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zdarma

Dobré tradice se vracejí …
Adventní čas sebou přináší mnoho krásných tradic, na které se těšíme celý rok. Celé období od počátku prosince do Vánoc se podle křesťanství vyznačuje nostalgickým čekáním narození Ježíška.
Právě snad proto vybralo Obecní zastupitelstvo symbolicky tento čas pro návrat dobré tradice, jakou je „vítání nových lidických občánků“.
První obnovení této akce proběhlo v sobotu 13.12.2008 na místním Obecním úřadu. Účast rodinných příslušníků, přátel a známých byla tak velká, že OÚ „praskal ve švech“. Vždyť jsme vítali najednou hned 8 nových občanek a občánků. Atmosféra byla báječná. Po přivítání všech přítomných
starostou JUDr. Klímou přednesly děti z MŠ básničky a členka OZ ing. Pokorná oficiálně přivítala
nové občánky Lidic. Poté obdržely maminky z rukou starosty růži a malý dáreček v podobě stříbrného čtyřlístku jako symbolu štěstí, které ještě na závěr písničkou popřály znovu svým budoucím
kamarádům děti z lidické MŠ. Samozřejmě pak následovalo velké focení ve znovu oprášené kolébce s běloskvoucími peřinkami všech nových občánků.
Nechť vás Moniko Davidová, Viktorko Klímová, Barborko Skálová, Aničko Košková, Danieli Kotelenský, Natálko Bubeníková, Matěji Kučero a Jakube Novotný provází životem štěstí a ať se vám
mezi námi v Lidicích dobře žije ……
Za OZ Lidice:* ing. Hana Pokorná

