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Lidická pláň je až na výjimky
holá. Tu vzácnou výjimku
představuje hrušeň rostoucí u
můstku přes potok na pietním
území. Je to 66 let starý strom,
který se stal němým, ale zároveň
výmluvným svědkem řádění
nacistů v obci Lidice v roce 1942.
V červenci roku 2007 se díky iniciativě Občanského sdružení Lidice stala Památným stromem. A
z podnětu stejného sdružení byla
navržena do 7. ročníku celostátní
ankety „Strom roku“. Obsadila
pomyslnou 10. příčku! Osobně se
domnívám, že úspěchem už byl
fakt, že ze 109 různých návrhů
byla vybrána do užšího finále 12
stromů. Podobně o tom píše na
internetových
stránkách
předseda Občanského sdružení
Lidice, pan Antonín Nešpor:
„Přihlásili jsme hrušeň do ankety
právě proto, aby vešla v širší
známost. Nepodstatné je umístění, ale důležité je, že jsme měli možnost umístit na veřejná místa a hlavně do škol v okolí plakátek
propagující naši Památnou Lidickou hrušeň.“
Musím potvrdit i jeho další slova o tom, že v internetovém vyhledávači je více jak 548 odkazů na
články, ve kterých se objevuje slovo Lidická hrušeň. Je to opravdu zajímavé počtení – o hrušni psal
regionální tisk, příspěvek se objevil i v České televizi, internetových novinách a stránkách všeho
druhu.
Vám, kdo jste svým hlasem podpořili „naši“ hrušeň, je vysloveno poděkování. A nadále bude každičká zmínka o Lidické hrušni, mířená do vašeho okolí, vítaná.
foto: *Bohumil Kučera

text:*Marek Veselý - za použití materiálů z www.lidice.cz
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17.00

hod.

