcích 123,
124/7, 170, 405 v k.ú. Lidice. Smlouva se týká realizované stavby nové TS, kVN, kNN, Lidice Tokajická KL 0035
2. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
a) platnost výsledků voleb
b) složení Slibu člena obecního zastupitelstva
c)	výzvu zastupitelů a občanů polského města Wieluń, kteří navrhují OSN, aby 1. září bylo věnováno
vzpomínce civilním obětem válečných konfliktů a teroristických útoků
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Restaurace Lidická Galerie
Text a foto: www.lidice-memorial.cz

Vážení návštěvníci, od 1. listopadu 2014 se Vám restaurace
Lidická Galerie představuje v novém kabátu. Denní nabídka
vybraných jídel včetně rozvozu a široká nabídka stálého jídelního a nápojového lístku je pro Vás připravena každý den. Podrobné informace naleznete na www.restaurace-lidice.cz.

Premiéra představení Miluji, Proklínám nadchla
Text a foto: www.lidice-memorial.cz

Dne 28. října 2014 se uskutečnila v Lidické galerii premiéra převzatého představení divadla Viola s názvem Miluji,
Proklínám. Diváci nemuseli litovat, že do divadélka vážili
cestu o státním svátku.
V režii zkušeného Tomáše Vondrovice vtáhli skvělí herci Máša Málková a Tomáš Petřík diváka do děje, přenesli
ho do antického Řecka a starého Říma nádhernými texty,
jejich přednesem i skvostným hereckým projevem.
Láska v tolika odstínech, a co lidstvo existuje, stále se
v opakujících podobách. Slovy jiného básníka „kdo trpěl
víc, zda ten, kdo lásku rozdává, nebo ten, kdo ji přijímá?“
Diváci ve ztichlém prostoru až „nábožně“ sledovali antické drama a herci se skvěle vyrovnali s nástrahami těsného jeviště na pozadí úžasné dekorace.
Zkušený divák mohl vycítit změnu rytmu představení v malém prostoru oproti Viole a zaznamenat, že
oba herci „na sebe slyší“ a hrají nejen pro obecenstvo, ale i jeden pro druhého!
Převzetí představení Miluji, Proklínám do zájezdového repertoáru původních představení Památníku
Lidice bylo bezesporu uvážlivým počinem.

Další akce pořádaná Občanským sdružením Lidice
v rámci projektu „Posel naděje“ se vydařila
Text: A. Nešpor    Foto: archiv OSL
Jak jsme se mohli dočíst před několika dny v chrudimském deníku, v Nasavrkách se připravuje výsadba
štěpu dceřiné hrušně od naší památné Lidické hrušně. Z téhož článku vyplynulo, že se připravuje také
beseda s Lidickými ženami, jmenovitě s paní Cábovou a Kalibovou.
Jak se říká: „neříkej hop, dokud nepřeskočíš!“.
Na připravované setkání se obě jmenované Lidické ženy těšily. Přislíbily, budou-li zdrávy, že přijedou
s dětmi do Nasavrk besedovat. Dělají to při vysazování hrušní na různých místech naší vlasti rády, protože si tu naší hrušeň pamatují ještě ze starých Lidic.
Pan Jan Rýdlo z Nasavrk (letitý organizátor nočního štafetového běhu Lidice – Ležáky a opačně
a čestný lidický občan v jedné osobě) v Nasavrkách vše pečlivě připravil a tak se informace o chystané
akci objevila i v chrudimském deníku.
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Jenomže stalo se, že paní Cábová byla nucena se ze zdravotních důvodů z besedy omluvit a paní
Kalibová utrpěla ke všemu zranění, nikoliv těžké, ale jet kvůli němu také nemohla. Požádali jsme tedy na
poslední chvíli paní Věru Čepelovou a ta svolila. Jí díky!
Naše delegace byla přijata ve škole paní ředitelkou Mgr. Danou Brázdovou. Předali jsme jí pro školu
velkoformátovou fotografii noční hrušně, kterou nám pro tyto účely věnoval příznivec OSL, pan Milan
Petriščák z Kladna.
K samotné výsadbě přišli mimo žáků ze tří škol i nasavrčtí občané v čele s panem starostou Mgr. Milanem Chvojkou. Asi metr a půl vysokou hrušeň si převzaly děti a na místě před školou jí zasadily.

Lze říci, že už jde o zaběhnutý scénář, kdy po přednesení legendy památné Lidické hrušně, výsadba
už probíhá v režii dětí. Je příznačné, že mladí zahradníci už předem vědí, o co jde. Jejich učitelé s nimi
proberou toto téma a pak už není třeba nic vysvětlovat. Děkujeme jim tímto, že všichni pochopili význam
legendy toho stromu v souvislosti s obsahem následné besedy s pamětníky Lidické tragédie.
K hrušni nasavrčtí připravili cedulku tohoto znění:
Dceřiná hrušeň,
vypěstovaná z roubů památné
lidické hrušně, která jako jediný
ovocný strom uprostřed obce
přežila vyhlazení Lidic.
Památným stromem byla prohlášena
dne 11. 7. 2007. V seznamu památných
stromů je vedena pod kódem 4930.
Vysazena žáky ZŠ v Nasavrkách
dne 21. 10. 2014.  
Ve velkém sále hotelu Šustr se pak uskutečnila beseda. Byla obsazena všechna místa a navíc seděly děti i na
přinesených stolech.
Úvodem besedy byla promítnuta krátká část reportáže
ze štafety Ravensbrück-Nový Bor-Lidice-Ležáky 2012, po
stopách návratu Lidických žen. Význam takových pochodů, pořádaných v dnešní době, svou přítomností zdůraznila jejich protagonistka, Milena Městecká.
Potom vyprávěla a odpovídala na otázky dětí paní
Čepelová. Otázek na její dětské prožitky bylo asi 15 a
byly zasvěcené, reagující na vyprávění. Po oficiálním
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ukončení besedy ještě přicházely skupinky děvčat a chlapců
květinami poděkovat a také požádali o společné fotografie s
paní Čepelovou.
Beseda byla opravdu pěkná.
Co dodat?
V pokročilém odpoledni jsme ještě dojeli až do Ležáků, položit k památníku květiny a pak už domů.
Kdyby nebylo
zácpy na dálnici,
paní Čepelová
by bývala stačila představení Pavla Šporcla v Lidické galerii.
Ještě tentýž večer po návratu do Lidic jsme předaly kytičky od pana Rýdla paní Cábové a Kalibové.
A tak i ony z toho měly radost, že se na ně v Nasavrkách
nezapomnělo a všichni pak dohromady jsme měli radost, že
je další Posel naděje na světě.
Přejme hruštičce, aby rostla a připomínala proč její kořeny sahají až do Lidic!

