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700 let od první písemné zmínky o Lidicích
V některém z minulých čísel Zpravodaje
jsem psal o výročích spojených
s posledním lidickým farářem Josefem
Štemberkou. Pan knihovník Zdeněk Fous
mě navedl na to, že vlastně i první zmínka
o naší obci souvisí s letopočtem, který
končí na devítku – rok 1309.
Podíval jsem se do knížek, které mapují
nejstarší historii Lidic. Hned v první z nich,
kterou představují „Paměti okresu
unhošťského“ autora Františka Melichara
(vyšla již v roce 1890), se píše, cituji: Na
začátku 14. stol. patřily Lidice Pavlíkovi
z Lidic.
O
tom
dovídáme
se
z Českomoravské kroniky, kde ve druhém
díle na stránce 34 se praví: „Za neblahé
vlády Jindřicha Korutanského, když
v zemi české mnohé nepokoje jedněch
proti druhým nastaly, mnozí měšťané
Pražští a Kutnohorští proti zemským pánům se postavili, chtíce jim stavem rovni
býti, učinili mezi sebou tajné spiknutí, aby
se stejným dnem zmocnili osob několika
nejvyšších úředníků a jiných pánů českých, což také 15. února 1309 provedli a
zajaté v Praze a v Hoře Kutné pány české
zavezli do vězení na hrad Lidice, kterýž
blíže Buštěhradu stával a jednomu měšťanu Pražskému, Němci Pavlíkovi
náležel.V další knize od Václava Kočky
„Lidice – historie a poslední dnové vsi“
z roku 1946 je obsáhlejší diskuze o tom,
že obsah tohoto zápisu není úplně
přesný, protože hrad na území Lidic nikdy
nebyl. Ale je docela možné, že pisatel
zápisu – Petr Žitavský, opat zbraslavský
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měl na mysli tvrz Tasov, která je v těsné
blízkosti Lidic. Ta však nebyla nikdy probádána, jednak proto, že už roku 1420 byla
rozvalena, v době třicetileté války bylo vše
ještě více zpustošeno a na čem nezapracoval zub času, to dokončili němečtí nacisté.
Dodnes se ale tomu místu říká „Pod Tasovem“ (lidově „Klobouk“ – při vjezdu do
Hřebče po levé straně silnice). Tvrz Tasov
byla roku 1280 vypleněna a zničena, v její
blízkosti založil roku 1285 Polák Rebecki
osadu, dnešní obec Hřebeč (Rebecki počeštěno Řebecký – osada se jmenovala Řebeč, později Hřebeč).
Ať už to bylo jakkoliv, od první písemné
zmínky o naší obci uplynulo letos právě 700
let!
připravil: Marek Veselý
(ilustrační foto: webové stránky Památníku Lidice)

Děti dětem
Pohled na oblohu v úterý 6. října 2009, která byla zahalena z velké části do mraků, vyprovázel
patnáct žáků ze tří oddělení školní družiny při ZŠ a MŠ Oty Pavla na autobusovou zastávku.
Dopoledne poprchávalo, ale nesměle vykukující sluníčko dávalo všem naději, že nikdo nepromokne
na kost a dobrá věc se podaří.
Děti odjížděly s taškami, ve kterých měly tři růžové keře. Již dlouhou dobu si je přály samostatně
vysadit v Růžovém sadu Památníku Lidice k uctění památky dětí ze starých Lidic.
Finanční prostředky na jejich zakoupení i na cestu autobusem si však nevyžádaly od svých rodičů.
Získaly je vlastním přičiněním na školní prodejní výstavě kaktusů a sukulentů, které ze semínek
vypěstovaly v kaktusářském kroužku.
Nejstarší hoši nesli malý skládací rýč a s vážností jim vlastní si cestou domlouvali pracovní postup i
pořadí, ve kterém se budou střídat. Na všechny ale čekalo velké překvapení. U krásně vonících a k
výsadně růží nachystaných záhonů stály usměvavé zahradnice, paní Beranová a Vaňková. Měly
potřebné nářadí i konve s vodou. Paní Beranová vlídně děti přijala a poskytla zajímavé informace
nejen o historii Růžového sadu. Pak už následovalo vysvětlení, jak bude vysazování probíhat a děti
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se vrhly s neskutečným nadšením do práce. Některé z nich se podobné činnosti účastnily poprvé
v životě, a tak byl velký zájem o rýč i závěrečné zalévání. Po celou dobu však zvědavě pokukovaly
po krásné míse s vodou a plovoucími růžovými květy. Údiv nebral konce, když je paní zahradnice

