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Natáčení v Lidicích.

12. srpna 2010 tak, jak bylo anoncováno v ČT a
na webových stránkách Památníku Lidice jsem
měl možnost zúčastnit se natáčení filmu „Lidice“.
Jediným „strašidlem“ se mohlo stát počasí. Snad
prozřetelnost tomu chtěla, vědoma si místa
událostí, které se tu v červnu 1942 udály, počasí
bylo nádherné a místy snad i slunce více
připalovalo. Překvapením pro mne byla poměrně
velká účast, na webu psali o 500 lidech, já si
myslím, že možná nechybělo moc do tisícovky
účastníků. Nevím jak pro ostatní, ale pro mne to
byly skoro 2 hodiny příjemných chvil. Tak, jak
jsem se mohl dívat do tváří komparzistů, kteří
zde včetně mě měli znázornit první poválečnou
Tryznu za oběti Lidic, které se tehdy zúčastnilo
165 tisíc lidí, drtivá většina svým výrazem ve
mne vyvolala velmi pozitivní dojem. Cítil jsem to
zvláště, když nás pomocníci filmového štábu
podle režie přestavovali a sestavovali. Všechno
v klidu, bez protestů, uvolněně, jakoby
s vědomím důležitosti tohoto natáčení. Pozitivní
a doslova fascinující byl pro mě počet mladých
lidí. Nechci mluvit o velkém počtu nás,

příslušníků mužského pohlaví, upoutal mě však
velký počet dívek, mladších i starších žen a
mohu říci i velmi krásných. Podle mého názoru
mám proto jen jedno vysvětlení. Ženy se svojí
senzibilitou jsou daleko vnímavější k takovým
událostem, jako se stala v Lidicích a zvláště
jedná-li se o životy dětí. Uvědomil jsem si, že
naše a nejen naše společnost nedoceňuje
význam těchto nositelek života. Skoro dvě
hodiny strávené při natáčení filmu, pohled na
překrásný areál Památníku Lidice, včetně
impozantního díla sochařky M. Uchytilové, ve
mne upevnily přesvědčení, že nesmíme
zapomínat na hrůzy, které se zde staly a svým
postojem zabránit, aby se již nikdy a nikde něco
takového
neopakovalo.
Děkuji
vedení
Památníku Lidice, filmovému štábu a zvláště
jeho pomocníkům, kteří nás tak citlivě vedli, že
jsem se mohl na natáčení filmu „Lidice“ alespoň
malinkou měrou podílet.
Předseda české části Kruhu přátel česko-německého
porozumění.
Bohumil Řeřicha, Lubenec
(foto: strana 1,2- zdroj: facebook-skupina LIDICE)
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Členové ČsOL a ČSBS Kladno se zúčastnili natáčení filmu o Lidicích
O film Lidice jsem se zajímala od samého (dle osobní vzpomínky poručíka Sajnera, který
začátku. Novelu Nokturno jsem si přečetla a přivezl lidické ženy). Před 65. lety se smuteční

Vyznamenání režisérova dědečka
tryzny zúčastnilo 160 000 lidí z celé republiky,
projev přednesl prezident Edvard Beneš.
Režisér Petr Nikolaev s Evou Armeanovou

velmi mne zaujala. Autor Zdeněk Mahler
napsal volnou variaci na téma lidické tragedie a
tento námět si rozhodně zaslouží pozornost
filmařů. Jako vždy, hlavní problém, se kterým se
musela produkce potýkat, byly finanční
prostředky. Další komplikací bylo onemocnění
režisérky Alice Nellis. Naštěstí se režie ujal Petr
Nikolaev a již koncem července začalo
natáčení.
Na den natáčení 12. 8. 2010 jsme se
všichni těšili. Z Kladna byly vypraveny 2
autobusy a spolu s ostatními asi 500
komparsisty jsme se zapojili do natáčení scény,
která dokumentuje tryznu z 10. 6. 1945.
Vzhledem k tomu, že se očekávala velká účast,
byl na lidické pláni krátce po osvobození v
květnu 1945 vytýčen prostor a bylo posekáno
žito pro další přípravy k 3. výročí vyhlazení Lidic

s kameramanem Antoniem Riestrou
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Přítomni byli i další čelní představitelé ČSR a
hosté ze zahraničí. Také tohoto natáčení se
zúčastnili lidé z různých míst naší republiky.
Z Plzně přijela Sylvie Klanová, dcera
akademické sochařky Marie Uchytilové, která
má k Lidicím velmi blízký vztah. Její maminka
vytvořila známé sousoší lidických dětí, dílo
tvořila postupně po dobu 30 let.

