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Milí a milé,
máme tady duben! Čekají nás Velikonoce, které budou opět prapodivné bez toho
dětského křiku a hodování, které k nim patří. Pevně věřím, že už je to jedno
z posledních omezení, které nás letos čeká.
V době, kdy toto píšu, je za okny ještě pekelně mrazivo, ale na duben už nám slibují
meteorologové příjemné jarní teploty, tak jsem na ně zvědavá. Běhat, když je venku
kosavo, mě už přestává bavit, už se těším do tepla! A taky se těším, že vlítnu pořádně
na zahrádku a budu sázet. A na grilování se těším, takže jaro – neotálej a hurá k nám!
My už tě chceme!
Míša Klapalová, vaše zpravodajka, která tančí šamanský tanec na přivolání jara

JUBILANTI V MĚSÍCI DUBNU
Jaroslav MEZERA
/

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti ☺

PODĚKOVÁNÍ
❖ Děkujeme paní starostce Veronice Kellerové a obecnímu zastupitelstvu za dárky a
milé přání k našim narozeninám. V současné době omezených kontaktů nás to
obzvláště potěšilo.
Alena a Jan Kučerovi

ČESKÁ POŠTA – ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY OD 1.3.2021
Pondělí 11:00 – 12:00 hodin a

13:00 – 18:00 hodin

Úterý

08:00 – 12:00 hodin a

13:00 – 15:00 hodin

Středa

11:00 – 12:00 hodin a

13:00 – 18:00 hodin

Čtvrtek 08:00 – 12:00 hodin a

13:00 – 15:00 hodin

Pátek

13:00 – 15:00 hodin

08:00 – 12:00 hodin a

Sobota, Neděle

zavřeno
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LIDICE MEMORY
Text a foto: Ing. Hana Pokorná, předsedkyně spolku LIDICE MEMORY

3. února – BLAHOPŘEJEME K NAROZENINÁM VERONICE RÝMONOVÉ
Verunka (jak jí všichni v Lidicích říkáme), je jedno ze 7 lidických dětí, kterým bylo
méně než jeden rok, když došlo v červnu 1942 k lidické tragédii. V současné době
bydlí s manželem v Praze, pokud jí to však zdraví dovolí, do nových Lidic často
zajíždí. Dnes (22.1.) jí byly popřát k 79. narozeninám Hana Kohoutová (za Památník
Lidice) a Marie Štrougalová (za Lidice Memory). Tak Verunko hodně zdraví, a ještě
mnoho šťastných let!