vyzvaly, aby si právě v ní umyly své ruce po usilovné práci a následně všechny obdarovaly
poupátkem. Sluníčko mezi tím rozehnalo mraky, nadešel čas loučení a odjezdu do školy.
Do sadu se ale žáčci určitě vrátí na jaře, aby zjistili, jak růžičky přečkaly zimu. Možná během
některého příštího víkendu přijdou se svými rodiči a pochlubí se, jak byli šikovní. Plánovaná jarní
návštěva Památníku Lidice pak bude ve znamení další části projektu s názvem „Co nemohly poznat
děti ze starých Lidic“. Ten se dotkne především poznávání historie, jejího významu, poučení i
prolínání do současného života a to formou přijatelnou věku malých dětí.

text i foto: Anna Holeyšovská, vedoucí vychovatelka ŠD při ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad
Vychovatelky školní družiny děkují panu Ing. A. Marinovi za organizační zajištění celé akce.
Dopis z Vilniusu, LITVA
Vážená paní, Mgr. Ivono Kasalická,
dovoluji si Vás informovat, že dne 16. září 2009 proběhlo v prostorách českého velvyslanectví ve
Vilniusu slavnostní předání ocenění laureátům Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2009
(MVVD) z Litvy. Děti z Gargždaiského gymnázia Vaivorykšté, Trakaiské umělecké školy,
Uměleckého studia „ Vaivorykšté“ z Visaginas a Litevského vzdělávacího centra pro nevidomé
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a slabozraké převzaly medaile a diplomy z rukou zástupkyně velvyslance paní Martiny Heranové.
Slavnostní předání cen proběhlo ve velmi milé a srdečné atmosféře za účasti rodičů, sourozenců a
učitelů mladých laureátů.
Slavnost zahájil dívčí soubor „Ramuné“ z Vilniuské umělecké školy Lyra a sólista P. Beniušis (uměl.
vedoucí R. Aidukas), poté následovalo předání ocenění, na která se děti opravdu těšily. Po dalších
dvou písních dívčího souboru „Ramuné“ mohli účastníci slavnosti shlédnout DVD o Lidicích, ochutnat české a litevské sladkosti, které pro ně připravili zaměstnanci ZÚ a jejich rodinní příslušníci, a
prohlédnout si malou výstavu neoceněných dětských prací MVVD. (Fotografie ze slavnostního předání ocenění jsou v příloze 1. Společná fotografie všech laureátů 37. ročníku, 2. Medaili a diplom
převzala Taluntyté Loreta z Litevského vzdělávacího centra pro slabozraké a nevidomé).

ZÚ Vilnius srdečně děkuje Vám osobně a Památníku Lidice za výbornou spolupráci a velice se těší
na 38. ročník soutěže MVVD Lidice 2010.
S pozdravem Gražina Bikulčiuté, referentka ZÚ

Ve Vilniusu dne 20. září 2009

65. výročí tragédie v Puttenu, HOLANDSKO

Ve dnech 30. 9. – 3. 10. 2009 se uskutečnila návštěva zástupců Lidic v holandském městě Putten,
které bylo v roce 1944 postiženo podobnou tragédií jako Lidice – ve dnech 1. a 2. října 1944 bylo po
úspěšném útoku na německé důstojníky v blízkosti Puttenu odsunuto přes 600 mužů mezi 18 a 50
roky do pracovního tábora v blízkém Amerfortu a posléze do pracovních táborů v Německu, především do Lagelund a Neugamme. Přes 100 domů v Puttenu bylo vypáleno, ve městě zůstaly jen
ženy s dětmi a staří lidé. Z odsunutých mužů se jich po válce vrátilo pouze 48, dnes žijí pouze dva.
Na pozvání starosty Puttenu Jana van Puttena a členů Nadace Oktober 44 navštívili Putten při pří-

Zpravodaj OÚ Lidice

listopad 2009

strana 5

ležitosti 65. výročí Puttenské tragédie 2 zástupci Památníku Lidice – vedoucí muzea Ing. Ančo Marinov a vedoucí galerie Mgr. Ivona Kasalická a 4 přeživší lidické děti – Jiří Pitín, Pavel Horešovský, Jana Hanzlíková a Marie Šupíková.