Lidice si připomněly vznik Československa
Text a foto: Bohumil Kučera

Tak jako ve většině obcí či měst po celé naší vlasti sešli
se i v Lidicích 28. října občané z Lidic i okolí, aby oslavili
státní svátek Den vzniku samostatného Československa
a současně uctili památku padlých v 1. světové válce.
V 10 hodin se všichni sešli před budovou obecního
úřadu nejen pod volně vlající státní vlajkou, ale nově také
pod vlajkou obecní.
Poté se všichni přesunuli do Malého parku, kde proběhlo krátké pěvecké vystoupení dětí z oddílů Berušky
a Zálesáci z junáckého střediska Buštěhrad „Stráž Lidic“. Po tomto vystoupení se skupinka asi 40 obyvatel vydala na pietní území k pomníku padlých v 1. světové válce, kde byla položena kytice zástupci Obce
Lidice a ZO ČSBS Lidice. Starostka obce Veronika Kellerová promluvila k přítomným, poděkovala všem
za účast a zdůraznila, že je velice důležité se v tento svátek scházet a připomínat si tak naši historii a to
zejména mladším generacím.
Doufejme, že v Lidicích se nám to alespoň trochu daří...
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Zprávy z Mementa Lidice, o.p.s. (OÁZA)
Vážení a drazí spoluobčané, sousedé,
moc ráda vás všechny oslovuji i v době adventní. Celý Advent je pro mě stejně krásný a důležitý jako
vlastní Vánoce. Věřím, že si všichni i v předvánočním shonu (mezi uklízením, pečením, nákupy dárků
apod.) uděláme čas jeden na druhého a uvědomíme si pravé poslání a vzpomínku Vánoc. Že Vánoce
nejsou jenom ten jeden (i když přenádherný) večer u vánočního stromečku
V prosinci v Oáze bude probíhat pravidelné cvičení žen a ruční práce (Klub v Oáze). Mimořádné akce
tento měsíc v Oáze pro veřejnost nepořádáme - určitě máte všichni dost svých soukromých setkání, ať již
v zaměstnání či v rodinách. Moc bych to všem přála, neboť společenství blízkých, porozumění a solidarita
s druhými patří mezi základní poslání Vánoc.
Budu se těšit na viděnou s vámi při nějakých činnostech v lednu a v celém nadcházejícím roce, popř.
budeme i nadále v kontaktu stejně jako letos aspoň takto slovně přes zpravodaj…

ZA VŠECHNY ZAMĚSTNANCE MEMENTA I OBYVATELE OÁZY VÁM SRDEČNĚ PŘEJI
VŠE NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE!
Michaela Indráková
Středisko Oáza Lidice, Josefa Stříbrného 162, Lidice

Program na prosinec 2014
Klub v Oáze

vždy v úterý od 14 hodin
9. 12. pečení cukroví
16. 12. pečení cukroví

Cvičení pro ženy

každé pondělí a středu od 18,30 do 19,30 hodin – Pozor změna času!!!
8. 12., 10. 12., 15. 12., 17. 12.
Cvičení pro dívky a ženy jakéhokoliv věku a fyzické zdatnosti 
MIMOŘÁDNÉ AKCE – v prosinci se žádné nekonají, pouze soukromé.
I Vám přejeme spoustu krásných vlastních zážitků a akcí!!!
Na všechny akce uvedené na tomto programu srdečně zveme širokou veřejnost!

Obecní úřad informuje – Prodej kaprů
Vánoční prodej kaprů z Jižních Čech bude probíhat od 19. 12. 2014 až do
vánočních svátků po celý den u sportovního rybníka (vedle rybářské klubovny)
v Lidicích.
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text: Irena Přibylová a Petra Radová
Milí přátelé MC Lidičky, milí sousedé,
poslední měsíc roku 2014 je tady, my opět přicházíme s naším programem a doufáme, že si i v předvánočním shonu najdete čas a některou z připravených akcí navštívíte.
V prosinci se můžete těšit především na Mikulášskou besídku a Předvánoční podvečer. Pravidelný
program bude probíhat dle rozvrhu až do 19. prosince, poté už si všichni užijeme volné dny v kruhu našich
blízkých a opět se shledáme v lednu 2015.
Především na Mikulášskou besídku je nutné se včas přihlásit – neváhejte a učiňte tak co nejdříve,
kapacita je velmi omezena! Více informací a přihlašovací formuláře najdete na www.mclidicky.cz.
Přejeme Vám krásné Vánoce a úspěšný rok 2015 plný zdraví, radosti a pohody v kruhu blízkých!