Přítomni: JUDr. Klíma, Ing. Kovačík, Ing. Hanf, M. Ramba, T. Skála, Ing. Pokorná, Nepřítomni: J. Mareš, Hosté :
Ing.arch. Kohl, Thomas L. Azavedo, JUDr. Šlehoferová, Ing. Krupička,M. Sojka, F. Kolář, M. Jiras, Ověřovatelé: Ing. Kovačík, M. Ramba, Zapsal: M. Čermák, Zasedání zahájil starosta obce JUDr. Klíma – začátek v 17.04 hodin. Návrh programu zasedání: 1. Rezignace Ing. Pokorné na funkci místostarostky obce, 2. Volba nového místostarosty obce, 3.
Projednání připomínek a námětů zastupitelů ke „Smlouvám o budoucím uzavření kupních smlouv“ mezi obcí
Lidice a spol. Monlid Development s.r.o., 4. Projednání návrhu „Smlouvy o poskytování právní služby“ mezi
obcí Lidice a JUDr. Šlehoferovou, 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání, 6. Kontrola volebních programů, 7.
Návrhy systémových opatření pro práci OZ a OÚ, 8. Různé: *ZO ČSBS Lidice – žádost o příspěvek, *Památník Lidice –
žádost o povolení pokácení stromů a keřů, *rozsvícení vánočního stromu, *vítání nových občánků – informace, *rezignace
starosty na funkci člena pracovní skupiny. Starosta dává návrh na změnu pořadí jednotlivých bodů a to: 1. projednat bod č.
3, 2. projednat bod č. 4. Připomínka Ing. Kovačíka – nezařazovat tolik důležitých bodů na jedno zasedání. Na základě toho
dává starosta návrh na přesunutí bodů č.6 a č.7 na příští zasedání. Zastupitelé s návrhem změny programu a přesunutím
bodů č. 6 a 7 souhlasí.Hlasování: Pro:6, Proti: 0, Zdržel: 0. Ad 3/ Připomínky ke „Smlouvám o budoucím uzavření kupních smluv“ mezi obcí Lidice a spol. Monlid Development s.r.o. vznesené pracovní skupinou byly včetně drobných právních a
grafických úprav JUDr. Šlehoferovou do smluv zapracovány. Zvláště pak upozornila na Článek č.6, bod 6.7.a) týkající se
smluvních pokut, které je budoucí prodávající oprávněn požadovat po budoucím kupujícím při nesplnění podmínek smlouv.
Další připomínky předkládá Ing. Kovačík a JUDr. Šlehoferovou jsou bod po bodu detailně vysvětleny. Zastupitelstvo obce je
s obsahem smluv seznámeno a připomínky budou JUDr. Šlehoferovou do smlouv zapracovány, včetně připomínek
z nezávislého právního rozboru Mgr. Hamplové. Nenastanou-li další závažné okolnosti, je možno po zapracování připomínek
smlouvy podepsat. Zastupitelé s tímto souhlasí. Hlasování:Pro:5, Proti:0, Zdržel:1, (Ing. Pokorná). Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu, aby smlouvy v konečném znění jménem obce podepsal. Hlasování: Pro:5, Proti: 0, Zdržel: 1,(Ing.
Pokorná). Úkol: Připravit návrh nové smlouvy mezi obcí Lidice a Hřebeč o kapacitách napojení kanalizace na ČOV. Zodpovídá: Ing. Krupička, Termín: 30.11. 2008. Zajistit – připravit zadávací dokumentaci pro rekonstrukci chodníků v západní
části obce. Zodpovídá: Ing. Krupička, Termín: průběžně. Starosta obce JUDr. Josef Klíma podává rezignaci na funkci
člena pracovní skupiny. Zastupitelé a předseda prac. skupiny Ing. Krupička rezignaci přijímají. Pracovní skupina bude pracovat ve složení 4 členů a v případě potřeby bude přizvána JUDr. Šlehoferová ke konzultaci-vzato na vědomí. AD 4/ Na
jednání pracovní skupiny vznikl též požadavek na poskytování právní porady ve věci uzavírání kupních smluv. O spolupráci
byla požádána advokátka JUDr. Ivana Šlehoferová, Kralupy nad Vltavou. Po prostudování návrhu smlouvy nemají zastupitelé žádné připomínky. Zastupitelé souhlasí s uzavřením „Smlouvy o poskytování právní služby“ mezi obcí Lidice a advokátkou JUDr. Ivanou Šlehoferovou na dobu neurčitou. Za poskytování právní služby bude poskytována paušální odměna ve
výši 5.000,- Kč bez DPH. Odměna bude fakturována měsíčně zpětně fakturami se čtrnáctidenní splatností. Zastupitelé uzavření smlouvy schvalují. Hlasování:Pro:6,Proti:0, Zdržel:0. Ad 1/ Ing. Hana Pokorná odstupuje ke dni 4.11. 2008 z funkce
místostarostky obce. K tomuto rozhodnutí ji vede především kritická připomínka vznesená na minulém zasedání OZ,
zpochybňující regulérnost zvolení statutárních orgánů obce v roce 2006, která ji hluboce zasáhla a znovu zdůraznila, že vše
proběhlo dle regulí, které stanovují resp. umožňují příslušné zákony. Dokáže přijmout jakoukoli kritiku, pokud je oprávněná,
v tomto případě tomu tak nebylo. Respektuje však názor některých zastupitelů, že by se měl statutár věnovat záležitostem
obce více naplno, což jí současná pracovní pozice na postu manažera v hlavním pracovním procesu neumožňuje. Po zralé
úvaze tedy na funkci místostarostky rezignuje a dává prostor jiným kolegům. V OZ se jako člen prozatím rozhodla setrvat.
Zastupitelstvo obce odstoupení Ing. Hany Pokorné z funkce místostarostky obce - přijímá. Ad 2/ Starosta obce zahájil
volbu místostarosty obce a požádal zastupitele o podání návrhu, zda volba bude veřejná, nebo tajná. Na návrh zastupitelů
se hlasovalo o volbě veřejné.Hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Zdržel:0. Dále žádá zastupitele o podání návrhů na nového
místostarostu obce. 1. JUDr. Klíma – navrhuje pana Tomáše Skálu, 2. pan Skála – navrhuje Ing. Václava Hanfa. Ing. Hanf
návrh odmítá. Další návrhy nebyly předneseny. Starosta obce dává hlasovat o návrhu na Tomáše Skálu. Hlasování:Pro:4,Proti:0, Zdržel: 2, (T. Skála, Ing. Kovačík). Místostarostou obce byl zvolen pan Tomáš Skála, který funkci přijal.
V souvislosti s tímto pan Tomáš Skála odstupuje z funkce předsedy finančního výboru a zastupitelstvo jeho odstoupení přijímá. Dle jednacího řádu dává starosta obce po třech hodinách jednání hlasovat o pokračování zasedání. Hlasování:
Pro:6,Proti: 0, Zdržel:0, Odchází Ing. Pokorná ve 20.25 hodin. Pan Skála navrhuje do funkce nového předsedy finančního
výboru Ing. Václava Hanfa. Starosta obce dává o návrhu hlasovat. Hlasování: Pro:4, Proti:0, Zdržel:1, (Ing. Hanf). Předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. Václav Hanf, který funkci přijal. Ad 5/ Kontrola plnění úkolů uložených usnesením
23.zasedání: 3.a/ pan Ramba podává OZ informace o plánu společných zařízení navržených v k.ú. Lidice – úkol
splněn. b/ pan Čermák potřebné údaje o pozemku p.č. 428/1 s průvodním dopisem na PF ČR zaslal dne 22.10. 2008
– úkol splněn. c/ úkol uložený starostovi obce – projednat právní podklad pro odpověď advokátní kanceláři Pasternak a
spol. – úkol trvá do 30.11. 2008-vzato na vědomí. Ad 7/ V rámci systémových opatření navrhuje starosta obce konání
pravidelných zasedání zastupitelstva obce vždy první středu v měsíci od 17.00 hodin. Hlasování:Pro:5,Proti:0, Zdržel: 0
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Dále navrhuje, mezi zasedáními dle potřeby a naléhavosti přípravy uskutečnit pracovní poradu OZ. Hlasování: Pro:5, Proti:
0, Zdržel: 0, Ad 8/ Různé: * ZO ČSBS Lidice podává žádost o finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč na zakoupení květinových darů, které budou předány u příležitosti návštěvy Berlína, ve dnech 8. – 10. 11. 2008. Zastupitelé s příspěvkem ve výši
1.000,- Kč souhlasí. Hlasování:Pro:5, Proti:0 Zdržel:0, *Památník Lidice podává žádost o povolení pokácení dřevin, které
jsou již v havarijním stavu, jejichž specifikace, důvody a náhradní výsadba jsou uvedeny v příloze. Rozhodnutí o povolení
pokácení bude vydáno až po provedené kontrole přímo v terénu. Úkol: Kontrolu dřevin určených k pokácení provedou přímo
v terénu Ing. Hanf, pan Čermák a Ing. Rosenreiter. Zodpovídá: Ing. Hanf, p. Čermák, Termín: 11.11. 2008 - vzato na vědomí. *rozsvícení vánočního stromku se uskuteční v neděli 7.12. 2008 v 16.30 hodin. *Vítání občánků nar. 2007 a 2008
v sobotu 13.12. 2008 v 10.00 hodin ve svatební síni OÚ. Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel: 0.
Další zasedání OZ – středa 3.12. 2008 v 17.00 hodin. Zasedání ukončeno ve 21.05 hodin.
starosta obce:JUDr. Josef Klíma, ověřovatelé: Ing. Vladimír Kovačík, Miroslav Ramba.

