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DOBRÁ ZPRÁVA
Dobrých zpráv je jako šafránu.
A ještě je relativní, pro koho je zpráva
pozitivní a potěšující a pro koho ne.
Jenže následující zpráva bude určitě
nejen našimi občany přijata jako veskrze dobrá.
Věci se zkrátka hnuly. Nebo se spíše hnuli lidé
na příslušných místech a začali reagovat na
nebezpečný přechod v blízkosti lidického hřiště.
(Psalo se o něm v minulém čísle Zpravodaje).
Prostě se jenom potvrdilo to, co dávno víme (ale je
nám podsouváno, že to není pravda), že se neděje
nic, dokud se něco nestane. Proč teprve vyhaslý
lidský život pohne s úředníkem?!
Co se tedy na přechodech (včetně toho
u Památníku) změní, či už dokonce
změnilo? Na fotografiích (pořídil jsem je 7.
března) je vidět reflexní orámování značky
přechod pro chodce, byla snížena rychlost
na max. 60 km/h (též foto) a v obou
směrech je zde zákaz předjíždění. A na co
se ještě čeká? Na přemalování samotného
přechodu – to až dovolí počasí. Obec by
ráda semafor, ale Policie její požadavek
zamítla. Z napjatého obecního rozpočtu se
tedy vyčlení peníze a k přechodu se přivede
elektřina, aby zde mohlo být instalováno
alespoň oranžové blikající světlo.
Podobné výstražné světlo by letos mělo být
instalováno také na přechodu u Památníku.
Text a foto: Marek Veselý
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
Květoslava Korecká
Pavla Vampolová
Josef Vaněček
Jaroslav Eis
Jaroslava Skleničková

4.3..
6.3.
9.3.
20.3.
27.3.

81let
75 let
81 let
82 let
81 let

Lidice čp. 48
Lidice čp. 151
Lidice čp. 135
Lidice čp. 137
Lidice
Lidice čp. 141

Milí oslavenci, přejeme Vám pevné zdraví,
hodně štěstí a osobní spokojenosti.
PODĚKOV ÁNÍ
P.T. Obecní úřad Lidice
Za poslané Zpravodaje Lidice děkuji a všem na Obecním úřadě přeji pevné zdraví!
Vaše Miloslava Jirasová – Podhorová, roz. Studničková ze starých Lidic čp. 17 (nyní Bykoš,
p. Králův Dvůr)
Děkujeme všem, kteří do březnového čísla přispěli článkem nebo fotografií.

Z p r á v y

z

r e d a k c e

Na 4. zasedání Obecního zastupitelstva Lidice byla projednána a schválena nová struktura
Zpravodaje Obecního úřadu Lidice. Začátkem ledna proto byl organizacím a spolkům v Lidicích
zaslán dopis s prosbou a žádostí o pravidelné zasílání příspěvků včetně fotografií z jejich činnosti.
To vše proto, aby Zpravodaj vycházel nejen v novém uspořádání, ale hlavně v pestřejší skladbě
příspěvků ze života naší obce. Úspěch tohoto rozhodnutí je pochopitelně závislý na přístupu
organizací nejen k tomuto požadavku, ale zejména ke všem čtenářům.
Písemné příspěvky nejen od spolků, ale i ostatních čtenářů budou přijímány buď na obecním
úřadě, veřejné knihovně (poštovní schránka) nebo moderní formou e-mailem na adresu:
knihovna.lidice@seznam.cz a to vždy do 15. dne v měsíci, kdy je uzávěrka.
Jménem redakce děkuje a na spolupráci se těší
Zdeněk Fous

