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Na Bohumíra příroda k spánku se ubírá.
Jaké počasí je na svatého Bohumíra, takové
i březen mívá…

foto: Michaela Klapalová

Milí a milé,
uběhl nám další měsíc, ani vlastně nevím jak…a už zase sedím u počítače, popíjím
kávičku a vyrábím nové číslo. Poslední dobou jsou ta čísla díky době koronavirové
poněkud chudší, neboť se toho moc neděje. Pokud by vás napadala nějaká zajímavá
rubrika, určitě napište své tipy, budu za ně velmi
ráda. Třeba je nakonec společně zpracujeme. Já se
každé číslo těším na články od pana Adamce a ani
dnes jsem nebyla zklamaná, neboť se zabýval
Prokletými místy a já miluji tajemno ♥ takže jsem
byla ve svém živlu. Ocením také pokud se s námi
podělíte o nějaké zajímavé rodinné recepty, protože
poslední dobou velmi ráda zkouším nová a nová
jídla, navíc by se nám tak rozšířila i rubrika Generála
Gastra. Takže čekám a těším se na vaše příspěvky,
v prosinci ahoj!
Míša Klapalová, zpravodajka, která půjde sklidit poslední rajčata z plantáže

JUBILANTI V MĚSÍCI LISTOPADU
Drahomíra HUMLOVÁ
/

Všem jubilantům přejeme pevné
zdraví, hodně štěstí a spokojenosti ☺

PODĚKOVÁNÍ
❖ Dobrý den, v zářijovém čísle Lidického zpravodaje byla zmínka o neobvyklé,
společné svatbě tří párů včetně fotografie, která se konala 30.7.2020. Jelikož jsem
jedním z aktérů této svatby (kromě mé svatby se jednalo ještě o svatby mých dvou
dcer) chtěl bych touto cestou moc poděkovat za perfektní organizaci a hladký průběh
tohoto neobvyklého obřadu paní matrikářce Holubové a samozřejmě paní starostce
Kellerové. Podotýkám, že vše se odehrálo prakticky v průběhu tří dnů, kdy v úterý
jsme na OÚ požádali o svatbu, k tomu odevzdali veškeré údaje a ve čtvrtek bylo vše
hotovo. Ještě jednou mockrát děkuji za všechny účastníky. Máme na tento den
krásné vzpomínky.
Jaroslav Neuvirth
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POZVÁNKA KLUBU OÁZA
Text: Pavla Nešporová, Libuše Doušová

Vážení občané,
Vzhledem k letošní situaci se nemůže konat tradiční Vánoční prodejní výstava
v prostorách Oázy, ale přesto vás srdečně zveme na netradiční prodejní výstavu,
nazvanou „Prodej za sklem“.
To znamená, že výrobky budou k vidění za okny jídelny v budově Oáza a v případě
zájmu zakoupení našich dekoračních výrobků zvoňte na p. Doušovou nebo zavolejte
na tel.č. 724 433 879 a budete obslouženi.
Těšíme se na vás a doufáme, že naše výrobky vám zpříjemní předvánoční a Vánoční
atmosféru. Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků, hlavně v klidu, pohodě a ve
zdraví.

OBECNÍ ÚŘAD LIDICE – POZOR ZMĚNA
ÚŘEDNÍ HODINY PLATNÉ OD 12. ŘÍJNA
Pondělí 08:00 – 13:00 hodin
Středa 08:00 – 10:00 hodin a 14:00 – 17:00 hodin

INZERÁT – PRACOVNÍ NABÍDKA
Obec Lidice přijme od 1. 1. 2021 na hlavní pracovní poměr pracovníka do technických
služeb. Náplň práce: celoroční úklid obce, sekání trávy a sběr listí v obci, drobná
údržba, výhodou je vlastnictví řidičského průkazu T (traktor).
Bližší informace: Veronika Kellerová, starostka obce, tel. Číslo 773 280 872