Miloslava Kalibová
Během natáčení se našel čas i na popovídání
se sestrou Miloslavou Kalibovou, členkou naší
organizace ČSBS.
Tato lidická žena, která má 88 let si velmi
dobře pamatuje veškeré události. Poskytla také
rozhovor do České televize a redaktorům
českých deníků. Rovněž tak pan Antonín

Nešpor, syn Anny Nešporové, lidické ženy,
která pocházela z rodu Horáků, přiblížil
přítomným novinářům svoje osobní vzpomínky.
Ve vzácné chvilce volna mezi natáčením jsem s
panem režisérem hovořila mimo jiné o jeho
dědečkovi legionáři, což ho velmi potěšilo.
Ukázal nám fotografii svého dědečka a
vyznamenání, které stále nosí u sebe. Legionář
Alois Tolar bojoval jako důstojník na italské
frontě a v době heydrichiády byl popraven
v Kounicových kolejích.
Srdečně jsem si pohovořila i s mexickým
kameramanem Antoniem Riestrou, který si
velmi váží toho, že se může podílet na vzniku
filmu Lidice. Oba nám napsali své osobní
vyznání do naší kroniky. Pan režisér ho zakončil
větou „Význam legionářů chápu s rostoucím
věkem čím dál víc“.
Po skončení rekonstrukce davové scény, která
se natáčela na Zimově a Rákosově louce,
začalo natáčení dalšího děje filmu. Příchod
lidických žen na tribunu, hornická kapela, projev
a příchod hlavní postavy – Šímy, kterou
ztvárňuje Karel Roden.
Natáčení provázelo slunečné počasí, což bylo
příjemné, ale po delší době také únavné.
Pohodovou atmosféru vytvořil nejen pan režisér
Petr Nikolaev, ale i producent Adam Dvořák,
dále David Strangi a ostatní členové filmového
štábu.
Natáčení bude probíhat až do konce roku. Již
nyní se těšíme na premiéru, která se uskuteční
9. června příštího roku v Lidicích.
Přesvědčili jsme se na vlastní oči, že i 15. den
natáčení je vytvářen „srdcem“ a to je moc dobře
jak pro pamětníky, tak současnou i budoucí
generaci.
Samolepku s textem „Podporuji český film –
Lidice v kině i díky mně“ rovněž nalepíme do
naší kroniky.
Mgr.

zprava: Petra Sedláčková,
Antonín Nešpor, František Kloubek
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Eva

ČsOL Kladno,

Armeanová,

místopředsedkyně

foto na str. 3: Bc. Stanislav Pítr
předseda ZO ČSBS Kladno,
foto na str. 4: Památník Lidice
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Usnesení zastupitelstva obce Lidice č. 42
Na 42. veřejném zasedání zastupitelstva obce Lidice
konaném dne 21.7.2010 bylo přijato toto usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Lidice schvaluje a/ úpravu
vydané změny č. 1RP obce Lidice podle „Pokynů
pro úpravu čistopisu změny č. 1 RP Lidice“, uvedených v příloze č. 6 tohoto usnesení, zpracovaných pořizovatelem na základě vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 1 RP obce Lidice a rozhodnutí o námitkách s tím, že se nejedná o podstatnou úpravu, vyžadující opakované
veřejné projednání podle § 67 odst. 6 stavebního
zákona. b/ aby starosta obce ve spolupráci s JUDr.
Šlehoferovou připravil dopracování dodatků a Zástavní smlouvy, a po té předložil ke schválení.
c/ účetní závěrku a závěrečný účet obce Lidice za
rok 2009. d/ doplnění mandátní smlouvy mezi obcí
Lidice a JUDr. Vladimírou Krupičkovou. e/ výrok
auditora o přezkoumání hospodaření a ověření
účetní závěrky obce Lidice za rok 2009. f/ uzavření
„Mandátní smlouvy“ mezi obcí Lidice a JUDr.
Vladimírou Krupičkovou po doplnění do Článku 1 a to:
vyjma stavební činnosti, kterou zajišťuje Ing. Zdeněk
Krupička. g/ dle § 67 a § 68 odst. 1 zákona 128/2000
Sb., o obcích v platném znění, že počet členů
budoucího zastupitelstva obce bude 7 členů.
h/ příspěvek ve výši 6.400,- Kč pro TJ SOKOL Lidice
na pořádání turnaje v kopané. i/ vypracování
projektové dokumentace na rekonstrukci střechy
Obecního úřadu. j/ rozšíření projektové dokumentace
na akci „Odbahnění tůně na Lidickém potoce“ o
projekt revitalizace potoka a obnovy mokřadů. k/ fi.
MAKE, aby provedla opravu propadlé komunikace a
chodníku vedoucí k autobusové zastávce.
2. Zastupitelstvo obce Lidice vydává: a/ změnu č.
1 Regulačního plánu obce Lidice (zhotovitel
MILOTA Kladno, spol.s r.o. IČ 47550961, projektant
Ing. arch. Zdeněk Gottfried, autorizovaný architekt
ČKA 02424) postupem podle § 171 a násl. správního
řádu, a v souladu s § 6 odst. 5 písm. d) a § 62 odst. 1
stavebního zákona, ve formě opatření obecné
povahy č. 1/2010 uvedené v příloze č. 1 tohoto
usnesení. 3. Zastupitelstvo obce Lidice ověřilo:
a/ návrh změny č. 1 Regulačního plánu obce
Lidice podle § 69 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“) a konstatuje, že * není v rozporu
s výsledky projednání, jak je doloženo v přílohách č.
2 a 5 tohoto usnesení 1/3 *není v rozporu