POZOR! ZMĚNA!
Veřejná knihovna Lidice má nyní e-mailovou adresu:
knihovna.lidice@seznam.cz
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V sobotu 27. ledna 2007 v „Den
památky obětí holocaustu a
předcházení zločinům proti lidskosti“,
kdy se připomíná osvobození
koncentračního tábora Osvětim,
Památník Lidice přivítal milé hosty.
Jak se již pomalu stává tradicí, do
Lidic přijela skupina studentů bohemistiky
z Karlovy univerzity v Praze. Studenti
z celé Evropy – zejména však z Finska,
Švédska, Španělska a Německa přijeli do
Prahy studovat v rámci výměnného programu
ERASMUS. Hodiny teorie a českého jazyka
doplňuje studenty velmi oblíbený kulturní program. A tak se cizinci zajímající se o Českou
republiku a její historii měli možnost podívat do
několika českých měst, na operu do Národního
divadla, do Židovského muzea v Praze a v sobotu 27. ledna 2007 do Lidic.
V srpnu loňského roku se uskutečnil zájezd
studentů, kteří absolvovali letní školu bohemistiky na Univerzitě Karlově, do Památníku Lidice
a pedagogové i studenti byli ohromeni jak
novým audiovisuálním muzeem, tak hlavně
setkáním s přeživší lidickou ženou Miloslavou
Kalibovou.
Když paní profesorky objednávaly prohlídku muzea, pietního území a galerie, tak prosily
hlavně o setkání s paní M. Kalibovou.
V Památníku Lidice bylo i přes nevlídné počasí

v

L i d i c í c h

přivítáno 30 studentů bohemistiky a to vedoucím muzea Ing. Ančem Marinovem a průvodkyní Gabrielou Literovou, která skupinu doprovázela po celý zbytek dne.
V audiovizuálním muzeu byla velmi oceněna jak jeho doborná část, tak emocionální
působení. Následující hodinu studenti strávili
s Gábinou na pietním území, které bylo ukryto
pod sněhem. „I tak ale studenti žádali, abychom
pietní území prošli. Delší zastávkou se stal hrob
lidických mužů a ve vánici jsme všichni několik
minut stáli u sochy dětí, kde studenti vyjádřili
velký obdiv ženám, které přežily a snažily se
vyrovnat s tak těžkým osudem – ztrátou dětí,“
uvedla Gábina Literová.
Po vydatném obědě v Lidické galerii se
studenti přesunuli do přednáškové místnosti,
kde probíhalo dvouhodinové setkání s paní M.
Kalibovou (spodní foto). Jak se již dá předpokládat, studenti byli ohromeni její životní energií
a elánem a po přivítání v anglickém jazyce
si je naprosto získala. Její vzpomínky byly
tlumočeny do anglického jazyka a paní
Kalibová odpovídala na dotazy ještě hodinu po oficiální zavírací době.
Právě tato setkání se studenty jsou
velmi důležitá, je to nejlepší způsob, jak
mládeži přiblížit historii, která je pro ně tak
vzdálená, ale stále varující.
Text: Gabriela Literová
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„SVĚTLO ZA LIDICE 2007“
Celostátní přehlídka dětských
pěveckých sborů
Cílem této přehlídky dětských pěveckých sborů z celé republiky je uctění památky lidických občanů zavražděných německými nacisty v roce 1942 a prohlubování vědomostí
nejmladší generace o těchto historických událostech. Záštitu
nad touto akcí pořádanou s podporou MŠMT ČR převzal předseda Senátu PČR ČR Přemysl Sobotka, uměleckou zpěvačka
Lucie Bílá.
Jelikož se jedná o přehlídku, její charakter je nesoutěžní. Čtrnáct pěveckých sborů, z každého
kraje naší republiky jeden, se představí v rámci doprovodných programů při pietní vzpomínce
v neděli 10. června. Obsah skladeb bude vyjadřovat nejen úctu k samotnému pietnímu místu, ale
obecně úctu k životu a jeho hodnotám, ke svobodě a toleranci.
Sbory, které se zúčastní (viz. tabulka), neodjedou z Lidic s prázdnou. Čeká je kromě účastnického diplomu a drobných upomínkových předmětů také symbol Lidic – skleněná růže. Vedoucí
souborů budou oficiálně přijati starostou obce Lidice Josefem Marešem.
Akce, jejímž vyhlašovatelem jsou Památník Lidice, pěvecký sbor Sluníčko při 5. ZŠ Kladno a
NIPOS- ARTAMA Praha, se neobejdou bez finanční podpory partnerů, kterými jsou: Kladno Energy
Business (generální partner), Kooperativa, pojišťovna a.s., ČSOB a.s. Kladno, Řízení letového
provoz ČR, Odborová rada POLDI, ZENITEL COLSYS s.r.o., Památky Buštěhrad s.r.o., Ing. Pavel
Bobošík.
Podle propozic soutěže připravil: M. Veselý

