ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Lidice
ročník XV -

číslo 4

duben 2011 zdarma

Mateřské centrum LIDIČKY

Milé maminky, tatínci, babičky, dědečkové
a ostatní občané Lidic, rády bychom Vám touto
cestou představily nově vzniklé lidické občanské
sdružení Mateřské centrum Lidičky.
Prvním impulzem pro vznik tohoto projektu byl
dopis od paní Moniky Vaňhové, která oslovila
místní maminky dětí ve věku do tří let
s myšlenkou provozovat pro tyto děti herničku.
Paní Monika zařídila vše potřebné a tak jsme se
od února začaly s našimi dětmi scházet
v kulturním středisku Oáza.
Tato myšlenka nás však natolik nadchla, že
jsme se ji rozhodly nejen podpořit, ale i rozšířit.
Shodou okolností jsme se dozvěděly o možnosti
pronájmu nebytových prostor v budově Obec-

ního úřadu a tak se rozjela řada jednání, která
dala vzniknout v tuto chvíli již fungujícímu Mateřskému centru Lidičky.
Dne 15. března 2011 se konala první ustavující
a členská schůze našeho centra, kde proběhlo
schválení stanov mateřského centra a kde se
živě diskutovalo o náplni a činnosti našeho
sdružení. Této schůze se zúčastnila i paní starostka Veronika Kellerová.
Touto cestou bychom jí i všem členům obecního
zastupitelstva rády poděkovaly za velkou podporu i jejich nadšení pro tuto věc. Vzhledem
k tomu, že prostory v budově Obecního úřadu
vyžadují rekonstrukci, fungujeme zatím stále
v Oáze, kde se scházíme jednou týdně, a to ve
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středu vždy od 16.00 do 18.00 hodin. Od dubna
k herničce přidáváme cvičení pro nejmenší.
Jakmile se přestěhujeme do vlastních prostor,
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program bude rozšířen o mnoho dalších aktivit.
Mimo jiné plánujeme otevřít hudební školičku a
výtvarné dílničky pro děti asi od 1,5 roku. Rády
bychom také naši působnost zaměřily na rodiče
a prarodiče našich nejmenších, proto zde budou
probíhat i večery určené dospělým, jejichž náplní budou různé mini kurzy, přednášky, besedy
nebo například výtvarné činnosti.
Ač máme v názvu Mateřské centrum, chtěly bychom se zaměřit na celé rodiny a především na
zvýšení úrovně společenského a sousedského
života v naší obci. Rády bychom se tedy podílely na organizaci některých větších obecních
akcí a také zde plánujeme zavést akce nové.
Touto cestou také žádáme Vás, lidické občany,
o pomoc. V případě, že nám můžete poskytnout
jakýkoli dar materiální či finanční povahy, budeme Vám vděčné. Jsme nezisková organizace, tudíž veškeré zisky a dary budou použity
pouze na provoz a rozšiřování Mateřského cen-
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tra Lidičky, případně na chystané akce (ceny
pro děti apod.), V případě, že máte chuť nám
pomoci, obraťte se na paní Irenu Přibylovou
(email:
irenamala@seznam.cz).
Protože
internetové stránky našeho sdružení jsou teprve
ve vývoji, podrobnější informace Vám rády po-
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skytneme osobně. Předem všem děkujeme
za případnou pomoc a doufáme, že se k nám
brzy přijdete podívat.
Velmi se na Vás těšíme! Za Mateřské centrum
Lidičky, o.s. Irena Přibylová a Petra Radová
(Lidice, Josefa Štemberky čp.108 a čp.96)

Ráda bych chtěla poděkovat jménem celého obecního zastupitelstva paní Kašokové,
Macháčkové a Dvořákové za krásné hračky, které nám poskytly do Klubovničky pro maminky s dětmi v Oáze, kde se pravidelně s dětmi setkáváme každou středu. Děti byly
z hraček nadšené a určitě tyto hračky udělají ještě spoustu radosti dalším dětičkám.
Vzhledem k vzniklému Mateřskému centru Lidičky budou hračky nadále využívány
a přestěhovány do prostor Mateřského centra po jeho otevření.
Monika Vaňhová
Angličtina pro děti v Lidicích

Obecní úřad Lidice organizuje od letošního
školního roku kurz angličtiny pro děti
ve středisku Oáza v Lidicích.
Již od prvních lekcí si tato školička našla své
věrné příznivce, lekce vede Amie, rodilá mluvčí
z USA.
Výuka trvá 60 minut vždy každé první úterý
v měsíci. Paní Amie dovede úžasným
způsobem děti zaujmout, hodinka takové
angličtiny je vlastně hodinkou her. Hlavním
tématem každé lekce jsou tři písmena, děti se
učí jejich výslovnost a několik slovíček,
začínajících těmito písmeny.
Samozřejmě nechybí ani muzika - při poslechu
anglických písniček děti procvičují části těla, učí
se znát jména zvířátek. Minulá lekce
připomínala malou ZOO, děti si vybíraly

