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zdarma

28. říjen – státní
svátek
DEN VZNIKU ČSR
Před 85 lety - v roce 1918 byl v Praze vyhlášen
vznik Československé republiky.
Na budově redakce listu Národní politika
na Václavském náměstí byl od ranních hodin
zveřejněn text nóty ministra zahraničí Andrássyho, v
níž rakouská vláda vyjádřila souhlas s americkými
podmínkami příměří. V ulicích propuklo nadšení a
demonstrace … Občané ničili symboly staré říše,
vojákům strhávali odznaky.
Zákon o zřízení samostatného státu vydalo ještě
téhož dne v 18 hodin večer předsednictvo Národního
výboru – Alois Rašín, František Soukup, Jiří Stříbrný,
Antonín Švehla a Vavro Šrobár. Tito „muži 28. října“ toho dne také na rakouském místodržitelství
přejali moc v zemi.
zdroj: kniha Rok do kapsy; foto: internet

Tomáš Garrigue Masaryk – stál u zrodu
samostatného československého státu a
17 let byl jeho prezidentem.

Pozn.: účastníku I. odboje – Františku Maštalířovi, legionáři z Lidic, se věnujeme uvnitř tohoto čísla.

Pozvánka
Obecní úřad Lidice a základní organizace Českého svazu bojovníků
za svobodu v Lidicích zvou všechny občany, mládež a školáky
ke společné vzpomínce na významný den naší vlasti.
Uskuteční se u památníku padlých z 1. světové války. Společný
odchod od budovy obecního úřadu bude v den státního svátku – tedy
v úterý 28. října v 10 hodin.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ŽIVOTNÍ JUBILEA
75 let
Korecký Zdeněk

21.10.

75 let

Lidice čp. 48

80 let
Adamovská Libuše

5.10.

80 let

Lidice čp. 42

81 a více let
Rohlová Anna
Nová Jarmila
Háva Antonín

10.10.
20.10.
21.10.

81 let
88 let
93 let

Lidice čp. 31
Lidice čp. 7
Lidice čp. 64

Všem jubilantům si dovolujeme popřát mnoho štěstí a pevné zdraví.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Obecnímu zastupitelstvu Lidice, že i v době, kdy si spíše každý všímá jen sám sebe,
nezapomíná na nás – starší lidické spoluobčany a některý ze zastupitelů nás navštíví a předá nám
květinu, dárek a poblahopřeje nám – bylo to tak i v případě mých narozenin. Ještě jednou děkuje
Růžena Hánová

LIDICKÁ HISTORIE

„Takový dobrý
hoch!“
Pamatuji se na hrůzy „heydrichiády“,
bylo mi tehdy 18 let. Když lidickou tragédii
oznámil protektorátní rozhlas: „Všichni
dospělí muži byli zastřeleni“, se všemi u
nás to otřáslo. Nejvíce však s mým otcem,
který zoufale zvolal: „Ježíši Kriste, vždyť
z Lidic byl u mé čety František Maštalíř!
Takový dobrý hoch!“ – tuto vzpomínku poslal
loni v létě pan Josef Ševčík z Boskovic.
František Maštalíř - narozen 17.11.1892
v Podlešíně, kupec bydlící v Lidicích čp. 31. Byl
účastníkem I. odboje v letech 1914 – 1918,

ruský legionář, příslušník 3. střeleckého pluku
Jana Žižky z Trocnova
(součást I. divize tzv.
„Husitské“).
Datum vstupu do
legií na Rusi není známo, ale nejpozději od
května 1918 po Čeljabinském incidentu sloužil
František Maštalíř u 6. roty uvedeného pluku.
Velitelem jedné z čet této roty byl četař František Ševčík. Ten o cestě 6. roty uváděl:
„Boje s bolševiky vypukly 25.5.1918 a trvaly do 15.7.1919. Na podzim 1919 se 3. pluk
přesouval od Bajkalu do Čity, kde už měly
okupační pásmo tehdejší spojenecké

Zpravodaj OÚ Lidice

říjen 2003

oddíly japonské (spojenci USA) až
po Vladivostok. Tam se pod ochranou
Japonců legie přesouvaly do konce roku
1919. Ve Vladivostoku 3. pluk přezimoval
na Ruském ostrově a v dubnu 1920 vyplul
na americké válečné lodi Mont Vernon
(zajatá německá loď Kronprizessin Cecilia)
kolem Hawaje do San Franciska, přes
Panamský průplav na východních pobřeží
USA do Norfolku a New Portu a odtud po
několika týdnech do Evropy – Gibraltar,
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Messina, Terst a pak vlakem do Vídně,
Lince, Českých Budějovic.
3.8.1920 byli v Brně, odtud do „mateřských“ kasáren 3. pluku v Kroměříži.
Demobilizovat mohl koncem září 1920.“
Po návratu do vlasti se přiženil do Lidic a
společně se svou manželkou vedl obchod. Měl
dva syny, Františka a Jaroslava.
zpracovala: Miloslava Kalibová
reprofoto z knihy „… a muži byli zastřeleni“