Kraj

Sbor

Město

Jihočeský

Úsměv

Borovany

Jihomoravský

Židlochovický DS Skřivánek

Židlochovice

Karlovarský

Harmonie

Kraslice

Královéhradecký

Mezissimo

České Meziříčí

Liberecký

Českolipský dětský sbor

Česká Lípa

Moravskoslezský

Slunečnice

Stěbořice

Olomoucký

Větrník

Loštice

Pardubický

Kantiléna

Luže

Plzeňský

Gutta

Dýšina
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Praha

Radost

Praha

Středočeský

Sluníčko

Kladno

Ústecký

Kvítek

Louny

Vysočina

Studio Cantus Slunko Třebíč

Třebíč

Zlínský

MIBIDIZO

Vsetín

Poznáte autora a název
básně o tragédii Lidic?
Vloni na podzim se na mne jako na lidického
knihovníka obrátila paní Květa Formánková
z Oradourské ulice s dotazem, zdali bych nevěděl
jméno autora a název básně, kterou si před mnoha
roky vystřihla z nějakých novin. (viz. výstřižek)
Přiznám se, že ani po vyhledávání v různých knihách nedovedu zasvěceně odpovědět na tuto otázku,
proto bych chtěl o pomoc požádat čtenáře našeho
Zpravodaje. Pokud by někdo z vás věděl něco bližšího
o autorovi a názvu básně, uvítal bych v knihovně
jakoukoliv informaci. Děkuji.
V roce 2005 se podařilo prostřednictvím Zpravodaje, (tehdy vydávaného Markem Veselým), několika
našim čtenářům dohledat text písně o tragedii obce
Lidice, kterou kdysi hrávali lidoví muzikanti, převážně
harmonikáři. S dotazem se na knihovnu tenkrát obrátil
muzikant z Bořanovic pan Libor Řápek, který znal od
svých rodičů jen několik slok a melodii. Jak už bylo ve
Zpravodaji uveřejněno,
celá tato píseň byla jmenovaným muzikantem a
jeho kapelou nahrána na
CD. Nahrávku věnovali
lidickému muzeu, obecnímu úřadu, knihovně a
všem, kteří se podíleli na
hledání textu písně.