foto: *Bára Kučerová
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Z Á P I S č. 25 z veřejného zasedání OZ Lidice konaného dne 3.12. 2008 v 17.00 hodin
Přítomni: JUDr.Klíma, Ing.Kovačík, Ing.Hanf, M.Ramba, T.Skála, Ing.Pokorná, J.Mareš (19.42) Nepřítomni: 0, Hosté:
Ing.Krupička, Ověřovatelé: Ing.Hanf,T.Skála, Zapsal: M. Čermák, Zasedání zahájil starosta obce JUDr. Klíma – začátek
v 17.09 hodin. Návrh programu zasedání: 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání. 2. Revokace bodu č. 3 zápisu a
odstavce č. 1 bod b) usnesení zápisu č. 24 ze dne 4.11. 2008 3. Schválení majetkoprávního úkonu. 4. Projednání
vyúčtování právních služeb JUDr. Šlehoferové. 5. Projednání a schválení uzavření „Smlouvy o obstarání věci“ mezi
obcí Lidice a paní Eugenií Sychrovskou 6. Kontrola volebních programů. 7. Projednání žádostí pí Kopecké a
Humlové o povolení pokácení vzrostlých stromů. 8. Památník Lidice – rozhodnutí o povolení pokácení dřevin. 9.
Různé: - projednání žádosti pí Kopecké - zpráva kontrolního výboru - odpověď advokátní kanceláři Pasternak a
spol., - cesta pod lesíkem – instalace závory - zimní údržba obce. Zastupitelé s návrhem programu souhlasí.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel: 0, Ad 1/ Kontrola úkolů: Ing. Krupička předložil návrh nové smlouvy vypracovaný
JUDr. Krupičkovou o využívání díla ČOV a kanalizace mezi obcí Lidice a Hřebeč o kapacitách napojení odpadních vod 2200
EO z obce Hřebeč a 800 EO z obce Lidice. K tomuto návrhu dodají případné připomínky zastupitelé obce do 10.12. 2008 do
kanceláře OÚ. Úkol pro Ing. Krupičku – příprava zadávací dokumentace pro rek. chodníků v záp. části obce trvá nadále a je
plněn průběžně. Dále bylo uloženo – Ing. Hanf a p. Čermák provedou kontrolu dřevin určených k pokácení dle žádosti
Památníku Lidice – kontrola se uskutečnila 11.11. 2008 – úkol splněn.vzato na vědomí Úkol: Po ukončení jednání mezi
zástupci spol. MILOTA Kladno, spol. s r.o. a Monlid Development s.r.o., zajistí řádné ukončení smluvního vztahu mezi obcí
Lidice a spol. MILOTA Kladno, spol. s r.o. (Smlouva o dílo č. MIL I/01/2007, ze dne 11.4. 2007). Dále zpracovat pro OZ
harmonogram postupu prací v roce 2009, týkající se přípravy výstavby RD v západní části obce. Zodpovídá: Ing. Krupička
Termín: 15.1. 2009 Ad 2/ Revokace bodu č. 3 zápisu a odstavce č. 1 b/ usnesení zápisu č. 24 ze dne 4.11. 2008.
Na základě oznámení z ledna 2008 o záměru obce Lidice, který byl vyvěšen od 28.1. 2008 a sejmut 14.2. 2008, prodat
nemovitý majetek, pozemky nacházející se v k.ú. a obec Lidice a to : 413/1, 413/9, 413/11, 413/12, 413/14, 423/1, 423/5,
423/3, 423/4, 424, 227, 232, 233, rozhodlo zastupitelstvo obce Lidice prodat tyto nemovitosti spol. Montus s.r.o. a
PROPERTY INVESTINCZ a.s. Vzhledem k připomínkám účastníka zasedání obecního zastupitelstva (Ing. arch. Kohl,
zástupce budoucího kupujícího a pan Thomas L. Azavedo, jednatel budoucího kupujícího) se tímto revokuje v zápisu č. 24,
ze dne 4.11. 2008 bod č. 3 zápisu a odstavec č.1, bod b/ usnesení. Zastupitelstvo obce souhlasí s revokováním bodu č. 3
zápisu a odstavce č. 1/b usnesení zápisu č. 24 ze dne 4.11. 2008. Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel: 0 Tímto
rozhodnutím pozbývají platnosti již podepsané Smlouvy o budoucím uzavření kupní smlouvy č. 1/2008 a 2/2008 ze dne
19.listopadu 2008. Již zaslanou dohodnutou zálohu ve výši 2,108.600,- Kč obec Lidice neprodleně vrátí na účet odesílatele.
Ad 3/ Schválení majetkoprávního úkonu Obec Lidice, jako budoucí prodávající schvaluje tímto, majetkoprávní úkon a to
budoucí prodej budoucímu kupujícímu, Monlid Development s.r.o. IČ 282 28 286, se sídlem Praha 1, Bílkova 18/856, na
základě vybrané nabídky v nabídkovém řízení (nabídka podaná spol. Montus s.r.o. a PROPERTY INVESTINCZ a.s.)
nemovitostí, pozemků p.č. 413/14, 413/1, 413/9, 413/11, 413/12, 423/3, 423/4, 423/1, 423/5, 424, 227, 232, 233, vše v k.ú.
a obec Lidice a to za 900,- Kč/m2, zapsané na LV 10001 u KÚ pro Středočeský kraj, KP Kladno. Dále obec Lidice, poté, co
se stane vlastníkem dále uvedených pozemků, jako budoucí prodávající schvaluje tímto, majetkoprávní úkon a to budoucí
prodej budoucímu kupujícímu, vítězi vyhlášeného nabídkového řízení, Monlid Development s.r.o. IČ 282 28 286, se sídlem
Praha 1, Bílkova 18/856, nemovitostí, a to pozemků p.č. 413/7, 413/10, 423/6, 423/2, vše v k.ú. a obec Lidice a to za 900,Kč/m2 , zapsané na LV 10001 u KÚ pro Středočeský kraj KP Kladno. Dále obec Lidice, poté co se stane vlastníkem dále
uvedených pozemků, jako budoucí prodávající schvaluje tímto, majetkoprávní úkon a to budoucí prodej budoucímu
kupujícímu, vítězi nabídkového řízení, Monlid Development s.r.o. IČ 282 28 286, se sídlem Praha 1, Bílkova 18/856,
nemovitostí, a to pozemek p.č. 416/8 o výměře 25m2 , a dále části pozemků přesahující šířku budoucí komunikace vč.
chodníku p.č. 414/1, 414/3 a 414/4 o celkové výměře 981m2, a to za celkovou cenu 1,798.200,- Kč
jedenmilionsedmsetdevadesátosmtisícdvěstě korun českých), zapsané na LV 10001 u KÚ pro Středočeský kraj,
KP Kladno. (Ing. Kovačík provedl kontrolu zapracování připomínek do návrhu kupních smluv. Veškeré připomínky jsou ve
smlouvách zapracovány. Zastupitelstvo obce tento majetkoprávní úkon schvaluje. Hlasování: Pro: 6 Proti: 0, Zdržel: 0
Ad 4/ JUDr. Šlehoferová předkládá zastupitelstvu obce vyúčtování právního zastoupení, které představuje kompletní právní
servis v dané právní věci ve které byly současně s budoucími smlouvami zapracovány i smlouvy kupní a jsou plně právně
způsobilé k podpisu. Fakturovaná částka ve výši 106.480,- Kč bude za dosud provedené právní služby ve smyslu
vyúčtování právního zastoupení ze dne 1.12. 2008 ve věci smluv o smlouvách budoucích a přiložených kupních smluv.
Zastupitelé se zaplacením částky ve výši 106.480,- Kč souhlasí. Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel :0, Přichází Josef Mareš
(19.42 hod.) Na žádost zastupitele p. Ramby je projednána z bodu č. 9 – Různé - zpráva kontrolního výboru o kontrole
smluvních vztahů v oblasti dodavatelských služeb a to smluv se spol. SIGMIN s.r.o., PRISVICH s.r.o., MILOTA spol. s.r.o.,
Ing. Zdeněk Krupička a dohod o pracovní činnosti zaměstnanců obce a to pánů Fouse, J. Záruby a M. Záruby vzato na
vědomí Úkol: Připomínky k provedeným kontrolám budou starostou obce projednány s pracovníky OÚ. Zodpovídá:
starosta obce Termín: 15.2. 2009
Ad 5/ Dále zastupitelé projednali podmínky uzavření „Smlouvy o obstarání věci“ mezi
obcí Lidice a paní Eugenií Sychrovskou, majitelkou psího útulku Na Bouchalce. Smlouvou se zavazuje obstarat péči o
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zatoulané psy, kteří budou odchyceni v našem regionu. Zastupitelé s uzavřením smlouvy souhlasí. Hlasování: Pro:6, Proti:
0, Zdržel:0. Odchází p. Ramba v 19.58 hod. Dle jednacího řádu OZ, bod č. 8, je po třech hodinách jednání hlasováno o pokračování zasedání. Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel: 0. Ad 6/ – přeložen na některé další zasedání Ad 7/ Paní Kopecká a Humlová podali žádost o povolení pokácení vzrostlých smrků. Po kontrole na místě a po rozhovoru se žadateli, bylo
domluveno, že pí Kopecká likvidaci smrku odkládá do r. 2009 a Humlovi nabídnou smrk Magistrátu města Kladna na vánoční
výzdobu v r. 2009. Rozhodnutí o povolení pokácení bude žadatelům vydáno na dobu vegetačního klidu v roce 2009. Hlasování: Pro: 6, Proti:0, Zdržel:0. Ad 8/ Na základě žádosti Památníku Lidice o povolení pokácení dřevin v prostoru za
Glorietem, byla provedena přímo v terénu za účasti Ing. Hanfa, Ing. Rosenreitera, p.Čermáka a p. Taubera kontrola a bylo
domluveno, že bude vydáno rozhodnutí na pokácení dřevin v havarijním stavu a to: 4 ks ořešáků, 2 ks jeřabin, 4 ks lípy.
Rozhodnutí bylo po provedené kontrole vydáno 20.11. 2008.
vzato na vědomí Odchází Ing. Pokorná ve 20.07 hod.
Ad 9/ Různé *žádost paní Kopecké – přeložena na některé další zasedání *Advokátní kancelář Pasternak a spol. v
zastoupení MUDr. Kubíkové podala žádost o výměnu pozemku p.č. 806 o výměře 4.198 m2 za náhradní stavební pozemek.
Obec Lidice o výměnu pozemku nemá zájem, protože jeho využití nekoresponduje s žádným současným, ani výhledovým
záměrem. Zastupitelstvo obce výměnu pozemku neschvaluje. Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel: 0 *na nově vybudované
polní cestě pod lesíkem bylo ještě před kolaudací spatřeno několik projíždějících vozidel a čerstvý povrch cesty byl částečně
devastován. K zamezení jízdy vozidel je nutno urychleně instalovat závoru. Prozatím bude cesta zabezpečena položením
panelů. Ing. František Slavík nabídl pomoc a provede úpravu původní závory, montáž závory zajistí firma Ing. Marka Kellera,
vzato na vědomí *zimní údržba obce – přeloženo na další zasedání, starosta obce projedná s panem Krejzou další pracovní činnost v zimních měsících vzato na vědomí
Další zasedání OZ – 7.1. 2009 v 17.00 hodin.
Zasedání ukončeno ve 21.06 hodin. Starosta obce: JUDr. Josef Klíma, Ověřovatelé: Ing. Václav Hanf, Tomáš Skála.