s požadavky uvedenými v § 68 odst. 1 stavebního
zákona a to s Regulačnim plánem obce Lidice,
schváleným dne 20. prosince 2006 zastupitelstvem
obce Lidice v těch částech, které nejsou dotčeny
změnou č.1 RP obce Lidice není v rozporu s cíli a
úkoly územního plánování, uvedenými v § 18 a 19
stavebního zákona, a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území
s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
právních předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní
a technickou infrast se stanovisky dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů, jak je doloženo
v přílohách č. 2 a 5 tohoto usnesení, popřípadě
s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů dotčených osob. 4. Zastupitelstvo obce Lidice rozhodlo: o námitkách osob (§
67 odst. 4 stavebního zákona) uvedených v § 85
odst.1 a 2 stavebního zákona a uplatněných k návrhu
změny. 1 RP obce Lidice podle § 172 odst. 5 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), jak je uvedeno
pod bodem 8 textové části A odůvodnění opatření
obecné povahy č. 1/2010 v příloze č. 1 tohoto
usnesení. 5. Zastupitelstvo obce Lidice ukládá
starostovi: 1. oznámit veřejnou vyhláškou podle §
25 správního řádu vydání opatření obecné povahy č.
1/2010, změny č.1 RP Lidice, v souladu s § 173 odst.
1 správního řádu a vyznačit jeho účinnost.
2. zabezpečit zpracování pěti vyhotovení „čistopisu“
změny č. 1 RP obce Lidice v souladu s Pokyny
uvedenými v příloze č.6 tohoto usnesení.
3. poskytnout změnu č. 1 RP obce Lidice,
opatřenou záznamem o účinnosti, stavebnímu úřadu,
úřadu územního plánování a krajskému úřadu.
4. zveřejnit, způsobem umožňujícím dálkový přístup,
údaje o vydané změně č. 1 RP obce Lidice a
místech, kdeje možné do dokumentace a její
dokladové dokumentace nahlížet, a oznámit tuto
informaci jednotlivě dotčeným orgánům neuvedeným
v předchozím bodu. 5. zpracovat registrační list
změny č. 1 RP obce Lidice a podat návrh krajskému
úřadu na vložení jeho dat do evidence územně plánovací činnosti. 6. zabezpečit archivování úplného elaborátu změny č. 1 RP obce Lidice, včetně dokladů a
písemností dokládajících proces pořizování.
1. Zastupitelstvo obce Lidice bere na vědomí:
a/ informaci pořizovatele k dokumentům
*vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č.
1 RP obce Lidice uvedené v příloze č. 2 tohoto
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usnesení *pokyny pro úpravu návrhu změny č. 1 RP Obce Lidice vyhodnocení veřejného projednání návrhu
změny č.1. RP obce Lidice, uvedené v příloze č. 5 tohoto usnesení. b/ uspořádání „Sportovně rodinného dne“
14.8. 2010 na hřišti TJ SOKOL Lidice. c/ odložení žádosti pana Židlického o odkoupení bývalého zahradnictví.
d/ možnost získání dotace z programu „Zelená úsporám“ pro budovy veřejného sektoru. e/ žádost na
Pozemkový úřad o vytyčení polní cesty vedoucí od obce k hřebečskému větrolamu. f/ nespokojenost
s vedením prodejny potravin, zaslání dopisu panu Procházkovi. 1. Zastupitelstvo obce Lidice neschvaluje:
a/ bezplatné převedení pozemků na Krajský úřad. 1. Zastupitelstvo obce Lidice pověřuje: a/ místostarostku
obce paní Kellerovou jednáním s fi. REA a dalšími firmami ohledně zpracování projektové dokumentace,
geodetického zaměření a energetického auditu.

Lidice 21.7. 2010 - starosta obce: Tomáš Skála, místostarostka obce: Veronika Kellerová
zapsal: Miroslav Čermák - tajemník OÚ
Upozornění!!!
Vážení občané, vzhledem k častým přívalovým dešťům, jež trápí naši republiku, jsme pro
jistotu nechali zkontrolovat a vyčistit kanály v obci.
Bohužel jsme zjistili, že několik kanálů v obci sloužilo v minulosti jako odpadní místo pro
zbytky betonu a jiného stavebního materiálu, kterým byly tyto kanály ucpané. Proto vás
prosíme, nelejte do kanálů nic, co tam nepatří a dohlédněte i na stavební firmy, které si
objednáváte, mohlo by dojít k vašemu nebo sousedovu vyplavení.
Děkujeme. Starosta a obecní zastupitelstvo
Dopis z Mexika
Milý pane Fous! Přijměte srdečný pozdrav z Mexika
spolu s díky za zasílání Lidického zpravodaje
v elektronické podobě, jehož četba mne vždy přenáší
do milých a dalekých Lidic, na než
nepřestáváme vděčně vzpomínat... Můj syn se právě
nachází na dvouměsíční "zkušené" u rodičů na
Vysočině a já se moc těším jeho krásné češtině...
Tady v Mexiku, na konci školního roku, Jeníček
připravil pro své šestileté spolužáky krásné povídání o
Lidicích – své účasti ve výtvarné soutěži, ale i osudu
lidických dětí, doprovázené textem a fotografiemi.
Většina jeho spolužáků nicméně hovořila na témata
nejrůznější pro děti atraktivní zvířeny (žraloků,
velryb...) či přírodních úkazů (vodopádů,...), a tudíž
jsem se stěží mohla vyhnout Jeníčkovu tázání, neboť
iniciativa chtě nechtě vzešla a vždy vzchází z mé
strany: "Maminko, proč spolu stále mluvíme o
lidických dětech? Proč nepřipravíme něco podobného
jako ostatní?"
Nu, a maminka, která je neustále vystavená dotazům
obdobným, protože je tou jedinou "exotickou"
maminkou česky mluvící, jíž nikdo vyjma Jeníčka
nerozumí, se snažila synovi vysvětlit, že je záhodno,
aby on coby odvážný cestovatel, kterému se
naskytla výjimečná příležitost navštívit tak daleké
končiny za stejně výjimečných okolností, přiblížil svým
mexickým kamarádům děti české: ty dnešní ze hře-