Zdeněkk Fous
Text: Zdeně
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Památník Lidice
Vážený pane řediteli,
včera jsem poprvé navštívil ve vaší Galerii hudebně kulturní večer s pořadem z díla
W. A. Mozarta a jeho českých současníků.
Dovolte, abych jako řadový návštěvník komorního koncertu souboru LYRA DA CAMERA a jako přítel dobové hudby, Vám vyslovil poděkování za nevšední zážitek a také za
krásné pocity a dojmy, s kterými jsem včera odjížděl. Znám hudební hodnoty a přednesovou úroveň sólistek, které včera večer u vás vystoupily, neboť dle možnosti a dostupnosti
jejich koncerty často navštěvuji. Ale s jakou pozorností a noblesou byly účinkující přijaty
u vás v Lidicích, to ve mě zanechává ty nejkrásnější pocity!
Těmito řádky Vám a vaším spolupracovníkům chci za sebe nejen poděkovat, ale především blahopřát k vytvoření vkusného prostředí pro uskutečnění takového koncertu,
k vysoce společenské úrovni vašich návštěvníků, ale též k takovým detailům, které jen
umocňují nádherný večer, jako je velice vkusný tištěný program a děkovné kytice, které
velmi vhodně byly předány současně všem účinkujícím!
Celý rámec hezkého zážitku mi doplňuje příjemné vystupování a společenské oblečení
všech zástupců pořadatele. Přesto, že je to pro vás možná samozřejmost, věřte, že na mnoha místech a při podobných příležitostech není na kulturu oblékání příliš dbáno.
Ještě jednou upřímné díky a gratulaci a přeji Vám, aby podobnou činnost se Vám dařilo dále a úspěšně rozvíjet a aby se vám všem tím dařilo stále více rozšiřovat počty spokojených návštěvníků.
Ing. Jaroslav Štrupl, Kralupy n. Vltavou, 7. 2. 2007
Vážený pane inženýre,
v pátek odpoledne jsem obdržel Váš krásný dopis, který byl mojí největší odměnou
v roce 2007. Každý takový soukromý dopis otevírám trochu s obavami, protože často se
jedná o kritiku, a i když je mnohdy i dobře míněná, není to vždy příjemné dočíst se o tom,
co děláme špatně.
Váš dopis však patřil k těm vzácným, které člověka upřímně potěší a nabijí novým
elánem do další práce. Také jsem jej s chutí předal svým spolupracovníkům. Jsem překvapen, jak vnímavě posuzujete každou maličkost takového kulturního večera v Lidicích.
Tyto nuance většině návštěvníků možná unikají nebo je považují za samozřejmost. Je naší
snahou přistupovat ke všem kulturním akcím zde pořádaným tímto způsobem, to znamená
komplexně. Našim posláním je poskytnout návštěvníkům Památníku Lidice co nejširší
službu jak při těchto představeních, tak i při návštěvě muzea a pietního území. Chceme,
aby odtud odcházeli maximálně spokojeni a měli chuť se sem ještě někdy vracet.
Divadelní představení a koncerty jsou určitou novinkou v naší doprovodné činnosti a
mají přilákat návštěvníky i mimo hlavní sezónu a naplňovat tak naše heslo „Lidice žijí“.
Do jaké míry se nám to daří, může právě nejlépe posoudit nezaujatý návštěvník.
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Obdobnou atmosférou, jak ji popisujete, se
zde vyznačují i divadelní
představení, na která
chodí také vyspělé a
nadšené obecenstvo. Je
zajímavé, jak to vnímaví
herci pozitivně cítí a jak
rádi se sem vracejí.
Nakonec nadšené byly i
sólistky z Lyra da camera. Už jsme se dohodli
na dalším koncertu zhruba za rok s názvem Píseň
písní.
Na podzim jedno
naše divadelní představení navštívila ředitelka
pražské Violy dr. Viklická. Především její
zásluhou se nám daří
kvalitně sestavovat program Lidických zimních
večerů. Odjížděla
z Lidic plna nadšení.
Napsala nám, že zase
získala chuť do další
práce, kterou již považovala spíše za rutinu,
ale to „obrozenecké“
nadšení diváků, které tady zažila, ji naplnilo radostí a elánem.
Mé osobní krédo je, vážený pane inženýre, že když už něco dělat, tak pořádně, a když
něco dělat pro druhé, tak ať z toho mají ti druzí opravdu radost.
Jestli se nám to aspoň trochu daří, je to naše velká odměna, kterou hned tak nevyváží
nějaké finanční ohodnocení.
Děkuji Vám za Vaše milé hodnocení naší práce, přeji Vám hodně zdaru ve Vašem
osobním životě a věřím, že se zde budeme při zajímavých koncertech (a bude jich docela
dost) osobně potkávat.
Se srdečným pozdravem
JUDr. Milouš Červencl
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Program na březen 2007
Klub v Oáze
MDŽ
Úterý 13. března 2007 v 15 hodin
Historie a současnost Mezinárodního dne žen

Mexiko zblízka
Úterý 27. března 2007 v 15 hodin:
Povídání o návštěvě v Mexiku s paní farářkou Brodskou

Velikonoční výstava v Oáze
Sobota 31.3. Velikonoční inspirace

Služby v Oáze
Kadeřnictví
J. Macháčková dle dohody – tel. 312 253 008, 603 885 784

Masáže
E. Gadajevová dle dohody – tel. 775 05 23 12

Cvičení pro ženy v Oáze
Přijďte si zacvičit do Oázy každé úterý a čtvrtek od 19 do 20 hodin.

Cvičení pro seniory
Cvičení pro všechny dříve narozené. Každý čtvrtek od 10 do 11
hodin v Oáze
Přijďte se protáhnout a společně si zacvičit

Páteční odpoledne s ping-pongem
Přijďte si zahrát ping-pong každý pátek od 16 do 18 hodin.