Program MC Lidičky na PROSINEC 2014
7. 12. 2014 od 16,00 hod. – Mikulášská besídka v restauraci Galerie Lidice.
Přijďte si s dětmi odpočinout od předvánočního shonu a trochu se pobavit. Pro všechny předem přihlášené děti bude nachystané malé občerstvení. V 16:30 hod. přijde Mikuláš, čert a anděl, od kterých děti za
básničku či písničku získají balíček plný překvapení. V průběhu celé akce si mohou děti ozdobit vánoční
perníček, vymalovat si vánoční omalovánku a těšit se na malou dětskou diskotéku. Aby měl Mikuláš dost
balíčků pro všechny děti, je nutné se na akci přihlásit telefonicky na tel. 605 806 074 nebo na www.mclidicky.cz, kde najdete přihlašovací formulář a to nejpozději do 30. 11. 2014. Vstupné je 90 Kč (přibližně
v této hodnotě obdrží každé předem přihlášené dítě mikulášský balíček).
V případě přeplnění kapacity o více než 20 dětí a při dostatečném počtu dobrovolníků budeme uvažovat o druhém termínu Mikulášské besídky, pravděpodobně v sobotu 6. 12. od 16:00 hod. – informace
najdete po naplnění kapacity nedělního termínu na www.mclidicky.cz.
18. 12. 2014 od 16,30 hod. – Předvánoční podvečer.
Přijďte si užít rodinný podvečer plný předvánoční nálady. Budeme zpívat vánoční koledy, nazdobíme si
jablíčko, ze kterého uděláme krásný voňavý vánoční svícínek a vyzkoušíme si některé vánoční zvyky.
Vstupné – cukroví a jiné vánoční i nevánoční dobroty, čaj pro děti nebo svařák pro dospělé. Přijďte, těšíme
se na všechny malé i velké návštěvníky!
19. 12. 2014 – 4. 1. 2015 vánoční prázdniny
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Lidická Hrušeň pro Dolní Vilémovice
Foto a text: Ing. Miroslav Kaliba
Stalo se již tradicí, že mladé štěpy z Lidické hrušně rostoucí na Pietním území v místech pod bývalým kostelem sv.
Martina, u zbytků lidické veřejné studny, jsou vysazovány v nám milých a s Lidicemi spřátelených nebo historicky
provázaných obcích. Letos byly vysazeny dva mladé stromky, v říjnu v Nasavrkách a počátkem listopadu v Dolních
Vilémovicích.
Proč v Dolních Vilémovicích? Důvodů je hned několik. Dolní Vilémovice jsou rodištěm národního hrdiny Jana
Kubiše, jednoho z příslušníků naší armády v Anglii, který spolu s Josefem Gabčíkem a dalšími parašutisty připravili
a úspěšně provedli atentát na říšského protektora R. Heydricha. Jejich čin zbavil naši zemi tyrana.
Bylo pravé podzimní sychravé, mlhavé ráno, kdy se na cestu do Dolních Vilémovic vydala malá skupinka obyvatel
Lidic – paní Pavla Nešporová s mladým štěpem Lidické hrušně, lidické ženy, paní Milada Cábová a Miloslava Kalibová, lidické dítě, paní Věra Čepelová, paní Milena Městecká, organizátorka pochodů po stopách lidických žen z koncentračního tábora
a místostarosta obecního úřadu, pan Tomáš Skála. Mlhavou krajinou středních Čech a vrchoviny jsme dojeli před 10 hodinou do Dolních Vilémovic, které nás překvapily hloučky dětí shromážděných
na návsi u zeleného paloučku. Po milém přivítání paní starostkou
Jitkou Boučkovou před Obecním úřadem, nám sdělila, že sázení
hrušně se zúčastní žáci ze 3 škol z okolí / z Rudíkova, Vladislavy
a Myslibořic / a děti z místní jednotřídní školy. Na návsi byla již připravena jáma pro výsadbu, podél cestiček bylo již zhruba 120 dětí,
pomalu se scházeli i dospělí a přišly i malé děti z mateřské školky.
Úvodem paní starostka přivítala všechny přítomné a pan Skála představil jednotlivé účastníky naší delegace. Paní
Nešporová s mladou hrušní v ruce seznámila přítomné děti a obyvatele Vilémovic s historií Lidické hrušně, s aktivitou
Tachovského genového fondu a „Občanského sdružení Lidice“ pod vedením pana Antonína Nešpora, o jeho snaze
udržení paměti jediného přeživšího stromu v centru bývalých Lidic výsadbou jeho štěpů v městech a vesnicích v naší
zemi i v zahraničí.
Paní Nešporová zdůraznila smysl výsadby těchto mladých stromků – dcer Lidické hrušně jako symbolu života,
symbolu životaschopnosti, obrody a naděje, kterou Občanské sdružení Lidice prostřednictvím této hrušně – Posla
Naděje – šíří.
Výsadby se ujaly hlavně vilémovické děti a děti z okolních škol, které hrušeň v připravené jámě zasypaly, zalily a uvázaly k připravenému kůlu. Vysazení stromku se zúčastnilo i poměrně velké množství obyvatel obce.
Tímto však naše návštěva ve Vilémovicích neskončila. Setkání pokračovalo ve společenském sále obecního úřadu, kde se sešlo více jak 120 dětí
i mnoho obyvatel obce, na besedu přišly i sestry Dusíkovy, příbuzné Jana
Kubiše.
V úvodu pan Miroslav Kaliba objasnil, jak vloni při návštěvě se svou maminkou na otevření rodného domu Jana Kubiše vznikla myšlenka spojit prostřednictvím hrušně Lidice s Dolními Vilémovicemi, kdy živý strom jako symbol
naděje žije již na několika místech po naší vlasti. Na podrobnostech výsadby
a případném setkání s lidickými pamětnicemi se domluvili pan Nešpor s paní
starostkou na letošním hrušňovém shromáždění v květnu v Lidicích, kde také
došlo k prvnímu neformálnímu setkání s organizátory projektu Lidická hrušeň – Posel naděje.
Paní Nešporová ve svém krátkém projevu seznámila přítomné se sbírkou děl od umělců z celé republiky, které
téma Lidické hrušně zaujalo. Vysvětlila, jak a proč sbírka vznikla, při čemž představila keramickou plastiku Jakuba
Janči, žáka z Tachova a bronzovou plastiku trojice dětí od Marie Uchytilové a Jiřího Hampla. Při této příležitosti předala