jivé buštěhradské školy, a zejména pak smutný osud
a památku oněch osmdesáti dvou lidických dětí, které
se staly oběťmi z těch nejkrutějších během války, jež
je dětem mexickým příliš vzdálená, v čase i prostoru,
ale i v historických souvislostech (a tudíž stěží
pochopitelná), a že pouze a výlučně v období míru
mohou děti nerušeně malovat krásné a veselé
obrázky... Pane Fous, dovolila bych se na Vás při této
přiležitosti obrátit s velkou prosbou ohledně článku,
který připravuji na téma Lidic: „Ve středu 27. května
2009, během předávání cen 37. MDVV, moji rodiče
potkali v lipové aleji paní, která hledala houby; jednalo
se o ženu, která přežila lidickou tragédii. Rodiče se
však té paní nezeptali na její jméno. Zdá se, že ona i
její sestry prožily hrůznou zkušenost koncentračního
tábora. Bohužel, její sestry už nežily...“ Já tímto
rozjímáním uvádím můj článek a ráda bych uvedla
jméno oné Lidické ženy... Byla bych Vám nesmírně
vděčna, pokud by bylo možno je zjistit...
Irena Chytrá, Mexiko – 12. srpna 2010
*Poznámka redakce: Vážení čtenáři, pokud byste
mohli paní Ireně Chytré z Mexika sdělit jméno Lidické
ženy, o které se zmiňuje, je možné zavolat na telefon
312 253 230 nebo mobil 604 929 169, a my bychom ji
vše e.mailem poslali. Děkujeme! Redakce LZ
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František Musel
Petruška Doffková

Jubilea
23.9.
30.9.

94 let
70 let

Milí jubilanti, přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí a osobní spokojenosti k Vašim krásným
narozeninám.
SPORTOVNĚ RODINNÝ DEN aneb pokus o zavedení nové tradice

Při ranním pohledu na sobotní oblohu dne 14.
srpna 2010 jsem si nemohla nepovzdychnout,
vždyť večer v předpovědi počasí slibovali
sluníčko a 30°C, ale skutečnost byla jiná.
Mraky, semtam i dešťová kapka a chladno.
A v Lidicích nás čekal „Sportovně rodiný den
aneb pokus o zavedení nové tradice.“ Ale ani
ranní liják neodradil sportovně milovné lidické
občany a děti, kteří přišli na lidické hřiště.

Kladno a na třetí příčce se umístili OZzáci
(obecní zastupitelstvo OÚ Lidice) ve složení:
starosta Tomáš Skála, Václav Hanf, Josef
Mareš a Miroslav Ramba.
Dětem se věnoval klaun Michal Jonák, který v
mžiku dokázal proměnit nafouknutý balónek ve
zvířátko, mašinku či autíčko. Také děti soutěžily
v žonglování s roztočeným talířem na hůlce a ve
sportovních disciplínách.

Našeho nohejbalového turnaje se zúčastnilo 7
tříčlených družstev nejen z Lidic, ale i z
Pleteného Újezda, Kladna i ze Zájezdu.
Na účastníky čekaly poháry, rum, koňakové
špičky, věnec buřtů a energetické nápoje. První
místo vybojovala trojice složená z lidických
fotbalistů mužstva B, za ním skončil tým Poldi

Náš den zakončila hudební skupina ORION,
která se svými písničkami dokázala potěšit i
pobavit.
Doufáme, že se všem zúčastněným na hřišti
líbilo, a že jsme všichni společně strávili
příjemný den a užili spoustu legrace.
Veronika Kellerová, místostarostka
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O Rusalce a „Lesní žínce“ z Lidic
Večerní nebe nad některými vybranými zámky v
Čechách a na Moravě rozezněl v prázdninových
měsících nešťastný nářek vodní víly Rusalky.
Tento nápad se zrodil v hlavě Pavly Filipové z
umělecké agentury ArtTriton, která po domluvě s
předními českými operními pěvci ze Státní opery
Praha, Moravského divadla v Olomouci či z Národního moravskoslezského divadla v Ostravě a
s několika zámeckými kastelány připravila letní
sérii představení, při kterých zazní v zámeckých
zahradách či na nádvořích Dvořákova opera
Rusalka
doprovázena
padesátičlenným
orchestrem pod taktovkou šéfdirigenta Jihočeského divadla Martina Peschika.
Možná se divíte, jak to souvisí s Lidicemi. Hned
vám to vysvětlím. Po boku špičkových pěvců
Andrey Kalivodové, Jitky Burgetové, Milana
Vlčka, a Davida Szendiuch vystoupila i naše lidická Marta Hanfová – neboli, jak jí říkáme Martička (to, aby se to nepletlo s babičkou a maminkou). Marta nechala zaznít svůj zvučný a melodický soprán v sóle 1. Lesní žínky „Mám zlaté
vlásky mám...“
Já a někteří další lidičtí občané jsme Martu viděli
na zámku v Roudnici nad Labem, další lidičtí se
za ní jeli podívat až na zámek Lednice a někteří
se vydali na zámek Sychrov nebo do Třeboně,
kde strávili krásný večer s Martičkou a Dvořákovou Rusalkou.
Veronika Kellerová – místostarostka
foto: Ing. Zdeněk Holický
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Tajemství lidických ulic – JOSEFA ŠTEMBERKY