PORADNA OÁZA
Sociálně-právní a psychologické poradenství
Můžete se na nás obracet s problémy a otázkami v oblasti: rodina a mezilidské vztahy,
bydlení, sociální, sociálně-právní a pracovně-právní vztahy.
Poradna bude otevřena každý pátek 15 – 16 hodin ve středisku Oáza, Josefa Stříbrného
162, Lidice.
V tomto termínu můžete přijít bez objednání. Na jiný den je nutné se předem domluvit
na čísle 602 417 542 Jana Wichsová. Svoje dotazy můžete rovněž posílat písemně
nebo e-mailem na adresu: memento.lidice@cbox.cz
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Pomozte nám pořádat výstavy v Oáze
Kdo žije v Lidicích
24. února 2007 – 30. dubna 2007
Po – Pá 10 – 17
Výstava o spolcích a institucích v Lidicích. Přijďte se podívat
na výstavu, která začíná 24. února 2007 od 14 hodin v prostorách Oázy.
Chceme ukázat, jak bohatý život mají Lidice.
Jedná se o výstavu doplňovací a je možné v celém průběhu konání
výstavy přinášet materiály a fotografie, které máte doma
Velikonoční výstava
Sobota 31. března. 2007
10 – 17 hodin
Velikonoční a jarní výstava pro všechny zájemce. Máte šikovné ruce,
pečete, háčkujete, kreslíte………… Chcete se pochlubit a inspirovat.
Výrobky z proutí, perníku, papíru a keramiky……………………….
Přineste je a vystavte. Možný prodej i výměna.
Těšíme se na vás a děkujeme za spolupráci

Bližší informace P. Nešporová, 312 253 504
nebo J. Wichsová, 602 417 542, Oáza Lidice
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* * * RŮZNÉ * * * RŮZNÉ * * * RŮZNÉ * * *
Dětský karneval připravili Junáci
Každý rok v předvánoční čas
připravuje Středisko Junáka
Buštěhrad „Stráž Lidic“ již tradičně
dětský karneval. Letošní, resp. loňské Vánoce jsme měli na programu
více akcí, a proto jsme se rozhodli
pro novinku a sice, že zkusíme
karneval uspořádat na Tři krále,
obzvláště když 6. leden vyšel letos právě na
sobotu. O přípravu a výzdobu se postaraly
všechny oddíly, hlavní slovo při přípravě soutěží však měl dívčí oddíl Berušky pod vedením
Kláry Nejedlé a Vlaďky Koucké.
Veškeré úsilí a čas vložený do přípravy se
vyplatil, sokolovna pod náporem dětí doslova
praskala ve švech. Vše začalo poté, kdy do
sálu vstoupili tři Honzové – Králové – Jan
Štanc, Jan Herold a Jan Veselý (všichni působí
při oddílu Zálesáci – pozn. aut.). Parket se
zaplnil maskami a nebylo vůbec jednoduché
vybrat v tanečním reji tu nejhezčí.
Celkem bylo připraveno dvanáct soutěží a
smích s křikem střídal pláč těch nejmenších.
Doprovod dětí měl za úkol zachytit nejhezčí
okamžiky, a tak se to tu fotoaparáty a kamerami

jen hemžilo.Děti byly napjaté, kdo z nich ceny
získá. Štěstí se usmálo na tři z nich. Velké dorty
za nejhezčí masky si odnesli desetiletý
potápěč Vlasta Rybář, pirát z Karibiku
v podání Káti Kožmínové a král Baltazar
v převleku Mimi Cihlářové.
Ostatní děti nemusely být vůbec
smutné, neboť za každou hru, která zde
proběhla, rozdávali Junáci herní peníze
„Chechtáky“. Děti je pak v našem stánku proměnily za hračky či sladkosti.
Rodiče s dětmi odcházeli ze sokolovny
s úsměvy na tvářích a to je pro nás ta největší
odměna. Mohu tak za všechny junáky směle
říci, že se nám to odpoledne opět vydařilo…
Tomáš Skála - Havran