Usnesení zastupitelstva obce Lidice
Na 24. veřejném zasedání zastupitelstva obce Lidice konaném dne 4.11. 2008 bylo přijato toto usnesení: 1. Zastupitelstvo obce schvaluje: a/ změnu programu zasedání a přesunutí bodů č. 6 a 7 na další zasedání, b/ po zapracování připomínek, včetně připomínek z nezávislého právního rozboru Mgr. Hamplové, nenastanou – li další závažné okolnosti podepsání
„Smluv o budoucím uzavření kupních smluv“ mezi obcí Lidice a spol. Monlid Development s.r.o.,
c/ uzavření „Smlouvy
o poskytování právní služby“ mezi obcí Lidice a advokátkou JUDr. Ivanou Šlehoferovou na dobu neurčitou za paušální odměnu ve výši 5.000,- Kč bez DPH, d/ veřejnou volbu místostarosty obce, e/ do funkce místostarosty obce pana Tomáše
Skálu, f/ po třech hodinách jednání pokračovat v zasedání, g/ do funkce předsedy finančního výboru Ing. Václava Hanfa, h/
konání pravidelných zasedání OZ vždy první středu v měsíci od 17.00 hod., i/ mezi zasedáními dle potřeby a naléhavosti
přípravy uskutečnit pracovní poradu OZ, j/ příspěvek ve výši 1.000,- Kč pro ZO ČSBS Lidice na zakoupení květinových darů,
k/ rozsvícení vánočního stromu v neděli 7.12. 2008 v 16.00 hod. a vítání občánků nar. 2007 a 2008 – v sobotu 13.12. 2008
v 10.00 hod., 2. Zastupitelstvo obce pověřuje: a/ starostu obce, aby „Smlouvy o budoucím uzavření kupních smluv“ mezi
obcí Lidice a spol. Monlid Development s.r.o. v konečném znění jménem obce podepsal, 3. Zastupitelstvo obce přijímá: a/
odstoupení starosty JUDr. Josefa Klímy z funkce člena pracovní skupiny, b/ odstoupení Ing. Hany Pokorné z funkce místostarostky obce, b/ odstoupení pana Tomáše Skály z funkce předsedy finančního výboru, 4. Zastupitelstvo obce ukládá:
a/ Ing. Krupičkovi - připravit návrh nové smlouvy o kapacitách napojení kanalizace na ČOV mezi obcí Lidice a Hřebeč – termín 30.11. 2008, b/ Ing. Krupičkovi – připravit zadávací dokumentaci pro rekonstrukci chodníků v západní části obce – termín průběžně, c/ Ing. Hanfovi a p. Čermákovi provést přímo v terénu na pozemcích Památníku Lidice kontrolu dřevin určených k pokácení – termín 11.11. 2008. 5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: a/ pracovní skupinu ve složení 4 členů,
v případě potřeby přizvání JUDr. Šlehoferové ke konzultaci, b/ kontrolu plnění úkolů uložených usnesením 23.zasedání, c/
žádost Památníku Lidice o povolení pokácení dřevin v havarijním stavu.
Lidice 4.11. 2008
starosta obce: JUDr. Josef Klíma, místostarosta obce: Tomáš Skála.

Příjemné prožití Vánoc, klidný a úspěšný nový rok 2009 prožitý ve zdraví přejí všem
lidickým občanům i občánkům, starosta JUDr. Josef Klíma, místostarosta Tomáš Skála,
členové Obecního zastupitelstva a zaměstnanci Obecního úřadu Lidice.