Usnesení zastupitelstva obce Lidice
Na 25. veřejném zasedání zastupitelstva obce Lidice konaném dne 3.12. 2008 bylo přijato toto usnesení:
1. Zastupitelstvo obce schvaluje: a/ revokaci bodu č. 3 zápisu a odstavce č. 1 b/ usnesení zápisu č. 24 ze dne 4.11.
2008. Na základě oznámení z ledna 2008 o záměru obce Lidice, který byl vyvěšen od 28.1. 2008 a sejmut 14.2. 2008, prodat nemovitý majetek, pozemky nacházející se v k.ú. a obec Lidice a to : 413/1, 413/9, 413/11, 413/12, 413/14, 423/1,
423/5, 423/3, 423/4, 424, 227, 232, 233, rozhodlo zastupitelstvo obce Lidice prodat tyto nemovitosti spol. Montus s.r.o. a
PROPERTY INVESTINCZ a.s. Vzhledem k připomínkám účastníka zasedání obecního zastupitelstva (Ing. arch. Kohl, zástupce budoucího kupujícího a pan Thomas L. Azavedo, jednatel budoucího kupujícího). b/ Obec Lidice, jako budoucí prodávající, majetkoprávní úkon a to budoucí prodej budoucímu kupujícímu, Monlid Development s.r.o. IČ 282 28 286, se sídlem Praha 1, Bílkova 18/856, na základě vybrané nabídky v nabídkovém řízení (nabídka podaná spol. Montus s.r.o. a
PROPERTY INVESTINCZ a.s.) nemovitostí, pozemků p.č. 413/14, 413/1, 413/9, 413/11, 413/12, 423/3, 423/4, 423/1, 423/5,
424, 227, 232, 233, vše v k.ú. a obec Lidice a to za 900,- Kč/m2, zapsané na LV 10001 u KÚ pro Středočeský kraj, KP
Kladno. Dále obec Lidice, poté, co se stane vlastníkem dále uvedených pozemků, jako budoucí prodávající schvaluje tímto,
majetkoprávní úkon a to budoucí prodej budoucímu kupujícímu, vítězi vyhlášeného nabídkového řízení, Monlid Development
s.r.o. IČ 282 28 286, se sídlem Praha 1, Bílkova 18/856, nemovitostí, a to pozemků p.č. 413/7, 413/10, 423/6, 423/2, vše
v k.ú. a obec Lidice a to za 900,- Kč/m2 , zapsané na LV 10001 u KÚ pro Středočeský kraj KP Kladno. Dále obec Lidice,
poté co se stane vlastníkem dále uvedených pozemků, jako budoucí prodávající schvaluje tímto, majetkoprávní úkon a
to budoucí prodej budoucímu kupujícímu, vítězi nabídkového řízení, Monlid Development s.r.o. IČ 282 28 286, se sídlem
Praha 1, Bílkova 18/856, nemovitostí, a to pozemek p.č. 416/8 o výměře 25m2 , a dále části pozemků přesahující šířku budoucí komunikace vč. chodníku p.č. 414/1, 414/3 a 414/4 o celkové výměře 981m2 , a to za celkovou cenu 1,798.200,- Kč
(jedenmilionsedmsetdevadesátosmtisícdvěstě korun českých), zapsané na LV 10001 u KÚ pro Středočeský kraj, KP Kladno.
c/ JUDr. Šlehoferové za provedené právní služby ve smyslu vyúčtování právního zastoupení ve věci smluv o smlouvách budoucích a přiložených kupních smluv částku ve výši 106.480,- Kč d/ uzavření „Smlouvy o obstarání věci“ mezi obcí Lidice a
paní Eugenií Sychrovskou, ve které se zavazuje obstarat péči o zatoulané psy, odchycené v našem regionu e/ po třech
hodinách jednání pokračovat v zasedání f/ vydání rozhodnutí o pokácení vzrostlých smrků paní Kopecké a Humlové v roce
2009. 2. Zastupitelstvo obce neschvaluje: a/ výměnu pozemku p.č. 806 ve vlastnictví paní MUDr. Kubíkové za náhradní
stavební pozemek
3. Zastupitelstvo obce ukládá: a/ Ing. Krupičkovi - po ukončení jednání mezi zástupci spol.
MILOTA Kladno, spol. s r.o. a Monlid Development s.r.o., zajistit řádné ukončení smluvního vztahu mezi obcí Lidice a spol.
MILOTA Kladno, spol. s r.o. (Smlouva o dílo č. MIL I/01/2007, ze dne 11.4. 2007). b/ Ing. Krupičkovi - zpracovat pro OZ
harmonogram postupu prací v roce 2009, týkající se přípravy výstavby RD v západní části obce – termín 15.1. 2009 c/
starostovi obce – k provedeným kontrolám smluvních vztahů projednat připomínky s pracovníky OÚ – termín 15.2. 2009.
4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: a/ kontrolu plnění úkolů uložených usnesením 24.zasedání b/ po provedené
kontrole vydání rozhodnutí o povolení pokácení dřevin v havarijním stavu Památníku Lidice c/ úpravu a montáž závory na
nově vybudované cestě pod lesíkem d/ zprávu kontrolního výboru e/ projednání další pracovní činnosti v zimních měsících
starostou obce s p. Krejzou
Lidice 3.12. 2008