Otevření svatebního salonu
Lidice se opět stávají místem, kde
si snoubenci chtějí říci své ANO. Rostoucí „poptávce“ musí jít ruku v ruce i
nabídka různých služeb s tím spojených. Proto jsou Lidice také místem,
kde od února nejdeme svatební salon.
Nese název Marcipán a najdeme ho
v prostorách obchodního centra. Slavnostně byl otevřen v pondělí 5. února
v 17.00 hodin.
Přejeme hodně spokojených zákaznic a zákazníků.
(mv)
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* * * RŮZNÉ * * * RŮZNÉ * * * RŮZNÉ * * *
MUDr. Skála přednášel maminkám
V Mateřském centru Buštěhradský pelíšek se 30. ledna t. r. uskutečnila
zajímavá přednáška MUDr. Pavla Skály (praktického lékaře pro děti a
dorost) na téma „Výživa dětí“. Dozvěděli jsme se mnohé o vhodné stravě
kojenců, batolat, starších dětí i dospělé populace. Naše čtenáře jistě potěší
zpráva, že pitná voda v Lidicích a okolí je po stránce mineralogického
složení opravdovou „zdravou vodou“, která v mnohém předčí tzv. vodu balenou. Velmi pozitivní je
např. její obsah kalcia především pro děti (zde vhodné od jednoho roku) a ženy. V mnohém poučné
byly rovněž informace týkající se podílu cukru v jednotlivých potravinách. Kdo by předpokládal, že
např. některé druhy mrkve v sobě skrývají až 1 kostku cukru.
Dr. Skála mj. apeloval na určité setrvání u tradičních druhů českého ovoce a zeleniny a hesla
„méně druhů znamená někdy více“. Z dalších bodů, které zde zazněly, zaujaly mnohé přítomné
zajímavé poznatky z dětské endokrinologie a diabetologie v souvislosti se současnými komerčními
tlaky, na které děti denně narážejí v médiích a mezi vrstevníky. Zazněla zde rovněž kritika kvality
jídelníčku v předškolních a školních jídelnách s ohledem na nové poznatky a trendy v oblasti zdravého a pestrého stravování.
I přes občasné „brebentění“ a další zvukovou kulisu těch nejmenších se tato akce velmi vydařila a Dr. Skálovi ještě jednou děkujeme, že mezi nás s takto aktuálním programem zavítal.
Šárka Třísková

RECEPTY od našeho pravidelného dopisovatele Vasilije Stacha
- asi budou přesným opakem té správné výživy, kterou propagoval dr. Skála
v Buštěhradském pelíšku, ale nepochybně budou výborné. Dobrou chuť!
ŠKVARKOVÉ PAGÁČKY
400 g hladké mouky, 250 g sekaných škvarků, 2 žloutky, půl vaničky zakysané
smetany, 3 dkg droždí, špetka cukru, trochu mléka, sůl a bílek na potření
Uděláme kvásek a do něj přidáme mouku, škvarky, smetanu rozšlehanou se solí
a žloutky. Zpracujeme těsto a necháme ho hodinu odpočinout. Pak je rozválíme,
vykrájíme koláčky, necháme ještě 15 minut kynout, potřeme rozšlehaným bílkem a upečeme do
růžova.
SKLENKOVÁ BUBLANINA (moc dobrá)
4 vejce, 2 sklenky pískového cukru, půl sklenky oleje, 3 sklenky polohrubé mouky, 1 prášek do
pečiva, 1 sklenka mléka, 4 bílky, tuk na vymazání a hrubá mouka na vysypání pekáče, sezónní
ovoce
Žloutky utřeme s cukrem a postupně přiléváme olej až je směs napěněná, mouku prosyjeme
s práškem do pečiva a vmícháme i mléko. Z bílků ušleháme tuhý sníh a vmícháme do těsta, které
rozetřeme do vymazaného a vysypaného pekáče. Poklademe omytým a osušeným ovocem a
v předehřáté troubě upečeme.

