ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Lidice
ročník XV - číslo 3
První lidická simultánka

V sobotu 22. ledna 2011 bylo v Lidické galerii
živo od samého rána. Vrcholily přípravy na
1. ročník "Lidické simultánky" s naší
mezinárodní velmistryní Kateřinou Němcovou.
Její aktuální ELO (bodové hodnocení
výkonnosti) je 2 297 a drží 3. místo v ČR
v kategorii ženy. To, že byla udělena tomuto
šachovému počinu záštita Anatolije Karpova,
byla již známá věc, ale jeho nahlášená osobní
účast s sebou nesla očekávání i obavy zároveň.
Opravdu přijede? A jaký je to člověk? Turnaje
se zúčastnilo 25 dětí, 6 děvčat a 19 chlapců.
Nejmladším účastníkem byl 6 letý Mikuláš
Toman z Prahy, nejdále putoval do Lidic Martin
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Nehyba, a to až z Hranic na Moravě. Nejvyšší
ELO měl kladenský Adam Čáp; na 3. a 23.
šachovnici usedli 2 ruští chlapci – Arsenij
Anaškin a Klement Bochenek. Prvních dvacet
dětí mělo své místo u šachovnice jisté, někteří
se to však dozvěděli až v Lidicích, neboť 5 dětí
se pro nemoc na poslední chvíli odhlásilo, mezi
nimi i první nasazený hráč ze Starého Města
nad Moravou Vojtěch Dobeš s ELO 2013.
Přesto dalších 5 dětí čekalo na svou šanci si
zahrát až na druhou linii. Mladí šachisté zasedli
k šachovnicím a napjatě čekali na příjezd
světového mistra v šachu ANATOLIJE
KARPOVA. A opravdu se dočkali. Chvilku před
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11.00 hodinou zastavila před Lidickou galerií
limuzína Ruského velvyslanectví a z ní
vystoupila delegace v čele s 1. tajemníkem
Vladimirem Fedorovem a také Anatolij Karpov!
Turnaj mohl začít. Slavnostní zahájení svým
přirozeným zpěvem moravské a ruské písně
projasnila Jana Chaloupková. Za přítomnosti
ruské
delegace,
generálního
partnera
a sponzora Unie herního průmyslu
zastoupeného Ivou Ruskovskou a Andrejem
Čírtkem, primátora města Kladna Dana Jiránka
se rozehrálo 20 jedinečných partií.
Bílé figury obsadili dva světově uznávaní mistři
šachu - Kateřina Němcová a Anatolij Karpov
ELO 2 619, za černé figury usedly děti. V sále
se rozhostilo ticho, bylo cítit soustředění, napětí,
očekávání a slyšet cvakání fotoaparátů
přítomných novinářů. Rodiče hráčů a přítomní
dospělí v úžasu pozorovali zaujetí dětí a
naprostý klid obou velmistrů. Těžce popsatelná
atmosféra, kdo tam nebyl a nezažil to, jen těžko
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si dokáže představit, co vše viselo ve vzduchu.
Černobílý koncert. Neuvěřitelné se zhruba
po 90 minutách stalo skutečností - dvě děti
uhrály nad oběma velmistry REMÍZU! Arsenij
Anaškin ELO 1721 a Kateřina Budíková ELO
1767, ta druhé šachovnici doslova kralovala.
Zachovala klid a rozvahu, zúročila své
dosavadní šachové zkušenosti, právě u ní se
Anatolij Karpov zastavoval nad partií
a přemýšlel nad svým protitahem nejčastěji.
Oběma velmistry byla vyhlášena nejlepší
hráčkou turnaje a odnesla si krásné velké
dřevěné šachy, které jí oba velmistři
vlastnoručně podepsali. Všechny děti dostaly
účastnický diplom podepsaný Anatolijem
Karpovem a Kateřinou Němcovou, spolu
s publikací Památníku Lidice. Především si však
zahrály s vynikajícími šachisty, kteří již v šachu
něco znamenají.
Náš cíl zprostředkovat šachově orientovaným
dětem tento osobní a jedinečný zážitek se tuto
sobotu zcela naplnil a to nás opravdu upřímně
těší. Po odehrání simultánky předal ředitel
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Památníku Lidice Anatoliji Karpovi nejvyšší
ocenění Památníku, kterým je stříbrný Pamětní
odznak. Byl mu udělen „za nezištnou spolupráci
s Památníkem Lidice, za propagující činnost Památníku v rámci celé České republiky,
za trvalé úsilí při propagaci šachového sportu
jako nástroje lidského porozumění v celém
světě a celoživotní uplatňování zásad fair play."
Ovšem náročný den pro A. Karpova a
K. Němcovou ani tím zdaleka nekončil. Absolvovali tiskovou konferenci a autogramiádu. Po
slavnostním obědě využil pan Karpov pozvání
starostky obce Lidice a setkal se s representací
obce v čele se starostkou Veronikou Kellerovou
a místostarostou Tomášem Skálou. Pan Karpov
také poskytl pracovní otisk své ruky. Ten bude
přepracován do křišťálové podoby. Ve svém
projevu pan Karpov vyjádřil přání, aby se v okolí
Lidic založila šachová škola, kterých existuje
po celém světě více jak stovka. Rád by s jejím
rozjezdem osobně pomohl a je tedy
na příslušných institucích, zda této výzvy někdy
využijí. Na závěr pobytu v Lidicích si oba velmistři, za doprovodu dvou přeživších lidických
dětí paní Šupíkové a pana Horešovského, prohlédli pietní území, zastavili se u sousoší zavražděných lidických dětí a u společného hrobu
lidických mužů. Se zájmem si prohlédli expozici
muzea a A. Karpovi při sledování výpovědí
přeživších lidických žen a dětí skanula po tváři
nejedna slza. Loučení před muzeem, již
za hluboké tmy, bylo dojemné a plné
opravdovosti ze strany hostů i pořadatelů.
Co si přát na závěr? Aby sem do Lidic našel
A. Karpov cestu i v příštích letech a aby tento
šachový turnaj pokračoval v takovém duchu, jakým letos začal a nabídl zúčastněným dětem
nezapomenutelný zážitek na celý život.
Poděkování patří všem účastníkům, Unii herního průmyslu, obecnímu úřadu, pamětníkům a
nakonec i pořadatelům v čele s obětavou Hanou
Juráskovou a rozhodčím Pavlem Bukem
z Buštěhradu. http://www.lidice-memorial.cz/
(fotografie z OÚ Lidice - Bohumil Kučera)
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František Slavík
Josef Vaněček
Irena Čtrnáctá
Jaroslav Eis
Jaroslava Skleničková