z velkého množství figurek své zvířátko, posílaly
mezi sebou a za chvíli uměly všechna zvířátka
v angličtině.
Umí už představit sami sebe i svého kamaráda,
naučily se znát i barvy věcí kolem sebe, to vše
se zajímavými pomůckami, které si Amie
pro děti připraví.
Takové vyučování tedy uteče jako voda, závěr
patří malé dílničce - děti malují, vybarvují,
nalepují či popisují obrázek, který souvisí
s tématem dané lekce, a tento svůj malý
výrobek si jako dárek odnášejí s sebou domů.
Těšíme se, že se přidáte a přijdete si hrát a také
se něco nového naučit.
Příští lekce bude 5. dubna 2011 od 16.00 hodin.
Jana Rambová
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Usnesení zastupitelstva obce Lidice č. 4/2011
Na 4. veřejném zasedání zastupitelstva obce
Lidice konaném dne 7. 3. 2011 bylo přijato toto
usnesení:
1) Zastupitelstvo obce schválilo:
a) členy kulturní komise pana Zdeňka Fouse,
paní Michaelu Indrákovou
b) žádost paní Ing. Petry Radové na pronájem
nebytových prostor v objektu OÚ Lidice
c) žádost pana JUDr. Milouše Červencla
o souhlas s noční produkcí ( odvysílání
premiéry filmu)
d) návrh na konání svateb mimo obřadní
prostory a poplatky s tímto spojené
e) zplnomocnění Martiny Toulcové na uzavírání
smluv na pronájem hrobového místa
f) rozpočet na rok 2011
g) snížení odměn pro OZ
h) podání žádosti o dotaci z dotačního
programu ROP a spolufinancování projektu
„Lidice – stavební úpravy mateřské školy“
prostřednictvím mikroregionu Údolí lidického
potoka, vzhledem ke spádovosti obce
Makotřasy
i) žádost organizace Střediska memento Lidice
o.p.s. o finanční dotaci
Tomáš Skála
místostarosta obce

j) žádost organizace Českého rybářského svazu
Lidice o finanční dotaci
k) žádost paní Kohoutové na prodloužení
nájemní smlouvy
l) ověřovatele pana Bohumila Kučeru a paní
Ing. Moniku Vaňhovou MBA
m) změnu pořadí programu
n) spolupráci s paní Ing. arch. Irenou Pátkovou
na zhotovení projektu
2) Zastupitelstvo obce pověřilo:
a) starostu obce podáním žádosti o dotaci
na rozšíření a rekonstrukci MŠ
z programu ROP
b) starostu obce podpisem smlouvy s paní
Ing. arch. Irenou Pátkovou na zhotovení
projektu
c) starostu obce prodloužením a podpisem
nájemní smlouvy s paní Kohoutovou
3) Zastupitelstvo obce neschválilo:
a) spolupráci s Probačním a mediačním
střediskem ČR Kladno

Veronika Kellerová
starosta obce
Pozvánka na Čarodějnice

zapsala: Martina Toulcová

Obecní zastupitelstvo Lidice a Mateřské centrum
LIDIČKY srdečně zvou na Pálení čarodějnic.
Sraz dětí i dospělých je v sobotu 30. dubna 2011 v 19.00
hod. před budovou Obecního úřadu. Hlavním bodem
programu bude lampionový průvod k připravené
hranici u sportovního rybníka. V čele tradičního
průvodu poneseme paní Zimu, kterou obřadně spálíme
v 19:30 hod. Pro děti budou nově připraveny dětské
soutěže se sladkou odměnou a samozřejmě již tradiční
čarodějné balíčky a opékání buřtíků. Příjemnou
novinkou pro dospělé bude možnost zakoupení nápojů
a drobného občerstvení u hranice. Výtěžek této akce
bude věnován na aktivity Mateřského centra Lidičky.
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Velikonoční výstava v OÁZE
OÁZA Lidice zve Přijďte se s námi velikonočně naladit!
nejen občany Lidic K vidění budou nejrůznější ručně dělané výna tradiční prodejní robky zejména s velikonoční tématikou a jarními
velikonoční výstavu, motivy. V nabídce budou i drobné dárečky
která se letos koná ruční výroby pro jakoukoli příležitost (malovaná
týden před
vajíčka, pletené a háčkované výrobky, košíky,
Velikonocemi.
šperky z korálku, a jiné)
To je v pátek Pokud byste sami chtěli na výstavu přispět
15. dubna od 10.00 vlastními výrobky nebo víte o někom šikovném,
do 19.00 hod. a kdo něco hezkého umí vytvořit a byl by ochoten
v sobotu 16. dubna nám to na velikonoční výstavě ukázat či nabídod 9.00 do 16.00 hod. nout k prodeji, budeme všichni moc rádi.
Přijďte se podívat, jak šikovní jsou někteří z nás!
(Kontakt: 737 832 005)
Přijďte získat inspiraci k velikonoční výzdobě!
Určitě přijďte, těší se na vás celá OÁZA.
Výtvarná dílna v Lidické galerii
V sobotu 12. března 2011 se na dílně s názvem ČLOVĚK A HISTORIE malovalo jako v pravěku. Inspirací pro malé výtvarníky byly jeskynní malby vytvořené před tisíci lety. Kromě vlastních děl, které
si děti odnesly domů, vznikla i společná jeskynní malba, kterou si můžete prohlédnout na fotografii.
Marie Borová – Památník Lidice
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Jubilea
Ladislav Žemla
16. 4.
86 let
Jaroslava Dusilová
27. 4.
81 let
Miloslava Balatová
29. 4.
70 let
Všem našim jubilantům si dovolujeme popřát ke krásným narozeninám hodně zdraví a štěstí.
Blahopřání k diamantové svatbě

