Lidický zpravodaj
Duben 2015   •   Číslo 4   •   Ročník 19   •   Zdarma

Předpověď pro 30. duben 2015:
Pozor! Pozor! Je hlášen čarodějný rej, přelety oblohou sem a tam,
místy padající košťata.
Přechodně bude docházet k houfování podivných strašidelných masek,
jejichž výskyt bude nejintenzivnější kolem 18,00 hodiny u Obecního úřadu
v Lidicích. Převládat bude v nížinách i na horách skvělá nálada, veliké hranice
a ohně. Místy se může šířit i vůně opékaných buřtíků, tak pozor na to! 
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Duben 2015

Milí a milé!
Duben máme ve znamení nejen aprílového počasí,
ale především vítání a užívání si jara na plný plyn!
Zajdeme si do knihovny vypůjčit nějakou zajímavou knihu, například o zahrádce, kde teď trávíme
spoustu času, nebo si s našimi nejmenšími můžeme
číst společně s Mateřským centrem a užívat si tak
akci Čtení nás baví. A pokud máme tvořivá dítka,
nebude od věci zúčastnit se dílničky v Lidické galerii. Jako lehkou večeři si uvaříme chřest podle Generála Gastra, otevřeme lehké bílé vínko, otevřeme
Zpravodaj a budeme se těšit na Čarodějný rej, který
se koná 30. dubna.
Mějte báječný duben a já peláším na Moravu – chystat pro vás reportáže a jiné lahůdky 
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka

PODĚKOVÁNÍ zaslaná do redakce Lidického zpravodaje
• D
 ěkuji Obecnímu úřadu za blahopřání k mým narozeninám a paní starostce Verunce Kellerové za
milou návštěvu a předání květin a dárku.

Irena Čtrnáctá

• R
 áda bych touto cestou poděkovala za příjemnou návštěvu paní starostky Veroniky Kellerové,
která mi přišla předat dárek a květiny k mému životnímu jubileu. Velmi mne to potěšilo a ještě
jednou děkuji.

Věra Živná

• D
 ěkuji Obecnímu úřadu Lidice, zastupitelům za blahopřání a hlavně paní starostce Veronice
Kellerové za milou návštěvu a předání kytice a pěkného dárku k mým narozeninám.
Alena Kučerová

JUBILANTI v měsíci dubnu
Jaroslava Matzkeová

11.4.

70 let

Marta Mezerová

12.4.

70 let

Ladislav Žemla

16.4.

90 let

Jaroslava Dusilová

27.4.

85 let

Vážení jubilanti, přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
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Pálení čarodějnic aneb původ a historie
Text: www.ceske-tradice.cz