LIDIČTÍ VOLILI DO „KRAJE“ A „SENÁTU“
Text: Marek Veselý

Vážení a milí lidičtí voliči!
Oslovení jsem zvolil záměrně, neboť obojí jste opravdu byli. Měli jsme, jako členové
okrskové volební komise, trochu strach a trochu trému, byť většina z nás už u
nějakých těch voleb v komisi „seděla“. Jenže se všemi hygienickými opatřeními,
nařízeními, příkazy a zákazy jsme si nebyli jisti, jak to všechno zvládneme. Musím
otevřeně přiznat, že jsme to zvládli velice dobře…a to nemalou měrou právě díky vám.
Sama paní starostka Kellerová, když jsme s ní mluvil, vyjádřila hrdost nad tím, jak
disciplinovaní byli bez výjimky všichni Lidičtí, kteří přišli v pátek nebo sobotu (2. a 3.
října 2020) k volební urně (nebo jsme naopak přišli k nim domů s přenosnou urnou) –
s rouškami, s občanským průkazem, s dodržením bezpečné vzdálenosti, desinfekcí
rukou apod. Všem členkám – Miloslavě Fricové, Dagmar Šauerové, Haně
Vodráčkové, členům – Jiřímu Černému, Marku Veselému i zapisovatelce Martině
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Toulcové – spadl kámen ze srdce, že všechno proběhlo v naprostém klidu a pohodě.
Samotné sčítání hlasů, jejich zápis do počítačové aplikace a převoz na kladenský
magistrát už byla jenom taková rutina, kterou už jsme vykonali bez jakýchkoliv
problémů.
Ještě, než na vás vychrlím několik volebních výsledků mi dovolte dvě drobné
poznámky: Často slýchám, jak ti mladí nemají o politiku zájem. Ale nevěřili byste,
kolik mladých voličů (od 18 do 30 let) přišlo tentokrát k volbám! Přesnou statistiku si
nevedeme, ale jedním slovem: „Hodně!“ A to je dobře. Druhá poznámka se týká
volební komise: Ověřili jsme si doslova v praxi, jak je dobré, když její členové jsou
správně namíchanou „čajovou směsí“ – mladí, starší, ženy, muži. Na tvářích voličů
(nebo alespoň na tom, co bylo nad rouškami vidět) bylo znát, že jsou rádi, když
v komisi vidí jemu „spřízněnou duši“.
Ale teď už opravdu k tomu, jak to dopadlo (na prvních třech místech):
Volby do zastupitelstva Středočeského kraje
(volební účast v Lidicích zhruba 50%)
1. ANO 2011 - 25%
2. ODS
- 21%
3. Česká pirátská strana – 13%
Volby do Senátu Parlamentu ČR (volební účast v Lidicích zhruba 47%)
1. Adéla Šípová (Piráti) a Michaela Vojtová (ANO) – 14%
2. Ondřej Závodský (KDU+TOP09) – 13%
3. Miloslava Vostrá (KSČM) – 12%
Podrobné výsledky si můžete prohlédnout na www.volby.cz. Ještě jednou děkujeme a
budeme se těšit při příštím „volebním klání“.
Vaše lidická okrsková volební komise