Poslední ulice západní části obce Lidice, kterou
si dnes přiblížíme, je zhruba 300 metrů dlouhá,
začíná u budovy mateřské školky a pokračuje
směrem na západ – je to ulice Josefa Štemberky. Sama budova školky (původně požární
zbrojnice) do této ulice nepatří, zato v ní najdete
celkem 23 popisných čísel (89 až 111). Po
pravé straně je celkem 15 domů, střídavě typ
„B“ (7x) a „C“ (8x).
Povšimněte si jedné zvláštnosti – domy typu „B“
už nejsou v západní části obce s balkonem u
podkrovní místnosti jako ve východní části Lidic.
Po levé straně najdete 8 domů, resp. 6, protože
dva z nich jsou dvojdomky (tzv. typ „A“), ostatní
čtyři domy jsou typ „D“.
V každé ulici žije osobnost, která si zaslouží,
aby na tomto místě byla zmíněna. V ulici Josefa
Štemberky je to určitě doc. Ing. Jan Kučera,
CSc. Není to z důvodu jeho povolání (jaderný

fyzik), ale proto, že se v březnu roku 1946 narodil jako první dítě nových Lidic. Ty sice v té
době ještě nestály, ale jeho matka Terezie Ku-

čerová byla první lidickou ženou, které se po
skončení války narodilo dítě. Za kmotry malému
Janovi byli manželka prezidenta Edvarda Beneše Hana a ministr zahraničí Jan Masaryk.
(fotografie z Lidic – Pavel Horešovský)
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Josef Štemberka
Josef Štemberka byl posledním lidickým farářem, který byl zastřelen spolu s lidickými muži
10. června 1942 na zahradě Horákova statku.
To je nejstručnější vyjádření, ale podívejme se
na jeho životní osud o něco podrobněji. Josef
Štemberka pocházel z chudé rodiny ručního
tkalce z městečka Pecka v Podkrkonoší (narozen 2. února 1869). Matka mu zemřela, když
mu bylo 11 let. Měl však nadání, a tak byl dán
na gymnaziální studium v Jičíně. Následně
vstoupil do semináře v Hradci Králové a v roce
1894 byl vysvěcen na kněze. Díky své píli a nadání úspěšně vystudoval a stal se knězem.
Jako kněz působil na různých místech, předposledním jeho působištěm byla nedaleká obec
Koleč, posledním pak Lidice. Zde působil od
svého nástupu v roce 1909 třiatřicet let až do
osudného roku 1942. To už mu bylo 73 let a po
klidném životě venkovského faráře se těšil na
zasloužený odpočinek mezi svými sestrami
v nově vybudované vilce v Pecce. K tomu však
již nedošlo.
Kněžskou službu vykonával oddaně, svědomitě
a věrně, sžil se s téměř všemi lidmi. Oddával,
křtil, zpovídal, radil, kázal a pohřbíval. Byl šetrný, ale přesto měl šlechetné srdce, pomáhal v
tísni duševní i hmotné, každému uměl dobře poradit, byl v obci velmi vážen a ctěn. Staral se o
farní kostel, povznesl chrámový zpěv lidový i
sborový. Sice sám zpěvák nebyl, ale hrával na
harmonium. Ve farní zahradě se staral o včelstvo. Nekouřil, ani pivo nepil, ale velmi rád si
zahrál partičku karet, na kterou si zval několik
občanů na faru. Byl prý velmi málomluvný, jeho
pohled byl vždy soustředěně vážný. Na kladenském vikariátu se o něm říkalo, že je dobrý
právník. Ve svém pokročilém věku používal
auto, které snad i dokonce sám řídil.
Již 9. června 1942 byl Josef Štemberka v
Kladně tajně varován, aby se nevracel do Lidic.
Podle svědků odpověděl: "Vím, že se tam něco
děje, ale já se ke svým vrátit musím." V Lidicích
položil svůj život se svými farníky - lidickými
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muži staršími patnácti let. Ve sklepě Horákova
statku jim dal sílu, dal jim rozhřešení a naposled
jim požehnal. Podle přiznání samotných esesáků prý lidičtí muži šli volně, zpříma a statečně;
nikoho nepřiváděli spoutaného, oči jim nezava-