Program návštěvy byl velmi bohatý – zástupci Lidic společně s delegáty dalších měst ze zahraničí
(Oradour sur Glade, Televag, Ladelund, Neuen-gamme, Wyk auf Für a dalšími) navštívili pracovní
tábor v Amersfoortu, kde byli internovaní muži z Puttenu předtím, než byli odesláni do německých
táborů, válečný hřbitov v Loenen, kde jsou pohřbeny některé oběti puttenské tragédie a zúčastnili
se konference na téma Puttenská tragédie. V den 65. výročí tragédie v Puttenu 2. 10. se skupina
zúčastnila připomenutí tragédie a mše v Oude Kerk (Starý kostel), kde byli muži shromážděni před
deportací do Amersfoortu a poté položila věnec u památníku – sochy Ženy z Puttenu.
Po skončení pietního aktu při společném setkání se všemi účastníky a přeživšími z Puttenu vystoupila za lidické děti Marie Šupíková, která přiblížila všem přítomným tragédii Lidic, osudy lidických
mužů, žen i dětí a podělila se o pocity, které měly vrátivší se lidické děti s navrácenými muži
z Puttenu společné – proč se vrátila ona a ne moje dítě, proč on a ne můj muž.
Přesvědčili jsme se opět, že jméno Lidice je světově známé, mnozí z přítomných chtěli s lidickými
dětmi mluvit osobně, nechat si od nich podepsat knihu, či jim podat ruku. Zajímal je jejich osud a život poté, co se navrátily po válce zpět do Lidic.
Ivona Kasalická vedoucí Lidické galerie
Výstava 35. ročníku MDVV v Rio de Janeiro, BRAZÍLIE
Dne 1. října 2009 byla v pevnosti Copacabana
(Forte Copacabana), která leží na konci pláže
Copacabana, zahájena výstava výběru nejlepších prací ze 35. Ročníku Mezinárodní dětské
výtvarné výstavy Lidice s tématem Sport.
Prostor, kde byla výstava nainstalovaná se nazývá Opevnění (Fortificacao). Termín výstavy
byl vybrán také vzhledem ke brazilskému
svátku Den dětí, který se koná 5. října. Vernisáže výstavy se zúčastnili generální konzul ČR
ze Sao Paula – Stanislav Kázecký
s manželkou, honorární konzulka ČR z Rio de
Janeiro paní Diamantine Sobota s manželem
Freddym kulturní zástupce dalších konzulátů a

Pevnost Copacabana
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hlavně Češi, kteří žijí v Riu de Janeiro. Součástí výstavy byly také
výtvarné dílny, které se uskutečnily
v úterý a ve čtvrtek 6. a 8. října pod
vedením profesorky Peter Cohen a
13. a 15. října pod vedením
profesorů Marie Brychové a Josevala
Silveira e Santos ze škol z Rio de
Janeira. Nejlepší obrázky z těchto
dílen budou poslány do dalšího 38.
ročníku MDVV Lidice. Výstavu bylo
možné shlédnout do 18. října 2009.
(http://www.obec-lidice.cz)
.

V Lidicích se aktuálně pracuje na zvýšení pasivní bezpečnosti občanů
Krátká fotoreportáž o nově instalovaných prvcích zvyšujících pasivní bezpečnost občanů vůči dopravnímu ruchu. Za asi nejzásadnější považuji vybudování přechodu pro chodce v Tokajické ulici.
Tento propojuje frekventovanou spojnici parkoviště s Mateřskou školkou a také obchodní centrum.