starosta obce: JUDr. Josef Klíma

místostarosta obce: Tomáš Skála
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Akce ve školní družině - školní rok 2008/09
Lidice proti Buštěhradu - turnaj zábavných her
zdolávání schodiště kapitánkami družstev

trhání proužků z papíru

běh po papíru

Ve čtvrtek 27. listopadu 2008 se konal ve vestibulu staré budovy školy
malý turnaj zábavných her. Vzhledem
k tomu, že školní družinu navštěvuje
velká skupina dětí z Lidic, patřilo první kolo právě jim. (zde jsou jména dětí, které reprezentovaly svou obec:
Vítek Ramba, Eliška Rambová, Lucinka Polívková, Tomáš Richter,
Marek Mika, Saša Marešová, Viktorka Marešová, Honza Novotný.
Nejsou to všechny děti z Lidic, ale jen
ty, které v ten den byly ve škole).
Své schopnosti poměřily se stejně
početnou a věkově shodnou skupinou hráčů z Buštěhradu.
Tři soutěžní disciplíny byly jednoduché, časově nenáročné, ale jejich výsledek se předem nedal odhadnout.
Na své si tak přišli prvňáčci i nejstarší
žáci ze čtvrtého ročníku. Štěstěna
přála těm, kteří jako první zdolali velké školní schodiště. Zručnost si
všichni vyzkoušeli při trhání papírových proužků. Rychlost a obratnost
byla na řadě při běhu po papíru na
určenou vzdálenost. Protože síly soutěžících byly vyrovnané a výsledek
turnaje těsný, uskuteční se v prosinci
odvetný zápas. Spojí se v něm síly
všech dětí, které dojíždějí z okolních
obcí proti družstvu domácích.
foto i text:*Anna Holeyšovská
vedoucí vychovatelka
ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad
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Rozsvícení vánočního stromu v Lidicích
V neděli 7. prosince 2008 se v Lidicích na návsi
před galerií rozzářil vánoční stromek.
Smrk zdobený v minulých letech v "malém" parčíku
se totiž stával terčem vandalů a nenechavců, proto
se hledalo a našlo vhodnější místo. Příští rok se
pravděpodobně ozdobí nově osazený smrk, tedy
strom, na který jsme byli doposud zvyklí.
Účastníci slavnostního rozsvícení se sešli navečer
před místním obecním úřadem, kde byl připraven
krátký program. Nejprve krásně zazpívaly děti
z místní mateřské školky, jak jinak než vánoční
koledy. Po krátkém proslovu starosty JUDr. Josefa
Klímy a místostarosty Tomáše Skály v dalším
vystoupení pokračovaly členky oddílu Berušky
z Junáckého střediska „Stráž Lidic“ z Buštěhradu
se svým doprovodem. Za zpěvu se účastníci akce
přesunuli před Lidickou galerii, kde došlo
k očekávanému rozzáření vánočního stromu.
Mnozí si přinesli zvonky a svíčky, což atmosféru
ještě umocnilo.
Abych nezapomněl. Nechyběly, stejně tak jako
v minulých letech, pro děti medové perníčky
s čajem a pro dospěláky svařené víno, které
v sychravém počasí přišlo velmi vhod. Všichni, kteří
program připravili, si zaslouží velký dík.
foto i text: *Bohumil Kučera
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Cesta humanity Josefiny Napravilové