ZÁPIS Č.15/2020 z veřejného zasedání OZ Lidice konaného dne
8. 10. 2020 v 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lidice
Přítomni: T. Skála, M. Klapalová, B. Kučera, H. Kohoutová,
Ing. Monika Vaňhová MBA
Ověřovatelé: B. Kučera, T. Skála
Omluveni: Veronika Kellerová
Zapsala: Michaela Klapalová
Zasedání zahájil místostarosta obce v 17:00 hodin, přečetl a doplnil program.
OZ program schválilo.
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Program:
1) Projednání zprávy kontrolního výboru ze dne 26. 2. 2020
2) Projednání žádosti o odkoupení pozemku parcelní číslo 227
3) Projednání schválení nabídky na výměnu kotle na tuhá paliva v objektu
truhlárny
4) Projednání schválení žádosti JR RUNNING SPORT o finanční příspěvek na 32.
štafetu Kladno-Lidice-Včelákov-Ležáky a o finanční příspěvek na Novoroční
koncert
5) Projednání opravy chodníku u autobusové zastávky Památník Lidice
6) Projednání doplnění bezdrátových hlásičů obecního rozhlasu v obci
7) Různé
a) projednání žádosti o povolení pokácení jedle v zahradě domu čp. 139
b) projednání žádosti o povolení pokácení stříbrného smrku v zahradě domu
čp. 157
c) projednání schválení vypracování projektu na rekonstrukci vnitřních prostor
obecního úřadu
d) projednání schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci ulice Josefa
Horáka z dotačního titulu z Ministerstva pro místní rozvoj z programu
Podpora rozvoje regionů 2021, podprogram Podpora obnovy a rozvoje
venkova 2021, dotační titul Podpora obnovy místních komunikací
e) projednání schválení podání žádosti o dataci na rekonstrukci vnitřních
prostor obecního úřadu z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj
z programu Podpora rozvoje regionů 2021, Rekonstrukce a přestavba
veřejných budov (kulturní domy, obecní úřady, multifunkční budovy,
školská zařízení,…)
AD1) Místostarosta obce přednesl OZ Zprávu kontrolního výboru č.19. OZ vzalo na
vědomí Zprávu kontrolního výboru č. 19.
AD2) Místostarosta obce předložil OZ žádost paní XXX o odkup pozemku parcelní
číslo 227. Pozemek hodlá odkoupit z důvodu nevyužitelnosti tohoto pozemku, který
těsně naléhá k jejímu plotu. Travnatou plochu zde hodlá zachovat a rozšířit o okrasné
květiny. OZ tuto žádost projednalo a zamítlo.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD3) Místostarosta obce předložil OZ cenovou nabídku firmy Kačírek-Topení s.r.o.
na výměnu kotle na tuhá paliva v objektu truhlárna. OZ projednalo tuto nabídku a
vzalo na vědomí s tím, že OZ obce osloví ještě další firmy na výměnu kotle na tuhá
paliva v objektu truhlárna.
AD4) Místostarosta obce předložil OZ žádost JR RUNNING SPORT o finanční
příspěvek na štafetový běh a Novoroční koncert. OZ tuto žádost projednalo a schválilo
finanční příspěvek na štafetový běh ve výši 5.000 Kč a na Novoroční koncert ve výši
5.000 Kč za předpokladu, že se obě akce uskuteční.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
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AD5) Projednání opravy chodníku u autobusové zastávky Památník Lidice. Tento bod
byl z programu vyřazen, neboť do termínu veřejného zasedání nebyla poskytnuta
cenová nabídka pro tuto akci.
AD6) Místostarosta obce předložil cenovou nabídku firmy SOVT-RADIO s.r.o. na
doplnění bezdrátových hlásičů obecního rozhlasu v obci. OZ schválilo tuto cenovou
nabídku ve výši 147 983,- Kč s DPH na doplnění bezdrátových hlásičů obecního
rozhlasu v obci.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD7) Různé
a) Místostarosta obce předložil OZ žádost o povolení pokácení jedle v zahradě
domu čp.139. Jedle je uschlá a hrozí úraz a škody způsobené pádem stromu. OZ
tuto žádost projednalo a schválilo s tím, že tento strom bude poražen v době
vegetačního klidu.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
b) Místostarosta obce předložil OZ žádost o povolení pokácení stříbrného smrku
v zahradě domu čp. 157. Strom větvemi ohrožuje střešní pokrývku a kořeny
statiku domu. OZ tuto žádost projednalo a schválilo s tím, že bude poražen
v době vegetačního klidu.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
c) Místostarosta obce podal OZ návrh na vypracování studie na rekonstrukci
víceúčelové budovy na fotbalovém hřišti. OZ tento návrh projednalo, schválilo
a pověřilo starostku obce, aby nechala vypracovat studii na rekonstrukci
víceúčelové budovy na fotbalovém hřišti.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
d) Místostarosta obce podal OZ návrh na vypracování projektu na rekonstrukci
vnitřních prostor obecního úřadu. OZ tento návrh projednalo, schválilo a
pověřilo starostku obce, aby nechala vypracovat projekt na rekonstrukci
vnitřních prostor obecního úřadu.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
e) Místostarosta obce podal návrh na podání žádosti o dotaci na rekonstrukci ulice
Josefa Horáka z dotačního titulu z Ministerstva pro místní rozvoj z programu
Podpora rozvoje regionů 2021, podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova
2021, dotační titul Podpora obnovy místních komunikací. OZ tento návrh
projednalo, schválilo a pověřilo starostku obce podáním žádosti o dotaci.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
f) Místostarosta obce podal návrh na podání žádosti o dotaci na rekonstrukci
vnitřních prostor obecního úřadu z dotačního titulu Ministerstva pro místní
rozvoj z programu Podpora rozvoje regionů 2021, Rekonstrukce a přestavba
veřejných budov (kulturní domy, obecní úřady, multifunkční budovy, školská
zařízení,..) OZ tento návrh projednalo, schválilo a pověřilo starostku obce
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podáním žádosti o dotaci.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
Zasedání ukončeno v 17:25 hodin.