Obecný zájem či prospěšnost instalace prvků podporuje též průběžný výsledek ankety na našem
webu s názvem "Přivítali byste vybavení příjezdových cest do obce Lidice zpomalovacími prvky
(retardéry)?" Zde zatím (k 6.10.09) téměř 70% hlasujících podpořilo či nemá záporný názor na
retardéry.
text i foto: Bohumil Kučera (zdroj: http://www.obec-lidice.cz)
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Usnesení zastupitelstva obce Lidice č. 34
Na 34 veřejném zasedání zastupitelstva obce Lidice konaném dne 6.10.2009 bylo přijato toto
usnesení :
1. Zastupitelstvo obce schvaluje :
a/ Zastupitelstvo obce Lidice souhlasí se změnou realizace, týkající se přechodu u OÚ a úpravy
oblouku aleje.
b/ schvaluje návrh „Smlouvy o dílo na projekční, inženýrské a průzkumové práce“ uzavřené mezi
obcí Lidice a spol.MILOTA Kladno s.r.o.
c/ schvaluje uzavření „Smlouvy o sdružení prostředků na činnost Jednotky sboru dobrovolných
hasičů Hřebeč“
d/ schvaluje „Smlouvu o dílo“ k podání žádosti o dotace z Programu rozvoje venkova ČR, uzavřené
mezi obcí Lidice a spol.SIGMIN a.s.
e/ schvaluje podepsání „Veřejnoprávní smlouvy“ o obecní policii, uzavřené mezi obcí Lidice a Statutárním městem Kladno.
f/ schvaluje Výzvu na pořízení ÚP obce Lidice
g/ schvaluje a souhlasí se zapůjčením děl ak.soch. Marie Uchytilové na výstavu Památníku Lidice
h/ schvaluje a dává předběžný souhlas se stavbou voltaické elektrárny p.Kolářovi
2. Zastupitelstvo obce neschvaluje :
a/ OZ nesouhlasí s převedením děl ak.soch.Marie Uchytilové do vlastnictví Památníku Lidice a dává
návrh k jejich dlouhodobému zapůjčení.
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a/ ve věci žádostí o povolení pokácení stromů pověřuje Ing. Hanfa jejich posouzením a následně
bude rozhodnuto
b/ stížnost p.Malé a bude hledat řešení celé záležitosti
c/ návrh případných úprav stávajících regulativů v obytné zóně BS a do 14.10.2009 sdělí
p.Ing.Krupičkovi případné připomínky
d/ studii rodinných domů pro výstavbu v obci Lidice a do 14.10.2009 sdělí své závažné připomínky
k předkládanému materiálu
Lidice 6.10.2009

starosta obce JUDr. Josef Klíma místostarosta obce Tomáš Skála

ZO ČSBS Lidice podporuje Václava Klause v boji za Dekrety prezidenta E. Beneše
Členové ZO Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) z Lidic
podporují žádost prezidenta ČR Václava Klause o výjimku v Listině
základních práv EU v Lisabonské smlouvě. Jednoznačně
podporujeme prezidenta Václava Klause v jeho požadavku na
mezinárodně právní ochranu ČR před možností prolomení
Dekretů prezidenta Edvarda Beneše. Jsme přesvědčení, že jediný postup, kdy občané našeho státu budou mít
nezpochybnitelné právní záruky, že nedojde ke znejistění
majetkových vztahů a nebudou se muset bát o střechu nad hlavou,
je právě státnický po stoj prezidenta republiky, prohlásil mluvčí
organizace Pavel Horešovský. Nechceme se dožít toho, aby
oběti nás a našich rodičů a prarodičů byly zbytečné. Proto
žádáme vládu a parlament, aby prezidenta republiky podpořily
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dodal Pavel Horešovský, jehož otec byl zastřelen fašisty při vypálení Lidic.
ČSBS dlouhodobě s obavami sleduje snahy vysídlenců o prolomení Dekretů prezidenta Edvarda
Beneše. Dlouhodobě poukazuje také na nepřijatelné chování řady politiků, kteří se stýkají
s představiteli Sudetoněmeckého Landsmanšaftu.
ČSBS je politickou, nestranickou a nezávislou organizací, která sdružuje účastníky národního boje
za osvobození ve druhé světové válce a pozůstalé po nich.
Po projednání s vedením ZO ČSBS to sdělila členka ZO ČSBS Lidice Jana Bobošíková. 9.10.2009
Výstava - Pocta Marii Uchytilové
Ve středu 18. listopadu 2009 od 17.00 hod. bude ve výstavním prostoru Pod Tribunou otevřena
výstava, která přiblíží život a dílo sochařky a medailérky Marie Uchytilové (1924 – 1989), autorky
Pomníku dětských obětí války, který stojí na pietním území Lidic a také sochy Lidická matka, která
je umístěna v Kladně. Výstavu budou provázet dílny pro děti a mládež. Potrvá do 14. března 2010.
Výstava - Pocta Adolfu Zábranskému - 100. výročí narození
V středu 18. listopadu 2009 od 18.00 hod. bude v Lidické galerii otevřena výstava, která bude
připomínat 100. výročí narození malíře a ilustrátora Adolfa Zábranského (1909 – 1981). Výstava
přiblíží především jeho ilustrace pro děti, kresby a plakátovou tvorbu. Výstavu budou provázet dílny
pro děti a mládež. Potrvá do 2. května 2010.
Drahomíra Humlová