Před 60 lety dne 15. března si řekli na Staroměstské radnici v Praze své ANO, manželé Jaroslava a Čestmír Skleničkovi. V sobotu 2. dubna 2011 v 11. 00 hodin si vše zopakují v obřadní
síni Obecního úřadu v Lidicích. Blahopřejeme.
Poděkování
• Děkuji ZO ČSBS za přání k narozeninám, květiny a pěkný dárek předaný sestrou Janou
Hanzlíkovou a Maruškou Šupíkovou. Děkuji za milou návštěvu. Také bych chtěla poděkovat OÚ
Lidice za milé přání a darek.
Milada Cábová
• Děkujeme všem za milá přání k naší diamantové svatbě.

Manžele Humlovi

• Upřímně děkuji OÚ Lidice za milé přání a dárky k mému jubileu, které mi osobně přinesla starostka obce paní Veronika Kellerová.
Josef Vaněček
• Milá paní starostko Veroniko a všichni z Lidic. Obdržela jsem od vás březnový Zpravodaj. Mám
velkou radost. Bude to pro moji rodinu a hlavně naše vnoučata hezká památka. Vážím si toho, že
ve vašem Zpravodaji vyšel článek v rubrice „Ženy, které se jmenují Lidice“, kde se o mne psalo.
Věřím, že se mi splní přání a v roce 2013 uvidím Lidice a setkám se s vámi všemi.
Z Puerto Rico děkuje a pozdravuje, Lidice A. Candelario Matos
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Milí přátelé v Lidicích, zaměstnanci radnice
i paní starostko Veroniko Kellerová. Obdržela
jsem únorový Zpravodaj OÚ Lidice. Byla jsem
tak vzrušená, když jsem ve schránce objevila
obálku s poštovním razítkem Lidice. Máme
všichni velkou radost a hlavně děti, synek Hiram
a dcera Lidicita.
Ona měla v ten den právě 9. narozeniny, takže
jí to moc potěšilo. Zpravodaj vezme ukázat své
paní učitelce i spolužákům ve škole. Už ví, kde
jsou Lidice. Jméno vaší i „naší“ obce ona také
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hrdě nosí. Z filmového štábu filmu Lidice jsme
obdržely čepici s logem Lidice – žijí dál. Manžel
nás vyfotil. Posíláme vám naše fotografie.
Na snímku ukazuje Lidicita, že jsme obě Lidice.
Já se narodila v Mexiku a dcera už v USA, kde
nyní ve městě Dallas bydlíme. Děkujeme také
našemu milému příteli Zdeňku Fousovi, který
nám toto milé překvapení nachystal. Muchas
gracias.
Pozdravujeme všechny děti i dospělé v Lidicích.
Lidice Edith Mendizabal, Dallas, USA

Zprávy z OÁZY Lidice

Paní Dufková

Paní Doušová

Tak se nám pomalu blíží jaro. To je pro nás
v Oáze signál na dodělávání výrobků z různých
materiálů pro soutěž „Šikovné ruce našich seniorů.“ Ta se koná každý rok v Lysé nad Labem.
Vloni jsme obdrželi 4. místo ve fotografické

soutěži. Letos máme připravené fotografie
i spoustu různých výrobků. Ještě stále tvoříme.
Držte nám palce. Po soutěži vám ukážeme
s čím jsme soutěžili a jak to dopadlo.
Za obyvatele OÁZY Doušová Libuše
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Makotřasy pod rouškou času – 2. část (závěr)
Kladenská univerzita třetího věku - Anna Michlová, Makotřasy 2004
Ve starším stupni doby bronzové k nám byla
dovážena z alpské oblasti surová měď ve tvaru
hřiven tj. těžkých otevřených kruhů. Několik hřiven bylo nalezeno při hlubší orbě mezi Ma-

kotřasy a Běloky. Zajímavý je nález zbytků pece
na tavení mědi, měděné strusky a zlomek kelímku, ve kterém byla měď tavena. Je to dosud
nejstarší doklad kovolitectví v Čechách.