Zpravodaj OÚ Lidice

březen 2007

strana 12

Z lidické farní kroniky
Vzhledem ke své pohnuté historii mají Lidice z dob historických
vlastně jenom kroniku farní. Ta se dochovala díky tomu, že poslední
zápis byl farář Josef Štemberka (na fotografii) ukázat v Buštěhradě, kde
zůstala ušetřena jinak totální likvidaci Lidic a všeho, co s obcí souviselo. Kdysi před léty jsem si z této kroniky vypsal několik poznámek, které
vám teď předkládám.
Tak kupříkladu jsem si poznamenal první zápis faráře Štemberky – je z roku 1909.
XX. farář: Dne 1. srpna 1909 byl na zdejší farní beneficium (trvalé právo na úřad) investován
nový farář Josef Štemberka, dosud farář v Kolči. Narozen v Pecce u Nové Paky 2. 2. 1869.
Pro zajímavost uvádím i onen zápis poslední, který byl pořízen nejspíše v květnu, či na začátku
června roku 1942. Zákaz průvodu o Božím Těle: Četnictvo z Buštěhradu oznamuje, že průvod
o slavnosti B. Těla 7. VI. 1942 je zakázán.
Jako učitele mě pochopitelně zaujaly zápisy, které se týkaly školy a školství. Našel jsem poměrně rozsáhlý zápis z roku 1923. Každá generace žehrá na to, že děti jsou čím dál tím víc zlobivější, že nemají úctu ke starším a učitelům, že zkrátka se to rok od roku horší a že my jsme takoví
rozhodně nebyli. Myslíte si snad, že to bylo před 84 lety lepší? Nevím, ale pan farář musel být
hodně rozezlený, když si do farní kroniky poznamenal toto:
Nekázeň žactva vybočuje v přímou anarchii, takže mládež lidické školy je svými výstřednostmi
a zvlčilostí přímo postrachem všem slušným řádným lidem.
Tak např. koncem února vyučoval jsem ve třídě IV. B. Naproti ve třídě V., jež měla prázdno a
jak obvykle byla bez dohledu, ozývalo se hulákání, výskání atd. Poslal jsem žáka do oné třídy, by
napomenul ke klidu. Když to bylo marno, sám jsem šel výtržníky napomenout. Žák Novák (změnil
jsem příjmení, přeci jen si to mohou číst jeho potomci) z V. třídy skákal po lavicích, činil na mne
posměšné posuňky, načež ze třídy vyběhl do třídy jiné. Nešed za ním, do oné třídy kázal jsem mu,
by se postavil před lavice. Místo, aby poslechl, napřáhl na mne ruku, by mne udeřil do obličeje.
Když jsem mu ruku zadržel, napřáhl druhou; zadržel jsem mu i tu, a tak mi šermoval oběma rukama
před obličejem, že jen s úsilím jsem mu ruce udržel, aby mne neuhodil. To trvalo nějakou chvíli, až
náhodou přítomná dcera p. řídícího došla pro něho. Když p. řídící se objevil, ustal teprve chlapec od
svého šermování. P. řídícímu jsem vše oznámil a žádal o potrestání,
jelikož předtím již jeden podobný případ se mi stal.
Podle všeho však nebyl žák potrestán tak, jak by si pan farář Štemberka představoval (nedostal „trojku z mravů“), protože o kousek dále je
možné číst: … je to zajisté specialita lidické školy, že žáci, kteří jsou
postrachem všem slušným lidem, dostávají na vysvědčení nejlepší
známky z mravů.
Tolik tedy dnešní výprava do historických pramenů o naší obci. Na ty
další se těším zase někdy příště.
Připravil: Marek Veselý
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ZPRÁVY Z KNIHOVNY
Kniha: Jaroslava Skleničková:
Jako chlapce by mě zastřelili…
Vydalo nakladatelství PROSTOR, Praha; edice Česká paměť
v roce 2006
Po přečtení této knihy považuji za svou povinnost upozornit na
tuto vynikající publikaci. Je to velmi potřebná kniha i pro generace
všech dětí a mládeže, které nemohou dnes už chápat dobu, kdy
kupříkladu pro poslech „cizího“ rozhlasu, či jen po vyslovení vlastního názoru mohl následovat trest smrti, v „lepším případě“ uvěznění
v koncentračních táborech. Na dnešní generaci mladých se
v současné době soustřeďuje nepřestávající lživá propaganda zpochybňující nacistické zločiny za 2. světové války.
Jaroslava Skleničková z pohledu nejmladší lidické ženy, lépe
řečeno spíše nejstaršího lidického dítěte, v knize podává čtivé,
nezpochybnitelné svědectví, a to nejen o lidické tragedii.
Nesoustřeďuje se pouze na dobu věznění v koncentračním táboře Ravensbrück, kde se z ničeho nic ocitla spolu s matkou, sestrou a lidickými ženami, aniž by tušila proč. Neměla vůbec žádnou
představu o tom, co ji vlastně čeká. Netušila, co se stalo s kamarádkami či ostatními dětmi, ani s
jejím otcem a ostatními muži z vesnice i stejně starými chlapci jako byla ona. Nejen to, nevěděla
také, že je odsouzena na doživotí. V knize se věnuje i době dětství a životu po osvobození, což
umožňuje přiblížit lidickou tragedii z pohledu dítěte v kontextu jednoho lidského života, ale i sílu
lidské solidarity a nezdolnou vůli k životu.
Text je chronologicky rozčleněn do tří základních kapitol: Dětství, Vězeň 11788, Trpké úsměvy
svobody. Součástí knihy je i obrazová příloha, v níž jsou autentické barevné a černobílé fotografie
z rodinného archivu (viz. výše uvedený
Veřejná knihovna získala darem
snímek) včetně zachovaných dobových
dokumentů a předmětů.
dvě nové knihy od dárce, který
Knihu je možno doporučit jako důležitý,
nechce být jmenován,
mimořádně vhodný zdroj informací, který
„HISTORIE A SOUČASNOST
významně přispívá též pedagogům a histoPODNIKÁNÍ
NA KLADENSKU
rikům proti zpochybňování a překrucování
A SLÁNSKU“
nacistických zločinů.