Pálení čarodějnic patřívalo a do dnešních dnů patří k velmi populárním lidovým zvykům. Ona magická filipojakubská noc (z 30.dubna na 1.května) patřívala mezi noci, kdy prý zlé a nečisté síly vládly větší mocí než kdy
jindy. O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem, kdy měly nečisté a zlé síly moc škodit lidem, se daly nalézt různě
poschovávané, zakopané a před lidmi ukryté poklady. Aby se hledač
pokladu dokázal před silami úspěšně bránit, musel prý mít při sobě
květ z kapradí, svěcenou křídu a řadu dalších předmětů.
Lidé věřili, že této noci v povětří poletuje spousta čarodějnic, letících na sabat. Proto se této noci také říká „noc čarodějnic“.
Čarodějnice se před sabatem natíraly kouzelnými mastmi, s jejichž pomocí pak mohly na košťatech létat. Taková košťata prý bývala zhotovena z jasanového dřeva, vrbových a březových proutků. Při
reji byla volena královna sabatu, která potom vládla hostině a tanci
- „čarodějnickému kolu“ – to se tančilo pozpátku. Jídla vypadala sice
lákavě, ale byla bez chuti a nezahnala hlad. Nesměl chybět ani kotel
plný žab a hadů stejně jako nádoby s jedy. Čarodějnice se tu, jak
lidé kdysi věřili, s oblibou proměňovaly ve vlky, psy a jiná zvířata
a vyprávěly si, co všechno zlého se jim od posledního setkání podařilo lidem natropit.
Víra v nečisté síly, stará jako lidstvo samo, se časem proměnila v pověru, že ďábel může moc na zemi uplatňovat pouze prostřednictvím lidí - čarodějnic a někdy i čarodějů. Zvláště staré ženy bývaly často podezřívány,
ze spojení s ďáblem a před uhranutím jimi se venkované bránili rozmanitými praktikami:
• před vrata domu i chlévu se pokládaly narýpané drny, dříve, než mohla čarodějnice vstoupit dovnitř, musela
všechna stébla přepočítat, což jí trvalo až do rána, kdy její moc pominula
• stavení se kropilo svěcenou vodou, před vrata a na dvůr se zapichovaly pruty a pichlavé trní, aby se čarodějnice poranila, na ochranu před nimi se zapichovaly i vidle a košťata, pod drn se dávalo vejce. Aby se
čarodějnice zahnaly, práskalo se na návsi biči a také se střílelo z pušek
Existovala řada praktik, které měly umožnit čarodějnici vidět, případně potrestat. Lidé věřili, že ji lze zahlédnout v noci na křižovatce nebo opuštěném místě.
Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech pálily ohně, které jsou v některých krajích (zvláště v Německu) velmi starého původu. Postupem doby se z výročních ohňů stalo „pálení čarodějnic“ – mladíci
zapalovali košťata a vyhazovali je do výšky, prý proto, aby viděli čarodějnici létající na košťatech v povětří. Jinde
se říkalo, že je tak možno čarodějnici srazit k zemi.
Ochrana úrody a dobytka se zejména soustředila na noc filipojakubskou, kdy se vesničané chránili především proti čarodějnicím, které očarovávaly a tak poškozovaly dobytek i úrodu. V ten den se jednak prováděly
pověry na ochranu chléva ( zelené větévky na hnojiště, osypání chléva pískem). Jak již bylo řečeno, v ten den se pálil oheň dodnes zvaný
čarodějnice. Ochrana úrody a celého hospodářství před neúspěchem,
to byl hlavní účel tohoto lidového svátku.
Čarodějnice však nebyly jen zlé, těch, které znaly tajemství bylin,
uměly zahánět nemoci a napravovat zlomeniny si lidé vážili. V některých jazycích dokonce slovo čarodějnice znamenalo „moudrá žena“.
Bylinkářky – vědmy se vyznaly v tajích přírody. Věděly mnoho
o působení rostlin, hub, kamenů, kovů, drahokamů, ale i barev a vůní.
Jejich poznatky, někdy zdánlivě nesmyslné a bláznivé, přispěly mnohdy k užitečným vědeckým objevům. A tak stará „přírodní magie“ ovlivnila lékařství, chemii, biologii a fyziku.
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Kromě bab bylinkářek působili jako léčitelé i kováři a jejich manželky. Když kovářovy kleště vytáhly bolavý
zub, hned přispěchala kovářka s hojivým obkladem. Ani tyto hodné „čarodějnice“ to ale neměly lehké. Většina
z nich se ve středověku stala obětí „honu na čarodějnice“. Desetitisíce, možná statisíce (některé zdroje uvádějí
dokonce miliony) nevinných žen byly odsouzeny a upáleny na hranicích po celé Evropě, ale i v Americe.

Strašidelná pozvánka
A pokud Vám toho strašení o zdejších i nezdejších čarodějnicích nebylo málo a pálení čarodejnic je pro
vás ještě daleko, máme tu ještě pozvánku na kladenská strašidla 
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Přivítali jsme do Lidic nové občánky
Text: Michaela Klapalová Foto: Hana Kohoutová

Dne 24. března 2015 proběhlo na Obecním úřadě v Lidicích slavnostní přivítání našich nových občánků. Příjemnou atmosféru pomohly svým zpěvem a říkankami vytvořit děti z Mateřské školy Lidice. Po vystoupení dětí
k malým občánkům, rodičům i příbuzným, promluvila starostka obce paní Veronika Kellerová. Stejně jako ona
přejeme Vašíkovi, Josífkovi a Davídkovi, ať se jim v Lidicích líbí a ať je jejich život plný radosti.