Jubilea
23.11.

75 let

Milá paní, Drahuško Humlová, přejeme Vám všechno nejlepší k Vašim krásným narozeninám.
Poděkování
Děkuji touto cestou Obecnímu úřadu zastoupeným paní Ing. Hanou Pokornou za návštěvu a blahopřání k mým 93. narozeninám. Dozvěděl jsem se, že jsem nejstarším obyvatelem obce. Prožil jsem
zde mnoho krásných chvil, s radostí se staral o naši zahrádku, několik místních chlapců jsem učil
hrát na dechové nástroje. Stále chodím na místní hřiště sledovat naše fotbalisty, jak si vedou v
soutěžích. Jsem rád, že mohu klidně prožít svoje stáří v kruhu rodiny, sledovat nyní už pravnoučata,
jak si vedou v životě.
František Musel
Ráda bych upřímně poděkovala našemu obecnímu úřadu a zastupitelstvu za hezké blahopřání,
květiny a dárek k mým 75. narozeninám, které mi osobně předal Tomáš Skála. Udělalo mi to velkou
radost.
Anna Möstlová
Pozvánka na posvícenskou zábavu do restaurace “Lidická Galerie”
V neděli dne 15.listopadu od 1700 hod. Vás všechny zveme na posvícenskou zábavu spojenou s
vepřovými hody. Kapacita je omezená, tak si prosím rezervujte místa včas. Více informací Vám rád
sdělí náš personál. Rezervace osobně nebo na tel. 777 630 709.
K tanci a poslechu hraje: Duo s.r.o.
Prvni čislo obecniho zpravodaje "BĚLOCKÉ NOVINY“
Dovolte mi, abych Vás upozornil na historicky první čislo obecního zpravodaje "BĚLOCKÉ NOVINY“- zcela nezávislé noviny pro Běloky a okolí".
Noviny jsou k dispozici zde:
www.belockenoviny.cz
Michal Pupcsik, Běloky
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Přehled kulturních představení Památníku Lidice připravovaných v rámci
“Lidických zimních večerů“ - LISTOPAD
2. 11. 2009 od 18°° hod. (Pozor! Dopolední představení pro mládež od 10°° hod.) „MISIONÁŘI“
(ontogenetická three-men-show) představení rosického divadla Prádelna účinkují: R. Sedláček, L.
Volánek a P. Procházka.
3. 11. 2009 od 18°° hod. „PAN THEODOR MUNDSTOCK“
Převzaté představení Činoherního studia Ústí nad Labem účinkuje: Jaroslav Achab Haidler.
24. 11. 2009 od 18°° hod. „KONCERT ČLENŮ PRAŽSKÉ KOMORNÍ FILHARMONIE“ účinkují:
Vladislav Borovka – hoboj, Jan Brabec – klarinet, Tomáš Františ – fagot, Martin Fila - klavír
Program: W.A.Mozart - Divertimento pro dechové trio, F. Chopin- Scherzo h moll (sólo klavír), C.
Saint-Saiens - Sonáta pro hoboj a klavír, R. Schumann - 3 Fantazijní kusy pro klarinet a klavír, F.
Poulenc - Trio pro hoboj, fagot a klavír.
PRO PAMĚTNÍKY - závěr – článek na pokračování od Ing. Evžena Jedličky ze Hřebče
a navíc tam mají sovětský LI-2. Takže jsem zajásal, když jsem se dozvěděl, že počátkem 90. let
vznikl nedaleko Zruče-Druztové (u Plzně) soukromý skanzen letecké a pozemní techniky. Osobně
jsem zajel za jeho majitelem Karlem Tarantíkem, který objížděl obce a skupoval z parků a dětských
či školních hřišť torza Migů, Delfínů a jiných letadel, která tam sloužila jako prolézačky pro děti,
které z nich většinou udělaly vraky. Díky tomu dnes zůstaly zachovány některé naprosto unikátní
stroje. Pan Tarantík neváhal a ještě ten samý den vyrazil do Hřebče, ale bylo již pozdě, jen několik
málo dnů stačilo, aby trup C-47 zachránil. Při vyklízení pozemku „Krausky“ pro potřeby jejímu návratu restituentům jej Státní statek spolu s dalšími vraky zemědělské techniky nejprve za pomoci
nakládače totálně zdemoloval a potom nechal odvést do šrotu. Prostě nebylo souzeno, aby se alespoň tento kus letecké historie zachoval na důstojném místě. Pan Tarantík se musel spokojit jen
s několika fotkami, které jsem se
svým otcem udělal někdy v roce
1978.
Pro úplnou představu přikládám
fotku jak vypadal letoun DC 3 OK
WAK v dobách své slávy
v barvách ČSA, který můžete
spatřit dnes mezi budovami Ruzyňského starého a nového letiště. Jde o letoun, který byl po