Jubilea
2. 3.
9. 3.
19. 3.
20. 3.
27. 3.

82 let
85 let
83 let
86 let
85 let

Vážení jubilanti, přejeme vám pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
Blahopřání k diamantové svatbě
▪ Manželé Ladislav (Láda) a Drahomíra (Drahuška)
Humlovi z Lidic, Oradourské ulice, oslaví 21. března
2011 60 let společného života.
60 let spolu, 60 let jedné velké lásky. K výročí Vaší
diamantové svatby z celého srdce blahopřejí
a za všechno děkují všichni, kteří vás mají rádi.
Ladislav, Magda, Vráťa, Květa, Martina, Barunka,
Vítek, Sváťa, Míša, Alena, Tomáš, Vláďa, Alena,
Robert, Oliver, Aneta, Martin, Adéla, Iveta, Standa,
Verunka, Michal, Honzík.
Poděkování
▪ Děkujeme OÚ a obecnímu zastupitelstvu za gratulace, květiny a dárky k našim narozeninám.
Anežka Jiránková a Stanislav Vyhlídka, OÁZA Lidice
▪ Děkuji zaměstnancům OÚ a všem zastupitelům za dárkový balíček k mým narozeninám, který mi
předala jejich jménem paní starostka Veronika Kellerová.
Marta Slavíková, Lidice 61
▪ Děkujeme Obecnímu úřadu a zastupitelstvu obce Lidice za blahopřání k naším narozeninám. Děkujeme panu Rambovi a paní starostce Kellerové za předání květin a dárků. Manželé Řečínských
Informace z OÚ
▪ Oznámení o kácení topolů v obci Lidice. České republiky a o změně a doplnění
Oznamujeme, že v době vegetačního klidu některých dalších zákonů, ve znění
dojde ke kácení topolů na cestě vedoucí pozdějších předpisů informují politické
v těsné blízkosti fotbalového hřiště p. č. strany politická hnutí, koalice a nezávislé
411/8. Tyto topoly je nutné pokácet z důvodu kandidáty, jejichž přihláška k registraci byla
hrozícícho nebezpečí a vzhledem k tomu, že registrována pro doplňovací volby do
se jedná o krátkověkou dřevinu.
Senátu Parlamentu ČR, které se budou konat
ve dnech 18. a 19. března 2011, o počtu a
▪ Doplňovací volby do Senátu Parlamentu
sídle volebních okrsků: Počet okrsků 1 Sídlo
ČR konané ve dnech 18. a 19. března 2011.
volebního okrsku č. 1: OÚ Lidice, ul. 10.
Obecní úřad v Lidicích. Informace o počtu a
června 1942 čp. 161, Lidice.
sídlech volebních okrsků. V souladu
s ustanovením § 14c písmena f) zákona č. V Lidicích dne 1. února 2011
247 /1995 Sb., o volbách do Parlamentu
Veronika Kellerová, starostka obce
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OBECNÍ ÚŘAD LIDICE
10. června 1942 čp. 161, 273 54 Lidice; tel.: 312 253 083, fax.: 312 253 079, e-mail:
lidice3@volny.cz; internet: http://www.obec-lidice.cz, čj. 102/2011
Vyřizuje: Ing. Vich, PRISVICH, s.r.o. V Lidicích dne 3. února 2011, tel. 241 444 053,
mobil 606 638 956

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Obecní úřad Lidice, jako pořizovatel příslušný k pořizování územního plánu (ÚP) Lidic
podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zajišťující územně plánovací činnost podle § 24
odst. 1 stavebního zákona na základě smlouvy s PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053,
v souladu s ust. § 47 odst. 2 stavebního zákona,

oznamuje
projednávání návrhu zadání územního plánu Lidice, jehož pořízení schválilo
Zastupitelstvo obce Lidice dne 17. května 2010.
Návrh zadání územního plánu Lidic, zpracovaný v únoru 2011 podle § 47 odst. 6
stavebního zákona a podle § 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, který stanoví hlavní cíle a požadavky na zpracování územního plánu Lidic, bude
vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení na
úřední desce, a to