Dovoz obědů až domů
Pro občany Lidic, kteří se ocitají v tíživé situaci (vzhledem k věku, úrazu, onemocnění, osamocení,
stáří) naskýtá se možnost vítané služby: dovoz obědů z buštěhradské Základní školy. Zmíněná školní
kuchyně – její kuchařky – vaří výborně, chutně, zdravě. Obědy lze vybrat z nabídky dvou denních menu
za 43 Kč + 20 Kč dovozné. Donáška ještě teplých jídel až do domu je ve 12 hodin. Služba pro lidické
občany by – v případě zájmu – fungovala ve školním roce (s respektováním školních prázdnin) a to od
ledna 2009. Posouzení sociální situace zájemců, která je podmínkou pro zavedení této služby i
v Lidicích (funguje v Hřebči i Středoklukách), posoudí odborná pracovnice ve spolupráci s Domem pečovatelské služby Buštěhrad a Obecním úřadem v Lidicích. Zkrátka: je kolem toho trochu papírování, ale
výsledek by měl být pro potřebné spoluobčany, kteří se ocitli v nouzi - velmi užitečný. Zájemci o zmíněnou službu se hlaste u pí Stanislavy Šumné z DPS Buštěhrad na tel. 312 250 003. O tom, zda se podaří tuto vítanou službu uvést v život i u nás v Lidicích, budeme informovat v lednovém čísle Zpravodaje.
*Došlo po uzávěrce - 25.11.2008
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Postupné vylepšení sportovního areálu TJ Sokol Lidice
TJ Sokol Lidice
v roce 2008 provedla
v místním
sportovním areálu
rekonstrukce, opravy
a nákupy zařízení.
Náklady byly hrazeny z Fondu sportu
a volného času
Krajského
úřadu
Středočeského kraje
za přispění obce Lidice, a z části z vlastních zdrojů TJ Sokol Lidice.
V roce 2008 byly zrekonstruovány ochranné sítě
za brankami v hodnotě 60.000,- Kč.
V roce 2007 byla provedena rekonstrukce celého
závlahového systému sportovního areálu
v hodnotě 250.000,- Kč.
V roce 2008 byla provedena:
výměna oken a dveří kabin tělovýchovné jednoty
rekonstrukce rozhlasového zařízení
výměna bojlerů na ohřev teplé vody
1.etapa rekonstrukce a vylepšení travnaté fotbalové plochy

nakoupili jsme travní sekačky a lajnovačku

Práce a nákupy byly v hodnotě 420.000,- Kč. Krajský
úřad Středočeského kraje se na těchto investicích podílel 60 %. 40 % investic bylo hrazeno za pomoci obce
Lidice a vlastními zdroji.
V roce 2009 máme v plánu pokračovat s dalšími
rekonstrukcemi, opravami a nákupy jako např.:
nákup tréninkové branky a sítí
rekonstrukce elektro
rekonstrukce skladovacího prostoru
vylepšení travnaté plochy
nákup sběrného zařízení k travní sekačce
oprava zábradlí, vč.nátěrů
rekonstrukce střídaček
rekonstrukce oplocení
rekonstrukce dětského hřiště
TJ ve spolupráci s obcí Lidice a Krajským úřadem
Středočeského kraje zahájila jednání o vybudování
víceúčelového sportovního zařízení, které by mělo
sloužit občanům Lidic. Mělo by zahrnovat sportoviště
pro tenis, nohejbal, volejbal, košíkovou, fotbal..aj. Tuto
akci plánujeme zahájit v roce 2009.
*Ing. Václav Hanf – sekretář TJ Sokol Lidice

Jak souvisí Lidice a Lotyšsko?
Možná tím, že začínají stejným písmenem, ale to není zase až tak zajímavé, abych o tom psal do
Zpravodaje. Na začátku byly dvě nesouvisející věci: jsem „Lidičák“,
dokonce vnuk jedné z lidických žen, a nakladatelství Albatros vydalo
mé matematické pohádky „bylo nebylo“ (věc první) a v Lidicích se
každoročně koná Mezinárodní dětská výtvarná výstava, kterou obesílají děti z celého světa a pravidelně i děti z Lotyšska (věc druhá).
A představte si, že na české ambasádě v Rize pracuje paní Halina
Lapina, která nejenže umí perfektně česky (i když je Lotyška), ale navíc je vystudovaná matematička. Moje knížka se jí natolik zalíbila, že ji
přeložila do lotyštiny. Knížka matematických pohádek opravdu vyšla a
v Rize s ní byly obdarovány lotyšské děti, které uspěly v Mezinárodní
dětské výtvarné výstavě Lidice. Kruh se uzavřel. Těžko uvěřitelné,
ptáte se? Ale pravdivé, dodávám já. Život holt někdy předčí i lidskou
fantazii.
Poznámka na závěr. Letos jsem se s paní Lapinou osobně setkal při její návštěvě Prahy. A při povídání došlo i na Lidice a jejich tragický osud za 2. světové války. I v Lotyšsku jsou jedny takové
„Lidice“ – jmenují se Audrini. O ní ve Zpravodaji zase někdy příště.
text:*Marek Veselý
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Převedení NKP Ležáky do péče Památníku Lidice

Na shromáždění k 65. výročí ležácké tragédie v roce 2007 vyzval místopředseda Senátu
Parlamentu ČR pan Petr Pithart k založení státní příspěvkové organizace Památník Ležáky, která
by byla na stejné úrovni jako v roce 2000 založený Památník Lidice.