Zasedání poroty Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2015
Text a foto: www.lidice-memorial.cz
Ve dnech 26. – 28. 3. a 2. – 4. 4. 2015 zasedalo v Lidické
galerii ve dvou kolech po dobu 6 dnů 23 mezinárodních
porotců z 8 zemí světa. Vedle náročné práce vybrat nejlepší díla ze 21 237 přihlášených prací ze 71 zemí světa
a ocenit je čestným uznáním či případně medailí měla porota možnost zúčastnit se doprovodného programu, který
byl pro ně připraven.
První společnou akcí byly workshopy na téma Akvarelu, který uspořádal pro studenty Gymnázia Kladno a pro
porotce i další zájemce jeden z porotců soutěže Vsevolod Romankov z Moskvy. Další zajímavou a velmi dobře
přijatou doprovodnou akcí byla návštěva ateliéru významného českého výtvarníka Aleše Veselého, který přivítal
porotce ve svém království v blízkých Středoklukách.
Na závěr se zúčastnili porotci v neděli 5. 4. 2015 mše ve Svatovítské katedrále celebrovanou kardinálem
Dominikem Dukou, který po skončení mše porotce osobně pozdravil. Jako výraz vděčnosti porota předala panu
kardinálovi dárek – obrázek Panny Marie s děťátkem, grafiku Terezky Hlavaté ze ZUŠ Jagellonská z Plzně,
která byla letos v soutěži se symbolickým tématem Světlo oceněná. Nečekaným překvapením byla pak pro
porotu prohlídka prostor Arcibiskupského paláce v Praze, kterou se svojí neuvěřitelnou znalostí historických
a výtvarných momentů zprostředkovala sestra Dominika. Náročná práce poroty i Velikonoční oslavy spojené
s osobním přijetím kardinála Dominika Duky OP a detailní prohlídkou paláce se tak díky spolupráci s Arcibiskupským palácem staly výjimečné a nezapomenutelné.
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Zápis č. 5/ 2015 z veřejného zasedání OZ Lidice konaného dne
01. 04. 2015 v 18,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lidice
Přítomni: T. Skála, Ing. Monika Vaňhová, M. Klapalová, B. Kučera, M. Ramba, H. Kohoutová
Omluveni: V. Kellerová
Ověřovatelé: M. Klapalová, H. Kohoutová
Zapsala: Martina Toulcová
Zasedání zahájil místostarosta obce v 18,00 hodin, přečetl a doplnil program. OZ souhlasí s programem.
Program zasedání:
1.	a)	Projednání podání žádosti o dotaci z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu na akci „Oprava silnic v ulici Oradourská a Josefa Štemberky
v Lidicích“.
b)	Projednání podání žádosti o dotaci na rekonstrukci místní komunikace 10. června 1942 v Lidicích
z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Střední Čechy, prioritní osa 1,
Doprava, oblast podpory 1.1, Regionální dopravní infrastruktura – Místní komunikace, číslo výzvy
85 A.
c)	Schválení smlouvy mezi obcí Lidice a Agripo – Ing. Jana Kaštánková ke zpracování dokumentace
k podání žádosti o získání finanční podpory do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Střední Čechy, prioritní osa 1, Dopravní, oblast podpory 1.1, Regionální dopravní
infrastruktura - Místní komunikace, číslo výzvy 85 A a na projekt s názvem „Rekonstrukce místní
komunikace 10. června 1942 v Lidicích“.
2.	Podání informace předsedy spolku o vzniku Spolku pro vybudování památníku Josefa Horáka a Josefa
Stříbrného
3. Schválení smlouvy o pronájmu bytu v objektu zahradnictví čp. 153
4	Projednání výzvy na pronájem pozemku p. č. 232 v k. ú. Lidice
5. Projednání žádosti OS Lidice o příspěvek na činnost
6. Projednání žádosti o pokácení stromu
7.	Schválení kupní smlouvy mezi Vodárny Kladno-Mělník, a.s. a obcí Lidice na koupi bývalé čistírny
odpadních vod na pozemku p. č. 759 v k. ú. Lidice
8. Projednání žádosti JR Running Sport o příspěvek na 27. štafetu Ležáky - Lidice
9. Různé: a) žádost Svazu skautů a skautek o příspěvek na jejich činnost
			