od 8. února 2011 do 9. března 2011
na ►Obecním úřadu Lidice;
►internetových stránkách obce Lidice http://www.obec-lidice.cz
a výkonného pořizovatele PRISVICH, s.r.o. http://www.prisvich.cz
POUČENÍ: Ve lhůtě do 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání návrhu zadání ÚP
Lidic, tj. do 9. března 2011,
může každý uplatnit své připomínky. Připomínky se uplatňují u pořizovatele, Obecního úřadu
Lidice, písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle
§ 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat
předepsané náležitosti podání dle § 37 odst. 2 správního řádu. V souladu s § 47 odst. 2
stavebního zákona se k připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě nepřihlíží.
Na úřední desce Obecního úřadu Lidice
vyvěšeno: 7. února 2011
sejmuto: 10. března 2011
Veronika Kellerová v.r.
Další přílohy: viz. http://www.obec-lidice.cz
Důležitá informace z oficiálního webu obce Lidice
V poslední době jsme zaznamenali zájem o zasílání nově zveřejňovaných příspěvků na webu obce
Lidice. (http://www.obec-lidice.cz/). Zájemci mohou odeslat svoji e.mail adresu na kontakt:
email: bohumilkucera@seznam.cz (Pro případné odhlášení služby platí stejná adresa). Po
zveřejnění nových příspěvků naleznete ve své emailové schránce zprávu s aktivním odkazem na
nový příspěvek. Těším se na vás.
Bohumil Kučera
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Makotřasy pod rouškou času – 1. část
Kladenská univerzita třetího věku - Anna Michlová, Makotřasy 2004
Denně se dotýkat nohou míst kudy kráčela eneolitu kultury s nálevkovitými poháry je
historie není v Čechách vzácností. Vlastně není v Makotřasech zatím největší a nejzajímavější
možné vyhnout se dávným stopám a dělat nové sídliště ve středních Čechách.
Rozkládá se jihovýchodně od obce na širokém
sprašovém hřbetu mezi Lidickým a Dolanským
potokem. Ráz sídliště osvětlil záchranný
výzkum v roce 1961. Pomocných prací se
zúčastnili i někteří občané z Makotřas. Osídlení

v jejich obrysu. Makotřasy – bydlím tu asi
patnáct let a pomalu se seznamuji s prachem,
po kterém chodím. Usedlíci ukazují prstem
v místa, která dýchají tajemstvím, ale směr
jejich ukazováčků není stejný. Snad proto, že
historie je schovaná pod povrchem a neznalý

pozorovatel ji může jen tušit. Makotřasy a okolí
na mne působí zvláštním klidem.
Mák, ten vlčí červený, se občas zardí na lemu
polí. Ale pole máku, od kterých je snad název
obce, tady nenajdeme. Beru na pomoc knihy. Je
v nichplno rozporů. Z odborných výkladů
a názorů jsem vybrala co se mi hodilo a líbilo.
Můj výběr je laický, ale takový, jak si to na svých
toulkách představuji. Z doby staršího stupně

na tomto místě trvalo asi dvěstě let. Zajímavé
bylo zjištění, že toto sídliště bylo ohrazeno
příkopem. Pomocí geofyzikální prospekce byla
zachyceny dva. Starší příkop měl chránit část
osady, její majetek a dobytek. Táhl se
obloukovitě v délce 650 m. Mladší se rozkládal
na temeni sprašového hřbetu a vymezoval
čtverec o rozměru 300 x 300 m. Dnes ho
úhlopříčně protíná silnice Praha – Slaný. Bylo to
asi kultovní ohrazení. Spojení orného pole
s představami a světě vesmíru orientované
na slunovratové Slunce, nejsevernější východ
Měsíce a západ nejjasnější hvězdy v Orionu.
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Z této stavby vyplývá možnost, že tehdejší lidé dovedli vytvořit pravoúhlý trojúhelník V přepočtu se
dostaneme k číslu 365, které může znamenat počet dní v roce.

Nejvíce rozporů v knihách, které jsem měla
možnost si přečíst, se týká právě tohoto čtverce.
Je to zajímavá otázka, škoda, že ji ukrývá orná
půda. V roce 2000 v blízkých Tuchoměřicích
přinesl archeologický výzkum překvapivé odhalení. Bylo odkryto asi třicet kůlových jamek, tvořících kruhový objekt napojený na obdélníkový
půdorys.
Doba vzniku pravděpodobně pozdní eneolit.
Předpokládá se rituální funkce objektu a nabízí
se podoba s Makotřaským nálezem. Setkala
jsem se i s názorem, že Makotřaský čtverec
sloužil jako skladiště otroků a že vyzařuje negativní energii. Další názor přímo nepopírá funkci
objektu, ale zabývá se jeho zasazením do krajiny.
Upozorňuje na nedalekou buližníkovou skalku
zvanou Stará Zvonice, jejíž úpatí mohlo být obzorovým kalendářem k určování rovnodennosti
snad již lidem kultury nálevkovitých pohárů. Jiný
názor říká, že Makotřaský čtverec je zatím

v Evropě výjimečný jev, ve kterém je skrytá nejstarší výpověď o vysoké ekonomické, společenské, ideologické a intelektuální úrovní té doby.
Normální život probíhal asi mimo tuto plochu.
Až v pozdější době byl využíván k běžnému
sídlištnímu životu, jak o tom svědčí nálezy ve
stodvaceti sídlištních jamách. Byly zde nalézány
nálevkovité poháry a mísy. Čtyřuché a dvojuché
amfory.
Kultovní
nádobka
ve
tvaru
stylizovaného zvířete, snad berana. Zlomky
kamenných a kostěných nástrojů. Kousky
mazanice z chat a pecí. Nálezy a kresby
Zdeňka Buriana mi dovolují představit si člověka
té doby, žijícího v Makotřasech. Byl malé
drobné postavy. Dožíval se až sedmdesáti let.
Choval hovězí dobytek a pěstoval různé druhy
pšenice. Tkal látky. Zdobil se sponami a
náramky. Bydlel v prostorných chatách. Dobýval
kamennou surovinu a také se čile zabýval
karavanním obchodem. foto i obrázek autorka
(pokračování příště)
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Ženy, které se jmenují Lidice - Las mujeres que se llaman Lidice