Pomník připomínající tragedii Ležáků

Domohrob Antonína Čecha

Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky, byla 1. června 2008 převedena do péče
Památníku Lidice. Ve stejný den je ministrem kultury podepsáno i úplné znění zřizovací listiny
Památníku Lidice. Od tohoto data je posláním Památníku Lidice také péče o trvalé uchování vzpomínky na vyhlazení osady Ležáky a utrpení jejích občanů, kteří se dne 24. června 1942 stali obětí
nacistického násilí za podporu odbojové činnosti, a péče o zachování jména osady Ležáky jako
symbolu českého boje proti nacismu a obětí válečných zločinců. Odkaz na samostatné webové
stránky Národní kulturní památky - Pietního území Ležáky naleznete:
www.lidice-memorial.cz/lezaky_memorial_cz.aspx

Pylon

Památník Ležáky
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Zahájena výstava „Lidičtí muži v boji za svobodu“

Text k fotu: Antonín Nešpor (vlevo),
synovec letce Josefa Horáka, ukazuje
část
nové
expozice
lidickému
zastupiteli Ing. Vladimíru Kovačíkovi.
Lidičtí muži v boji za svobodu se jmenuje výstava otevřená ve středu 29. října 2008 v Muzeu Památníku Lidice. Až do jara (31.3.2009) si
budou moci návštěvníci směřující z muzea na
pietní území připomenout osudy nejen
známých letců 311 čs. bombardovací perutě

v Anglii Josefa Horáka (1915-1949) a Josefa
Stříbrného(1900-1987), ale i legionářů z Ruska
a Itálie.
Autor výstavy, vojenský historik Eduard Stehlík
připomněl, že lidičtí muži narukovali i do 1.
světové války. Památník v obci zničené jako
pomsta po atentátu na Heydricha připomínal
patnáct jmen padlých během této války.
František Maštalíř (1892-1942) se stal v Rusku
vojákem legionářského pluku Jana Žižky z
Trocnova podobně jako Josef Šroubek (18941942) pluku Jana Jiskry z Brandýsa. Nebyli jediní. „Ruští legionáři, i ti lidičtí, se vrátili do
vlasti až v roce 1920,“ dodal Stehlík. V Itálii se
do legií zapojil Antonín Spal (1898-1942).
Zcela neznámý je osud lidického rodáka Karla
Radvanského (1900-1987), který bojoval za 2.
světové války na Středním východě v řadách
Čs. pěšího praporu 11 – Východního. Ve štábu
plukovníka Klapálka vedl válečný deník. Expozice řady fotografií a dokumentů s texty v češtině a angličtině ukazuje další tvář vesnice, jejíž
zkáza v roce 1942 se stala celosvětovým symbolem nelidskosti fašismu a nacismu.

Foto: PRÁVO, 30.10.2008 – text: *František Cinger, (převzato se souhlasem autora)

Silver A – v paměti tří generací
Památník Lidice a NKP Ležáky, ve spolupráci s poslankyní evropského parlamentu Ing. Janou Bobošíkovou, pořádají
v Pardubicích 9. ledna 2009 vzpomínkovou akci s názvem „SILVER A v paměti
tří generací“. Období druhého stanného
práva je velice bolestivou vzpomínkou
nejen pro pamětníky, ale i pro pozůstalé
po obětech represivních akcí. Cílem památníku není jen výzkumná a pedagogická činnost, ale v prvé řadě uchování
památky těch odvážných, kteří bojovali proti nacismu.

Zdroj: www stránky - Památník Lidice
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ZÚ Tbilisi-fotografie z předávání cen MDVV Lidice
Vážená p. Kasalická, v příloze zasíláme několik fotografií z předávání cen MDVV Lidice, které na ZÚ Tbilisi
proběhlo 15. 10. 2008. Z prací oceněných dětí jsme sestavili malou výstavu, která teď krášlí reprezentační prostory našeho velvyslanectví. Akce byla velmi příjemná a úspěšná a byla prezentována i v místních médiích. S
pozdravem, Olga Horáková, konzulka, EMBASSY OF THE CZECH REPUBLIC, Chavchavadze Ave. 37,
block VI, 0162, Tbilisi, Georgia, PS: Onen fousatý muž předávající diplomy je p. velvyslanec Ivan Jestřáb.

Vážení usporiadatelia medzinárodnej výstavy PAMÁTNÍK LIDICE,
som babičkou Zorky KURUCZOVEJ, ktorá dostala prostredníctvom
ZUŠ KOŠICE, Kováčska ul. na 34. Mezinárodní detskej výtvarnej výstave LIDICE 2006 MEDAILU ako vtedy 5 ročná. V katalógu je uvedená na strane 12.
Počas našej dovolenky v Chorvátsku tohoto leta dcérin prízemný byt
vykradli. Neštítili sa ani Zorkinej MEDAILY, z čoho bola veľmi smutná a
nechápala prečo sú takí ľudia, ktorí jej ukradnú JEJ medailu ...
Pokúšam sa teda poprosiť Vás, usporiadateľov a organizátorov či nie je
jediná možnosť poslať jej takúto medailu. Je to Zorkina prvá medaila a
za to, že reprezentovala "už teraz" v zahraničí ju prijal aj primátor
mesta Košice samozrejme aj s inými žiakmi. Vedela, že je to kvôli
medaile z Lidíc...Pripájam aj dokumentáciu keď jej odovzdávali
MEDAILU, DIPLOM aj KATALÓG triedna učiteľka a riaditeľ ZUŠ. Prosím dajte mi vedieť či je to možné a ak
áno či ju viete poslať na adresu ZUŠ alebo Zorkinej domácej adresy. Vopred Vám ďakujem, som s pozdravom
PhDr. Eleonóra Kovalčíková, riaditeľka Krajské osvetové stredisko v Košiciach

Dobrý den paní Kovalčíková,
to je mi líto, že se stalo takové neštěstí, mrzí mě, že se opravdu neštítili ničeho. Medaili Zorce SAMOZŘEJMĚ
pošleme, napište mi její adresu domů, hned zítra ji zašlu. Diplom asi Zorka pořád má, že? Pozdrav Zorce a
prosbu, aby zase něco pěkného do Lidic namalovala posílá
Mgr. Ivona Kasalická, vedoucí Lidické galerie, kurátorka MDVV Lidice.