paní starostce grafický list malířky – paní Olgy Vychodilové s názvem „Osamělá hrušeň“.
V následující besedě se postupně vystřídaly lidické ženy, které děti seznámily s událostmi lidické tragédie.
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Paní Kalibová vyprávěla o dnech předcházejících Lidické tragédii a vysvětlila souvislosti s Heydrichiádou, odbojem
u nás i v Anglii, tedy i symbolické i faktické propojení osudů Jana Kubiše a dalších výsadkářů s osudy Lidických obyvatel. Paní Cábová zavzpomínala na večer a noc z 9. na 10. června 1942 a popsala své prožitky na cestě do Kladna
a do koncentračního tábora Ravensbrück a život v něm. Paní Čepelová vyprávěla dětem to, co si jako sedmileté dítě
zapamatovala, jak žila v dětském domově v Německu, jak se dostala do německé adoptivní rodiny, o životě v náhradní
rodině, své první kroky v německé škole a pak i svůj návrat domů ke své mamince a pak i své první zážitky z české
školy, když vlastně neuměla svoji mateřštinu.
Při vyprávění pamětnic bylo zajímavé sledovat děti
v sále, od nejmenších až po ty z devátých tříd, které sledovaly vyprávění v naprostém soustředění a s údivem, co
všechno tyto, dnes ještě vitální ženy, musely prožít, a doslova hltaly každé jejich slovo.
Poutavé bylo i vyprávění paní Cábové o pochodu smrti, setkání s jinými českými vězni, návratu domů, přivítání
na čsl. hranici a zjištění, že vesnice a jejich muži nejsou
a o dětech se nic neví. Paní Městecká doplnila povídání
o každoroční akci, která prochází po stopách pochodu
smrti Lidických žen z koncentračního tábora domů do vlasti v květnu 1945, kterou absolvovala s dobrovolníky už 5x a s ní i řada dalších lidí z Lidic, z ĆR i ze zahraničí.
Na závěr svého vystoupení lidické ženy odpověděly na několik dotazů, vzájemně se zapsaly do kronik obce Dolní Vilémovice
a kroniky Občanského sdružení Lidice a pan Kaliba předal žákům
a učitelům připravené fotografie obce s hrušní, pamětní plakátky
a samolepky a připomněl také každoroční konání Mezinárodní
dětské výtvarné výstavy. Paní ředitelka místní školy Mgr. Jarmila
Novotná předala našim ženám květiny a milé dárky, které děti
pro nás vyrobily.
V neformální diskusi jsme pokračovali s paní starostkou a
sestrami Dusíkovými u malého občerstvení. Při podobných setkáních a vyprávění lidických žen se nám, účastníkům, může
zdát, že slyšíme již obecně známé události, ale reakce obou sester Dusíkových, paní starostky i dětí v sále nás utvrdila, že při těchto návštěvách je osobní zkušenost a vzpomínky
pamětnic nenahraditelná, stále aktuální a mnohých posluchačů se osobně a citlivě dotýká.
Návštěva v Dolních Vilémovicích besedou neskončila, ale pokračovala návštěvou v rodném domě Jana Kubiše.
Paní starostka nás na dvorku domu seznámila s obtížemi při získávání objektu do majetku obce, kdy se jí nakonec podařilo přesvědčit obecní zastupitelstvo o významu tohoto
domu a Jana Kubiše, jejich rodáka. Obec tento dům musela nejdříve odkoupit a pak postupně celý zrekonstruovat. Zajímavá byla
i informace o financování rekonstrukce, kdy obec se nespoléhala
na žádné evropské granty a příspěvky ze státního rozpočtu, ale
vypsala veřejnou sbírku, na jejíž konto se v krátkosti shromáždilo
více jak 3 miliony Kč na koupi a opravu domu i na bustu Jana Kubiše, která se připravuje již k definitivnímu odlití a instalaci. Kromě
obyvatel obce do sbírky přispěla i sdružení, spolky a dobrovolní
dárci z celé republiky. V domě si naše malá skupinka prohlédla
prozatímní sbírku památek na Jana Kubiše a fotografie Jana Kubiše z Anglie. Paní starostka nás také informovala o přípravě stálé
Kubišovy expozice, která se rozvíjí zásluhou Vojenského historického ústavu. Na závěr jsme se zapsali do pamětní knihy a spolu
s paní starostkou Jitkou Boučkovou a sestrami Dusíkovými jsme
pořídili pamětní fotografie na zápraží domu.
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Na závěr jen ještě malý dovětek, osobní postřeh.
Je dobře, že tato setkání s dětmi, žáky základních škol probíhají. Paní starostka mně vyprávěla, že při přípravě
výsadby lidické hrušně učitelé ve školách, které se setkání měly zúčastnit, změnili osnovy, upravili vyučování o krátkou
exkurzi a vyprávění o druhé světové válce a o Heydrichiádě, odboji a Lidicích a dětem promítli film o Lidicích. Děti
přijely připravené. A když jsme si s paní starostkou po návštěvě volali, tak mi vyprávěla o setkání s dalšími občany,
kteří litovali, že se v dopoledních hodinách nemohli zúčastnit a že nejpůjčovanější knihy ve Vilémovicích jsou dvě knihy
o Lidicích, které jsme jim vloni přivezli.
Na besedu a do domu Jana Kubiše přišly i tři ženy, příbuzné Jana Kubiše z rodin Fňukalových a Dusíkových. Na
paní Věru Dusíkovou vyprávěné příběhy zapůsobily natolik, že místo prohlídky památníku Jana Kubiše, ještě než
jsme odjeli domů, nakreslila obrázek, který vystihuje působivost celé návštěvy lidických v Dolních Vilémovicích (uložen
v archivu Občanského sdružení).
Teprve zde, v rodném domě Jana Kubiše jsme si uvědomili, co všechno nás čeká na cestě ke zbudování důstojného pomníku našim lidickým rodákům Josefu Horákovi a Josefu Stříbrnému a jaké úsilí bude ještě nutné vyvinout pro
vznik trvalé expozice těmto československým letcům v areálu muzea v Lidicích.