Jmenuji se Lidice A. Candelario Matos. Narodila jsem se ve městě Mayaguez, které se nachází v centru západního pobřeží na ostrově
Puerto Rico. Jsem vdaná. Manžel se jmenuje
Cesar A. Candelario. Nyní bydlíme ve městě
San Juan, které je jedním z nejdůležitějších námořních přístavů ostrova. Puerto Rico je přidružený stát USA ležící v Karibském moři. Studovala jsem na Universitě pedagogickou školu.
Bakalářské vzdělávání v anglickém jazyce s titulem MA v sociální oblasti. Mluvím španělsky a
anglicky. Mám syna a dceru a tři vnoučata.
Cesar Rafael, Eduardo a vnučka Isabel. Pro

zajímavsot uvádím, že ve městě Ponce se
nachází Lidická ulice. Ráda bych s manželem
navštivila obec Lidice v roce 2013.
Cordialmente, Lidice Candelario
1. foto: manželé Lidice a Cesar první zleva
2. foto: manželé Lidice a Cesar s vnučkou

Pohlednice od sousedů z Makotřas - Masopust - 12. února 2011 - foto: P. Chalupa

Důležité upozornění OÚ Lidice - sběr nebezpečného odpadu
V souvislosti se sběrem nebezpečného odpadu v sobotu 12. března 2011 od 9.00 - 12.00 hod.
na parkovišti u MŠ Lidice oznamujeme, že do nebezpečného odpadu patří: baterie všech druhů,
včetně olověných akumulátorů, oleje, plechovky od barev, zářivky, výbojky, kyseliny, zásady, barvy, ředidla, lepidla, teploměry, pesticidy, fotochemikálie, elektronický odpad, lednice, čistící prostředky, zaolejované textilie a nádobky od sprejů.
Veronika Kellerová
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Mezinárodní den muzeí v Památníku Lidice

U příležitosti Mezinárodního dne muzeí ve středu 18. května 2011 bude
vstup do všech prostor muzea a galerie Památníku Lidice zdarma.
Tanky s názvem Lidice a Ležáky
V únorových dnech 2011 uplynulo 68 let od roz- Velitelem posádky tanku Lidice byl Miroslav
hodnutí zakoupit pro 1. Československý bojový Hecht a tanku Ležáky Ludvík Slivka. Oba tanky
prapor dva tanky T 34. Stalo se tak ve vlaku patřily ke starým typům T 34 s ráží 75 mm. Na
při přepravě praporu z výcvikového střediska v podzim roku 1943 již disponoval 1.
Buzuluku na frontu. Vojáci se rozhodli, že československý armádní sbor celkem 20 tanky,
vyberou mezi sebou peníze na jeden tank. zhruba polovina jich byla T 70 a polovina T 34.
Nakonec se podařilo shromáždit částku 100 Řada z nich měla své pojmenování, například
tisíc rublů, což umožnilo zakoupit tanky dva. Na Jan Žižka, Partyzán, Sokolovo, Praha apod.
jedné z četných zastávek vlaku, pravděpodobně Tank s názvem Lidice ukončil bojové nasazení
15. února 1943, velitelé uložili peníze do tamní na podzim roku 1944 v bitvě na Dukle. Po válce
Národní banky a prostřednictvím písemné byl z bojiště vyproštěn, restaurován a dnes je
žádosti pplk. Ludvíka Svobody požádali součástí expozice Vojenského historického
J. V. Stalina o přidělení dvou tanků. Tanky ústavu Praha v Lešanech.
vojáci symbolicky nazvali Lidice a Ležáky.
(publikováno 15. února 2011)
Památník Lidice se zúčastnil dvou veletrhů cestovního ruchu
Ve dnech 10. - 13. února 2011 se zástupce
Památníku Lidice Ing. Ančo Marinov zúčastnil "pod
křídly" Asociace cestovních kanceláří ČR veletrhu CR
Holiday World v Praze. V podobném termínu - 11. 13. února 2011 prezentovali zástupci PL NKP Lidice,
NKP Ležáky a KP Lety na veletrhu Regiony 2011 v
Lysé nad Labem. Po dobu konání veletrhů byly
návštěvníkům podávány podrobné informace o
činnosti a nových projektech příspěvkové organizace
MK ČR. Dne 11. ledna 2011 proběhla v Praze v
odpoledních hodinách prezentace Památníku Lidice
na hlavním prezentačním pódiu Asociace cestovních
kanceláří ČR, o kterou projevili zájem nejen dospělí
návštěvníci, ale také studenti. Díky vstřícnému
vedení veletrhu v Lysé nad Labem měli zástupci PL
možnost představit poslání památníků návštěvníkům

taktéž během prezentace v rámci doprovodného
programu, která proběhla dne 12. února 2011.
Podařilo se oslovit několik pedagogů a nabídnout jim
semináře pro pedagogy, které Památník Lidice
pořádá, stejně tak zástupci PL informovali zájemce
z řad studentů o Mezinárodní vědomostní soutěži
„Lidice pro 21. století“ a o projektu „Oběti a hrdinové“.
Účastníci veletrhu projevili zájem nejen o historii
pietních míst, ale též o současné projekty a aktuální
zejména medializovaná témata spojená se správou
památníků. Oproti předchozím ročníkům vzrostl
zájem o nabízenou literaturu . U prezentačního
stánku Památníku Lidice se zastavovali lidé, kteří již
navštívili nově zrekonstruované památníky a byli
s revitalizací velmi spokojeni. Mladí lidé většinou
ocenili audiovizuální podobu muzea v Lidicích.