ZRUŠENÍ PROVOZU ŠKOLNÍCH LINEK A SPOJŮ,
REKREAČNÍCH A NOČNÍCH VLAKŮ PID
Text: Ing. Filip Drápal, odbor marketingu, vedoucí odboru, tiskový mluvčí Pražské integrované dopravy

V návaznosti na pokračující pokles počtu cestujících z důvodů aktuálně vyhlášeních
mimořádných opatření vládou ČR, uzavření škol a doporučení hygieniků na omezení
pohybu obyvatelstva kromě nezbytných aktivit, rozhodla Praha ve spolupráci se
Středočeským krajem o dalších opatřeních ve veřejné dopravě, týkajících se školních
autobusů, nočních vlaků a také některých víkendových rekreačních vlaků, jejichž
primárním cílem nejsou nezbytně nutné cesty do a ze zaměstnání či k lékaři nebo na
nákup. Od úterý 13.10. 2020 platí povinnost ochrany nosu a úst nejen v dopravních
prostředcích, ale také v prostoru zastávek povrchové dopravy, na nástupištích a
v přístřešcích.
Vzhledem k zavedení distanční výuky také na základních školách jsou od 14.10.2020
dočasně zrušeny všechny školní linky v Praze.
Dále od 19.10.2020 nepojedou školní spoje na příměstských autobusových linkách
PID, které jsou v jízdním řádu vyznačeny příslušnými poznámkami – jedná se
zpravidla o spoje, které neměly být v provozu také 29. a 30.10.2020. Toto opatření
platí po dobu zavřených základních škol.
S ohledem na aktuální nařízení Vlády ČR a protiepidemiologická doporučení
hygieniků dojde po dohodě se Středočeským krajem také k předčasnému ukončení
provozu sezonních rekreačních vlaků PID od soboty 17.10.2020.
Jedná se o tyto:
- Cyklohráček (Praha-Slaný/Zlonice)
- Cyklo Brdy (Praha-Blatná)
- Vlaky do Středního Posázaví (Praha-Čerčany-Zruč), s čímž souvisí i ukončení
provozu vlaků v režimu rekreační léto na trati Praha-Vrané nad VltavouČerčany/Dobříš.
- Kokořínský rychlík (Praha-Mšeno)
- Bezdězský rychlík (Praha-Bezděz)
- Rakovnický rychlík (Praha-Beroun-Rakovník)
- Posázavský motoráček (Praha-Vrané-Čerčany)
Dočasně zrušen bude také víkendový noční rozjezd vlaků ve 2:30 z Prahy do
Středočeského kraje již od noci z pátku 16.10.2020 na sobotu 17.10.2020 včetně vlaků
v opačném směru s příjezdem do Prahy před 2:30. Konkrétně jde o linky S1-S9 a S22.
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PROKLETÁ MÍSTA
Text: Jaroslav Adamec

Jsou Lidice samy o sobě prokletým
místem, kdy vinou lidské zlovůle přišlo
při lidické tragédii o život 340 mužů,
žen a dětí?
Prokletí, kletba, je vyjádřená žádost
k nadpřirozeným silám, aby někomu
vznikla škoda nebo jej potkal zlý osud.
Zda jsou místa, o kterých chci psát,
prokletá, posuďte sami…
Na silnici vedoucí ze Hřebče
k Buštěhradu jsou takzvaná alejíčka,
začínaly U Salvátora (přerušeny byly
stavbou silnice č. 61, koncem
čtyřicátých let) a končily U Floriána,
kde je zmíněná silnice ze Hřebče do
Buštěhradu ukončuje.
Koncem čtyřicátých let šli muzikanti
v noci z plesu, na kterém hráli. O něco
se hádali, až došlo ke rvačce, která
končila smrtí jednoho z nich, právě na
konci alejíček U Floriána.
Naproti v alejíčkách byla asi 15 metrů
od silnice nalezena mrtvá dívka, stalo
se to kolem roku 2010.
Toho roku zde také havaroval osobní
automobil, když řidička jela
nepřiměřenou rychlostí, dostala smyk a
nárazem do stromu zabila sebe i svou
devítiletou dcerku.
Šest set metrů od alejíček je věžový
vodojem, u něho měla rodina pana Š.
záhumenek, na němž pěstovala
zeleninu. Někdo viděl na záhumenku