zovali. Rozsudek nebyl nikomu z nich přečten,
byli stříleni bez odůvodnění exekuce.
Ulice Josefa Štemberky je jedinou ulicí v České
republice pojmenovanou po faráři Josefu Štemberkovi. Pokud byste zavítali do města Rychnov
nad Kněžnou (Královéhradecký kraj), pak zde
najdete ulici Štemberkovu, ale ta je pojmenována po JUDr. Jindřichu Štemberkovi, o 2 roky
starším bratrovi lidického faráře Josefa. Byl to
známý advokát a také zemský poslanec, velký
propagátor turistiky v Orlických horách (zemřel
v r. 1926). Jeho pravnučkou je herečka Kateřina
Lojdová (známá jako „inženýrka z Prahy“
z trilogie „Slunce, seno a ...“). Zmiňuji se o ní
z toho důvodu, že právě ona 28. října 1992 převzala z rukou tehdejšího prezidenta Václava
Havla Řád Tomáše Garrigue Masaryka I. třídy
udělený in memoriam Josefu Štemberkovi. Příběh posledního lidického faráře se dočkal i literárního zpracování – František Křelina napsal
knihu „Každý své břímě“, kde Josef Štemberka
vystupuje v hlavní roli. A také se mi podařilo
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objevit, že v roce 2006 byla na Husitské koncentračního tábora Ravensbrück, ale
teologické fakultě UK Praha zpracována v nových Lidicích po válce nežila. Jejím
diplomová práce „Lidický farář Josef domovem se na zbytek jejího života stalo
Štemberka“.
rodiště jejího bývalého zaměstnavatele Josefa
Postavou spjatou s Josefem Štemberkou je i Štemberky obec Pecka. Zde také v roce 1951
Antonie Škrdlová (*1884) jeho farská kuchařka zemřela, ale pochována je na novém lidickém
či hospodyně. V Lidicích se jí říkalo prostě hřbitově.
připravil: Marek Veselý
jenom „slečna z fary“. Přežila útrapy
Lidičtí navštívili Český Malín

Ve dnech 2. – 6. srpna 2010 navštívili zástupci
Památníku Lidice, Sdružení Čechů z Volyně a
jejich přátel a obce Nový Malín bývalé české
obce na Ukrajině. Delegace absolvovala
několik jednání s představiteli Rovenské oblasti
a také měst a obcí ve Volyni na Ukrajině. Cílem
návštěvy bylo navázání vzájemné spolupráce
s obdobně postiženými obcemi jako Lidice,

zejména s obcí Český Malín. Delegace, za
účasti konzulky paní Martiny Pavlitové
Muchové, položila věnce u pomníku v Rovně.
Dále se delegáti s předsedkyní Dubenského
krajanského spolku Stromovka paní Antonií
Ponomarenko účastnili pietních vzpomínek v
Českém Malíně, Mlynově, Moldavě a Hrušvici.
http://www.lidice-memorial.cz

Vzniká anglická kniha o Lidicích
Dne 3. srpna 2010 přijel do Lidic Robert Porter
z Nottinghamu v Anglii, který připravuje knihu o
Lidicích. Toto místo nacistického zločinu navštívil už mnohokrát. Doplňoval si další informace
pro svůj výzkum. V Památníku se setkal s
ředitelem Památníku JUDr. Červenclem,
s historičkou Mgr. Petrou Sedláčkovou a s
vedoucí Lidické galerie Mgr. Ivonou Kasalickou.
Schůzku měl naplánovanou také s paní Pavlou
Nešpor Bellisovou, vnučkou Anny Nešporové.
Téma Lidic objevil poprvé v době, kdy pracoval
jako manažer cestovní kanceláře. Pokaždé,
když jezdili do Prahy, projevili jeho klienti velký zájem prohlédnout si místo pietního území a
dozvědět se o Lidicích více. To byl rok 2006 a od té doby shání Robert Porter materiály a
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zpracovává téma Lidic pro svoji publikaci. Slíbil, že čtenáři najdou v jeho knize mnoho dosud nepublikovaných informací. Při své návštěvě v Památníku daroval řediteli také svoji báseň o Lidicích
„Lidice on my mind“ (Lidice v mé mysli), kterou sám napsal.
http://www.lidice-memorial.cz/
KALIŠTĚ - 5. STRETNUTIE GENERÁCIÍ – 14. AUGUST 2010 - NEZABÚDAME

Bánská Bystrice

Kaliště

Ve dnech 12. 8. – 14. 8. 2010 navštívili vedoucí
Lidické galerie a kurátorka MDVV Lidice Mgr.
Ivona Kasalická a přeživší lidické dítě pan Pavel Horešovský Múzeum Slovenského národného povstania v Banské Bystrici a vesnici Kaliště. Dne 13. 8. byla v prostorách Muzea SNP
putovní výstava nejlepších oceněných dětských
kreseb MDVV Lidice 1999 – 2009. Tato výstava
byla uspořádána v rámci Měsíce česko-slovenské vzájemnosti a bude otevřena až do konce
října 2010. Po ukončení expozice v Banské
Bystrici by se měla přesunout do dalších slovenských měst. Vernisáže se zúčastnilo mnoho
hostů včetně zástupců Slovenského svazu pro-

tifašistických bojovníků, zástupců městského
úřadu Banské Bystrice, zástupců Památníku Terezín, výtvarných pedagogů i dětí. Přítomna
byla i média – slovenská zpravodajská online
TV TA3 a regionální rozhlas.
Dne 14. 8. se oba zástupci zúčastnili pietní
vzpomínky Kaliště 2010, kde společně
s ředitelem Muzea SNP Stanislavem Mičevem
položili věnec k památníku v Kališti a zúčastnili
se otevření zrekonstruované partyzánské
nemocnice v areálu Kaliště.
Mgr. Ivona Kasalická vedoucí galerie
foto: Pavel Horešovský
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Junáci opět na Střele!