Výtvarné dílny v Lidické galerii
Přijďte si s námi užít adventní odpoledne a vytvořit si postavu
s tímto časem spojenou. Výtvarná dílna s názvem Postavy adventního času se uskuteční v sobotu 13. prosince 2014.
Dílna probíhá od 14 do 16:00 h v budově Lidické galerie.
Poplatek za dílnu je 20,- Kč, pracovní oblečení vhodné.
Vzhledem k omezenému počtu míst rezervujte na:
chvapilova@lidice-memorial.cz,
tel. L. Chvapilová 312 253 063, 739 562 267
nebo osobně v recepci LG.

Inzerát

PRODÁM samostatnou garáž vedle Obecního úřadu Lidice.
Telefonní kontakt: 607 273 462, Vlasta Kostová

Projekt Probační a mediační služby pomáhá obětem
trestných činů
Text: Mgr. Bc. Tomáš Kellner, regionální koordinátor projektu „Proč zrovna já?“ pro střední Čechy
Stali jste se obětí trestného činu? Kladete si otázku, proč se to muselo stát zrovna Vám? Ovládají Vás
pocity smutku, strachu, vzteku či nespravedlnosti? Nevíte, kam přesně se s Vaší tíživou situací obrátit
o radu anebo o pomoc? Nejste v tomto sami! Právě pro Vás je tu totiž projekt „Proč zrovna já?“, který po
celé ČR pomáhá obětem trestné činnosti.
Obětí zločinu se stala také dívka z Kladenska, pojmenujme si ji kupříkladu Aneta. Anetě při cestě
ze školy nabídl svezení autem domů její soused, vzhledem k tomu, že ho osobně znala, neměla důvod
odmítnout. Místo cesty domů ale řidič zajel na odlehlou cestu, kde překvapenou Anetu nutil k pohlavnímu
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styku, což se mu však díky odporu dívky nepodařilo. Anetě se z místa podařilo utéct. Tento čin na ni
zanechal velmi hluboké následky. Pachatel byl zajištěn a při vyšetřování činu bylo zjištěno, že byl pod
vlivem drog a byla u něj diagnostikována přítomnost nebezpečné sexuální deviace. Ani trestní řízení
s pachatelem však nepřineslo zlepšení Anetina stavu. Anetina matka své dceři chtěla co nejvíce pomoci,
a tak se krom psychoterapeutky, která dceři doposud poskytuje psychologické služby, obrátila i na poradnu pro oběti, kde žádala především právní informace, neboť si nebyla jista právy dcery jakožto oběti trestného činu. Poradkyně matku náležitě informovala o jednotlivých krocích policie i soudu a především pak
o právu na náhradu škody. Matku samotnou trestný čin spáchaný na její dceři taktéž negativně poznamenal, zhoršil se její psychický stav a v lokalitě jejich bydliště se zhoršila atmosféra. Všechny tyto své pocity
tak matka mohla v poradně ventilovat a bylo ji poskytnuto vyslyšení a soucit. Poradnu dále kontaktovala
ještě několikrát, především s cílem právního poradenství a dalšího sdílení svých pocitů. Poradci jsou
nadále připraveni poskytovat jak matce, tak i dceři poradenství, pomoc a symbolickou pomocnou ruku, ač
zhojení těchto ran je během na dlouhou trať.
Není prázdnou frází, že obětí trestného činu se každý může stát nečekaně, náhodně a v podstatě
kdykoliv, podobně jak tomu bylo u dívky z našeho příběhu. Pokud se tato neblahá událost stane, negativní
i traumatizující pocity jsou přirozené, je však důležité situaci řešit, dokázat tyto následky překonat, ač to
v mnoha případech nejde ihned. Právě v této těžké životní situaci Vám může pomoci poradce z projektu
„Proč zrovna já?“. „Tento projekt, financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem, je realizován Probační a mediační službou ČR, působí ve více než 40 městech po celé ČR a je zaměřen na
právní a psychosociální poradenství i pomoc obětem trestných činů. Je důležité zdůraznit, že služby jsou
poskytovány naprosto bezplatně a jsou určeny všem, kteří se cítí byť i subjektivně obětí trestné činnosti,
nehledě na svůj věk, pohlaví, způsobenou újmu či fázi trestního řízení. Každá oběť, ať závažného či
bagatelního skutku, si totiž zaslouží adekvátní a individuální péči, neboť prožívání újmy může být velmi
osobité“, komentuje projekt Tomáš Kellner, regionální koordinátor. V rámci středních Čech působí poradna také i ve městě Kladno na adrese Náměstí 17. listopadu 2840 (středisko Probační a mediační služby).
Poradenství poskytují zkušení, empatičtí a vzdělaní poradci, kteří se snaží o maximálně citlivý, disktrétní
a profesionální přístup.