zloděje krást, zašel to rodině oznámit.
Syn pana Š. se přišel na záhumenek
podívat a zloději ho zabili. Byl podzim
roku 1969 a na pohřbu třiadvacetiletého
syna byl průvod za rakví od hřbitova až
ke kostelu.
Na druhé straně alejíček, u Salvátora jel
v padesátém třetím roce kočí pan K.
s koňmi v bouřce. Pan K. byl bleskem
omráčen, koně to nepřežily. V přímce
od Floriána k Salvátoru, oba svatí, že
by sama nadpřirozenost?
Nevím, ale v blízkosti popisovaném
území je čerpací stanice Eurooil, kde
došlo k vážným dopravním nehodám,
při nichž zahynulo několik lidí.
K dalším takovým místům patří
rychlostní silnice č.7, pod Vypichem,
z Buštěhradu na Číčovice, ze směru od
Slaného na Prahu v táhlém kopci pod
přečerpávající stanicí Poldi.
Další místo je 3 km v tomtéž směru pod
Středokluckým lesíkem, nazývaným Za
Oborou. Je tam velký kříž, na památku
nepřeživších pasažérů autobusu
jedoucího z Kladna na Prahu. Řidič
autobusu v roce 1999 v únoru přehlédl
odstavený porouchaný nákladní vůz a
pravou stranou autobusu do něj v plné
rychlosti narazil.
Nevěřím v nadpřirozenost, ani prokletí,
ale za vším vidím lidský faktor.

!!!!UZÁVĚRKA LEDNOVÉHO ZPRAVODAJE!!!!
Uzávěrka lednového čísla našeho zpravodaje se kvůli vánočním svátkům posouvá, a to
již na 10. 12. 2020. Prosím o dodržení tohoto termínu, děkuji za pochopení. mk.
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RYTÍŘI NEBES – RAF 311
Text: Ing. Miroslav Kaliba, předseda spolku J. Horáka a J. Stříbrného Foto: Jan Kratochvíl, Miroslav Kaliba

Ve čtvrtek 1. října 2020 byla v křížové
chodbě brněnské radnice vernisáž
výstavy „Rytíři nebes – 311.
československá peruť RAF“, kterou
připravili Jan a Sabina Kratochvílovi,
dlouhodobě se zabývajícími
dokumentováním historie našich letců
v zahraničních jednotkách 2. světové
války.

nasazení bylo již počátkem září při
bombardování nádraží v Bruselu.
V prvním období války 311. peruť RAF
patřila k bombardovacímu velitelství a
účastnila se
nočního
bombardování
na německá
centra
válečného a
zbrojního
průmyslu.
V dubnu 1942
byla peruť
převelena
k pobřežnímu velitelství, kde
zajišťovala ochranu konvojů,
vyhledáváním nepřátelských lodí a
ponorek.
311. peruť RAF byla nejpočetnější
peruť s více jak 1100 letci a pozemním
personálem, a se svými ztrátami: 250
mrtvých a nezvěstných a 34 vězněných,
tvořila téměř polovinu veškerých ztrát
letců našich jednotek RAF.

Po velmi úspěšné výstavě věnované
všem perutím RAF, která byla v roce
2017 otevřena v Brně a následně v roce
2019 dalších více jak 6 měsíců
v Národním Muzeu v Praze je tato
výstava 311. perutě RAF pokračování
aktivit manželů Kratochvílových
postupně dokumentovat jednotlivé
perutě československých leteckých
jednotek RAF ve 2. světové válce.
311. peruť RAF byla založena
v červenci 1940 a první operační

Na vernisáži výstavy Rytíři Nebes –
311. československá peruť obec Lidice
zastupovali členové spolků Památníku
J. Horáka a J. Stříbrného a Občanského
spolku Lidice.

9
7

Při velmi přátelském setkání, ač
v rouškách v Coronavirovém omezení,
mohli zástupci spolků veřejnosti
představit svoje aktivity a připomenout
lidické rodáky, Josefa Horáka a Josefa
Stříbrného, kteří v 311. peruti sloužili
nejdříve v pozicích střelců, pak Josef
Horák jako pilot a Josef Stříbrný jako
velmi erudovaný a oceňovaný
navigátor.

výpravná a je cenným dokumentem
života 311. RAF.
Při vernisáži jsme se setkali s jedním
s posledních žijících letců – radistou
Tomášem Lomem a s dcerou generála
Irvinga, kteří nám vyprávěli o osudech
letců za války a v poválečném období.
Naše spolky jsou velmi vděční
manželům Kratochvílovým za jejich
obětavou práci a jsme hrdí na to, že dva
z lidických rodáků, Josef Horák a Josef
Stříbrný byli členy této významné
vojenské jednotky – 311.
československé perutě RAF.
…….. splnili přísahu Československé
republice………
Čest jejich památce a všem, kteří
bojovali za svobodu a návrat
demokracie.