9. února 2011 - Putovní výstava "Lety - život za plotem" měl svoji premiéru
Výstava popisuje předválečný život Romů Hrabaňová z Úřadu vlády pro záležitosti
v českých zemích a vývoj „Kárného pracovního romské menšiny, prosvětlily svým vystoupením
tábora I. Lety“ až k jeho proměně v „Cikánský děti z družiny při ZŠ Buštěhrad a z 5. ZŠ
tábor Lety“, který se stal v době druhé světové Kladno. Přítomni byli i někteří válku přeživší
války nuceným domovem desítek rodin. Tato lidičtí občané. Na tuto výstavu bude od 31.
výstava potrvá do 29. března 2011 a poté bude března 2011 ve výstavní síni IN MEMORIAM
od dubna představena v Muzeu Romské kultury tématicky navazovat výstava „Genocida Romů
v Brně. Vernisáž, které se zúčastnila i Gabriela v době 2. světové války.“
Informace převzaty z webových stránek Památníku Lidice - http://www.lidice-memorial.cz/
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Výstava Miloslav Troup - PŘÍBĚHY

Ve středu 16. února 2011 v 17 hodin byla otevřena v 1. patře Lidické galerie výstava obrazů a knižních ilustrací malíře Miloslava Troupa. Vernisáž proběhla za účasti náměstkyně ministra kultury
PhDr. Anny Matouškové, primátora města Kladna Dana Jiránka a dalších významných osobností.
Výstava bude k vidění až do 8. 5. 2011.
http://www.lidice-memorial.cz/
Lidická galerie – slavnostní otevření stálé expozice Lidické sbírky
O hodinu později byla slavnostně otevřena
ve zrekonstrovaném přízemí Lidické galerie
nová expozice „LIDICKÉ SBÍRKY“.
Památník Lidice spolu s Moravskou galerií v
Brně zahájil tuto výstavu za přítomnosti ředitele
Památníku Lidice Milouše Červenca, ředitele
Moravské galerie v Brně Marka Pokorného a

vzniku sbírky s důležitými osobnostmi, které se
o její vznik, vývoj a dnešní podobu zasloužily.
Naplňuje tak přání zakladatele sbírky Sira
Barnetta Strosse nechť „Osud Lidic není
zapomenut.“
U příležitosti otevření nové expozice bylo
představeno významné výtvarné dílo, které ač

kurátorky výstavy Ivony Kasalické. Slavnostního
aktu se zúčastnila náměstkyně ministra kultury
pro kulturní dědictví PhDr. Anna Matoušková,
ale také umělci, mezi nimi významný český
výtvarník Kurt Gebauer. Na vernisáži výstavy se
sešli zájemci o výtvarné umění z Lidic a
okolních obcí, také z Kladna i Prahy.
Sbírka obsahuje 444 výtvarných děl sebraných
za 44 let. Expozice respektuje historický kontext