Poradnu lze kontaktovat telefonicky na telefonech +420 737 247 438 nebo 312 602 591, elektronicky skrze emaily esedlarikova@pms.justice.cz, ivajdlova@pms.justice.cz nebo i osobně bez objednání
v rámci poradenských hodin a to v pondělí od 16 do 18 hodin a ve čtvrtek od 10 do 12 hodin. „Dveře
u nás jsou otevřené, snažíme se maximálně vyjít vstříc
a pomoci, uplatňujeme diskrétní a individuální přístup,
naše služby poskytujeme
zcela zadarmo. Vzhledem
k tomu, že jsme státní organizace, disponujeme kontakty
na spolupracující organizace
a orgány činné v trestním
řízení, a tak naše možnosti
pomoci jsou poměrně široké“, uzavírá Eva Sedlaříková, jedna z poradkyň pro
oběti a vedoucí střediska.
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Zprávy z knihovny aneb Setkávání
Seznámili jsme se s Kyrgyzstánem
Podzimní Setkávání s knihovnou uskutečněné 13. listopadu
v Oáze přineslo poutavé vyprávění Lenky Martinkové o Kyrgyzstánu. Lenka se letos v létě již podruhé během jednoho roku
„na vlastní pěst“ spolu s několika společníky vypravila do této
hornaté středoasijské země, aby s batohem na zádech zblízka
poznala její přírodu i obyvatele. Lenčiny zážitky a dojmy jsme
přímo hltali. Kulisu nám vytvářely velmi vyvedené promítané
fotografie pořízené jednotlivými členy letošní výpravy. Díky nim
jsme měli možnost udělat si jasnější představu o rázu tamní
krajiny i podobě lidských sídel. Viděli jsme dlouhé zasněžené
hřebeny a vrcholy hor i stáda pasoucího se dobytka na jejich
úbočích, zatímco rodiny pastevců obývají osamocené jurty roztroušené v jinak liduprázdných a nekonečných údolích. Pohlédli jsme do křišťálově čistých vod tamních
řek i na hladinu a pláže bezodtokého jezera Issyk-kul, které se sevřeno horami nachází v nadmořské
výšce přes 1600 metrů a je s rozlohou přes 6 300 km2 jedním z největších horských jezer na světě. Dozvěděli jsme se o charakteru středokontinentálního klimatu s vysokými teplotními rozdíly během roku
i dne – zatímco odpoledne se naši cestovatelé spálili od slunce, v noci
jim ve stanu zamrzly zásoby vody. Uvědomili jsme si velké kulturní
i historické rozdíly mezi námi a touto postsovětskou republikou, která snese zcela jiná měřítka. Po Lenčině vyprávění se nám ozřejmil
i význam kyrgyzské státní vlajky, která přesně vystihuje symbolické prvky tohoto státu: na červeném
podkladu (vyjadřuje smělost a odvahu) je žlutě vyobrazena vrchní kopule jurty (symbol tamějšího typického příbytku a rodové pospolitosti, bratrství), kterou obepíná slunce (symbol klidu, přírody, života) se
40 paprsky (40 sjednocených kmenů, z nichž většina byla původně kmeny kočovnými).
Země nedisponuje téměř žádnými historickými památkami ani ekonomickým bohatstvím, přesto má turistům co nabídnout – lidmi nepokořenou a nedotčenou přírodu a zcela jiný pohled na svět. A právě proto
stojí za to cestovat!
Děkujeme Lence za
spoustu zajímavých informací i za donášku dalších
čísel časopisu dTest (je
to právě Lenka, kdo tento
časopis knihovně pravidelně přenechává). Všem
účastníkům tohoto setkání potom děkujeme za
skvělou atmosféru i jejich
příspěvky do diskuse (byly
velmi hodnotné, zejména srovnání současnosti
s Kyrgyzstánem za dob
SSSR).
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Setkávání s knihovnou: Novoroční posezení dne 8. 1. 2015
Zveme všechny čtenáře a příznivce knihovny stejně jako širokou veřejnost na lednové Novoroční
posezení, které se bude konat ve středisku Oáza Lidice ve čtvrtek 8.1.2015 od 17:00 hodin. Bude
se jednat o neformální setkání, jehož hlavním cílem je skutečné vzájemné a „sousedské“ popovídání si.
Sdělíme si, jaké knížky jsme kdo nalezli pod stromečkem, zrekapitulujeme uplynulý rok a můžeme prodiskutovat i další směřování v roce novém. To vše při kávě a čaji, možná i s nějakým tím cukrovím. Rádi
uvítáme mezi sebou i děti jakéhokoliv věku.
Všem přejeme pohodové prožití vánočních svátků (snad zbude i čas na čtení:-)) a těšíme se na
setkání s vámi!

Jirka Černý a Míša Indráková

Lidický turista
Zastavení první – obec Běloky

Text: na základě podkladů od paní Libuše Kozlové, zastupitelky Bělok a zdejší kronikářky a webu
www.obec-beloky.cz sestavila Michaela Klapalová
Foto: Michaela Klapalová a www.obec-beloky.cz