VÝSTAVA

Jiří Karas
„Jiří Karas Vás srdečně zve na výstavu svých obrazů“ - to bylo napsané
na pozvánce. Následovalo již jen určení místa a data vernisáže (Obecní úřad
ve Hřebči, 9.října 2003), kterou opravdu uvedl pan doktor Kuchyňka, který zahajuje již léta různé výstavy umělců Kladenska.
Samozřejmě jsem se byl podívat na obrazy známého malíře - krajináře.
Pro svá díla si vybírá převážně motivy nám všem z okolí dobře známé - Kladenský zámek, kročehlavský kostel, náves ve Hřebči, nebo hřebečskou přehradu. Ze všech jeho obrazů vyvěrá pohoda a lze v nich vysledovat umělcův pěkný vztah k našemu kraji.
Otec pana Jiřího Karase, Karel Karas (1892 – 1969) také malovával a některé svoje obrazy
věnoval Lidicím. Jistě je všechny v budoucnu uvidíme vystavené v naší galerii v Lidicích!
V zasedací místnosti se sešli milovníci umění
z okolních obcí (Kladno nevyjímaje) a po zahájení a
shlédnutí expozice se dávali do hovoru s mistrem
(viz. foto). Před jednotlivými obrazy se tvořily hloučky debatující o tom, jak se obrazy liší od skutečnosti. V životě je všechno jinak. Krajina se léty mění
a motivy uvnitř obcí také. Jen pamětníci objeví
detaily malby dnes již neodpovídající skutečnosti.
Jelikož je výstava prodejní, část výstavy byla
hned po vernisáži zamluvena.

Výstava potrvá do konce října 2003 a je
umístěna v budově Obecního úřadu Hřebeč.
text i foto: Antonín Nešpor

zleva: MUDr. Pavel Skála a Jiří Karas
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UDÁLOST MĚSÍCE

O „Pomádě“ a přátelství
"Návštěvu oplácíte návštěvou, a tak to má mezi přáteli být," řekla mimo jiné ve své uvítací řeči
ředitelka Památníku Lidice ing. Marie Tělupilová. Stalo se tak 26. září v Lidické galerii a projev patřil
německým přátelům z Berlína, kteří přijeli na společné pozvání Památníku Lidice, Obecního úřadu
Lidice a základní organizace Českého bojovníků za svobodu Lidice.
Chceme-li „vystopovat“ původce myšlenky
pozvání Berlíňanů k nám, musíme se vrátit až
na podzim roku 2002, kdy ČSBS Lidice organizoval pod vedením Pavla Horešovského tradiční, v pořadí již 12. zájezd do Berlína. Poprvé se
ho účastnila také ředitelka Památníku Lidice
ing. Tělupilová a ing. Hana Pokorná jako obecní zastupitel. „Nápad to byl náš – můj a ředitelky Tělupilové,“ přiznává Hana Pokorná, „jako
reakce na shlédnutý muzikál v podání muzikálové skupiny složené ze studentů jedné školy
„Ples upírů“. Vznikl při jedné večerní diskusi,
kdy jsme se za účasti celého našeho lidického
zájezdu a Arbeitskreisu Berlin pod vedením
Paní Nešporová (uprostřed) s Helmutem Walzem
Helmuta Walze všichni společně zamýšleli nad
a jeho manželkou
budoucím vývojem tohoto již tak dlouholetého
setkávání, které vzniklo hlavně pro lidické ženy a děti. Proč Berlíňanům neoplatit jejich každoroční
pohostinnost, proč nenabídnout lidickým zážitek z muzikálu?“
Nápad se podařilo realizovat. V pátek 26. září přivítaly Lidice 34 člennou delegaci složenou dílem z dospělých z Arbeitkreis politische Bildung, kteří již léta udržují přátelské kontakty s Lidicemi, a větším dílem z „herců“ – tedy mládeže ze
školy „Ernst Froebel Gesamtschule“, která je v berlínské části „Glienicke“,
a jejich profesorského doprovodu. Prohlídka Lidické galerie předcházela
oficiálnímu přivítání s malým rautem.
V sobotu 27. září si za doprovodu profesorky Šrámkové a slečny
Koukalové prohlédla německá skupina pražské památky (centrum a historickou část včetně Hradu). Nesměli se však moc unavit, protože je čekal
opravdu perný večer. Ten zahájili krátce po páté hodině ing. Hana Pokorná a Michal Zelenka coby moderátoři v sále OÁZY. Byl naplněn do posledního místečka nejen lidickými, ale i celou řadou „přespolních“ návštěvníků. Všichni ocenili, že se dlouho a zbytečně nemluvilo, protože ten
večer nepochybně patřil zpěvu a herectví. Nejprve to byl soprán, který
patřil lidické Martě Hanfové. Její muzikálové árie z My Fair Lady a West
Side Story – ať už sólové, nebo s kolegou Petrem Macháčkem – byly
jedním slovem nádherné. Pro německé přátele to bylo skutečně milé
překvapení.