není součástí sbírky, jistě bude zajímavostí,
kterou zájemci o výtvarné umění ocení. Jedná
se o obraz Františka Kupky „Dívka s patentkou.“
Majitelé tohoto známého obrazu chtěli realizovat
svůj úmysl představit toto významné dílo široké
veřejnosti. K tomuto představení si vybrali právě
Lidickou galerii, která svým posláním,
technickým vybavením i vřelým zájmem
o výtvarné umění tomuto úmyslu vyhovuje.
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Cílem nové expozice je ukázat výtvarná díla v historickém kontextu vzniku sbírky s důrazem
na důležité osobnosti, které se o její podobu zasloužily.
http://www.lidice-memorial.cz/
Křeslo pro Zdeňka Mahlera
Posluchače zaujalo jeho vyprávění o denících,
které si píše asi 60 let. V současné době jich archivuje 105. Denně si zapisuje vše, co důležitého se odehrálo v jeho životě. Vysvětloval
problém s Muchovou epopejí, která rozhodně
patří do Prahy a samozřejmě se zmínil i o kauze
spojené s vlastnictvím chrámu sv. Víta. Další
vydání jeho knihy věnované tomuto tématu se
právě dostává na pult knihkupectví. Poslední
otázka, na kterou odpovídal se týkala jeho
vztahu k vlasti a co pro něj dnes znamená
slovo vlastenectví.
Besedy se zúčastnili členové ČsOL Kladno,
ČSBS Kladno, ČSBS Lidice a za ČsOL Praha 5
Marie Tykalová. Zajímavé povídání sledovala i
herečka Jana Brejchová. Na závěr jsme pana
Mahlera požádali o zápis do naší kroniky a o
podpisy do jeho knihy Ano, Masaryk.
Eva Armeanová, předsedkyně ČsOL Kladno
V pondělí 31. ledna 2011 byla v rámci pořadů
Lidické zimní večery v Lidické galerii uspořádána beseda se Zdeňkem Mahlerem, který
usedl do Křesla pro hosty. Večerem provázel
Robert Tamchyna. Na klavír a hoboj hráli manželé Filovi.
Pan doktor Mahler hovořil o své práci,
o zajímavé spolupráci s Milošem Formanem,
8 měsíců se společně podíleli na vzniku filmu
Amadeus a do dnešních dní se pravidelně kontaktují prostřednictvím emailu. Vyměňují si informaci o kulturním a společenském dění
a také si posílají zábavné vtipy. Hovořil
o problémech se vznikem filmu o Emě Destinové, režiséru Krejčíkovi i o úspěšném promítání v českém centru v New Yorku. Vyprávěl
o svém vztahu k Lidicím, svoje Nokturno napsal
již v 50. letech. Původně měl o tento příběh
zájem i Miloš Forman, ale film nenatočil (fotografie vlevo: Zdeněk Mahler se spisovatelkou
z důvodu nedostatku finančních prostředků. Slávkou Kopeckou. fotografie vpravo: manželé
Film o Lidicích natočil režisér Petr Nikolaev Mahlerovi a Eva Armeanová, foto: Stanislav Pítr,
a premiéru bude mít letos 9. června.
předseda ZO ČSBS Kladno).
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Veřejná knihovna Lidice - informuje - nabídka z nových knih
Arnošt Lustig: OKAMŽIKY S OTOU PAVLEM
politickou scénu po druhé světové válce.
Vzpomínky na báječného člověka a spisovatele Vlasta Pittnerová: VESNICKÉ POVÍDKY. PoOtu Pavla jsou jako vídky, shrnuté do této knihy, vykreslují, jak je
teskná píseň s tomu u Vlasty Pittnerové obvyklé, drobné raradostnými akordy. dosti ale především starosti chudého venkova
Jsou to zážitky dvou ve "Žďárských horách." Zdaleka ne všechny žikamarádů, nádherné votní příběhy a peripetie končí dobře, ostatně
okamžiky
jejich tak, jak je tomu i v životě. Dojímavost některých
společného mládí, příběhů se mísí s tvrdostí selského stavu, dnes
které strávili prací v znovu vzkříšenou, která se zdá nepochopitelná
rozhlase, novinách a těm, kteří nikdy nepřetvářeli hlušinu na oranici,
časopisech a prvními ale naprosto není nutná za každou cenu.
pokusy na jejich
úspěšné
literární Těšíme se na Vaší návštěvu v knihovně.
Hana Vondráčková, Anna Vondráčková
dráze, kterou v případě Oty Pavla ukončila
Zdeněk Fous,
předčasná smrt. Kniha je zároveň dobovou
(www.obec-lidice.cz/knihovna-lidice/)
freskou charakterizující českou společenskou a
První Zpravodaj OÚ Lidice
Zpravodaj OÚ Lidice. Do konce roku vyšlo
celkem 5 čísel. Jedná se o měsíčník, který je
zdarma distribuován do každého lidického
domu. Rediguje jej zástupce starosty p. Marek Veselý“. Tolik tedy citace z kroniky.
Já k tomu ještě doplním, že s nápadem vydávat
bulletin pro občany přišla tehdejší tajemnice OÚ
Lidice paní Jaroslava Hanzlíková. V té době byl
starostou pan Jaroslav Skála, já jeho zástupce
(od voleb v roce 1994).
A tak se tedy započala éra tiskoviny, kterou čtou
i po 15 letech všichni občané Lidic a díky internetu i další lidé snad na celé zeměkouli.
V té době měl Zpravodaj zpravidla jenom čtyři
strany, počítače byly „v plenkách“, a tak se obrázky vlepovaly a celý měsíčník se rozmnožoval
na kopírce obecního úřadu. Poté se ručně skládal a roznášel do poštovních schránek každého
domu.
Marek Veselý

Historicky první Zpravodaj Obecního úřadu Lidice vyšel v srpnu roku 1995. V obecní kronice
je zapsáno: „Od srpna 1995 začal vycházet
Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011. Rozhodným okamžikem, ke
kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé v historii se budou sčítat
všechny země EU z nařízení Evropské komise v jeden společný rok. Náklady na sčítání lidu jsou v
České republice přibližně 250 Kč na osobu (tedy cca 10 EUR na jednoho obyvatele, což je při tomto
způsobu sčítání částka v Evropské Unii obvyklá ).
http://www.obec-lidice.cz/
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Výtvarná dílna v galerii 12. února 2011

Naše únorová výtvarná dílna se jmenovala pravěku a inspirací pro tvorbu dětí budou
OTISKY OKOLNÍHO SVĚTA a jak si na ní děti jeskynní malby. Dílna s názvem ČLOVĚK
vedly, můžete vidět alespoň zprostředkovaně A HISTORIE se uskuteční v sobotu 12. března
na několika fotografiích z tohoto pravidelného 2011 opět od 14.00 hodin.
výtvarného setkání. Za měsíc se chystáme do
foto i text: Marie Borová - Památník Lidice
Už se těšíte?