Veľmi pekne Vám ďakujem - ste úžasní, tak skoro ste mi odpovedali.
Ďakujem ešte raz, diplom máme. S pozdravom a veľa úspechmi pre budúcu súťaž praje Kovalčíková, Košice
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Návštěva generální guvernérky Kanady v Lidicích
Ve středu 3. prosince 2008 navštíví
Památník Lidice generální guvernérka
Kanady Její excelence Michaëlle Jean
společně se svým manželem v rámci
státní návštěvy v ČR. Paní guvernérka si prohlédne expozici
muzea a položí věnec na společný hrob lidických mužů za
přítomnosti čestné stráže. Za českou stranu se přijetí paní
guvernérky v Lidicích zúčastní starosta obce Lidice i někteří
žijící pamětníci lidické tragédie.
Program oficiální návštěvy v Památníku Lidice: 10:30 příjezd delegace
na parkoviště k muzeu - přivítání starostou obce Lidice JUDr. Josefem
Klímou a některými přeživšími lidickými občany, předání kytice růží paní
guvernérce,10:40 - 11:05 prohlídka muzea a vzdělávacího střediska pro
mládež,11:05 odchod ke společnému hrobu lidických mužů, 11:10 pietní
akt položení věnce - po položení věnce, večerce a státní hymně zazpívá dětský sbor Sluníčko z 5. ZŠ Kladno u vánočního stromu jednu adventní píseň, 11:20 přesun od hrobu
kolem sousoší přes Růžový sad na parkoviště,11:30 rozloučení a odjezd kanadské delegace.

Kanada je konstituční monarchií, jejíž hlavou je Alžběta II., královna Kanady. Královniným
zástupcem v Kanadě je generální guvernérka.

Výstava „Hluboká tajemnost TAO“
Památník Lidice Vás srdečně zve na výstavu „Hluboká tajemnost TAO“
k poctě Rudolfa Dvořáka a vydání jeho překladu Mistra Lao-C, knihy Tao Te
Ťing, která vyšla tiskem Jaroslava Šnajdra v roce 1920 v Kladně. Kresby,
fotografie a video sedmnácti současných výtvarných umělců inspirovaných
myšlením Dálného východu.
Jitka Anlaufová, Jiřina Hankeová, Alena Kotzmannová, Romana Rotterová,
Viktorie Rybáková, Jitka Válová, Janka Vidová, Luděk Fillipský, Jiří Hanke,
Kim Houdek, Vladimír Kokolia, KW, Michal Matzenauer, Miloš Šejn, Václav
Boštík, Olga Karlíková a Bohuslav Reynek. Zahájení výstavy bylo 13. listopadu 2008, úvodní slovo Olga Lomová a Věra Jirousová.
Výstava potrvá do 1. února 2009. Otevřeno denně od 9.00 – 16.00 hod.

Zprávy z OÁZY
PROGRAM NA PROSINEC 2008: „Oáza v čase“ - výstava fotografií z historie
Oázy, KLUB V OÁZE: každé úterý od 15 hod., 2.12. zdobíme stromeček, 9.12.
svépomocná skupina pletení ponožek, 16.12. výlet do předvánoční Prahy,
VÍKENDOVÉ AKCE v pátek 5.12.od 10 do 16 hod a v sobotu 6.12. od 10 do 15
hod, Předvánoční výstava rukodělných výrobků – p r o d e j n í !!! v sobotu
6.12. od 16 hod Mikulášská s kouzelníkem, MIMOŘÁDNÉ AKCE: v pondělí 8.12. od 10 do 16 hod Trhy v
Oáze, TANEČNÍ ODPOLEDNE: v pátek 19.12. od 16 hod ve společenském sále střediska Oáza, CVIČENÍ:
Trénování paměti v pátek 12.12.od 15 hod, Cvičení pro ženy každé úterý a čtvrtek od 19 do 20 hod, Cvičení
pro seniory vždy ve čtvrtek od 10 do 11 hod., PORADNA OÁZA: Půjčovna kompenzačních pomůcek
pondělí – pátek od 8 do 16 hod. Sociálně právní a psychologické poradenství - Můžete se na nás obracet s
problémy v oblasti rodiny a mezilidských vztahů, bydlení, sociální, sociálněprávních a pracovněprávních vztahů
každý pátek od 15 do 16 hod. V tomto termínu můžete přijít bez objednání. Na jiný den je nutné se předem
domluvit na čísle 602 417 542 Ing. Jana Wichsová.
Svoje dotazy můžete rovněž posílat písemně nebo e-mailem na adresu: memento.lidice@cbox.cz
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Společenská kronika
Životní jubilea

26. 12. Jaroslav Řečínský - 83 let
29. 12. Miloslava Kalibová - 86 let
Vážení jubilanti, přejeme vám ke krásným narozeninám pevné zdraví, hodně radosti a spokojenosti
v osobním životě.