b) projednání odměn OZ dle nařízení vlády Sbírka zákonů č. 52/2015
Ad1a/ Místostarosta obce informoval OZ o možnosti podání žádosti o dotaci z programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu na akci „Oprava silnic v ulicích
Oradourská a Josefa Štemberky v Lidicích.“ OZ tuto možnost projednalo, schválilo a pověřilo starostku
obce podáním dotace.
Hlasování
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
Ad1b/ Místostarosta obce informoval OZ o možnosti podání dotace na rekonstrukci místní komunikace
10. června 1942 v Lidicích z Regionálního programu soudržnosti NUTS II Střední Čechy, prioritní osa 1,
Doprava, oblast podpory 1.1, Regionální dopravní infrastruktura – Místní komunikace, číslo výzvy 85 A.
OZ tuto možnost projednalo, schválilo a pověřilo starostku obce podáním dotace.
Hlasování
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
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Ad 1c/ Místostarosta obce předložil OZ smlouvu o dílo mezi obcí Lidice a Agripo – Jana Kaštánková ke
zpracování dokumentace k podání žádosti o získání finanční podpory do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Střední Čechy , prioritní osa 1, Doprava, oblast podpory 1.1, Regionální
dopravní infrastruktura – Místní komunikace, číslo výzvy 85 A na projekt s názvem: Rekonstrukce místní
komunikace 10. června v Lidicích. OZ tuto smlouvu schválilo a pověřilo starostku obce jejím podpisem.
Hlasování
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
Ad2/ Podání informace předsedy spolku o vzniku Spolku pro vybudování památníku Josefa Horáka a Josefa Stříbrného. Místostarosta obce představil na veřejném zasedání pana Ing. Miroslava Kalibu, který
informoval o vzniku Spolku pro vybudování památníku. Cílem spolku je vybudování důstojného památníku
příslušníkům československého zahraničního vojenského odboje, jehož byli Josef Horák a Josef Stříbrný
z Lidic aktivními účastníky. OZ vzalo tyto informace na vědomí.
Ad3/ Schválení smlouvy o pronájmu bytu v objektu zahradnictví čp. 153. Místostarosta obce předložil
OZ smlouvu na pronájem bytu v objektu zahradnictví čp. 153 mezi obcí Lidice a panem Ing. Václavem
Rosenreiterem. Pronájem bude činit 6100,- Kč za byt a 1000,- Kč za garáž měsíčně. OZ tuto smlouvu
projednalo a pověřilo starostku obce jejím podpisem.
Hlasování
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
Ad4/ Projednání výzvy na pronájem pozemku p.č. 232 v k. ú. Lidice. Místostarosta obce podal OZ návrh
na podání výzvy na pronájem pozemku p. č. 232 v k. ú. Lidice. OZ tento návrh projednalo, schválilo a pověřilo starostku obce podáním výzvy na pronájem tohoto pozemku.
Hlasování
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
Ad5/ Projednání žádosti OS Lidice o příspěvek na činnost. Místostarosta obce předložil OZ žádost OS
Lidice o příspěvek na činnost ve výši 10.000,- Kč. OZ tuto žádost projednalo a schválilo.
Hlasování
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
Ad6/ Projednání žádosti o pokácení stromu. Místostarosta obce předložil OZ žádost paní Macháčkové
čp. 114 o pokácení stromu. Kmen stromu má obvod zhruba 45 cm a při větrném počasí hrozí pád stromu
na zaparkovaná auta. OZ tuto žádost projednalo a schválilo strom pokácet v době vegetačního klidu.
Hlasování
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
Ad7/ Schválení kupní smlouvy mezi Vodárny Kladno-Mělník, a.s. a obcí Lidice na koupi bývalé čistírny
odpadních vod na pozemku p. č. 759 v k. ú. Lidice. Místostarosta obce předložil OZ Kupní smlouvu mezi
Vodárny Kladno- Mělník, a.s. a obcí Lidice na odkup pozemku p. č. 759 v k.ú. Lidice. OZ schválilo tuto
smlouvu a pověřilo starostku obce jejím podpisem.
Hlasování
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
Ad8/ Projednání žádosti JR Running Sport o příspěvek na 27. štafetu Ležáky-Lidice. Místostarosta obce
předložil OZ žádost pana Jana Rýdla – JR Running Sport o příspěvek na 27. štafetu Ležáky-Lidice. Oz
tuto žádost projednalo a schválilo příspěvek ve výši 10.000,- Kč.
Hlasování
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
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Ad9/ Různé
a) Žádost Svazu skautů a skautek o příspěvek na jejich činnost. Místostarosta obce předložil OZ tuto
žádost o příspěvek na jejich činnost ve výši 5.000,- Kč. OZ tuto žádost projednalo a schválilo.
Hlasování
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
b) Projednání odměn OZ dle nařízení vlády Sbírky zákonů č. 52/2015. Místostarosta obce předložil k projednávání návrh odměn OZ dle nařízení vlády Sbírky zákonů č. 52/2015 takto:
starostka obce 21.081,- Kč hrubého
místostarosta obce 14.522,- Kč hrubého
člen obecního zastupitelstva s komisí 1.573,- Kč hrubého
člen obecního zastupitelstva 476,- Kč hrubého
Oz tyto odměny schválilo.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 1-p.Skála
Zasedání ukončeno v 19:22 hodin.

Usnesení zastupitelstva obce Lidice č. 5/2015
Na 5. veřejném zasedání zastupitelstva obce Lidice konaném dne 01. 04. 2015 bylo přijato toto usnesení:
1. Zastupitelstvo schválilo
a) program OZ
b)	podání žádosti o dotaci z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu na
akci „Oprava silnic Oradourská a Josefa Štemberky v Lidicích“.
c)	uzavření smlouvy mezi obcí Lidice a panem Ing. Václavem Rosenreiterem na pronájem bytu v objektu zahradnictví čp. 153
d)	podání výzvy na pronájem pozemku p.č.232 v k. ú. Lidice
e)	žádost OS Lidice o příspěvek na činnost ve výši 10.000,- Kč.
f)	žádost paní Macháčkové čp. 114 o pokácení stromu v době vegetačního klidu
g)	uzavření kupní smlouvy mezi Vodárnami Kladno-Mělník, a.s. a obcí Lidice na koupi bývalé čistírny odpadních vod na pozemku
p. č. 759 v k.ú. Lidice
h)	žádost pana Rýdla – JR Running Sport o příspěvek na 27. štafetu Ležáky-Lidice ve výši 10.000,- Kč.
i)	podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Střední Čechy, prioritní osa 1,
Doprava, odbor podpory 1.1, Regionální dopravní infrastruktura – Místní komunikace, číslo výzvy 85 A na projekt s názvem:
Rekonstrukce místní komunikace 10. června 1942 v Lidicích
j)	smlouvu mezi obcí Lidice a Agripo – Jana Kaštánková na zpracování dokumentace k podání žádosti o získání finanční
podpory do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Střední Čechy, prioritní osa 1, Doprava, odbor
podpory 1.1, Regionální dopravní infrastruktura – Místní komunikace, číslo výzvy 85 A na projekt s názvem: Rekonstrukce
místní komunikace 10. června 1942 v Lidicích
k)	žádost Svazu skautů a skautek o příspěvek na jejich činnost ve výši 5.000,- Kč
l)	odměny OZ dle nařízení vlády Sb. z. č. 52/2015 takto: Starostka obce 21081,- Kč hrubého, místostarosta obce 14522,- Kč
hrubého, člen zastupitelstva s komisí 1573,- Kč hrubého, člen obecního zastupitelstva 476,- Kč hrubého
2. Zastupitelstvo obce pověřilo:
a)	starostku obce podáním žádosti o dotaci z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu na akci: „Oprava silnic v ulici Oradourská a Josefa Štemberky v Lidicích“
b)	starostku obce podpisem smlouvy s panem Ing. Václavem Rosenreiterem na pronájem bytu v objektu zahradnictví čp.153
c)	starostku obce podáním výzvy na pronájem pozemku p.č. 232 v k. ú. Lidice
d)	starostku obce podpisem smlouvy s Vodárnami Kladno-Mělník, a.s. na koupi bývalé čistírny odpadních vod na pozemku p. č.
759 v k. ú. Lidice
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e)	starostku obce podpisem smlouvy s Agripo – Ing. Jana Kaštánková na zpracování dokumentace k podání žádosti o získání fin.
podpory do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Střední Čechy, prioritní osa 1, Doprava, odbor
podpory 1.1, Regionální dopravní infrastruktura – Místní komunikace, číslo výzvy 85 A na projekt s názvem: Rekonstrukce
místní komunikace 10. června 1942 v Lidicích
f)	starostku obce podáním žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Střední Čechy,
prioritní osa 1, Doprava, odbor podpory 1.1, Regionální dopravní infrastruktura – Místní komunikace, číslo výzvy 85 A na
projekt s názvem: Rekonstrukce místní komunikace 10. června 1942 v Lidicích
3. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
a)	podání informace předsedy spolku o vzniku Spolku pro vybudování důstojného památníku příslušníkům československého
zahraničního vojenského odboje, jehož byli J. Horák a J. Stříbrný z Lidic aktivními účastníky.