Manželé Kratochvílovi u příležitosti
této výstavy vydali i velmi obsáhlou
knihu – Rytíři nebes – 311.
československá peruť, která na více jak
900 stránkách dokumentuje všechny
letce a pozemní personál a na
archivních fotografiích a osobních
dokladech představuje vojenský bojový
život i život soukromý. Kniha je velmi
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MEZINÁRODNÍ DĚTSKÁ VÝTVARNÁ VÝSTAVA
LIDICE 2020
Text: Tamara Hegerová, Památník Lidice

Foto: Martin Homola

Aktuální 48. ročník výstavy na téma Krajina – bude k vidění v Lidické galerii do
konce ledna 2021. Z důvodů vládních opatření kolem
pandemie covid-19 zvažujeme její prodloužení až do
jarních měsíců.
Ve čtvrtek 24. září se na zahradě Lidické galerie
uskutečnilo slavnostní vyhlášení a předání nejvyšších
ocenění výstavy, medailí „Lidická růže“ a Ceny
poroty.
Slavnostní ceremoniál zahájil v 11 hodin fanfárou již
tradičně žesťový soubor ze ZUŠ Marie Podvalové
v Praze 9.
I přes složitou situaci z důvodu pandemie covid-19 se
letos ceremoniálu zúčastnila řada významných hostů.
Dětem ocenění předávali: Eduard Stehlík – ředitel
Památníku Lidice, Veronika Kellerová – starostka
obce Lidice, Vlastislav Ouroda – náměstek pro řízení sekce kulturního dědictví a
příspěvkových organizací Ministerstva kultury ČR. Z videa účastníky ceremoniálu
pozdravil i ministr kultury Lubomír Zaorálek, který oceněným dětem poděkoval za
dobrou práci a vyzval je k pokračování v dlouholeté tradici Mezinárodní dětské
výtvarné výstavy Lidice. Za lidické děti nás letos poctil návštěvou pan Pavel
Horešovský.
Oceněné děti obdržely medaili, diplom, reprodukce svých oceněných prací a dárky –
knížky, výtvarné potřeby,
volné vstupenky do hradů a
zámků a další ceny
v batůžkách s letošním
motivem výstavy. Dárkovou
tašku oceněným dětem
předaly také zástupkyně
Univerzity Pardubice,
Fakulty chemickotechnologické.
Druhá část ceremoniálu
byla věnována Cenám
poroty – nejvyšším oceněním udělovaným české a zahraniční škole. Cenu poroty pro
Českou republiku letos získala Základní umělecká škola Krnov. Skleněnou paletu
z rukou předsedy poroty pana Josefa Zedníka a další ceny převzaly děti s paní

11
7

učitelkou Ivanou Steiningerovou. Skleněná paleta je dílem uměleckého skláře Jiřího
Pačinka.
Slavnostně vyhlášena byla i Cena poroty pro zahraniční školu. Jejím držitelem se letos
stala Základní umělecká škola Imra Weinera Kráľa z Považské Bystrice. Vzhledem
k aktuálním omezením
bohužel slovenští laureáti
nemohli převzít ocenění
v Lidicích osobně, cena
jim bude předána na
slavnostním ceremoniálu
na Slovensku.
Na závěr předávání
zahrálo flétnové trio
Collegium Flautinium ze
ZUŠ Marie Podvalové. I
letos byl pro děti na
zahradě Lidické galerie
připraven doprovodný program, inspirovaný tématem výstavy – Krajina. Krásnou
podívanou s dravci si pro děti připravili sokolníci ze Svazu českých sokolníků a spolku
Penthea. Zajímavý program připravil i Ústav experimentální botaniky AV ČR, Ústav
technologie vody a prostředí VŠCHT, středisko volného času Labyrint Kladno.
Účastníci slavnostního ceremoniálu si také mohli zasadit do květináčů sazeničky
lidických růží, připravené ve spolupráci s firmou Roza Mšec, a odnést si je na vlastní
zahrádku nebo balkon. Mnozí návštěvníci využili den k prohlídce pietního území Lidic
či k návštěvě nejnovější součásti Památníku Lidice – expozici Rodinný dům č.p.116,
„lidický domek“, který sousedí se zahradou Lidické galerie.
Pro 49. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy bylo vybráno téma: Robot a
umělá inteligence. Uzávěrka dalšího ročníku je 19. února 2021.