Já ano. Samozřejmě na sluníčko. Jak bylo hezky v neděli 13. února 2011, tak jsem neodolala a šla
na procházku. Bylo krásně, svítilo sluníčko a tak mně to lákalo fotit. Ale co? „Růžák“ známe ho
metr za metrem. Tak jsem zkusila fotografovat z jiného úhlu pohledu. Snad se to povedlo.
Libuše Doušová,Oáza
Odkaz na webové stránky Mateřské školy Lidice
Oznamujeme všem, kteří si hledáte
potřebné informace na internetu, že
MŠ Lidice má nové webové stránky.
http://www.ms-lidice.cz/.
Díky
panu
Ondřeji Novákovi, který pro MŠ vytvořil
stránky zdarma, se o naší školce dozvíte
mnoho zajímavého. Naleznete rubriky: o
škole, program, foto, akce, zápis, aktuálně.
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Rozhovor po internetu s Jirkou Černým ze Štemberkovy ulice aneb o přechodu smrti…
▪ Jirko, dozvěděl jsem se, že jsi byl v loňském prioritou obce a tudíž i operačního plánu
roce tj. 2010, v době sněhové nadílky, úklidu sněhu. A angažují se i občané, tamní
pravidelně viděn, jak chodíš za večera místní spolky či sportovní kluby. Proto ji
k autobusové zastávce s lopatou. Mohl bys to spíše udivilo, že v Lidicích sněhové bariéry
mně i čtenářům vysvětlit?
nikomu nevadily a nikdo je neřešil.
• Hned při první větší sněhové nadílce loň- ▪ Je zajímavé, že když napadne sníh, tak media
ské zimy (začátek ledna 2010) jsem jako hlásí kalamitu jen v Praze a okolí, v horách jako
chodec zažil v oblasti křižovatky u Památ- by se nechumelilo. Jak to bylo letos, ještě jsi
níku Lidice kolizi s automobilem. Chodník chodil s lopatou nebo už byl chodník proháod Lidic k zastávce byl zavátý hlubokým zený?
sněhem a nezbývalo než jít po krajnici • I letos jsem byl opět připraven vyrazit, ale
vozovky. Řidič rozjíždějícího se a na sněhu ukázalo se, že to není potřeba. Letos se
těžko ovladatelného automobilu mě přehlédl na chodce nezapomnělo a chodník vedoucí
a nehoda byla na světě. Oba jsme z toho byli k zastávce byl technikou protažen přímo
celkem otřesení. Naštěstí jsem si ze střetu vzorně. A ještě důležitější je, že i včas. Boodnesl jen pár modřin a naražených kostí. hužel, ale sníh není jediným faktorem zneKdyž jsem se večer vracel ze zastávky domů příjemňujícím život chodcům. Přechod přes
a chodník jsem našel v naprosto stejném pražskou silnici k zastávce považuji za exstavu jako ráno, neváhal jsem a vrátil se trémně nebezpečný po celý rok a za jakéhona místo s hrablem a lopatou. Nechtěl jsem, koliv počasí.
aby se můj zážitek opakoval. A tak jsem ▪ Mohl bys mi říci proč?
odhrabávání v rámci možností vykonával po • Intenzita provozu je v ranních a večerních
celý zbytek zimy, když se objevila nová špičkách velmi vysoká, řidiči nerespektují
sněhová pokrývka či závěje.
přednost chodců a dokonce ani omezení
▪ Tak si myslím, že tvé rozhodnutí pochopí rychlosti. Bezpečně přejít při takové jedoucí
každý, protože lépe chodit z vděčnosti s lopatou koloně vozovku je skutečně obtížné. Nejedprohazovat sníh, než skončit pod lopatou a mít nou jsme na vlastní oči viděli, jak do zastau křižovatky křížek. Mohu se zeptat, jak dlouho vujícího vozidla zezadu či z protisměru narati proházení zasněženého chodníku trvalo?
zilo vozidlo jiné, které u přechodu dobrzdit
• Samozřejmě záleželo na výšce pokrývky již nestačilo. Takže často se ani nedivím,
a kvalitě sněhu. V průměru mi však když řidiči odvahu zastavit nemají. Za tmy
odhrabání cestičky pro chodce v celém asi nebo nepříznivého počasí se riziko pochopi250 metrovém úseku od Lidic k zastávce telně násobí. Ostatně své mohou kromě
trvalo 3 hodiny.
chodců vyprávět i řidiči vyjíždějící na hlavní
▪ Umím si představit tvou přítelkyni Míšu, že silnici od Lidic nebo Buštěhradu.
jakmile se začal sypat sníh, tak už věděla, že ▪ O přechodu u autobusové zastávky se už říká,
musí počkat s večeří, až se vrátíš.
že je to „přechod smrti“. Své by mohli vyprávět i
• Jelikož i ona chodí na zastávku denně návštěníci, kteří do Lidic zavítají linkovým autoa byla i svědkem zmiňované nehody, tak vě- busem, a to vůbec raději nemluvím o dětech,
děla, že je to potřeba. Navíc pochází které jezdí pravidelně do škol v Kladně.
z Valašska a obyvatelé hor se nechovají ji- Zajímalo by mne jestli jsi na nebezpečnost
nak. Když je třeba, vyrazí. Dostupnost veřej- přechodu někoho upozornil. A jak vše dopadlo?
ných míst jako je třeba obchod či zastávka je • Nebezpečí si patrně uvědomují naprosto
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všichni, dnes je cesta na zastávku skutečně
jen pro otrlé. Bohužel, silnice je ve správě
kraje a ten v minulosti příliš ochoty k řešení
neprokázal. Pamatuji si na neúspěšnou
snahu místních (tak před pěti lety) prosadit
na přechodu semafor. Ale domnívám se, že
by stálo za to na tyto aktivity navázat a dále
hledat další alternativy akceptovatelné
pro všechny strany.