Do přechodné fáze mezi knovízskou a bylanskou kulturou patří dva železné kroužky nalezené v kostrovém hrobě. Záchranným výzkumem v roce 1961 byla objevena pětice kostrových hrobů s bronzovými a železnými náramky,
nánožníky, nákrčníky a šatovými sponami. Ráz
výbavy je klade do 3. století př.n.l. Do 2. století
př.n.l. patří skupina šestnácti hrobů. Jsou v nich
části opasků, jak bronzových, tak železných
článků. Sapropelitové náramky, spony a jantarové korálky.
Ve dvou hrobech byli pochováni bojovníci se
svou zbrojí: železným mečem, oštěpem i štítem.
U jednoho byla nalezena hliněná váza vytočená
na hrnčířském kruhu. Prohlížím si nákres náramku a spon. Udivuje mě elegantní tvar, jemné
zdobení a u spon navíc funkčnost, která se
promítá do dnešní doby. Střepy nalezené mezi
Makotřasy a Lidicemi ukazují, že tu bylo sídliště
Markomanů, ale také osada, kterou lze datovat
do 7. – 8. století n.l. Východně od Bělockého
háje byl nalezen hrob s nádobkami tzv. praž-

ského typu, tj. nejstarší slovanskou keramikou
z 9. a 10. století.
Meč a tyglík na tavení mědi můžeme vidět
v Kladenském muzeu. Ostatní nalezené předměty jsou v Národním muzeu v Praze
a v Muzeu ve Slaném. Stojím na břidlicové
skalce uprostřed vesnice. Pode mnou se dělí
silnice na Středokluky a do Lidic. Na obzoru
za mnou se stáčí na Běloky. Je slunné
odpoledne. V dálce na západní straně vidím
věžáky kladenského sídliště. Na severovýchodě
ztrácející se v barvě polí pomrkává okno
Okořské věže. Jsou dny, kdy věž najdete a jindy
vystoupí z barevného obložení a zazáří
na pozdrav. Kolem mne na tupém vrcholu stojí
asi dvanáct stavení. Na první pohled po tvrzi ani
památky. A přece. Někde přede mnou v nádvoří
se tyčila mohutná válcová věž. Rozhlížím se,
kde asi stála obytná čtvercová stavba
palácového typu. Ale nohy míjí jen zasypané
sklepy. Pomalu vycházím pomyslnou brá-nou
ve východní části, jejíž zbytky jsou skryty
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v malé zahrádce. Za silnicí stávala jedna ze
dvou hlásek, které tvrz chránily. Klidný tok
potoka, přitékajícího od Lidic, zamlčuje, že
napájel pět rybníků kolem vsi. V případě potřeby
se naplnil vodou příkop s valy, který je ještě
dnes patrný na jižní straně skalky. Padací most
lze jen tušit. Také ves byla opevněna, jak to
dosvědčují zbytky druhé hlásky a kamenných
valů v severní části obce. Makotřasy se
připomínají již roku 1318 a tvrz ve vizitačním
protokolu lidické fary v roce 1379. Jejími
zakladateli byli vladykové z Makotřas. Měla
výhodnou polohu. Blízko ní vedla cesta z Prahy
na Slaný, do Saska a dál na Falc. Před rokem
1415 získal Makotřasy bohatý pražský kupec
a radní na Starém Městě pražském Petr
Meziříčský. Byl stoupencem císaře Zikmunda
a povolal na tvrz královskou posádku, aby
kontrolovala přístup ku Praze. Krátce před
bitvou na Vítkově asi 23. května 1420 byla tvrz
vypálena husity ze Slánska, Lounska
a Žatecka, aby císař nezískal důležitý opěrný
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bod. Přitom uhořel katolický farář Mikuláš
Václavů ze Středokluk a kněz Václav. Zprávu
o tom podává Husitská kronika Vavřince
z Březové. Petrovi Meziříčskému Pražané tvrz
a makotřaské zboží zabavili. K statku tehdy
náležely vsi Makotřasy, část Hřebče, Středokluk
a Bělok, poddaní v Lidicích a Zájezdě.
Ve druhé polovině 15. století se obnovená tvrz
dostala do rukou šlechty. Na přelomu 15. a 16.
století ji získali buštěhradští Kolovratové. Tvrz
pustla a v roce 1732 byly zbytky zbořeny
a zdivo použito při stavbě chlévů v poplužním
dvoře v Buštěhradě.
Tajná chodba spojující tvrz s hradem Okořem je
zatím jenom fantazií zdejších rodáků. I když své
přesvědčení dokládají propadnutím zeminy
na dvoře domku v místě tvrziště. Vracím
se úzkou pěšinkou a z neexistujících hradeb
se dívám na pohádkový západ slunce. Pouť
časem nekončí. Otevírá se dalším dějům,
v nichž Makotřasy hrají svoji roli.
(obrázky namalovala autorka)
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MDŽ v Památníku Lidice

Muži z Památníku blahopřáli ženám k jejich svátku, poděkovali za spolupráci a připravili pro ně
posezení s hudbou. Muzikanti přijeli až z Hřivic na Lounsku a navázali tak na své účinkování při
MDŽ v minulém roce.
http://www.lidice-memorial.cz/
Památník Lidice na veletrhu cestovního ruchu v Ostravě
k nejhezčím na území České republiky. Protože
se výstaviště nachází hned v centru Ostravy,
vedla tato poloha k velké účasti nejen vystavovatelů, ale hlavně návštěvníků. Díky strategické
poloze reprezentačního stánku PL, byli zástupci
PL schopni odbavit zhruba sedmdesát zájemců
denně.
Přínos veletrhu byl jistě již v samotné účasti
na něm. Protože se PL letos zúčastnil poprvé,