revoluci vyměněn přímo v USA za
Mig 21. Tento konkrétní letoun u
nás nikdy nelétal. Že Dakoty byly
opravdu držáky, dokazuje i fakt,
že i přes své úctyhodné stáří, (byl vyroben v roce 1937) dokázal ještě vlastní silou přeletět Atlantik a
přistát bez problémů v Praze a dokonce následný den se stát jedním z leteckých čísel roudnické
Memorial Air Show.
Pokud jsem pamětníkům připomněl něco z dob dávno minulých, splnilo mé vyprávění svůj účel. A s
těmi později narozenými jsem se chtěl podělit o trochu vzpomínek na kousek již nenávratně zmizelé
historie ze sousední obce Hřebeč.
Post Skriptum – „Co skrývala „Krauska“.
V předešlých řádcích jste se dočetli jak málo chybělo k dochování trupu letounu DAKOTA. Dalo by
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se říci, že jde možná u nás o typický přístup k historickým artefaktům, že stejně dopadla spousta
lokomotiv, automobilů a dalších dopravních prostředků. Často z neznalosti, často ze zištnosti a
často i ze zlého úmyslu byly likvidovány nenahraditelné skvosty. Namátkou jmenujme třeba letoun
De Havilland Mosquito, válečnou legendu, která v počtu několika desítek kusů byla zařazena do výzbroje našeho vojenského letectva výměnou za těžké čtyřmotorové letouny Consolidated B 24 Liberator, které měla na konci války ve výzbroji naše jediná bombardovací squadrona ve Velké Británii.
Po dobu své služby u Coastal Command (pobřežní letectvo) při protiponorkových patrolách nad
Biskajským zálivem a pro které nebylo po válce pro jejich specifičnost využití v našem letectvu. Byla
proto vyměněna za již zmíněná Mosquita, kterým se přezdívalo „Dřevěný zázrak“, protože byla
z části vyrobena z balsy, která nepatřila za války k tak deficitním materiálům, čímž získala nízkou
hmotnost, která se díky výkonům proslulých motorů Rols Royce Merlin ukázala jako rozhodující při
dosahované rychlosti, obratnosti a dostupu. Prostě jen málo nepřátelských letadel se mu v té době
dokázalo vyrovnat. Po roce 1948 byla tato letadla u nás označena B 36 a dislokována v Českých
Budějovicích a při jedné z tehdy tradičních vojenských přehlídek někdy roku 1953 prolétla nad
Letenskou plání. Sovětský přidělenec se podivil co je to za krásná letadla, která nezná. Horliví
generálové, aby ukázali jak jsou oddáni socialismu, nechali promptně vynikající Mosquita hned po
příletu z přehlídky zlikvidovat. Ještě by se mohl náš „Velký bratr“ urazit, co že to máme za výzbroji
za kapitalistickou techniku. Byla zlikvidována všechna až na jediné, které se jakoby zázrakem
dostalo do depozitáře Národního technického muzea a bylo uloženo v pražské Invalidovně. Ani tady
neuniklo naprosté lidské tuposti, když jeden z pracovníků depozitáře, po válce neodsunutý Němec,
aby dokázal jak je vděčný za tuto skutečnost a oddaný myšlence socialismu nešťastné Mosquito na
dvoře úmyslně zapálil. Samozřejmě balsa hořela skvěle a za několik minut zbyly z letadla jen
ohořelá torza motorů a kovových částí. Jestli se dočkal pochvaly za svůj uvědomělý přístup se
bohužel nedochovalo, ale faktem je, že tímto sbírky NTM přišli o jeden ze skvostů. Díkybohu, že
Spitfira měli uloženého na Letné, protože by jistě také neunikl „spravedlivé likvidaci“. To byla jen
malá odbočka pro dokreslení čeho všeho je člověk schopen.
Vraťme se však k hřebečské Dakotě. Samozřejmě pana Tarantíka velmi mrzelo, že přišel
s příslovečným „křížkem po funuse“. Protože
Airpark se stal velmi proslulou muzejní sbírkou
vojenské a dopravní techniky a letadel
zejména, je hojně navštěvován nadšenci
z Čech i ciziny. Jednoho dne zavítal do Zruče i
pan Landa z Kladna slovo dalo slovo a když
se pan Tarantík dozvěděl odkud tento
návštěvník přichází s povzdechem vzpomenul