Švédsko-1945, Josefina Napravilová (druhá
zprava) pomáhá manželům Ryšánkovým (v
uniformách) převézt do Prahy dětskou
nemocnici. Sedmnáct vozů na přemístění
celého kontingentu zapůjčila firma Volvo
(v kloboucích ředitel Nielsen se synem).

Jak to začalo. Konzul švédského velvyslanectví v Praze Gillis Rosbork informoval
koncem května roku 1945 Jána Bečka, vedoucího právě vzniklého repatriačního odboru na ministerstvu ochrany práce a sociálních věcí, že se ve Smolandu v jižním
Švédsku nachází asi patnáct českých dívek
z koncentračního tábora Ravensbrück.
„Jistě,“ souhlasil Ján Bečko, „někdo za nimi
musí jet a postarat se o jejich návrat. Ale
kdo?“
Konzul věděl o jazykových dispozicích tehdy
jednatřicetileté Josefiny Napravilové ještě
z dřívějších dob. O jejích organizačních
schopnostech se zase přesvědčil v minulých
dnech, když působila v pražském středisku
poskytujícím pomoc nedávným vězňům koncentračních táborů nejrůznějších národností.

Ján Bečko souhlasil, aby se do Švédska vydala paní Josefina. České dívky ji přivítaly ve Smolandu
s nadšením. Oslovovaly ji Vlaštovko – byla prvním občanem osvobozeného Československa, který
do těchto míst přijel. Zaznamenala jejich příběhy, pořídila seznamy a registrace. A dívky ujistila, že
jejich repatriaci zajistí. Tehdy ji na kávu do svého sídla pozval i švédský král Gustav Adolf.
Ozvali se také představitelé českého sdružení ve Švédsku, které během války shromažďovalo peníze a v roce 1945 zakoupilo vybavení pro dětskou nemocnici, určenou do Československa. Požádali paní Napravilovou, aby v Praze vyřídila víza pro řidiče, kteří expedici povezou. Protože se
první jednání nedařila, chtěla osobně mluvit s ministrem zahraničích věcí. Byl na služební cestě.
Počkala si. Když Jan Masaryk konečně vrazil do kanceláře a ona mu sdělila, co potřebuje, zahlaholil – ano, to vyřídíme, ale teď mi rychle půjčte nějaké drobné, ať zaplatím pucifousa. „Víza jsem dostala,“ usmívá se nyní paní Napravilová, „ale Masaryk mi za toho holiče dodnes dluží a já se už těším, až se tam nahoře sejdeme.“
Bavorsko a triumfální konvoj. Šéf odboru
poslal paní Napravilovou začátkem léta 1945 do
Mnichova. Stala se součástí repatriační skupiny
kapitána Horného, která působila v rámci třetí
americké armády v jižním Německu. Úkolem
týmu bylo rovněž hledat v bavorských školách
české děti, jež tam nacisté násilně umístili.„Tak
děti, kdopak z vás je Čech?“ ptala se paní
Josefina. „A kdo je tatínek, maminka, dědeček?
A kdopak umí Červený šátečku, kolem se toč?“
Byly to obtížné experimenty, protože některé děti
v Německu rodnou řeč téměř zapomněly.

Nádraží v Mnichově - 1945, pod
dozorem US ARMY odjede za hodinu
transport s českými repatrianty do
Prahy. Josefína Napravilová vlevo.
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Ale úsilí se vyplácelo. Tak se paní Napravilová dopracovávala ke svým dětem, ke svým