Památník Lidice měl díky vstřícnému postoji vedení Výstaviště Černá louka možnost zdarma
prezentovat jím spravovaná pietní místa - památníky ve vlastním prezentačním stánku
v bezprostřední blízkosti hlavního prezentačního pódia. Pavilony Ostravského výstaviště,
stejně tak jako jejich vybavenost, patří

upoutal na sebe pozornost již tím, že do tak
vzdáleného regionu vůbec dorazil a měl návštěvníkům skutečně co nabídnout. Spousta
z nich netušila, jakými změnami všechna pietní
místa za poslední roky prošla. A protože se
chtěli přesvědčit „na vlastní oči“, nejeden z nich
přislíbil návštěvu. (publikováno 15. 3. 2011)
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Vzpomínka na modlitbu za zemřelého Arnošta Lustiga
V sobotu 26. 2. 2011 jsem se zúčastnila spo- vzpomínali i na jeho bratra Otu Pavla. Paní
lečně se Stanislavem Pítrem porady předsedů Hana pronesla krásnou větu, že ví, že se dnes
ČsOL. Seděla jsem vedle Myry Zelinkové, která
nás informovala o úmrtí Arnošta Lustiga.
Pohřeb se konal 28. 2. 2011 na Novém židovském hřbitově ve Strašnicích. Spolu s ním tam
odpočívají i další židovští spisovatelé například
Franz Kafka, Ota Pavel, Max Brod či Jiří Orten.
Sobota 5. 3. 2011 byl zajímavý den. Dostali
jsme pozvání do Španělské synagogy, kde se
od 14.00 hod. konala modlitba za Arnošta
Lustiga. Rodina a přátelé přišli, aby se rozloučili
s Arnoštem Lustigem. Modlitba zazněla z úst
rabína Karola Sidona. Po skončení modlitby zazněla vyznání celé řady hostů, kteří si ho vážili
a měli ho rádi. Jeho dílo, prožitky z Terezína
a
koncentračních
táborů
Osvětim
a Buchenwald, ale i jeho moudrost a smysl pro
humor připomněl izraelský velvyslanec Jaakov
Levy, velvyslanec USA Norman Eisen, ministr
kultury Jiří Besser. Herečka Eliška Balzerová
mu zazpívala píseň ze hry Shapira, kterou pro
divadlo Na Fidlovačce napsal rabín Karol Sidon.
Premiéra byla stanovena na 10. března 2011 s ním přišel i Ota rozloučit.
a Arnošt Lustig se na ni moc těšil. Jeho syn Kdysi jsem s Arnoštem Lustigem hovořila o své
Pepi mu slíbil, že ho do divadla dopraví třeba tetě Sylvě Rajtrové, studentce septimy
v kolečkovém křesle. Moc litovala, že se roudnického gymnázia, která byla zatčena
premiéry nedožil. Jiří Suchý s Jitkou v červnu 1942 a převezena do Terezína. Po
Molavcovou zazpívali píseň Život je jen náhoda. třech měsících byla propuštěna, a protože
Milou vzpomínku přednesl Viktor Preiss, Karel gestapo zachytilo moták, který posílala do
Vágner, Václav Hudeček. O zajímavých Terezína židovské dívce, ve kterém bylo
besedách se studenty v USA hovořila napsáno ať vydrží, že i pro ni bude brzy svítit
předsedkyně sdružení ANO pro Evropu Monika sluníčko. Následně byla zatčena a převezena
Pajerová a další vzpomínali na nezapomenu- do koncentračního tábora Osvětim – Birkenau,
telná setkání a jeho oblíbené anekdoty. Martina kde v 18 letech byla umučena. Když jsem mu
Kociánová přečetla osobní dopis od Jana ukazovala její fotku, kde byla ještě plná života,
Fischera, bývalého premiéra ČR, který se ne- usmál se a řekl: „Měla hezké oči a rty – takové
mohl zúčastnit.
do srdíčka.“
Po skončení modlitby jsme hovořili se sestrou Byla jsem první z rodiny, kdo našel odvahu
Arnošta Lustiga Hanou a vyprávěli jí, že na Ar- a v roce 2009 navštívila Osvětim. Dlouho jsem
nošta jsme vzpomínali dvakrát v měsíci lednu se nemohla z hrůzného zážitku vzpamatovat.
při návštěvě manželů Huga a Ely Pavlových. O to víc jsem obdivovala životní elán Arnošta
Hugo pečlivě sleduje veškeré dění a zajímal se Lustiga. Uvědomila jsem si, že tak jako Polák
o jeho zdravotní stav a společně jsme za- Marian Kolodziej, který byl jako devatenáctiletý
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mladík již v roce 1940 uvězněn v koncentračním
táboře Osvětim – Birkenau se z těchto hrůz
musel „vymalovat“. Jeho obrazy jsou živým
svědectvím každodenního nelidského utrpení
osvětimského pekla. Arnošt Lustig se z toho, jak
Fotografie: Bc. Stanislav Pítr
předseda ZO ČSBS Kladno
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se říká musel „vypsat.“ Literární i životní odkaz
tohoto neobyčejného člověka bude oslovovat
i další generace. Má zásluhu na tom, že se podařilo „vězeňským číslům“ navrátit lidskou důstojnost. Byl to velký bojovník, dokázal bojovat
nejen za války, ale vlastně do posledních okamžiků svého života. Rozloučení a modlitby
za zemřelé bývají smutné, ale na Arnošta
Lustiga všichni vzpomínali s láskou a úsměvem.
Arnošt by to jistě ocenil. Možná by řekl: „Ty
bejku, bylo to dobré, jsem rád, že jste se dokázali společně zasmát. Teď už se na Vás budu
jen dívat, jak to tady beze mne zvládnete.“
Za mne osobně, ale i za další naše členy, válečné veterány, politické vězně a jejich pozůstalé chci vyjádřit přesvědčení, že uděláme
vše proto, aby se slova vlastenectví, čest, poctivost a hrdinství nestávaly jen prázdnými pojmy.
Pokud chcete uctít jeho památku, můžete poskytnout pomoc stejně nemocným jako byl Arnošt Lustig na konto Nadačního fondu: Janele
č. ú. 285 608 285 608 369/0800.
Peníze budou využity ve prospěch oddělení klinické hematologie z FN Královské Vinohrady
v Praze.
text: Mgr. Eva Armeanová
předsedkyně ČsOL Kladno