NOVINKY Z PAMÁTNÍKU LIDICE
Text: Tamara Hegerová, Památník Lidice

Foto: Radek Miča

PL zahajuje v letošním roce dvě důležité investiční akce: Revitalizaci pietního území u
Rákosova statku a Zajištění statiky budovy muzea včetně modernizace zastaralých
prostor.
Koncepce pietních území PL je důležitou složkou k přístupu budování veřejného
prostoru u nás i ve světě, neboť se jedná v době svého vzniku o velmi progresivní
pojetí. Krajinářská koncepce pietního území PL bude novým tématem, které PL
představí odborné i laické veřejnosti jako příklad myšlení o krajině a práce s veřejným
prostorem. V roce 2017 proběhla základní přehledová pasportizace území, na kterou
navážeme vytvořením nového konceptu péče o pietní území, který bude vycházet
z historických přístupů, bude je nově interpretovat a také bude zohledňovat proměny
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klimatu ve střední Evropě. Součástí koncepce proměny pietního území je i revitalizace
jeho části u historického Rákosova
statku. Na tomto místě jsou umístěny
provozní budovy, které byly
postaveny v 50. letech 20. století.
Jednalo se o dočasnou budovu
muzea, která sloužila návštěvníkům
v době, kdy byl budován památník
s nádvořím a novou budovou muzea.
K provizornímu muzeu byly
přistavěny ještě dva domky do
současnosti využívané jako sklady hmotného majetku. Vše je doplněno o asfaltovou
příjezdovou cestu, staré rezavějící lavičky a závoru. Vzhledem k tomu, že na místě,
kde jsou tyto domky umístěny, stával jeden z nejstarších a největších lidických statků,
je záměrem vedení památníku vrátit mu pietu a důstojnost, kterou si bezesporu
zasluhuje. Zanedbaný vzhled této části NKP navíc způsobuje, že návštěvníci netuší, že
se stále ještě nacházejí na pietním území, a tudíž této skutečnosti nepřizpůsobují své
chování, což má za následek časté zanesení místa odpadky apod.
Plánovaná revitalizace pietního území bude probíhat ve třech etapách v letech 2020-21
- V rámci I. etapy proběhne demolice stávajících provozních budov z 50. let 20.
stol., odstranění asfaltové příjezdové cesty, závory a starých lavic a následné
vyrovnání terénu navezením potřebné zeminy.
- Druhá etapa se zaměří na úpravu zeleně a obnovu původní studánky. Budou
vykáceny nepůvodní jehličnaté dřeviny, dojde k vyčištění prostor od náletových
dřevin, a tím i optickému propojení se stávajícím pietním územím. Součástí této
fáze revitalizace je i obnova původní studánky za Rákosovým statkem.
- III. etapa bude završena obnovou ovocného sadu. Po odkrytí původních
ovocných stromů, které jsou v současné době pohlceny uměle dosazovanými
jehličnany, budou vysazeny další ovocné stromy za účelem obnovy původního
ovocného sadu, který se rozprostíral v sousedství Rákosova statku.
Od listopadu 2020 do června
2021 bude uzavřeno muzeum
Památníku Lidice z důvodu
zajištění statiky budovy a
modernizace zastaralých
prostor.
Jak bylo výše zmíněno, v roce
2021 bude dokončena sanace
nosných konstrukcí budovy. U
příležitosti dokončení tohoto
projektu je rovněž v plánu
modernizace recepce a
návštěvnických prostor muzea s provazbou na expozici. Společně s recepcí bude
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upraven prostor stávajícího vzdělávacího střediska, které se nachází v budově „Pod
Tribunou“. Nově bude vše koncipováno jednotně v návaznosti na výstavní prostor
„Pod Tribunou“, který tvoří prodlouženou ruku stálé expozice A nevinní byli vinni…
Na místo vzdělávacího střediska zde vznikne promítací sál, ve kterém si návštěvníci
budou bez obsluhy průvodce pouštět historické filmy a dokumenty, které PL nabízí
( v současnosti se
jedná o cca 30
filmových
dokumentů).
Hlavním cílem
všech těchto
investičních akcí
je navázat na
prestižní
postavení
instituce PL a být
nejen garantem
správného
historického
přístupu, ale i nositelem dynamického rozvoje nových komunikačních a
technologických přístupů.