Pozvánka na slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Obecní úřad, zastupitelstvo obce Lidice a Památník Lidice Vás srdečně zvou
na SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

v neděli 7. prosince 2008.
Sejdeme se před budovou obecního úřadu v 16.30 hod., kde bude podáváno
svařené víno a dětem čaj s medovými perníčky. Potom zde proběhne krátké
předvánoční pásmo, ve kterém zazpívají: děti z Mateřské školy Lidice a členky
junáckého oddílu Berušky ze střediska Junák Buštěhrad – Stráž Lidic. Nakonec půjdeme
společně rozsvítit vánoční strom před Lidickou galerii.
Vezměte si s sebou zvonečky (či rolničky) a svíčky.

Vítání občánků – 13. prosince 2008 od 10.00 hodin
Obecní zastupiletstvo a Obecní úřad Lidice Vás srdečně zvou na
„Vítání občánků“, které se koná v sobotu 13. prosince 2008 od
10.00 hod. v obřádní síni obecního úřadu.
Restaurace „LIDICKÁ GALERIE“ nově otevřená

otevřeno denně 11.°°- 22.°° hod.
Hotová jídla za 59,- Kč
Menu (polévka + hl. jídlo) 70,- Kč
Steaky - musíte vidět a ochutnat
Gambrinus + Plzeňské pivo

www.zvelebilgastro.cz , e-mail: zvelebil.gastro@seznam.cz
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JUNÁK – Svaz skautů a skautek - středisko Buštěhrad -„STRÁŽ LIDIC“.
Zlatá Střela, vždy krásná a skvělá!

Oddíl Berušky

Vyvrcholením celého roku je pro
buštěhradské junáky letní tábor na Střele.
Tento rok probíhal téměř celý červenec a to
ve dvou bězích. Všechny však čekala změna
v umístění tábořiště. Stany se přesunuly
blíže ke kuchyni, a tak velká louka sloužila
jen hrám a nástupům okolo stožáru.
Přestože pocity z nového vzhledu tábora
byly zprvu smíšené, ukázalo se, že to má i
své výhody, a to hlavně v lepší rodinné
atmosféře.
A tak už nic nestálo v cestě, aby se všechny
děti vrhly do her a sportovního zápolení.
Každého
z pěti
oddílů
provázela
celotáborová hra, která je zavedla na
nejrůznější místa světa i do různých dob.
Berušky – Rytíři krále Artuše

Vlčata se podívala do Číny za říší Ming, Berušky
se staly rytíři kulatého stolu na dvoře krále Artuše
a Lišky se dokonce vydaly na Cestu kolem světa.
Nejstarší klučičí oddíl Zálesáků prošel stopami
španělských dobyvatelů za Aztéckým zlatem ve
hře Alvarez a nejmenší Medvídkové se na dva
týdny staly hrozivými piráty.
Vedle her čekaly děti i jisté povinnosti spjaté
s chodem tábora: denní i noční hlídky, pomoc
v kuchyni a obstarávání dřeva na topení. Pro
některé se však z povinností stala zábava, a tak
třeba Zálesáci řezaly dříví i ve svém volném
čase. Stejně tak i dívky ukázaly, že umí vzít
sekyru do ruky při stavbě Kamelotu či při
přípravě táborových ohňů, u kterých si pak děti
zahrály hry a zazpívaly písničky v doprovodu
kytar. Poslední večer tábora patřil slibovému
ohni, který byl pro mnohé děti příležitostí ke
složení vlčáckých, světluškovských a skautských
slibů. Druhý den děti odložily masky a autobus je
zavezl zpátky domů.
Jak na závěr každého dne, tak i na závěr této
malé vzpomínky teď už patří jen táborový pokřik:
Zlatá Střela, krásná skvělá, tábor, splav a
kuchyně, to je naše svatyně. Hurá! Hurá! Hurá!

*Vladimíra Koucká, oddíl Berušek
(pro Zpravodaj e.mailem zaslal: Tomáš Skála- HAVRAN)
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Zpráva od rybářů
V říjnu 2008 rybáři také sklízeli plody
svého úsilí. Výlov dopadl zdárně díky
obětavosti brigádníků brodících se
bahnem a studenou vodou. Rybářům
přálo i počasí a náladu kazila jen
skutečnost, že se najdou jedinci, kteří
dokážou ukrást z rybníka nejen
několikametrovou kovovou lávku, ale
dokonce i zaklínovaná nová prkna
rybniční výpustě.
foto: Čestmír Sklenička