foto str. 11 - sestra Arnošta Lustiga paní Hana v rozhovoru s Evou Armeanovou,
foto str. 12 - setkání s paní Monikou Pajerovou, předsedkyní sdružení ANO pro Evropu
Výsledky voleb do Senátu v Lidicích 18. – 19. března 2011
Právě ukončené 1. kolo voleb do Senátu Parla- rozhodovat mezi dvěma kandidáty – Jiřím Dienmentu ČR (18. a 19. března 2011) přineslo stbierem (ČSSD) a Danem Jiránkem (ODS).
v Lidicích tyto výsledky: 1. Mgr. Dienstbier Jiří – Kompletní výsledky je možné získat na webo33,56 %, 2. Ing. Bobošíková Jana – 27,97 % vých stránkách www.volby.cz. Pětičlenná okrsa 3. Ing. Jiránek Dan – 23,07 %. Překvapivé je ková volební komise pracovala ve složení (abepouze umístění kandidátky Jany Bobošíkové, cedně): Pavel Horešovský, Veronika Kučerová,
která v rámci celého volebního obvodu Kladno Věra Šobíšková, Marie Šupíková, Marek Veselý
získala pouze 7,29 % hlasů (a je na 5. místě).
a zapisovatelka Michaela Holubová. Všem čleVolební účast v Lidicích byla nízká – z 377 nům děkuji za jejich práci a milou společnost
oprávněných voličů jich k volebním urnám přišlo a věřím, že podobně „na výbornou“ zvládneme
143, což představuje necelých 38 %. Ve srov- i 2. kolo voleb (25. a 26. března).
nání s celým volebním obvodem (23 %) je však
„tradičně“ vyšší. Za týden se tedy bude
Marek Veselý, předseda volební komise Lidice
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Veřejná knihovna Lidice - informuje - nabídka z nových knih
úplně jiné starosti. Mladý turista David jako by
se do země propadl. Říká se, že byl unesen,
a někteří dokonce tvrdí, že v tom mají prsty mimozemšťané. Qwilleran si neví rady, dokud ho
přímo netrkne, že Koko sedává noc co noc
na okně a pozoruje hvězdy. A pak se i jemu konečně rozsvítí...
JAK BYLO MALÉ RŮŽOVÉ SLŮNĚ JEDNOU
VELMI SMUTNÉ A JAK VŠECHNO DOBŘE
DOPADLO:
Monika Weitze, Ilustrace: Eric Battut
Malé růžové slůně Beno mělo nejlepšího přítele
Freda. Jednoho dne se Fredova rodina odstěhovala a ti dva se museli rozloučit. Beno byl
velmi smutný, nechtěl si už ani hrát. Naštěstí si
sova Heuréka věděla rady a malé růžové slůně
je opět šťastné…
Melita Denková: ČESKÉ POHÁDKY. Pohádky
Karla Jaromíra Erbena a Boženy Němcové.
Tato publikace přináší nejkrásnější české pohádky pro děti i dospělé.

HLEDÁNÍ RADOSTI: František Nepil
František Nepil patří k nejoblíbenějším vypravěčům druhé poloviny
minulého století. Jeho
drobné i rozsáhlejší
prózy spojoval jemný,
moudrý, laskavý humor,
s
nímž
nahlížel
na okolní svět, na jeho
kladné
i
záporné
stránky. Měl rád lidi,
rodný kraj, přírodu,
historii… Všude tam čerpal inspiraci a hledal
radost. Drobné prózy, které z manželovy
pozůstalosti vybrala paní Zdenka Nepilová,
doprovodil ilustracemi jeho dlouholetý přítel
malíř Karel Franta.
KOČKA, KTERÁ VIDĚLA HVĚZDY:
Lilian Jackson Braun
Většina obyvatel Moose County se zabývá přípravami na velké letní dostihy, avšak Jim
Qwilleran a jeho siamský kocour Koko mají