Knihu recenzoval a na shledání
v lidické knihovně se těší
Zdeněk Fous, knihovník

Viktor Suchel: „VZPOMÍNKY
NA STARÉ KLADNO“
Děkujeme.

Nový e-mail: knihovna.lidice@seznam.cz
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Téměř každý rok se obrázky sněhové nadílky a boj s ní dají pořídit velice snadno, ale
letos, podle meteorologů při nejteplejší zimě za nějaká dvě století, nesměl autor
následujících dvou fotografií Zdeněk Fous propásnout ani jediný den. (foto: *zdef)
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TJ SOKOL LIDICE
Naši hráči se připravují před zahájením jarních mistrovských zápasů
pravidelně a to 3x týdně. Novým trenérem mužstva se stal jeho
dlouholetý kapitán Jaroslav TOPKA. Mistrovskou soutěž budeme
zahajovat dnem 24. 3. 2007 utkáním na hřišti Sokola KOLEČ.
V současné době budeme jednat o přestupu výborného brankáře
Jindřicha Kohouta do našeho mužstva. Tento hráč je nyní brankářem
v Německu, ale vzhledem k tomu, že nemůže absolvovat všechny
tréninky, půjde hrát k nám do Lidic.
Zatím jsme absolvovali 2 přípravné zápasy a to 30. 1., kdy jsme prohráli na umělé trávě se
Slovanem Velvary 1:3, když naši jedinou branku vstřelil Tomáš Radosta, a dne 10.2. jsme
na umělé trávě s TJ Řepín z okresu Mělník podlehli vinou rozhodčích 3:4. Naše branky vstřelili:
Koloušek 2 a Zýka 1 z penalty. Do zahájení mistrovské soutěže sehrajeme ještě několik
přípravných zápasů.
Pokud se jedná o vedení klubu, tak došlo zde pouze k jedné změně. Místo Martina Hanzlíka
byl delegován do výboru klubu Martin Luka. Kompletní složení vedení klubu je následující:
Ing. VáclavHanf, Ing. František Slavík, Vasilij Stach, Jaromír Šilhán, Martin Luka.
Po zahájení mistrovských soutěží se, pokud budu přítomen, budu snažit podávat zprávy jako
v minulosti.
Text: Vasilij Stach
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VERATY Ltd. Co s. r.o. – Jaroslav Týča
ul. Ant. Škváry 2365
272 01 Kladno 1 – Bresson
IČ: 26171856, DIČ: CZ26171856
Telefon: 312 269 019, Mobil: 606 522 644
E.mail: veraty@seznam.cz