text: Mirek Ramba

Veřejná knihovna
Milé čtenářky a čtenáři, v naší knihovně máme pro vás i v prosinci připravené nové knihy
z výměnného fondu Středočeské vědecké knihovny Kladno. Pro ukázku
uvádíme další část titulů: Chrastinová Jiřina: „Devět židovských cest“,
Iversen Leslie L.: „Léky a drogy“, Jiránek Jiří: „Výbuch nad tajgou“, Jones
Terry:“Barbaři“, Kerssenbrock Franziskus: „Paracelsus“, Kurzem Mark:
„Maskot“, Lanzová Lenka: „Hříšná touha“, Lee Young-Yuu: „K2“, Madsen
Chris: „3D podmořský svět“, Majorová Milena: „Pravidla pro jízdu životem, aneb, jeďte stále
rovně a nahoru“, Makásek Hiawatha Ivan: „Stále vztyčují totemy“, Masini Beatrice: „Cesta do
Londýna“, Mathé Ivo: „Etiketa“, Mayer Miroslav: „Oblíbené babiččiny bylinky pro léčení i
vaření“, Neillands Robin: „Dobytí říše“, Pekárková Iva: „Šest miliard Amerik“.
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LG - 18.11.2008 - Křeslo pro Stanislava Motla - „O odpovědnosti a dobrém spaní“
V rámci Lidických zimních večerů, které i v letošní sezoně pořádá Památník Lidce, usedl ve
druhé polovině listopadu do
„Křesla pro…“ spisovatel a publicista Stanislav Motl. Úspěšného
reportéra pořadu Na vlastní oči
televize Nova a autora řady knih
uváděl redaktor Českého rozhlasu Robert Tamchyna, hobojová sóla přednesla Lenka Filová. Diváky
v zaplněném divadélku Lidické galerie, mezi nimiž
nechyběly lidické ženy a někdejší lidické děti, a
protagonistu večera spojovala od začátku až do závěrečného potlesku upřímná vazba, jako tomu bývá
v případech, když se „sví“ sejdou se „svými“. Nepochybně: Motl má Lidickým co říci a Lidičtí ho rádi přijímají.
Stanislav Motl se představil jako milovník „adrenalinových“ výprav, jako horolezec ve vysokohorských
oblastech, účastník sopečných, jeskynních či mořských expedic, nicméně za největší dobrodružství
stále považuje pátrání v archivech. Už jako čtrnáctiletý kluk si natáčel na robustní magnetofon příběhy
lidí, kteří bojovali na východní i západní frontě. Kde
se v nich bere ta odvaha, jak bych se zachoval na jejich místě? ptal se už tehdy a otázky mu zůstaly.
Motla nezajímají jen historické souvislosti konkrétních událostí, ale i psychologie jejich účastníků.
Z „křesla“ zazněla také slova o takzvané mediální
odpovědnosti, o tom, že tento autor nesděluje publiku hned první zjištění, které objevil, ale že každou
novou skutečnost ověřuje minimálně dvěma zdroji.
Slyšeli jsme vyznání, že se Motl snaží ztotožňovat
s osudy svých hrdinů i antihrdinů („nedělám to profesionálně, žiju ty příběhy“), a také jsme se ocitli v řadě
zemí, v nichž pobýval, ať už v tamějších archivech či
kvůli lidem, s nimiž potřeboval mluvit, nebo jako ctitel
extrémních sportů.
Zřejmě k nejznámějším tematickým oblastem
Motlovy televizní i literární tvorby patří holocaust a
pátrání po nacistických válečných zločincích. Jeho
zásluhou se veřejnost dozvěděla například o ese-

sáckém dozorci z Malé pevnosti Terezín Antonu
Mallothovi. „Nezajímají mě obyčejní členové
gestapa, SS nebo NSDAP, ale lidé s rukama od
krve, kteří vraždili na našem území, případně jejich
potomci,“ říká Motl. A samozřejmě i v těchto případech dbá na to, aby dodržel slib, který jim dává – že
je divákům či čtenářům nepředstaví jako atrakci a že
jejich osud nebude jakkoli manipulovat.
„Byl jsem vychovaný ke značné odpovědnosti,“ vysvětluje v zákulisí. „Kromě jiného to znamená, že slib
se musí splnit za každou cenu.“ A vypráví o tom, že
se před lety vydal s polskou expedicí na Mount Everest. Dostal se do druhého tábora, něco málo pod
7000 metrů. Jenže slíbil šéfredaktorovi Reflexu, kde
tehdy působil, že se do tří týdnů vrátí. Kdyby postupoval s výpravou dál – a šlo zřejmě o jedinou šanci
v životě – nestihl by to. A tak nastoupil třídenní zpáteční cestu přes nebezpečný ledopád sám a doslova
riskoval život. Ale v pražské redakci byl včas. Nebo
jiný příklad. Když pracoval na případu syna Reinharda Heydricha – jmenoval se Heider a zemřel
zhruba před rokem – tento antinacista mu prozradil,
že přijede inkognito do Prahy. Reportér mu však musel slíbit, že jeho návštěvu uchová v naprosté tajnosti. Heydrich junior zašel do kostela v Resslově
ulici, v němž našli smrt i parašutisté, kteří uskutečnili
atentát na jeho otce. Setrval tam asi půl hodiny a
Motl neví, co tam dělal. Seděl v protější hospodě,
kolem procházeli lidé a on si říkal – kdybyste tušili,
kdo teď stojí na tom památném místě. Především ho
to však do kostela táhlo samotného, přece se tam
v tuhle chvíli odehrávají dějiny, alespoň skrytou kameru jsem tam mohl nastrčit… Nic z toho neudělal.
Byl tady ten slib. Nejenže mu pak mladý Heydrich
sdělil řadu zajímavých informací, ale Stanislav Motl
cítil z toho, jak se zachoval, silné osobní uspokojení.
„Zřejmě se mi můj přístup k práci vyplácí – dobře
spím,“ řekne s úsměvem. A protože dobrý spánek
bývá výrazem čistého svědomí, dodejme, že morální
rozměr, který Motlova tvorba obsahuje, představuje
jeden z nejhodnotnějších vkladů do soudobé české
publicistiky. *Přemysl Veverka - Památník Lidice
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