Junák Buštěhrad - „Stráž Lidic“

opravený jez na řece Střela

Rok s rokem se sešel a buštěhradští Junáci
opět vyrazili na letní tábor na Střelu! Teď se to
zdá jako chvilka, protože červenec utekl jako
voda, ale ve skutečnosti to chvilka nebyla. Na
Střele se za tu dobu vystřídaly dva běhy
s celkem pěti oddíly. Jako první měli možnost
shlédnout naši louku s nedávno opraveným
jezem ti nejmladší skauti z oddílů Medvídků a
Liščat. Ačkoli jsou nejmenší, práce měli před
sebou hodně, jelikož bylo třeba zařídit tábořiště
– postavit stožár, sušáky, bránu a další
táborové stavby. Oplátkou za to jim bylo
opravdu pěkné počasí, které jim vydrželo celých
čtrnáct dní! A možná jim i připomnělo podnebí
starověkého Egypta, do jehož tajů se podívali

a Berušky. I oni si užili pěkného počasí, i když
místy střídajícího se s deštěm a bouřkami. A tak
bylo dost času věnovat se hrám, které tábor
rámovaly. Oddíl Vlků si oblékl vojenské
uniformy a stejně jako v druhé světové válce
začali i oni svádět svůj boj o šifrovací přístroj
Enigmu. Další dva oddíly se společně vydaly do
Tolkienovy Středozemě, kde se proti sobě utkali
v konečné bitvě o prsten. A když byly hry
dohrány, začali jsme se opět s táborem loučit.
Na břehu řeky vysadili nové stromky, které nám
za nějaký čas poskytnou stinný úkryt. Jako
vzpomínku mezi nimi i jeden jasan (pamětníci
jistě znali zakladatele tohoto tábořiště – Karla
Horu alias Jasana). Pak jsme se vydali do lesa

v rámci celotáborové hry. Řekou Nil jim
protentokrát byla řeka Střela, v níž mohli trávit
svůj volný čas. V polovině měsíce přivezl vlak
zbylé junáky a osazenstvo tábora se vyměnilo.
Na Střelu přijely tři zbylé oddíly – Zálesáci, Vlci

a začali připravovat poslední letošní táborový
oheň, kde další junáci skládali své skautské
sliby. Jak už jsem psala výše – nikdo nevěřil, že
už je tábor zase za námi…
napsala: Vlaďka Koucká, oddíl Berušek
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Ze vzpomínek čtenářů – LUŽNICE 1986
Ahoj Zdeňku, posílám Ti do Zpravodaje projevilo v touze sdílet svůj pohled na svět s
příspěvek, neboť v těchto dnech si připomínám těmi ostatními. Tento „obyčejný týden v polovině
24. výročí své první vodácké výpravy. prázdnin“ se v mém srdci zařadil k těm
Poděkování za překrásný týden plný nejkrásnějším prožitkům, jaké jsem měl to štěstí

ve svém životě zakusit. Podobně, jako tomu
bylo v Bedřichově v březnu 1986, na Božím
Daru v březnu 1985 a v Horní Světlé v srpnu
1984.
Tam, kde jsou prima kamarádi, je dobře
kdekoliv. Motto: „ Ať jsme v zimě nebo v teple,
dobře je nám v Horní Světlé“ je tudíž
univerzálně platné.
Jen pro doplnění uvádím, kdo zabořil své pádlo
v červenci 1986 do říční vody Lužnice:

nádherných zážitků patří především rodině
Mezerů, kteří se postarali o technické a
organizační zázemí, ovšem slova díků patří
zároveň všem zúčastněným.
Červencové dny roku 1986 se tak plnily od
ranního rozbřesku do pozdních nočních hodin
velkolepým dobrodružstvím, ale i pohodou a
„obyčejným, skromným“ přátelstvím, které se