Generál Gastro aneb reportáže od plotny
Text: Michaela Klapalová
Milí a milé,
i přes nedávné velikonoční sněžení je jaro již definitivně tady. A není nic lepšího než jarní jídelníček,
spousta té očarující křupavé zeleninky, jen tak lehce upravené, lehké, báječně stravitelné a ještě jednodušší na úpravu. Dnes si připravíme chřest, což je velmi lahodná a nevšední zelenina oznamující příchod
jara. Konzumace chřestu má pozitivní vliv na naše zdraví: obsahuje totiž vitaminy (A, B, C, E, K), vápník,
hořčík, plno vlákniny, železo či selen. Takže hurá do toho!

Vařený chřest s vejci a slaninou
Potřebujeme na 4 porce:
6 plátků slaniny
4 vejce
1 kg zeleného chřestu (což bude asi 30 středně velkých výhonků)
50 g lískových ořechů
Na dip:
3 lžíce oleje z lískových ořechů (nenechte se zlákat ho něčím nahradit, má totiž úžasně oříškovou chuť
a vůni, která tak prostoupí celým pokrmem)
2 lžíce olivového oleje
1 lžíce bílého vinného octa
2 lžičky dijonské hořčice
sůl, pepř
Nejprve udělejte dip: první 4 ingredience našlehejte v míse, podle chuti osolte a opepřete a dejte stranou.
Slaninu vyskládejte na plech a 5 minut ji grilujte v troubě, dokud se z ní nestane velice lákavá křupavá tyčinka  – pokud možno nesníst, chyběla by nám. Vejce dejte do studené vody, přiveďte ji k varu
a 8 minut vařte. Chřest omyjte, odřízněte zdřevnatělé konce a pak ho 5 minut vařte ve vroucí osolené
vodě.
Lískové ořechy nasucho opečte v pánvi a nahrubo je nasekejte.
Pak vše rozdělte na talíře, doprostřed vždy osušený chřest, kolem položte rozpůlené vejce, posypejte
polámanou slaninkou a ořechy a přelijte dipem.
Dobrou chuť!