na podzim 1945 do Polska. Ženská repatriační
skupina, doprovázená Josefem Ondráčkem,
pozdějším kriminálním inspektorem, který na
činnost paní Napravilové navázal, pátrá v
místech, kde se zavlečené děti z Lidic nacházely,
ale v té době už tam nejsou. Přesto nešlo o
zbytečnou cestu, jak se ukázalo později
v Mnichově. Kapitán Horný poznamenal jakoby
mimochodem – měla byste zajet do Rakouska,
třeba na něco narazíte. Cožpak se paní
Napravilová nedozvěděla právě v Polsku, že by se
některé české děti mohly nacházet v rakouských
táborech? A taky je tady dopis, v němž lidická
dívka, která se už vrátila z takzvané převýchovy
v Německu, jmenuje se Hanfová, píše, že její bratr
je možná v severním Rakousku. Žena jde po stopě
jako ohař. Její hledání končí ve sběrném táboru v
Salcburku. A zase: „Děti, kdo z vás umí česky? A
kdo si pamatuje, kdo je maminka, tatínek, dědeček?“ „Já si pamatuju,“ zaznělo z hloučku asi
padesáti dětí. „Ano?“ paní Josefině se téměř
zastavilo srdce. „A jestlipak víš,“ ukázala jednu
z fotografií, „kdo je na tomhle obrázku?“ „Jééé, to
jsem já.“ Snímek zobrazoval žáky první třídy
lidické školy z června 1942, pár dní před zničením
obce. Mladá žena vydechla: je to lidickej kluk! Byl
to Václav Hanf, jedenáctiletý. Ještě nevěděl, že je
oboustranný sirotek. Paní Napravilová ho přivezla
do Prahy těsně před Vánocemi 1945. Noviny a
rozhlas se velice činily: „Vrátil se první chlapec
z Lidic!“

„objevům“, – a byly to nejšťastnější chvíle jejího života.
Při návratu z druhé cesty do Švédska Josefina Napravilová doprovázela a garantovala
– spolu se Švédským Červeným křížem –
mimořádně cennou humanitární expedici:
konvoj šestnácti velkých ambulancí naložený
kompletním vybavením čtyřicetilůžkové dětské nemocnice, postýlkami, vším potřebným
i pro nejsložitější lékařské výkony, včetně
léků. Prvního uvítání se expedici dostalo v
Domažlicích a Plzni. A cesta do Prahy, to byl
triumf. Osmidenní putování skončilo před
vjezdem na první nádvoří Hradu za přítomnosti předních představitelů státu i armády.
Bylo to velkolepé přijetí. Dík patřil i Josefině
Napravilové, krásné mladé ženě, která se
šťastně usmívala, na hlavě měla „lodičku“
s odznakem Červeného kříže, na vojensky
střiženém saku se nacházely prázdné nárameníky a domovenka na levém rameni. Následující den uspořádala paní Hana Benešová, choť prezidenta republiky, pro všechny
zúčastněné slavnostní recepci.
Vrátil se první chlapec z Lidic! A je cítit
tlak z Prahy, z ministerstva ochrany práce a
sociálních věcí: co je s lidickými a ležáckými
dětmi? Takže se paní Josefina, která disponuje jistými informacemi o dětech z Lidic,
vydává s Annou Drdovou a Jarmilou Novou,
lidickými ženami, jež přežily Ravensbrück,
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První zprava je Josefina
Napravilová, kmotra knihy
„Křižovatky v času-Ležáky
v datech“.
Třetí zprava je autorka knihy
Jarmila Doležalová, roz.
Štulíková.

Paní Josefína Napravilová bydlí
v Bechyni. Vyučuje děti
angličtině, finančně
podporovala a podporuje
studenty, přispívá na dětské
nemocnice. Žije nenápadně.

3.12.2008 pro „NÁRODNÍ
OSVOBOZENÍ“: *Přemysl Veverka
Památník Lidice
pro Zpravodaj doplněno fotografiemi
z archivu paní Napravilové.
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Život trvá. V souvislosti s ministerskou reorganizací na
jaře 1946 si také Josefina Napravilová musela uvědomit,
že každý příběh má svůj konec. Přesídlili do Vídně, kde
měl manžel jistý majetek, o který se za války nemohl starat. Po jeho smrti působila mladá vdova v International
Refugy Organisation, kde pomáhala utečencům
z východního bloku. Takže je zřejmé, že se pro poúnorové vládce v Československu stala nežádoucí. Koncem
roku 1949 odjela do Kanady, kde žila pětačtyřicet let
aktivním a plnohodnotným životem. Trpěla jedinou chorobou – touhou vrátit se domů. Do Československa však
nesměla vstoupit téměř patnáct let. Paní Napravilová
bydlí v jihočeské Bechyni od roku 1994. Ani jedno z asi
čtyřiceti českých a slovenských dětí, které v zahraničí
našla a vrátila do vlasti, se k ní nepřihlásilo. Jediný Václav Hanf veřejně uvedl v roce 2000 jméno své zachránkyně. A tak se – poprvé od roku 1945 – setkali. Panu
Hanfovi bylo šestašedesát let. Od té doby vzácnou paní
navštěvuje celá jeho rozvětvená rodina. Dlouho se
v českých končinách o paní Napravilové jakoby nevědělo. Výrazného ocenění se jí dostalo v předvečer 90.
výročí vzniku republiky, 27. října 2008. Primátor města
Plzně Pavel Rödl předal plzeňské rodačce na slavnostním večeru v překrásných prostorách tamější Měšťanské
besedy otisk historické pečeti města Plzně. Velice si
toho paní Napravilová váží, stejně tak úcty a galantnosti,
s níž se k ní pan primátor po celý večer choval. Druhá
pocta na sebe nenechala čekat. Prezident republiky
Václav Klaus ji pozval do Rudolfovy galerie Pražského
hradu na slavnostní večeři, pořádanou 1. prosince 2008
na počest generální guvernérky Kanady Michaëlle Jean.
Mezi hosty si paní Livia Klausová obdivuhodnou ženu
našla a stiskla jí ruku. „Konečně vás poznávám, velice
mě těší,“ řekla. Po Haně Benešové další manželka
hlavy státu vyjádřila Josefině Napravilové, která se 21.
ledna 2009 dožívá devadesáti pěti let, svůj obdiv. A tak
je snad čas, aby statečný a vskutku vlastenecký osud
vzali konečně v úvahu i zastupitelé obce Lidice. Vždyť
Josefina Napravilová představuje už dávno čestnou občanku Lidic, třebaže jí tento titul dosud nikdo neudělil.
Kdyby nic jiného, dala „druhý život“ Václavu Hanfovi,
který k Lidicím trvale patří, i když pobývá s manželkou
jinde. Zato v Lidicích žijí dvě následující hanfovské generace – a cestu k nim otevřela také Josefina Napravilová.
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Jubilea
27. listopadu 2008 v obci Bykoš u Králova Dvora oslavila 95 let nejstarší lidická
žena paní Miloslava Jirasová
21. ledna 2009 oslaví v jižních Čechách ve městě Bechyně
paní Josefína Napravilová 95 let
2. ledna v Lidicích oslaví 80 let
13. ledna v Lidicích - Oáze oslaví 80 let