sl. Marta Hanfová
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„Byla to událost.“ „Moc pěkné.“ „Opravdu bezvadně připravené.“ „Za tím musí být ale práce.“ - takové větičky shrnovaly zážitky obecenstva po vystoupení německé mládeže ze
školy v Glienicke. Sehráli a zejména sezpívali spolu muzikál
Pomáda, který je znám asi většině našinců ve filmové verzi
s Johnem Travoltou v hlavní roli. Muzikálovou skupinu vedla
profesorka němčiny v této škole paní Katrin Schrader, která má
„na svém kontě“ již třináct muzikálů. V muzikálové skupině hrají
nejen současní studenti školy v Glienicke (převážně z 9. a 10.
třídy), ale také její absolventi, kteří třeba již studují na vysokých
školách. Nejmladší herečkou byla žačka teprve 7. třídy.
Nejsme hudebními kritiky, a proto si naprosto nekriticky
můžeme dovolit hodnotit výkon všech účinkujících jako perfektní – ať už se jednalo o čísla pěvecká, či taneční (viz. fotografie). Nikomu nevadilo, že celé představení bylo v němčině,
protože děj příběhu je všem znám, nebo se dá snadno vytušit. Nebyli to však pouze herci, kteří
odvedli vynikající výkon, protože bez osvětlovačů, zvukařů a dalších nezbytných pomocníků by
představení nemělo tak vysokou úroveň, jakou mělo.
Po skončení představení bylo v jídelně střediska OÁZA připraveno „malé“ pohoštění. Slovo
malé jsme museli dát do uvozovek, protože při pohledu na stoly, které se jídlem prohýbaly, to ani
jinak nejde. Vše bylo připraveno v domácím prostředí lidických domácností, či bytů klientů OÁZY
s patřičnou kuchařskou láskou a péčí. A proto všem – účinkujícím i divákům chutnalo.
Německá skupina pokračovala ve svém pobytovém programu i
v neděli, kdy navštívila lidické muzeum a pietní území, po kterém
skupinu z Berlína provedli paní Kalibová a pan Horešovský, a také
společný a vlastně i závěrečný oběd s panem starostou Zelenkou
v lidické restauraci.
Na závěr nám dovolte poděkovat všem, kteří mají zásluhu na
tom, že se vše podařilo tak, jak mělo: Martě Hanfové, která vystoupila
bez nároku na honorář, Michalu Zelenkovi, Pavlu Horešovskému a
Kateřině Koukalové, zaměstnancům Památníku Lidice, zaměstnancům, ale i klientům OÁZY pod vedením ředitele Vostárka a vedoucí
Pavly Nešporové. Lidickým ženám (zejména paní Kalibové a Nešporové) a dětem, kteří se přišly s německými přáteli pozdravit, a všem,
kteří přispěli dobrovolnými „naturálními“ dary na občerstvení, děkujeme také.
článek připravili: ing. Hana Pokorná, ing. Marie Tělupilová a Marek Veselý
foto: Antonín Nešpor

Zveme Vás na výstavu
do Malé galerie Klub Íčko v prostorách Obecního úřadu Lidice

Tvorba výtvarného oboru ZUŠ
Buštěhrad
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RŮZNÉ