Váš Generál Gastro
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První americké Lidice nezapomněly. „Pokud si nepřipomínáte
historii, jste na nejlepší cestě ji opakovat“
Text: www.rozhlas.cz
Nedaleko Chicaga vznikly v roce 1942 ještě v době hlubokých bojů vůbec první „zahraniční“ Lidice. Co
tamní obyvatele k solidaritě s vyhlazenou československou obcí pohnulo?
Mexiko, Brazílie, Austrálie – všude tam najdete na mapě jedno povědomě znějící jméno: Lidice. Po celém světě vyvolal odezvu tragický osud středočeské obce, kterou v červnu 1942 nacisté vyhladili v odvetě
za atentát na protektorátního velitele Reinharda Heydricha.
Na znamení solidarity s oběťmi masakru začala vzápětí vznikat stejnojmenná městečka a obce. Jedna
z prvních vyrostla ve Spojených státech, nedaleko Chicaga.
„Na památku Lidic v Československu, jejichž obyvatelé zemřeli dílem nacistické brutality 10. června
1942. Nikdy nezapomeneme. Pravda zvítězí.“ Tak zní nápis na žulovém pomníku v prvních amerických
Lidicích. „Památník vyrostl v podstatě okamžitě po vyhlazení Lidic, dnes ho obklopuje malý růžový sad, rodinné domky a poklid venkovské čtvrti, která se stala součástí městečka Crest Hill.
Jeanne Juricicová byla tehdy malé dítě.
O rozhořčení a pobouření nad zločinem ve
vzdáleném Československu toho ale mnoho věděla od rodičů, kteří ji k památníku
coby malou často vodili. Blízce se přátelili
s mužem, který byl jednou z hlavních postav amerických Lidic.
„Dominic Romano byl developer, který
tu budoval rezidenční čtvrť. Vyhlazení Lidic
ho tak pobouřilo, že bez zaváhání věnoval
půdu, na které památník stojí. Jeho odhalení se účastnily desetitisíce lidí,“ vysvětluje Jeanne Juriciová. „A celé čtvrti se brzy začalo říkat Lidice, nebo po zdejším Lidis,“ připomíná někdejší
učitelka Jeanne, která údržbě památníku zasvětila prakticky celý život, přestože – na rozdíl od mnoha
obyvatel v okolí Chicaga – nemá žádné české kořeny.
Jeanne mě bere do zdejší knihovny do malého archívu věnovaného Lidicím. Fotografie, dokumenty,
výstřižky – snímky z odhalení v roce 1942 zachycují desetitisíce viditelně pohnutých tváří. Spoustu lidí
svedla dohromady i připomínka o pětadvacet let později. Jak ale Jeanne Juricicová říká, povědomí se
postupně vytrácelo. Lidice pohltilo město Crest Hill a o osudu jejich českého předobrazu vědělo jen pár
zasvěcených. To se ovšem dnešní radnice rozhodla změnit.
Pro Tinu Oberlinovou jsou Lidice součástí života prakticky od chvíle, kdy se naučila chodit. Dnešní radní Crest Hillu vyrostla v domku z červených cihel pár kroků od památníku. V malém parčíku vedle pomníku
si jako dítě hrála, vedle něj se učila jezdit na kole. Možnost, že by se vzpomínka na československé Lidice
vytratila z obecného povědomí, energická žena nepřipouští.
„Pokud si nepřipomínáte historii, jste na nejlepší cestě ji opakovat. A zločin v Lidicích se nikdy opakovat nesmí. Proto si ho musíme připomínat i tady,“ říká mi Tina, která spolu s několika dalšími neúnavně
pořádá pietní akce, diskuze ale i promítání dokumentů. A postupně se jí daří vzpomínky oživovat.
„Každý rok sem přichází víc a víc lidí. Snažím se, aby jich přibývalo a aby hlavně místní lidé chápali,
proč tu památníku stojí a co vlastně připomíná,“ říká Tina, která je rozhodnutá udělat všechno pro to, aby
Lidice pro celé široké okolí znamenaly mnohem víc než konečnou zastávku linky autobusu v malé čtvrti
ze 40. let.
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POZVÁNKA U PŘÍLEŽITOSTI 70. VÝROČÍ UKONČENÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY
Vážení spoluobčané,
Obecní úřad, zastupitelé obce a Junáci Buštěhrad Stráž Lidic srdečně zvou
všechny občany u příležitosti 70. výročí ukončení II. světové války
k položení věnce ke hrobu lidických mužů.
Slavnostní shromáždění se uskuteční 8. 5. 2015, sraz v 10.00
před Obecním úřadem Lidice.
Armáda ocenila práci lidických občanů
Text a foto: www.lidice-memorial.cz

U příležitosti 11. výročí vzniku Posádkového velitelství Praha udělil jeho velitel Pamětní odznak pracovnici Památníku Lidice Renatě Hanzlíkové a předsedovi ZO ČSBS Lidice Pavlu
Horešovskému.
Tohoto ocenění se jim dostalo za dlouholetou spolupráci
s Posádkovým velitelstvím Praha. Pamětní odznaky jim byly
předány prvním zástupcem náčelníka GŠ Armády ČR generálporučíkem Josefem Bečvářem a velitelem posádky plk.
gšt. Milanem Virtem při slavnostním nástupu Čestné jednotky
9. 4. 2015.
Oběma oceněným blahopřejeme!
Součástí slavnostní akce byla vojenská přehlídka posádky, exhibiční vystoupení vojáků a promítání dokumentu o armádním generálovi Tomáši Sedláčkovi.
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Ani první jarní lísteček nestačila nasadit!
Text: Antonín Nešpor