paní Jiřina Vaněčková
paní Anežka Jiránková

Vážené dámy, přejeme vám pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti
v osobním životě
Poděkování
• Děkuji panu Mirkovi Rambovi, který za Obecní úřad a zastupitelstvo obce Lidice
přišel pogratulovat a předat dárky k 94. narozeninám mé mamince Karolině
Chalupecké, která byla v této době v nemocnici. Milá pozornost ji udělala radost
a velice potěšila
*Jana Křivanová
Z redakce Zpravodaje
• Aby mohlo být včas vytisknuto lednové číslo
lidického Zpravodaje, patří poděkování firmě
DARVIS spol. s r.o. ul. MUDr. Jiroutka 2020, 272
01 Kladno-Habešovna, tel./fax/zázn.: 312 241 939,
mobil: 737 571 790, e.mail: darvis@darvis.cz, http://www.darvis.cz, jejíž
technik pan Michal Anděl přijel v neděli 7. prosince 2008, aby zdarma opravil
„zavirovaný“ NOTEBOOK, třebaže tento výrobek nebyl zakoupen v této firmě.
Děkujeme rovněž za trvalou pomoc s počítačem Ing. Petru Klímovi z téže firmy,
který je lidickým rodákem a potomkem lidické ženy paní Anny Klímové
• Redakce děkuje panu Petru Müllerovi, který pomáhal roznášet minulý
prosincový Zpravodaj s malou neteří Aničkou Koškovou v kočárku
Důležité upozornění Obecního úřadu

• Upozorňujeme občany na změnu svozu popelnic.
Mimořádně první týden v lednu 2009 nebude svoz

ve čtvrtek 1. ledna, ale až v sobotu 3. ledna
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Život jednoho stromu

Před nedávnem zmizel z hlavní ulice v Lidicích patnáctimetrový stříbrný smrk, rozloučení s ním bylo smutné. Tatínek ho zasadil hned jak jsme se přistěhovali v roce 1950
do Lidic. Celá léta jsme si pod ním se sestrou hrály. Rostl
jako z vody. Maminka pod ním udělala malé jezírko, které
jsme nazývali Lago Maggiore podle tatínkových vzpomínek
na válečný pobyt v Itálii.
Strom byl stále plný ptáků,v ten den co nám maminka zemřela, naříkaly na něm hrdličky.
Kořeny stromu se rozrostly a hrozil jeho pád a tak jsme reagovali na žádost Města Kladna a strom jsme darovali
městu k vánoční výzdobě náměstí. Přátelé z Kladna volali,
že tak nádherný strom ještě ve městě nebyl, alespoň
udělal radost lidem.
Až vánoční výzdobu zruší, daruje město strom do Letohrádku v Horním Bezděkově, kde handicapovaní lidé
vyrábějí různé předměty a dárky.
A tak duše našeho stromu bude žít dál v těchto drobných
předmětech i v dostavbě zařízení.
Odměnu za strom jsme se rozhodli věnovat obci na výsadbu zeleně.
Příběh o stromu končí, podělili jsme se o něm i s Vámi,
kteří jste strom znali.
Za všechny z domu čp. 26
*Zdenka Kotková - Muselová