VZDĚLÁVÁNÍ V PAMÁTNÍKU LIDICE PRO DĚTI, MLÁDEŽ
I DOSPĚLÉ
Text a foto: Tamara Hegerová, Památník Lidice, archiv PL

Památník Lidice patří k významným paměťovým institucím České republiky. Jeho
hlavním úkolem je uchovávání vzpomínky na tragické vyhlazení obce Lidice a osady
Ležáky, k nimž došlo v roce 1942. Obě události měly zásadní význam nejen pro naši
zemi, ale pro celosvětový vývoj.
Jednou z priorit PL je vzdělávání dětí a mládeže, předávání historické paměti
budoucím generacím, budování demokratických a občanských hodnot.
V rámci edukačních aktivit se PL zaměřuje na děti předškolního věku, žáky základních
i středních škol a neméně důležitou součástí je také vzdělávání pedagogů.
Ti nejmenší jsou během vzdělávacích programů seznamováni s prostředím galerie a
zaměřují se na výtvarné umění. Starší žáci nahlíží do lidické tragédie prostřednictvím
historických dokumentů s přiblížením jednotlivých osudů původních obyvatel obce
Lidice. Kromě nabídek pro školní skupiny jsou v PL realizovány i kulturně vzdělávací
aktivity pro děti, např. výtvarné dílny, příměstské tábory a workshopy.
Památník Lidice, jako akreditovaná vzdělávací instituce, pořádá akreditované semináře
pro pedagogy věnované moderním dějinám, dále semináře zaměřené na výchovy
k občanství, výtvarnou výchovu nebo jiné humanitní vyučované předměty. Na
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seminářích přednášejí přizvaní odborníci z MŠMT, VŠ, VHÚ a dalších vzdělávacích
institucí. Účastníci seminářů a přednášek se seznámí s posláním PL a dalších
památných míst.
V Lidické galerii probíhají také programy a semináře určené k dalšímu vzdělávání
široké veřejnosti. Jedná se o programy výtvarné, fotografické, zahradnické, pohybové
a mnohé další.
Vzdělávací aktivity budou nově primárně probíhat v Lidické galerii, kde bude
v letošním roce vybudováno kvalitní multivizuální vzdělávací centrum. Veškeré
informace k poskytovaným programům a aktivitám lze nalézt na webových stránkách
Památníku Lidice www.lidice-memorial.cz. Zde je v současné době možné nalézt také
aktuální opatření, které je
Památník Lidice nucen
přijímat v souvislosti
s covid-19 a jejich vliv na
realizaci jednotlivých
programů a aktivit.
Zvláštní pozornost si
zaslouží Mezinárodní
vědomostní soutěž Lidice
pro 21. století. Soutěž je
určena dětem a mládeži
z celého světa ve věku 1019 let. Jedná se o
ojedinělou vědomostní
soutěž, která může být pro
žáky vhodnou metodou pro
výuku dějepisu, budování demokratických hodnot a občanské společnosti. Jejím cílem
je podpořit zájem žáků a studentů o novodobou historii a rozšířit jejich znalosti o
podstatné, ale i zajímavé události související s obdobím druhé světové války.
Vědomostní soutěž vyhlašuje Památník Lidice, Ústav pro studium totalitních režimů a
Filozofická fakulta UK v Praze. Soutěž probíhá na vlastních internetových stránkách
www.lidice21.cz, žáci v ní prokazují znalosti a také schopnost je prakticky uplatnit.
Další ročník soutěže bude spuštěn v lednu 2021. S ohledem na skutečnost, že soutěž
probíhá on-line na uvedené webové stránce, nedotýkají se jejího průběhu ani případná
bezpečnostní opatření vyhlašovaná v souvislosti s covid-19.

PODĚKOVÁNÍ
❖ Srdečně děkuji zastupitelům obce Lidice, především Tomáši Skálovi za milou
návštěvu, blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Alena Zárubová
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