Foto: archiv OSL

Co se stalo v Dolních Vilémovicích bere dech. Dozvěděl jsem se to od mluvčí našeho občanského
sdružení. Zasvěcená zpráva, takříkajíc od pramene – od Kalibů, kteří se účastnili výsadby dceřiné
lidické hrušně v této malé moravské vesničce vloni
na podzim, přišla hned odpoledne.
V Dolních Vilémovicích neznámý vandal zlomil
kmínek na návsi vysazené hrušničky a pak ještě
polámal nově vysazené švestky, a to v době, kdy
ještě nestačily vystrčit ani růžky nových lístečků.
Zpráva mě zastihla, když jsem se vracel z odpolední projížďky Lidickou ulicí v obci, ve které bych
takový název ulice vůbec nehledal. Také, že tam
žádná cedule na první pohled není, ani na začátku,
ani na konci, jen katastr s Lidickou ulicí počítá a jen
na jedné adrese je pak cedule s názvem vlastníka objektu a adresou Lidická 60. Ano, podle jména
obce jsou to Košťany, které „sedí“ na úpatí masivu Cínovce, co by kamenem dohodil, západním
směrem od Dubí v Krušných horách.
Vyzpovídal jsem několik místních, co šli zrovna z práce z lesa,
a dozvěděl jsem se o dřívější činnosti vandalů, kterým zde, na začátku Lidické ulice vadil po válce vztyčený Lidický kříž.
Měla to být snad předzvěst dnešní odpolední jobovky, když mi
mladší muž s motorovou pilou v ruce vyprávěl, že ten kříž s korunou z ostnatého drátu jednou našli ležet v lese poražený – odtažený z původního místa. Lidé z obce si u kříže připomínají tragédii
Lidic. Vztyčili jej možná také pod dojmem návratu Lidických žen
přes blízký hraniční přechod na Cínovci 1. června 1945.
Lesáci z bývalého lesního učiliště dali kříž i pomníček zase do
pořádku, tak, že tu už pár let zase stojí. Navíc vedle pomníčku,
s dnes již opět omšelým nápisem: LIDICE 10. června 1942, ještě
přibyla dřevěná lavička s výhledem do zalesněného údolí. Přibližně
zde v těchto místech Lidická ulice začíná a prochází podél pomníčku. Z levé strany je lemována podhorskými chalupami a končí na okraji obce, asi po kilometru jízdy
z kopce dolů.
Křižovatce s hlavní silnicí, do které Lidická ulice vyúsťuje, vévodí dva moderní třípatrové domy
s fasádou vyvedenou v pastelových barvách a malou pekárničkou nesoucí název „Večernice“ – jakoby tečkou za historií,
kterou název ulice připomíná.
Vandalství jistě není moderní vynález. Takovému chování
propůjčily jméno hordy východogermánských kmenů Vandalů,
přicházejících údajně ze Skandinávie či břehů okolo Baltského
moře, prakticky od počátků letopočtu.
Tyto kmeny pustošily rozsáhlá území rozvinutých států ve
středomoří a nejen tam. Mezi novodobé vandaly se nabízí zařadit i německé nacisty, kteří vyhladili Lidice.
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Dceru památné Lidické hrušně v Dolních Vilémovicích dnes stihl podobný osud, jako její matku
před třiasedmdesáti lety. Jaká historická paralela s vandaly. Oběma hrušním v mladém počínajícím
životě byla uražena korunka. Vzpomínka na několik dalších příkladů místního vandalství mě přivádí
k lidickým sakurám. Bylo to už po dokončení výstavby obecního rybníka – koupaliště, které se zakládalo v šedesátých letech svépomocí lidickými obyvateli, převážně pak spolkem rybářů a myslivců.
Nebyly to ty pověstné brigády svolávané na podzim na hrabání listí v parku, nebo v létě na sena
(hrábě vezměte sebou!), na které chodilo postupně čím dál, tím méně obyvatel, až úplně ze společenského života vymizely. Rybník se stavěl s velkým nadšením a také nasazením. O tom až někdy
jindy. Ale k sakurám...
Okraje silnice klikatící se z obce dolů do údolí k rybníku byly v té době ještě téměř holé. Po obou
stranách jen travnaté škarpy. Už ani nevím, který významný politik přivezl z Japonska do Lidic mladé
štěpy sakur. Byla naplánována a také se uskutečnila výsadba těch stromků podél této cesty, a protože jich bylo dost, tak byly vysazeny ještě dál, kolem silnice až ke křižovatce nad rybníkem (vlevo do
Makotřas a vpravo ke Hřebči).
Nové stromořadí se však záhy stalo terčem novodobých vandalů. Pahýly zbyly po ulomených korunkách.
Co pahýl, to podpis zhovadilého člena naší společnosti,
který si dodnes ve své anonymitě může právoplatně říkat jsem vandal-jsem vandal-jsem vandal.
Komu tenkrát vadily ty růžově a bíle kvetoucí stromy se zjistit nepodařilo, ale bylo to varování. Varování
před lidskou zlobou, brutalitou a nenávistí. Podobnou
brutalitu a nenávist jakou zakusily v lágru naše maminky a babičky.
Až půjdete po silnici k rybníku, ještě zde sakury rostou, ty které nájezd vandalů přežily.
Do Dolních Vilémovic, odkud mi navečer psala paní starostka Boučková, co se stalo, určitě vypěstujeme hrušničku novou, pokud nynější pahýl během jara neobrazí.
Obrazí-li, což bychom si v duchu jistě všichni přáli, pak přežije ten nájezd vandalů, stejně jako ho
přežila s ulomenou korunkou svého času její „matka“ ve starých Lidicích.