*fotografie - zdroj: AUTOJEŘÁBY JURKOVIČ
Práce s jeřáby, převoz a manipulace s nákladem.
www.jurkovic-autojeraby.cz/fotoalbum/vanocni-strom-kladno
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Vyznamenání Zenáhlíka a Graubnera je hanba, prohlašují bojovníci za svobodu…
Lidice 27. 11. 2008 - Poslankyně
Evropského
parlamentu
Jana
Bobošíková byla dnes přijata do Českého svazu bojovníků za svobodu.
Stala se členkou Základní organizace
Lidice, která ji ke vstupu vyzvala. „Do
ČSBS jsem vstoupila velmi ráda.
Dlouhodobě s jeho členy spolupracuji a
hovořím s nimi o jejich zážitcích a
osudech. Cítím pokoru a vděk před
všemi, kteří trpěli a bojovali za svobodu
Československa, tedy i mou a mé
rodiny," uvedla ve vstupním projevu
Jana Bobošíková. „Jsem také
přesvědčená, že odkaz utrpení a
hrdinství musejí nést další generace.
Nejen proto, aby nebyly zapomenuty, ale i proto, že neonacisté a rasisté stále častěji a
nebezpečněji zasahují do veřejného života. Je to důsledek neúcty řady politických špiček k
historickým faktům, lhostejnosti k projevům rasismu a xenofobie a neúcty k zákonům,“ dodala Jana
Bobošíková.
Na výroční schůzi ZO ČSBS Lidice zazněla ostrá kritika prezidenta České republiky Václava Klause
za to, že udělil státní vyznamenání arcibiskupu Janu Graubnerovi a Jiřímu Zenáhlíkovi. „O údajném
hrdinství Jiřího Zenáhlíka za druhé světové války neexistují žádná věrohodná fakta,“ prohlásil člen
ZO ČSBS Lidice vojenský historik pplk. PhDr. Eduard Stehlík. Vyznamenání se tak zcela devalvuje
a mělo by být Zenáhlíkovi odebráno. Podle mluvčí ČSBS Šárky Helmichové je rovněž krajně podivné a nevěrohodné, když prezident Václav Klaus bojuje proti Lisabonské smlouvě, která může
otevírat dveře požadavkům Sudetoněmeckého landsmančaftu a zároveň vyznamenal arcibiskupa
Jana Graubnera, který na sjezdu této organizace, u jejíhož zrodu stáli nacisté, sloužil mši a žehnal.
Členové ČSBS rovněž vyjádřili znepokojení
nad současnou situací ve společnosti, kdy
jsou bojovníci za svobodu rozdělováni do
různých kategorií a skupin a podle toho také
(ne)podporováni. Pozastavili se rovněž nad
situací v péči o seniory, kterou zejména v
Praze nikdo koncepčně neřeší. Na podnět
Jany Bobošíkové ZO ČSBS Lidice navrhne na
státní vyznamenání předsedkyni ČSBS Andělu Dvořákovou. K témuž návrhu se
chystají další organizace, Památník Lidice i
řada jednotlivců.
*Zdroj: www.bobosikova.cz, otisknuto se souhlasem Terezy Vosecké ředitelky kanceláře Jany Bobošíkové,
použité fotografie z internetu
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Přehled kulturních představení Památníku Lidice připravovaných v rámci
„Lidických zimních večerů“ sezona 2008/2009 - LEDEN
Upozornění předplatitelům: vzhledem k většímu počtu plánovaných představení v letošní sezóně LZV,
si mohou předplatitelé, po vyčerpání předplatného, zakoupit na každé další představení zlevněné
vstupenky v hodnotě 50,- Kč na osobu.
12. 1. 2009 od 18°° hod.
KŘESLO PRO JIŘINU BOHDALOVOU
večerem provází: Slávka Kopecká
klavír: Marcel Javorček, flétna: Lenka Filová

22. 1. 2009 od 18°° hod.
JOSEF VEJVODA TRIO – JAZZOVÝ KONCERT
účinkují: Josef Vejvoda-bicí, Kryštof Marek–piano,
Ondřej Štajnochr-kontrabas

Zajímavosti z Památníku Lidice
Památník Lidice opět navštívil lapka Ve středu 3. prosince 2008 v odpoledních hodinách zatím neznámý
zloděj vytrhl ze zdi ve výstavní síni Pod Tribunou obrazovku interaktivního panelu a způsobil tak škodu
Památníku Lidice ve výši 35.000,-Kč. Obdobná krádež obrazovky se stala na stejném místě již před dvěma
roky. Vzhledem k detailnímu záběru obličeje zloděje pořízeného bezpečnostní kamerou je velká naděje, že
tentokrát bude nenechavec Policií ČR dopaden. Smutný na celém případu je fakt, že mezi námi stále existují
lidé, které nezastaví ani úcta k pietnímu místu a k našim tragicky zahynulým předkům.

Oprava chodníku v Pietním území V závěru října bylo započato s opravou druhé části hlavního chodníku
v Pietním území, t.j. od mostku přes potok k silnici Hřebeč – Makotřasy. Hlavní stavební práce byly provedeny
v listopadu 2008, terénní úpravy budou dokončeny v březnu a dubnu 2009.
Skvosty Lidické sbírky směřují do Los Angeles V pátek 12. prosince
2008 opustily výstavní prostory Lidické sbírky její dva největší skvosty –
obraz Gerharda Richtera – Onkel Rudi (Strýc Rudi) a koláž Wolfa
Vostella – Hommage a Lidice. Obě dvě díla budou součástí výstavy Art
of two Germanys / Cold War Cultures, která začne v USA v Los Angeles
County Museum of Art 25. ledna 2009 a potrvá až do 19. dubna 2009.
Na výstavě bude představeno přibližně 300 obrazů, soch, fotografií, videí,
instalací a knih od 120 autorů. Oba obrazy se vrátí do Lidic v únoru 2010.
Zpravodaj Obecního úřadu Lidice. Evidenční číslo: MK ČR E 10562. Vydavatel: Obec Lidice První číslo vyšlo v srpnu 1995. Redakce: Obecní úřad, ul. 10. června
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