jak mu unikla Dakota ve Hřebči. Jaké bylo jeho
překvapení, když mu tento člověk prozradil, že
se mu podařilo část trupu během likvidace
zachránit a že mu jej rád věnuje do sbírek.
Takže nakonec se dobrá věc přeci jen podařila.
Alespoň kousek historie je zachován doufejme, že na věčné časy. Část hřbetu trupu letounu OK –
WAK si mohou návštěvníci prohlédnout v již zmiňovaném Airparku (označení šipkou). Asi si umíte
představit jaká byla moje radost, když jsem tam tento fragment jako hřebečák objevil při své letošní
návštěvě u pana Tarantíka. Samozřejmě jsem si pořídil i fotky o jednu se rád se čtenáři lidického
Zpravodaje podělím. Zde by se tedy dala udělat pomyslná tečka za osudy legendárního letounu OK
– WAK, který část své existence spojil s moji rodnou vískou Hřebeč nedaleko Kladna. (foto: autor)
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Veřejná knihovna Lidice – z nabídky nových knih
Milí čtenáři, od soboty 10.října 2009 máme v naší knihovně pro vás připravených sto nových
knih z výměnného fondu Středočeské vědecké knihovny Kladno. Na ukázku uvádíme malou
část titulů vhodných pro děti i pro ostatní, takže se těšíme v sobotu na shledanou v knihovně.
Lucie Lomová: ANČA A PEPÍK OPĚT V AKCI
Příběhy dvou chytrých a statečných myšek patří jak z literárního, tak z
výtvarného hlediska k tomu nejlepšímu, co na poli komiksu v Čechách
pro děti kdy vzniklo. V tomto svazku vychází vůbec první příběh, který
vznikl ve spolupráci s Ivanou Lomovou, dnes již velmi respektovanou
výtvarnicí. Obě sestry pracovaly tak, že Lucie kreslila postavičky a
Ivana malovala pozadí - vynikající akvarely, jejichž výtvarnou hodnotu
již čas dávno prověřil. Vymýšlením chytrých příběhů plných fantazie se
pak bavily obě originální autorky.
Michal Dlouhý: ČETNICKÉ ČTYŘLÍSTKY
Tucet čtveřic tématicky příbuzných povídek ze života četnictva. Pomyslné čtyřlístky pojednávají z pohledu několika generací příslušníků četnického sboru, či osob četnictvu blízkých, o služební činnosti sboru, ale
i o soukromých záležitostech jednotlivých četníků, a to ve světle pragmatických dobových předpisů. Soubor obsahuje povídky z doby od zřízení rakouského četnictva na území Čech, Moravy a Slezska v roce
1849 a z území Slovenska a Podkarpatské Rusi, kde bylo po rakouském vzoru četnictvo zavedeno v letech 1919-1920 namísto uherského
četnictva, až do okupace samostatného československého státu v roce
1939. Vojensky organizované četnictvo bylo ubytováno v četnických
kasárnách, ze jejichž zdmi se odehrává většina ze čtyřlístků. Výše
uvedené potvrzuje vojenský charakter četnického sboru a řád na němž
si zakládala jak rakouská, tak i československá četnická správa. O
tom, že četníci nebyli nemyslícím vykonavatelem výnosů a rozkazů
svědčí obsah knihy. Povídky jsou zpracovány na základě skutečných
událostí, za využití dobového tisku, odborné literatury a pamětí nebo
vzpomínek příslušníků četnictva. Autor je duchovním otcem a současně poradcem úspěšného seriálu Četnické humoresky. Četnické
čtyřlístky jsou volným pokračováním úspěšných publikací Příhody z
pátrací služby, Veselé příhody z pátrací služby, Záhadné příběhy z
pátrací služby a Kutnohorská pátračka na stopě.
Ivanka Devátá: KOUKÁM A CO NEVIDÍM
Nejnovější fejetony známé herečky a spisovatelky, které si s humornou
nadsázkou všímají obyčejných věcí kolem nás, ať už se udály v oblasti
kulturní, politické, nebo osobní. A všude autorka nachází něco, čemu
se můžeme od srdce zasmát.
připravili: Zdeněk Fous, Eliška Jedličková, Aleš Kachlík
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PHD-výzkumný projekt - UPLATNĚNÍ POTŘEB VENKOVSKÝCH OBYVATEL V SOUČASNÉ
ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ TVORBĚ