▪ Myslíš si, že by bylo nějaké vhodné řešení tohoto nebezpečného přechodu? Přechod je už
osvětlený, mluvilo se právě o nějaké signalizaci,
ale vždy to narazí na nějaký technický problém
a peníze. Ale věřím, že technika se řešit dá nakonec i peníze. Ztracený život už nikomu nevrátíš.
• Nejsem odborníkem na bezpečnost dopravy, ale jistě existuje celá řada více či
méně nákladných řešení. V daném úseku by
měl být zákaz předjíždění a dle mého soudu
ještě více snížena dovolená rychlost, která
by ale měla být hlavně dodržována. Moje
zkušenost je, že zpomalí-li některé vozidlo
a jede-li „na dvojku“, mnohdy chodec bezpečně přejde, aniž by celá kolona musela
zastavit. Dále by bylo vhodné přechod zvýraznit červenou barvou a úsek před přechodem doplnit vodorovnými bílými zdrsněnými
pruhy přes vozovku upozorňujícími na přibližování se k přechodu, jak jsme zvyklí to
někdy vídat ve městech. Asi o něco nákladnější řešení je vybudování inteligentního
přechodu, kdy světelná výstraha reaguje
na přítomnost chodce v blízkosti přechodu
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a upozorňuje řidiče na potřebu zpomalit.
Důležité je osvětlení nejen přechodu
samotného, ale i jeho okolí, aby byl chodec
vidět i v době, kdy se k přechodu blíží a je
v pohybu. Stojící chodec totiž často není vidět ani pod lampou. A jako úplně nejlepší, a
také nejnáročnější řešení, bych viděl přebudování celé křižovatky – např. na kruhový
objezd, který by pomohl i motoristům. A
kdyby chodci z Lidic silnici ani přecházet
nemuseli a autobusová zastávka pro oba
směry by se nacházela třeba v oblasti dnešního parkoviště. Když tam mohly zastavovat
kamiony u stánku s uzeninami, proč by tam
nemohl zastavovat autobus? K tomu uvedu
jen takovou perličku – současná lidická zastávka se nachází v katastru města
Buštěhrad, takže přesun zastávky do Lidic
by vlastně byl logickým krokem.
▪ Perlička opravdu zajímavá a když se vrátím
k samému začátku našeho rozhovoru, tak si
uvědomuji, proč v loňském roce nebyl chodník
od sněhu odklízen. Nepatří Lidicím, ale
Buštěhradu. O přesun zastávky do Lidic se nechá jenom snít. Vyslov další přání, co bys viděl
jako ideální řešení pro lidické občany?

• Budu-li ve svém snění pokračovat, představil bych si aspoň několik párů spojů
denně zajíždějících přímo do centra obce,
čímž by byla řešena nejen bezpečnost, ale
i docházková vzdálenost pro občany
s omezenou pohyblivostí.
▪ Jedná se i o další nebezpečný přechod z Lidic
do Buštěhradu a to je křižovatka nad lidickým
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hřištěm. Tam už oběti byly. Snížená rychlost
v tomto rovném úseku nic nevyřešila.
• Ne nadarmo patří „pražská“ silnice I/61
objektivně k nejnebezpečnějším v ČR – takto
je i uvedena na oficiálním seznamu „silnic
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smrti.“ Bohužel, ohleduplnost řidičů žádná
značka sama o sobě nevynutí. Přesto si
myslím, že bezpečnostními prvky v okolí
jsme schopni riziko snížit a osobně jsem
připraven být jakkoliv nápomocen. Jen je
třeba pro věc nadchnout i další správné
a kompetentní lidi. Byl bych moc rád, aby se
záležitost opět dostala k jednání a konečně
i k řešení a ta statistika se obrátila
pozitivním směrem.
▪ Jirko, děkuji za rozhovor. Přál bych si, aby se
tvé přání vyplnilo a nejen tobě, ale i ostatním,
kteří denně musí přecházet život ohrožující
křižovatky. Určitě bychom uvítali i jiné názory
čtenářů LZ, protože je nutné, aby se hledalo
bezpečné řešení obou přechodů přes silnici.
rozhovor připravil pro LZ: ▪Zdeněk Fous

fotografie přechodu křižovatky o poklidném víkendu v sobotu 12. února 2011: • Jirka Černý
Přehled kulturních představení Památníku Lidice připravovaných v rámci
“Lidických zimních večerů“ - BŘEZEN 2011
čtvrtek - 3. 3. 2011 od 18°° hod. Křeslo pro Ninu Divíškovou a Jana Kačera
večerem provází Robert Tamchyna, klavír Marcel Javorček
pondělí - 7. 3 .2011 od 18°° hod. Poetická zastavení
účinkuje: Musica Dolce Vita ve složení - Daniela Demuthová – mezzosoprán,
Žofie Vokálková – flétna, Zbyňka Šolcová – harfa, autorka básní
úterý - 22. 3. 2011 od 18°° hod. Křeslo pro Hanu Maciuchovou
večerem provází Robert Tamchyna, klavír Marcel Javorček
středa - 23. 3. 2011 od 18°° hod. Křeslo pro Marka Ebena
večerem provází Robert Tamchyna, klavír Marcel Javorček
čtvrtek - 31. 3. 2011 od 18°° hod.
Večer milostné poezie „Exulant z říše slůvek lásky“ - 1. premiéra
účinkují: Máša Málková, Martin Písařík, text Jan Mikeš, režie Tomáš Vondrovic
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