Výtvarné dílny v Lidické galerii
Přijďte s námi strávit Čarodějnické odpoledne plné
her, zábavy a tvoření. Tvořivá dílna se uskuteční
v sobotu 25. dubna. Masky jsou vítané.
Dílna probíhá od 15:00 do 17:00 hodin v budově
Lidické galerie.
Poplatek za dílnu je 50,– Kč.
Vzhledem k omezenému počtu míst rezervujte na:
chvapilova@lidice-memorial.cz,
tel. L. Chvapilová 312 253 063, 739 562 267
nebo osobně v recepci Lidické galerie.
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text: Irena Přibylová a Petra Radová

tentokrát bychom rádi uvedli náš program úryvkem z jedné jarní dubnové básničky, která říká téměř
vše…
„Máme tu už duben, za kamny nebudem! Jaro je tu zase zpátky, vyrazíme na zahrádky.“ (autorka
Dagmar Vysoká)
V dubnu bychom Vám rádi nabídli následující program: Naši nejmenší se svými rodiči mohou opět
navštívit mateřskou školu v Lidicích v rámci programu Příprava na školku. Součástí tohoto programu je
i Zvykací kroužek, který v měsíci dubnu začíná a vy do něj můžete své dítě přihlásit do konce března.
Přihlašovací formulář najdete na www.mclidicky.cz.
Dále pro Vás připravujeme akci Čtení nás baví, která je určená všem malým i větším čtenářům a která
v případě pěkného počasí proběhne pod širým nebem. Na konci dubna se již tradičně můžete těšit na
oblíbené Pálení čarodějnic.
Přijďte, rádi Vás uvidíme!

Program MC Lidičky na DUBEN 2015
8. 4. 2015 	od 8:00 hod. – začíná Zvykací kroužek v rámci programu „Příprava na školku“. Kroužek pro děti bez rodičů, určený především dětem, které jsou přijaty do MŠ v Lidicích. Více
informací na www.mclidicky.cz
23. 4. 2015 	od 16:00 hod. – Čtení nás baví. Všechny malé i větší čtenáře i s rodiči zveme na podvečer
plný zábavy, knih a čtení. Můžete se těšit na ukázku knih z místní knihovny, čtení a různé
tematické soutěže. A to nejdůležitější – přineste si svou oblíbenou knihu (obrázková, leporela, pohádkové knihy atp.), o které nám něco povíte (třeba ve spolupráci s maminkou nebo
tatínkem). Těšíme se i na děti, které již chodí do školy! V případě, že se chcete této akce
zúčastnit, zaregistrujte se do 20. 4. 2015 na www.mclidicky.cz, kde najdete přihlašovací formulář.
30. 4. 2015 	od 18:00 hod. – Pálení čarodějnic. Zveme všechny malé, větší i dospělé na již tradiční akci
„Pálení čarodějnic“. Jako vždy se můžete těšit na soutěže pro děti s malou odměnou, na
lampionový průvod, pálení hranice u sportovního rybníka a opékání buřtíků. I letos pro Vás
bude otevřen stánek s drobným občerstvením, pivem a alko i nealko nápoji. Pro děti jsou
připraveny čarodějné balíčky a opět vyhlašujeme soutěž o nejstrašnější čarodějnou masku,
proto se nezapomeňte stylově obléknout! Sraz v 18:00 hodin před budovou OÚ Lidice. Přijďte, těšíme se na Vás!

Lidický zpravodaj

Duben 2015

15

Inzerce:

UŠETŘÍTE
Z RODINNÉHO ROZPOČTU!

HYPOTÉKY – NÍZKÝ ÚROK!
na:
koupi domu, bytu, pozemku, vypořádání manželů,
dědiců, spoluvlastníků, výstavbu rodinného domu

NEBO NA REFINANCOVÁNÍ
Vašich současných hypoték

Také lze spojit více úvěrů do jednoho
Příklad:
Již od

		

Výše úvěru
300.000,- Kč
600.000,- Kč
1.000000,- Kč
1.500000,- Kč
i více …

měs. splátka
1.109,- Kč
2.218,- Kč
3.696,- Kč
5.544,- Kč

Neplaťte zbytečně!

Nejlevnější pojištění – životní i úrazové pojištění, povinné ručení, havarijní pojištění,
pojištění nemovitostí a domácností, pojištění a spoření pro děti, důchodové pojištění, penzijní společnosti, pojištění odpovědnosti za škody, pojištění odpovědnosti při
výkonu zaměstnání…
Našim klientům dovedeme snížit náklady až o 50%.

Reality – zajistíme prodej a nákup Vaší nemovitosti
(RD, byty, chaty, chalupy, pozemky)
Staňte se i Vy naším klientem!
Iva Běloušková – finanční služby Kladno

Mobil: 603 886 125

Hledáme nové kolegy na pozici hypoteční specialista
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