Těšíme se na Vaší návštěvu v knihovně. Hana Vondráčková, Anna Vondráčková, Zdeněk Fous,
pátek: od 16.00 – 18.00 hodin
(www.obec-lidice.cz/knihovna-lidice/)
Informace od starostky
Vážení spoluobčané, obdrželi jsme dopis od
Policie ČR v Unhošti, npor. Ing.BC. Petr Bůžek,
vedoucí OOP Unhošť, kam spadá i naše obec
Lidice se žádostí o spolupráci a součinnost.
V tomto dopise se mimo jiné píše, že v poslední
době se Policie ČR v Unhošti potýká s nárůstem
(i když ne ve veliké míře) trestné činnosti,
převážně majetkového charakteru, vloupání
do vozidel, domů, chat a krádeže vozidel).
I když služební obvod OOP Unhoštˇ patří ke
klidnějším místům, s menším nápadem trestné
činnosti, tak i zde jsou někdy uváděné trestné
činy páchány. Na základě provedených analýz
a šetření bylo zjištěno, že trestné činnosti se
převážně dopouštějí osoby dojíždějící z Kladna
a Slánska a nežijí v naší obci a ani v blízkém

okolí. Proto Policie apeluje na místní občany,
aby si řádně zabezpečovali svůj majetek a
ve vozidle zbytečně nenechávali své věci, a aby
si všímali i svého okolí, podezřelých lidí a všeho
dalšího, co může uškodit, jak jim, tak
i sousedům. Jakýkoliv poznatek a to jak
k trestné činnosti, podezřelým osobám, je
možno, a to i anonymně,
ohlásit na linku 158 nebo
974 873 574 (OOP
UNHOŠŤ). Každý poznatek
Policie ČR rádi přivítají
a budou se snažit naši
bezpečnost a ochranu zajistit co nejlepším
a nejsvědomitějším způsobem.
Veronika Kellerová., starostka obce
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Ženy, které se jmenují Lidice - Las mujeres que se llaman Lidice

Jmenuji se Lidice Yadira Sarria Solis, zkráceně mi říkají přátelé Lidice Lis. Narodila jsem
se v Havaně na Kubě 24. dubna 1972. (Nyní žiji
s rodinou v Argentině ve městě Buenos Aires).
V době mého dětství byl v Havaně “Dům československého přátelství” a tam jsme všechny
dívky a ženy jménem Lidice, byly registrované.
V tomto domě byla také galerie, kde jsem viděla
výstavu fotografií z Československa.
Byla jsem ještě malá holka. Pamatuji si, že jsem
tam dostala knihu “Lidice žijí.” Po přečtení knihy
jsem se dozvěděla celý tragický příběh o této
obci, po které mne rodiče pojmenovali. Nemohla
jsem uvěřit, že se mohlo něco takového v Evropě stát. Že všichni muži, i když podle věku, i
chlapci, byli zastřeleni. Ženy poslány do koncentračního tábora. 82 dětí bylo plynem zavražděno. Jen asi 17 dětem se podařilo přežít válku,
protože byly dány na převýchovu do německých
rodin. Celá obec byla vyhlazena a zmizela z povrchu zemského. Začala jsem být na své jméno
hrdá a přála jsem si jednou se do nových Lidic
podívat a uctít tak památku všech zavražděných
občanů.
Když mi bylo 15 let, tak mi toto přání rodiče splnili. 16. srpna 1987 jsme přistáli na letišti
v Praze - Ruzyně. Tentýž den jsme se ubytovali
v pražském hotelu, na jehož jméno si už
nevzpomínám. Druhý den, a to bylo 17. srpna,
jsme navštívili obec Lidice. Byla jsem
u společného hrobu lidických mužů, kde jsem
položila růži, také jsem byla v muzeu a viděla

film i některé předměty, které se z obce Lidice
zachovaly. Vím, že tam byla vrata od kostela.
Také jsem viděla v glorietu věčný plamen.
V muzeu mne provázely ženy, které přežily
útrapy koncentračního tábora Ravensbrück.
Viděla jsem nové Lidice i kulturní dům, kde jsem
si prohlédla Mezinárodní dětskou výtvarnou výstavu. Zde byly krásné obrázky dětí z celého
světa a také dětí z Kuby.
Z Lidic jsme pokračovali do města Terezín, kde
bylo za 2. světové války ghetto pro Židy.
Dozvěděla jsem se pravdu o holocaustu. Byla
jsem ze všeho moc smutná a nemohla uvěřit, že
se něco podobného mohlo stát. Další den jsme
věnovali prohlídce krásného města Praha.
Viděla jsem kostel Pražského Jezulátka, Karlův
most, a další pamětihodnosti města.
Staroměstský orloj byl právě v opravě.
Následující den jsme odjeli do města na jehož
jméno si nemohu vzpomenout, snad se
jmenovalo Rakonic (poznámka: jednalo se
o město Rakovník). V dalších dnech jsme
navštívili
Moravu,
město
Olomouc
a pokračovali jsme až na Slovensko do města
Bratislava. Dodnes si pamatuji několik českých
slov, POZOR, SVATBA, VODA a PANÍ.
Nesmím však zapomenout na návštěvu města
Plzeň a moc dobré plzeňské pivo, hi, hi, hi,
musím se při vzpomínce smát, protože to pivo
mi velice chutnalo a pořád chutná i v Argentině.
Zdeňku, tak to jsem ti napsala všechno, na co si
nejvíce vzpomínám. Dnes je mi 38 let, mám
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rodinu, syna a jsem šťastná, že se mi splnilo
přání a viděla jsem nové Lidice i některá města
v tehdejším Československu. Ve světě se stále
říká Československo, protože, co je Česká
republika, tak to málokdo ví.
Z Buenos Aires do Lidic vás všechny, za celou
svou rodinou, pozdravuje Vaše
Lidice Lis
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P. S. Posílám fotografie na kterých mne manžel
vyfotil v čepici, kterou jsem dostala z filmového
štábu filmu Lidice. Poslal mi ji producent filmu
pan Adam Dvořák. Mám z ní velkou radost. Líbí
se i mým přátelům, kteří se vyptávají na mé
jméno i na slova, která jsou česky vepsaná
v logu. LIDICE žijí dál. připravil: Zdeněk Fous