Bylo nás pět (a jeden)
Proč tak divný nadpis? "Kolmo na Okoř" nás totiž
v sobotu 27. září jelo pouhých pět. A ten jeden? To byl
hlavní pořadatel Zdeněk Fous, který kvůli chřipce
vyměnil dvě kola za čtyři, a tak se jeho auto stalo
"doprovodným vozidlem". Myslím si, že ten kdo nejel,
může jen tiše závidět a litovat, že promeškal šanci.
Nevím, jaké počasí jsme si v duchu přáli, ale nikdo z
nás po zkušenostech z Čabárny tak krásný den určitě
nečekal.
Kdo jste už někdy absolvoval jízdu na kole na Okoř a zpět, tak mi dáte za pravdu, že směrem
„tam“ to jde (nebo spíše jede) nádherně - je to z kopce, kolem něco pěkné přírody, příjemní lidé
k hovoru (nesmíte se ovšem moc smát, abyste neměli mouchy mezi zuby), jedním slovem "bájo".
Ovšem zpátky! To se dostaví trochu únava, vanou převážně západní, a tedy protivětry, ale hlavně
je to pořád do kopce - nenápadného, ale sakra táhlého.
Jenže to jsem přeskočil události mezi tím. Na Okoři se dobře vaří, a kde se dobře vaří, tam se
dobře daří. Nám se tedy po česnečce z Dělové bašty dařilo náramně. S hřejivým pocitem v žaludku
jsme projížděli chatovou oblastí u Okoře, kolem Nového mlýna, pod železničním viaduktem až
do Kovár - Podholí. Zdálo by se, že v tak malém počtu snad ani nemá cenu rozdělávat tradiční
táboráček a péci buřty. Omyl, vážení. Nevěřili byste, že pět lidí umí poshánět dohromady zápalky,
papír na podpal, sesbírat dříví, připravit pruty k opékání a při tom všem být v dobré náladě. "Ten
umí to a ten zas tohle" by se dalo přepsat na "Ten má to a ten zas tohle" - paní Burkytová měla
například jako jediná kremžskou hořčici. A paní Burkytová byla také vylosována jako výherkyně
hlavní ceny - zámku na kolo. Blahopřejeme (a tiše závidíme).
(na fotografii účastníci pod Okoří) text a foto: Marek Veselý

Ukončení platnosti
10 a 20 haléřových
mincí
Podle vyhlášky České národní banky
č. 79/2003 Sb. končí 31. říjnem 2003 platnost mincí s nominální hodnotou 10 haléřů
a 20 haléřů. (Mincemi s nominální hodnotou
10 h a 20 h je možné stále platit, a to až do
doby ukončení jejich platnosti, tj. do 31.
října 2003 včetně.)
Po ukončení jejich platnosti budou 10
a 20 haléřové mince vyměňovat po dobu
jednoho roku banky provádějící pokladní
službu, po dobu šesti let (tedy jeden rok

souběžně s bankami a pak dalších pět let) pobočky
ČNB.
Banky provádějící pokladní službu budou
po skončení platnosti mincí provádět výměnu zdarma, ale pouze za podmínky, že žadatel předloží
mince roztříděné podle nominální hodnoty a balené
po 100 kusech do sáčků nebo po 50 kusech
do svitků (roliček). Sáčky by měly být
v pobočkách bank a České národní banky
zdarma k dispozici. Výměnu mincí bude
možné uskutečnit pouze v těch objektech
bank a České národní banky a v takových
prostorách, které jsou určeny a uzpůsobeny k provádění pokladních operací.
Zpravidla bude v těchto místech pro
výměny mincí vyhrazena jedna nebo
několik přepážkových pokladen.
zdroj: Česká národní banka
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ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ
11. zasedání – 18.9.2003
• Z důvodu nepřítomnosti Ing. Hanfa
na zasedání konaném dne 14.8.2003, přednesl
starosta znovu žádost TJ Sokol Lidice o příspěvek na turnaj v kopané ve výši 6.280 ,- Kč.
OZ odhlasovalo příspěvek ve výši 5.000,- Kč.
• V diskusi byl zástupci TJ Sokol přednesen
požadavek na finanční pomoc pro zlepšení
celého sportovního areálu. Tento požadavek
bude zařazen do Programu obnovy venkova.
Dále Ing. Hanf přislíbil zajištění úklidu šrotu a
instalaci tabulky se zákazem skládky v prostoru
za kabinami TJ.
• Zastupitelé obce projednali a schválili
s platností od 1.10. 2003 do 30.9. 2008 smlouvy o pronájmu pozemků: p.č. 741 a p.č. 645
mezi obcí Lidice a Ing. Ladislavem Kozlem; p.č.
771 a p.č. 773 mezi obcí Lidice a Ing. Jiřím
Malým a p.č. 605 mezi obcí Lidice a Ing. Marcelou Kožmínovou.
• Dále byla projednána žádost pana Jana
Tučka, zástupce sdružení samostatně hospodařících rolníků, o pronájem pozemků p.č. 689,
694, 814, 815, za účelem zemědělského hospodaření. OZ souhlasí se sepsáním nájemní
smlouvy.
• Zastupitelé obce projednali žádost o prodloužení smlouvy o pronájmu nebytových
prostor uzavřené mezi obcí Lidice a paní Helenou Čermákovou a rozhodli o uzavření nové
smlouvy s platností od 1.11. 2003 do 31.10.
2008 za stejných podmínek.
• V rámci rozvoje obce projednali zastupitelé další rozšíření Programu obnovy venkova a
rozhodli o jeho doplnění o tyto programy: prodloužení veřejného osvětlení v Tokajické ulici
směrem ke státní silnici Kladno – Praha; likvidace černých skládek v katastrálním území
obce Lidice; rekonstrukce sportovního areálu
(středně a krátkodobé programy) a celková