Jako první navštívíme malou obec ležící těsně za hranicí okresu Praha – západ, v okrese Kladno, zhruba
3 kilometry z centra Lidic. Nalezneme zde 69 domů, 14 z nich slouží k rekreaci. Obcí protéká Dolanský
potok, směrem k Makotřasům a Lidicím se rozkládá les Krupá a směrem k Hostouni Žákův les.
K návštěvě by nás mohla nalákat například zdejší pouť a to první sobotu po 4. květnu – Sv. Florián nebo
například Svatomartinské posvícení první týden v listopadu.
Písemné zmínky o obci pocházejí již z roku 1257. V té době
část Bělok náležela ke kanovnickým prebendám kostela sv.
Víta v Praze. Ve středověku je zmínka o dvou mlýnech,
zřejmě č. p. 16 a č. p. 23. Běloky patřily v té době k panství
Středokluckému. V 17. Století bylo celé panství prodáno
pražské jezuitské koleji u sv. Klimenta. V 18. Století byly
Běloky součástí buštěhradského panství, které vlastnili velkovévodové toskánští. Roku 1847 přešlo panství na císaře
Ferdinanda V. a bylo začleněno do císařských velkostatků.
Na návrší lemovaném vzrostlými lipami, ve směru na Makotřasy, je zachována kaple sv. Floriána z roku 1838. Kaple je
opravena a zrestaurována stejně jako v popředí stojící pískovcová socha sv. Anežky, jejíž vznik se datuje taktéž do první poloviny
19. Století. Společně s nedaleko umístěným křížkem na kamenném podstavci tvoří tyto památky historicky hodnotný celek.
Pomník místních padlých v 1. Světové válce stojí v udržované
zeleni uprostřed obce.
Obcí Běloky vede zeleně značená turistická cesta z Prahy
přes Horoměřice, Tuchoměřice a Středokluky a pokračuje až do
Kladna. Cyklostezka č. 0079 je 13,5 km dlouhá a dojedeme po
ní z Kladna Bažantnice, přes Hřebeč a Běloky, až na Okoř. Nedávno vybudovaná a udržovaná cesta z Bělok k silnici spojující
Hostouň a Hřebeč je také cyklisticky využívaná.
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Vnímavý turista či cykloturista si jistě všimne zrekonstruovaného bývalého Červenkova statku v blízkosti kaple nebo obou bývalých Holoubkových mlýnů, nyní taktéž opravených.
Katastrem obce protéká Dolanský potok. V úseku od Žákova háje po Středokluky vytvořil jedinečnou
údolní nivu s charakteristickou biosférou.
Obchod a restaurace najdeme v blízkých Středoklukách,
ale v Bělokách oceníme klid, zeleň a celkově příjemné prostředí.
Kaple sv. Floriána je evidována u Národního památkového ústavu jako památkově hodnotný celek, společně se sloupem se sochou svaté Anežky. Je uvedeno, že soubor stojí na
vyvýšeném místě na návsi.
Pískovcová socha sv. Anežky je kvalitní lidová práce a
vznikla patrně v 1. Polovině 19. Století. Socha se skládá ze
soklu, toskánského sloupu a svatá Anežka je ztvárněna jako
polopostava. Je oděna v bohatě zřasený šat a v náručí drží beránka. Na hlavě sv. Anežky je moderně
pojatá kovová paprsčitá svatozář.Oprava a vlastně i záchrana sochy byla provedena OZ v roce 1998, a to
panem architektem Turským z Hostivic. Do té doby byla socha ohrožena svým nakloněním.
Je velmi zajímavé, že různé prameny se liší v charakteristice sochy a dokonce v označení postavy. Například
uznávané dílo Umělecké památky Čech označuje sochu
jako sloup s polopostavou Krista s beránkem. My zřejmě
zůstaneme u naší sv. Anežky. Kaple sv. Floriána pochází z roku 1838. Jde o zděnou, obdélnou stavbu, materiálem je opuka. V evidenčním listě této kulturní památky
je podrobný popis jednotlivých prvků – fasády, střechy – a
to z tašek a šindelí u věže, dále oken, dveří, věže apod.
Je třeba ocenit, že kaple byla přičiněním OZ opravena a
zrestaurována s citem a ve shodě s tímto popisem. Na
naší kapli je nejvzácnější obraz sv. Floriána, pocházející
z 1.poloviny 19. stol., umístěný na oltářní stěně. Na území České republiky, ale i v sousedním Rakousku a
Polsku se nachází nesčetně míst a památek zasvěcených sv. Floriánu, takže postava tohoto světce měla
zřejmě v historii nemalý význam. Dovolte mi ještě pár slov k této osobnosti.
Svatý Florián je ochránce v nebezpečí ohně, vody a války, patron hasičů, kominíků a zedníků. Žil
v letech 250 až 304 n.l. Pocházel z vojenské rodiny a sám byl na konci 3. stol. n. l. vojenským úředníkem
na území dnešních Horních Rakous. V té době, za vlády císaře Diokleciána, kdy byla římská říše zmítána
bídou a četnými válečnými konflikty, hledal prostý lid v křesťanském učení útočiště. Císař, ve snaze obnovit upadající říši a s ní i tradiční římské pohanství, zbavoval křesťany úřednických míst, propouštěl je z vojska, pronásledoval kazatele. Jeho dvouleté protikřesťanské tažení stálo věřící řadu mučedníků. Jedním z
nich byl i později kanonizovaný Florián. Za to, že se nechtěl vzdát své víry a snažil se osvobozovat zajaté
křesťany, byl 4. května r. 304 svržen s mlýnským kamenem na krku do řeky Enže poblíž dnešního města
Lorch v Rakousku. Jeho ostatky putovaly z Říma do Krakova v Polsku a odtud byla jejich část, za vlády
Karla IV. převezena do svatovítské katedrály. Malé části relikvií jsou též v chrámu v Olomouci a dalších
kostelích, mimo jiné v Kladně. Tak sv. Florián pronikl hlouběji i do českého povědomí. Jeho uctívání bylo
rozšířeno zejména mezi venkovským lidem, v samotné církvi nebyl nikdy předmětem rozsáhlého kultu.
Stal se typickou postavou štítových výklenků vesnických chalup, lidových maleb na skle, svatých obrázků
a rustikálních, hlavně pozdně barokních plastik.
Protože byl usmrcen vodou, stal se patronem právě hasičů a též na zdejším obraze je představen jako
římský bojovník.
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Památník Lidice si Vás dovoluje pozvat na výstavu

Mediální partneři:

1. 11. 2014 – 30. 12. 2014
výstavní síň IN MEMORIAM
areál muzea Památníku Lidice
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Dobro v místě zla
Text a foto: Tereza Cimburková, dobrovolnice DCK a redaktorka webu Rodina21
Zajímavě nevídaná akce se uskutečnila na začátku letošního října v Lidicích. Díky Dobrovolnickému centru Kladno mělo 15 zájemců z řad dobrovolníků možnost zažít dnes už zcela ojedinělé okamžiky. Ač
nebyly rozhodně veselé a radostné, byly přínosné a srdceryvné.