21. března 2011 – první jarní den u valašské trnky na pietním území v Lidicích

Děti z Mateřské školy v Lidicích navštívily Pilnou v roce 2007. Trnce se u nás daří velmi
v pondělí 21. března, v první jarní den, švestku, dobře. Druhá trnka roste na školní zahradě
nebo-li valašsky trnku. Dar od dětí ze Základní v Liptále. Děti z Lidic posílají pozdravy kamaráškoly z Liptálu na Valašsku. Tato švetka byla dům do Liptálu na Valašsko. Ahoj, ahoj, ahoj…
vysazena vychovatelkou školní družiny Petrou foto: Soňa Macháčková, ředitelka MŠ Lidice
Čerstvé pasterované mléko a mléčné výrobky přímo z farmy
Každý pátek do Lidic zajíždí rozvozové auto z farem Radonice a Holubice, které se hlásí
znělkou bučících krav a zvoněním zvonců. Můžete si zde zakoupit čerstvé mléčné výrobky:
pasterované čerstvé mléko, čerstvý selský sýr, balkánský sýr, selský jogurt či specialitu „dnešní
sýr.“ Vše je baleno ve speciálních a praktických obalech. První zastávka rozvozového auta
je v pátek od 18.20 – 18.30 hod. před Mateřskou školou, od 18.25 – 18.30 hod. před OÁZOU.
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Informace z OÚ
Oznamujeme naši občanům, že v úterý 5. dubna 2011 bude zahájen svoz BIOODPADU. BIO
popelnice se začnou svážet od tohoto dne a budou sváženy následně celý rok a to vždy
v úterý - sudý týden.
Čtenáři nám píší
nad hřištěm přechodu do Buštěhradu a zpět je
otázkou, buď dopravní signalizace pro chodce
a nebo mimo úrovňovým přechodem
pro chodce a kolaře, a toto řešit ve finanční
rozvaze společně s MěÚ Buštěhrad!!!! Otázka,
kolik bylo usmrceno na tomto přechodu občanů
Buštěhradu a Lidic za posledních 5 let??? Toto
je můj názor k Vašemu rozhovoru s p. Jirkou
Černým.
S pozdravem a přeji krásný den Petr Macháček
Osady Ležáků , čp. 114, Lidice.
P. S. Nejsem dopravní expert, ale, že se jich
Se zájmem jsem si přečetl celý Zpravodaj č. 3. válí zbytečně na všech úřadech. Tak, jde mi to
Zaujal mne článek o přechodech smrti a jsem ale hodně proti mému selskému rozumu a vadí!
jako profesionální řidič od r. 1967 bez nehod Nepotřebuji jejich předražené kecy!
pro!!!
Zdravím a přeji krásný den pane Fous! Velmi
Udělat zastávku pravidelné dopravy obce Lidice děkuji za Vaší odpověď k mému názoru na toto
v oblasti bezpečného parkoviště tam, kde jsou téma. Nevidím žádný důvod, proč byste nemohl
stánky občerstvení, v katastru Lidice a to zveřejnit mojí email adresu.
z Kladna a Prahy! Nevím, který ing. dopravy Byl jsem mile překvapen, že se udělala
a nebo střední dopravní, BC vysoká /idiot/, dopravní opatření v naší obci. To, že někteří
velmi nebezpečný přechod navrhnul a který řidiči nedodržují rychlost při průjezdu Lidic,
není využíván obyvateli Buštěhradu. V zájmu a zvláště na Hřebeč, velmi ohrožuje děti a staré
to ne jen hlavně občanů Lidic, ale i návštěvníků lidi v obci, mne velmi rozčiluje. To je
Památníku Lidice a školní mládeže a jejich bezohlednost řidičů!
dopravní bezpečnosti. Tato zastávka autobusů Když může Policie a strážníci kontrolovat
by měla velmi malé náklady na přemístění rychlost v Buštěhradě, proč ne taky preventivně
a nebo nové stavby, proti vybudování v Lidicích zvláště u MŠ?
kruhového objezdu. Dopravní vybudované
S pozdravem, Petr Macháček
značky ponechat!!! Co se týče přechodu silnice
e.mail: daggan@seznam.cz
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