Na podzim a v zimě 2009 proběhne dotazníkové šetření v mikoregionu „Údolí Lidického potoka“ v
rámci výzkumného projektu „Člověk pro krajinu, krajina pro člověka“, který je řešen na Katedře zahradní a krajinné architektury, České zemědělské univerzity v Praze. Cílem výzkumu je definování
potřeb obyvatel ve vazbě na krajinu, posílení vztahu člověka a krajiny a vytvoření obytné krajiny
naplňující potřeby místních obyvatel. Dotazníky budou distribuovány 10% obyvatel obce a následně
budou shromažďovány na Obecním úřadě obce Lidice. Děkujeme za Vaši spolupráci.*Ing.Tomcová
Katedra zahradní a krajinné architektury, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů,
Česká zemědělská univerzita, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6, Suchdol, e.mail: tomcova@af.czu.cz
VÝZVA občanského sdružení ŠUTR Hostouň (Šance Udělat Trochu Radosti)

Hledá se vánoční stromek !!!
V sobotu 19. prosince 2009
pořádáme
vánoční
setkání
občanů Hostouně a blízkého okolí
u hostouňského kostela. Zveme i
naše dobré sousedy z Lidic. Rádi
bychom vás touto cestou požádali o pomoc.
Pokud se zbavujete na své zahradě či ve
svém okolí smrku, borovice nebo jedle vysoké
cca 4-8 m, (postačila by nám i špička vzrostlého
stromu) prosíme, dejte nám vědět na mobilní
telefon: 737 677 936 (Karolína Svatošová - knihovnice) nebo e.mail: karsvat@seznam.cz Rádi bychom tento strom použili jako vánoční strom, který bude zdobit místo u hostouňského kostela po
celý čas vánoční. Děkujeme vám za pomoc a ochotu. ŠUTR o. s. Hostouň u Prahy
foto: „Rozsvícení vánočního stromu v Hostouni 2008“ - *Martin Mezera
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