Jarda Mezera st., Marta Mezerová, Martin
Mezera, Jarda Mezera ml., Alena Málková roz.
Sýkorová, Jaromír Málek, Ivan Zelenka, Jarda
Rohla, Martin Hanzlík, Petra Sotolářová,
Pavlína Hlaváčková roz. Doffková, Jolana
Starcová, Pavel Sehnal a já Kachňák.
Z daleké slezské metropole Opavy zdraví do
Čech,
Pavel Kachlík – Kachňák, 30.7.2010
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Nový školní rok s novou paní ředitelkou
Nevím, jak dneska, ale dříve se říkalo „mladá, Střední pedagogickou školu v Berouně a
krásná, perspektivní“. Mě to totiž napadlo hned, v osmnácti letech jsem nastoupila do mateřské
jak jsem uviděl paní Mgr. Soňu Macháčkovou školy v Kladně. Při zaměstnání jsem vystudona konkurzu na ředitelku Mateřské školy Lidice. vala obor učitelství pro 1. stupeň na PedagoPaní Eva Nováková (ředitelkou byla od roku gické fakultě UK. A abych byla opravdu dobrou
1987) odešla s koncem školního roku do dů- paní ředitelkou naší školky, od září si ještě dochodu a obecní úřad měl za úkol vybrat ředi- plním vzdělání studiem oboru Školský matelku novou. Konkurzní komise doporučila a pan nagement na Karlově univerzitě. Tedy alespoň
starosta jmenoval právě paní Macháčkovou.
doufám, že to všechno půjde stíhat.
Byla sotva polovina srpna, když jsem se A co vás vedlo ke změně, k podání přihlášky
v místní školce objevil, abych se Soňou Ma- do konkurzu?
cháčkovou pro zářijové číslo Zpravodaje udělal Těch důvodů bylo více. Tím hlavním bylo asi to,
rozhovor. Ve školce se právě uklízelo, s hadrem že mě práce s dětmi hrozně baví a vždycky
se tu oháněla paní školnice Burkytová, ale mne jsem si přála mít „svou“ mateřskou školku, kde
zajímalo, co tu o prázdninách dělá nově jmeno- by bylo všechno tak, jak bych si představovala.
vaná ředitelka – mimochodem také Musím se ale přiznat, že mně k tomu vždy chyv pracovním.
běla odvaha a to správné sebevědomí. Ten
hlavní impuls mi dala až jedna paní inspektorka,
která byla u mě na hospitaci a aniž by věděla o
mých tajných přáních, řekla mi, že bych měla
usilovat o to, vést mateřskou školu. A tak jsem
tady.
Jaké jsou vaše nejbližší plány? Co mohou
rodiče dětí očekávat?
Už jsem naznačila, že k určitým změnám dojde.
Hlavní změnou, která bude mít dopad na rodiče
i děti, a já doufám, že pozitivní, je to, že budeme
fungovat od rána na dvě třídy. Považuji to za
důležité, protože vznikne spousta prostoru pro
Školní rok a první děti přijdou do školky až individuální práci s dětmi. Uvažujeme i o pro1. září, učitelé nastupují 25. srpna, tak co tu dloužení provozu, a to do 16.30 hod., protože
děláte, paní ředitelko?
jsem byla upozorněna na to, že rodiče by o to
Když se rozhlédnete, vidíte, že práce je tu dost. měli zájem. To se však rozhodne až na první
Od září dojde k určitým změnám, tak je třeba třídní schůzce.
vše připravit tak, aby děti měly vyhovující zá- Budou i nějaké změny v personálním obsazemí. A také aby paní učitelky měly k dispozici zení lidické školky?
to, co pro svou práci budou potřebovat. Ten ne- Vzhledem k tomu, že budeme muset pokrýt cepořádek, který vidíte zrovna teď, to by měl být lodenně provoz obou tříd, přijmeme na zkrácený
nový „kabinet“.
úvazek ještě jednu paní učitelku. Děti budou až
Vzhledem k tomu, že nepocházíte z Lidic, tak do svého odchodu domů pod pedagogickým
naše občany určitě bude zajímat pár infor- dozorem.
mací o vás.
Kolik dětí do školky 1. září přijde? Nebo
Pocházím z Kladna, je mi 33 let, jsem vdaná a spíše, kolik jich je zapsaných? A máte
mám sedmiletou dceru. Vystudovala jsem trému?

Zpravodaj OÚ Lidice

září 2010

Kapacita mateřské školy je 32 dětí a máme
plno, takže se 1. září těšíme na 32
školáčků.Trému mívám málokdy, možná mě
překvapí na první třídní schůzce. Zatím mám
hroznou chuť do práce a moc se těším na děti.
Doufám, že je, ani jejich maminky a tatínky
nezklamu.
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Přeji vám, paní Macháčková, aby vás nezlomila
a neotrávila „úředničina“ spojená s funkcí
ředitelky, aby váš zájem a nadšení bylo i nadále
podporováno dětským úsměvem, aby i rodiče
byli spokojení a vůbec – aby se vám v naší
lidické mateřince líbilo. Děkuji vám za rozhovor.
Marek Veselý

POZVÁNKA NA KONCERT DO LIDICKÉ GALERIE
V pátek 17. září 2010 v 19.30 hod. v Lidické galerii VEČER SPIRITUÁLŮ, hlavním
hostem CAECILIA CHORUS ze Slovenska, dále vystoupí komorní ženský sbor
z Prahy, člen UČPS CANTARINA, a ženský pěvecký sbor z Kladna , člen UČPS
SMETANA.
Partnery sboru jsou Unie českých pěveckých sborů, Ochranný svaz autorský
Veřejná knihovna Lidice – z nabídky nových knih
Oznamujeme všem čtenářům, že 10. srpna 2010 do naší knihovny přivezli ze Středočeské
vědecké knihovny v Kladně soubor 110 nových knih. Nabízíme malou ukázku. Těšíme se na
vaši návštěvu. Za knihovnu připravili: Aleš Kachlík, Zdeněk Fous
Nick Arnold: VESMÍR HVĚZDY A SLIZCÍ
UFONI. Nekonečný vesmír není jen science
fiction. Máte-li odvahu,
přečtěte si o tom, jak
vypadá okraj vesmíru,
které galaxie se navzájem
požírají, a ověřte si, zda
máte na to, stát se
slavnými hvězdopravci. K
tomu
vám
poslouží
bláznivé kreslené vtipy a
kvízy a přísně tajná fakta, o
kterých jste dosud neměli ani tušení.
Stefanie Zweig: SHLEDÁNÍ S AFRIKOU.
Stella vyrostla v Africe a zamilovala si zdejší
krajinu a byla tu velmi šťastná. Později musela

uprchnout do Anglie a teprve po letech se vrací.
Země, kde trávila dětství, ji od prvních okamžiků
okouzluje. Právě tam touží
přivést na svět dceru. I
Keňa se však změnila a
spolu s ní se nyní
proměňuje také Stellin
svět. Nad každým dopisem
od dědečka z Anglie se
rozpomíná na život v
Londýně. Začíná chápat,
že i vytoužená Afrika pro ni
už znamená pouze minulost, ale potká ji ještě
řada dramatických událostí, než se rozhodne
mezi láskou k Africe a láskou k muži, kterého
zanechala v Anglii.
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