Dobrovolníci v Památníku Lidice

Nově podzimně byl akreditován program DCK Dobrovolníci v Památníku Lidice, který v současné době
zahrnuje práci šesti dobrovolníků. Ti vypomáhají na různých odděleních památníku. Jednou z dobrovolnic je i Kateřina Hládková.
K této aktivitě má opravdu
blízko, je totiž vnučkou paní
Emílie Chválové, která byla
jednou z Lidických dětí. Paní
Chválová se po návratu z
německého Sassnitz, kam
byla zavlečena a dána na
převychování, nesnažila na
své zážitky zapomenout, ale
naopak společně s dalšími
přeživšími vyprávěla na besedách po celé zemi. Po
její smrti se Kateřina Hládková i nadále, možná i o to
intenzivněji, věnuje osvětě
o Lidicích a osudech jejích
občanů, kterým datum 10. 6.
1942 změnilo život.

Písemné vzpomínky

Nejmladší z 203 lidických žen, poslaných nacisty do Ravensbrücku, byla Jaroslava Skleničková (rozená
Suchánková). Stejně jako několik dalších z 143 navrátivších se lidických žen se i ona se snažila o to, aby
se na hrůzný čin vypálení Lidic a války jako takové nezapomnělo. Napsala vzpomínkovou knihu „Jako
chlapce by mě zastřelili“. O jejím osudu tehdy nerozhodlo jen to, že byla dívka, ale také věk. Pouhé tři
měsíce ji oddělily od osudu 82 dětí, které byly zavražděny v Chelmnu. Díky nim byla v šestnácti letech
zařazena mezi dospělé ženy a poslána do Ravensbrücku. Dozvíme se příběh obyčejné dívky z poklidné
vsi, která musela najednou hodně rychle dospět, a to v doslova nelidských podmínkách.

Z úst pamětnic

Jen o pár let starší jsou poslední dvě ze tří žijících lidických žen, které se také věnovaly tomu, aby se na
hrůzný čin vypálení Lidic a války jako takové nezapomínalo. Miroslava Kalibová (rozená Suchánková)
a Milada Cábová (rozená Ŕíhová) již kvůli pokročilému věku besedy pořádají zřídka, ale udělaly si čas
a přijaly dobrovolníky v Oáze, lidickém domově pro seniory. Ti tak měli kromě komentované prohlídky
muzea a pietního území opravdu unikátní příležitost slyšet vyprávění přímo z úst pamětnic. Měla jsem
tu čest také se tohoto setkání zúčastnit. Přestože jsem rozhodně nebyla neznalá lidické historie, tento
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přímý zážitek byl pro mě neuvěřitelně silný. Jakkoliv povedeně napsaná kniha nepředčí slova od přímého
účastníka. Ale protože roky běží a pamětníků ubývá, je moc dobře, že se spousta vzpomínek napsala a
natočila.
Prohlídku muzea a vyprávění z úst lidických žen alespoň zprostředkovaně díky dokumentu, vysílaném
v rámci expozice, bych doporučila – a také doporučuji – všem. Zavírání očí před minulostí je stejně nezdravé jako její lakování na růžovo. O popírání reality ani nemluvě.

Jsme (ne)poučitelní?

Přesto je pravda to, čím ženy
zakončily své vyprávění.
Nejprve vysvětlily, proč se
rozhodly nepokusit se noční i
denní můru ze své paměti vymazat, ale naopak otevřít oči
co nejvíce lidem:
„Aby se na ty hrůzy nezapomnělo, a aby už se nikdy neopakovaly.“
Nicméně vzhledem k tomu, že
i v pokročilém věku mají obě
pamětnice přehled o celosvětovém dění, musely k tomu
bohužel dodat:
„Ale jak to vypadá, lidstvo se zdá nepoučitelné…“
Já osobně bych v první řadě poslala do muzea podívat se ty, kteří ještě dnes hajlují a přijde jim to chytré
či vtipné či správné. Myslím, že by i největším cynikům s běžným inteligenčním kvocientem padla brada
a svoje jednání si pro příště rozmysleli.

Pozvánka – Výstava 11 světů
Kde? Lidická galerie , 1. patro
Kdy? 20. 11. 2014 – 30. 04. 2015
Výstava 11 světů si dala za cíl předvést potenciál současné dětské ilustrace pro děti. Představuje jedenáctku autorů s výraznou specifikou, autorů umělecky svébytných, přirozeně překračujících hranice
ilustrace směrem k dalším technikám a médiím – k volné kresbě, ke grafice, koláži, komiksu, k autorské
knize, k textilnímu výtvarnictví nebo k animovanému filmu. V Lidické galerii vystavují David Böhm, Pavel
Čech, Jiří Franta, Renáta Fučíková, Vendula Chalánková, Karel Jerie, Lucie Lomová, Galina Miklínová,
Petr Nikl, Petr Šmalec, Vhrsti. Jde vesměs o tvůrce mladší a střední generace, kteří mají za sebou řadu
úspěšných knižních realizací i dalších uměleckých projektů. Výstava má interaktivní podobu, jejím cílem
je vtáhnout děti přímo doprostřed tvůrčího procesu ilustrace, dát jim šanci bavit se stejně kreativně jako
sami autoři. Projekt doprovodí tvůrčí dílny s některými autory. Více na www.lidice-memorial.cz.
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