rekonstrukce veřejného osvětlení v obci (dlouhodobý program rozvoje).
• V souvislosti se zahradními úpravami
v prostoru od Glorietu ke státní silnici podal
Památník Lidice žádost o pokácení sedmi
vzrostlých stromů v přehoustlém porostu lip u
silnice. Tato likvidace bude kompenzována
výsadbou nových lip podél přístupové cesty –
původní alej dr. Barnetta Strosse a tvarovaných
živých plotů. OZ souhlasí s vydáním rozhodnutí
za podmínky, že ke kácení dojde v době vegetačního klidu.
• S vydáním rozhodnutí a stejnou podmínkou OZ souhlasilo i po projednání žádosti paní
Javůrkové o povolení pokácení dvou smrků,
které narušují dlažbu a zdivo její nemovitosti.

Různé:

• Na základě žádosti města Buštěhradu
o změnu dopravního řešení silnice I/61 v úseku
R6 a R7 bylo svoláno jednání na Krajský úřad odbor dopravy. Za obec Lidice se zúčastnili
pánové Zelenka, Čermák a Mareš. (Jejich
stanovisko viz. zápis č. 11 + přílohy.)
•
Pan starosta informoval zastupitele o
tom, že stále dochází, díky nezodpovědným
občanům, k tomu, že v kontejnerech na třídění
odpadu plast a papír nacházíme kuchyňské
zbytky, plesnivé brambory, krabičky od olejovek a další odpadky, které tam nepatří. OÚ
tedy přistoupil k tomu, že jsou kontejnery zamčeny.
• Zpravodaj OÚ Lidice začal opět vycházet.
Jeho příprava a redakce je velice náročná. Pan
starosta přednesl návrh na odměnu pro pana
Marka Veselého (viz. dohoda o provedení
práce). Zastupitelé s odměnou souhlasí.
• Pan starosta seznámil zastupitele se
záměrem opravy a natírání oken na jižní a
západní straně budovy obecního úřadu. S
opravami bude započato začátkem měsíce
října. Zastupitelé s tímto záměrem souhlasí.
(mč)
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PERLIČKY
Naší redakci se podařilo získat dvě zcela mimořádné fotografie zachycující podivné počínání
dvou lidických občanů. Zdrojům blízkým i vzdáleným redakci se podařilo vypátrat toto:

Původně jsme měli zato, že na fotce je pan Antonín
Nešpor, který právě chytil v koruně svého stromu obrovského hada. Verze se však nepotvrdila, podobně jako
jiná, podle které přidává pan Nešpor do hrušek zátěž, pod
kterou se tyto neúměrně prodlužují. Nabízela by se ještě
celá řada vysvětlení (některá asi až po 22té hodině), ale
pravda je jako vždycky daleko méně poetická, zábavná, či
šokující.
Jedná se o sklizeň indických okurek, které se pnou
až do korun stromů. Ta největší, kterou Nešporovi sklidili,
měla 136 cm na délku, v pase 36 cm a váhu 8,3 kg. Není
divu, vždyť letos byla přece docela slušná „okurková
sezóna“.

Na druhé fotografii jistě poznáváte pana ing. Čestmíra
Skleničku. Možná, že byste ještě poznali, že snímek byl
pořízen na pietním území (nad kostelem). Mnozí asi jen
tušíte, že hliníkové štafle jsou pana Skleničky, ale zaručeně nevíte, při čem byl tento jinak rozumný a vážený lidický
občan přistižen a vyfotografován.
Tak mohlo by se jednat o pozorování chování návštěvníků pietního území (příliš nápadné), nebo o česání
neviditelného ovoce (příliš hloupé), či snad má rád pan
Sklenička nad vším nezbytný nadhled (příliš laciné). Ing.
Sklenička se právě chystá k instalaci fotoaparátu, kterým
zachycuje nynější podobu míst z těch pozic, ze kterých
byly pořízeny dochované fotografie ze starých Lidic.
text: M. Veselý, foto: A. Nešpor a M. Veselý
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