4. února – VÍTÁME PANÍ LIDICE TORRES LAIRONA Z KANADY
Představujeme novou členku Lidice Memory, paní Lidice Torres Lairona z Kanady.
Vážíme si toho, že i nositelka jména Lidice je mezi námi.
Milá Lidice Torres, můžete se nám krátce představit a sdělit, jak jste přišla k tomuto
jménu?
Jmenuji se Lidice Torres, narodila jsem se 11. května 1967 v Havaně na Kubě. Mé jméno mi
dala má matka. Ta v době svého středoškolského studia měla profesorku, která jí vyprávěla o
tom, co se stalo v Lidicích za 2. sv. války. Má matka chtěla, aby odkaz Lidic přežil do dalších
let a z tohoto důvodu mi pojmenovala Lidice. Když jsem se narodila, bylo rozhodnuto.
Později se náhodně v tisku objevila zpráva z Československého domu kultury, který svolával
všechny s tímto jménem. Můj otec mě nechal zapsat do seznamu. Měla jsem pouhý rok, když
mne rodiče vzali do Českého kulturního centra, kde byla také ostatní děvčata jménem Lidice.
Pouštěli tam dokument o lidickém masakru, dostala jsem pohádkovou knížku, poslali mi
panenku oblečenou do národního kroje a také bronzovou minci se jménem, na jedné straně s
růží a na druhé s rokem 1967. Každý rok v červnu jsem obdržela pozvánku na toto setkání.
Maminka tam se mnou vždy jela, já postupně dorůstala a ta setkání se stala mou součástí. Vše
skončilo pádem komunismu. České centrum se totiž zavřelo.
A co bylo dál?
Vystudovala jsem medicínu a pracovala na Kubě až do roku 2013. Má rodina i já jsme se
rozhodli emigrovat do Kanady. Jako profesionál nemůžu sice vykonávat práci lékaře v
Kanadě, ale v odvětví zdravotnictví působím a pomáhám lidem s různým postižením. Teprve
v Kanadě jsem se i poprvé dostala k internetu. Začala jsem poznávat ostatní dívky a ženy
jménem Lidice, prakticky z celého světa. Měla jsem k tomu i pomocníky, jako Zdeničku
Kotkovou, Zdenka a Alana Gerrarda. Začalo se plánovat i setkání žen Lidice u příležitosti 75.
výročí vyhlazení Lidic. Tak jsem se i s mojí dcerou v roce 2017 tohoto setkání v ČR
zúčastnila. Splnil se mi tak můj celoživotní sen a emocionální vzpomínky zůstávají dodnes.
Setkaly se tam Lidice z Brazílie, z Mexika, z Dominikánské republiky i z Kuby. (viz obrázek)
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Poznala jsem tam osobně i mnoho přátel, se kterými jsem dosud byla v kontaktu pouze přes
internet, ale i mnoho dalších nových osob. Byl to nezapomenutelný zážitek. Poté jsem se
rozhodla, že dám dohromady všechny kubánské Lidice, které jsem znala. Došlo mi, že je také
mnoho kubánských Lidic rozptýlených po světě. Vytvořila jsem tudíž skupinu na Facebooku s
tímto jménem. Spojila jsem se s ambasádou v Havaně, abych uspořádala pro tyto ženy setkání
v jednom parku, který nese jméno Lidice. Od té doby se tam za účasti zástupců velvyslanectví
v Havaně setkáváme každý rok. (viz obrázek) Bohužel v roce 2020 vzhledem ke Covid
pandemii to nebylo možné. Akce zrušena nebyla, pouze jsme se přesunuly do virtuální roviny.
Cíl naší skupiny je: zúčastnit se vzpomínkového aktu k 80. výročí Lidic v České republice.
Pochopitelně to i vzhledem k ekonomické situaci na Kubě nebude jednoduché, ale budeme se
snažit.
Co byste ještě zmínila k Lidicím?
To, co se stalo v Lidicích, byl hrůzný čin těch, kteří ho spáchali v dávné historii. Jméno Lidice
však má štěstí. Může žít v každé z těchto žen, které ho nosí, a to jej činí nesmrtelným. I když
žiji mimo Kubu, jsem prakticky denně ve spojení se skupinou kubánských nositelek jména
Lidice. Naše skupina se rozrostla již na více jak 100 děvčat. Je pro mne čest, být členem
Lidice Memory a doufám, že v budoucnu budu moci poznat i ostatní členy tohoto spolku a
další zajímavé lidi.

17. února ZA JOSEFÍNOU NAPRAVILOVOU A VÁCLAVEM HANFEM
Silný příběh válečné veteránky, která našla lidické dítě a vrátila ho zpět do Lidic.
Chceme připomenout dvě osobnosti, jejichž památka by měla zůstat zachována
v Paměti národa navždy. Jsou jimi: Josefína Napravilová (roz. Gottfriedová), česká
odbojářka a válečná veteránka, nositelka Řádu T.G.M. III. třídy a čestná občanka
Lidic. Dále pak Václav Hanf, jedno z lidických dětí, které po válce vypátrala právě
Josefína Napravilová. Paní Napravilová měla opravdu náročný život plný zvratů a
nových výzev. Nechceme opisovat, co se o ní můžete dočíst v různých publikacích či
prostřednictvím internetu. Nicméně chceme dnes na ní vzpomenout a doporučit
alespoň jeden zdroj, který vypovídá mnohé o jejím životě, hrdinství, znalostech a
zájmech. Naleznete jej na webu: www.dvojka.rozhlas.cz, do vyhledání zadejte
Josefína Napravilová, článek se jmenuje ‚Z poválečného chaosu zachránila čtyřicet
dětí. Osudové ženy: Josefína Napravilová.
Stejně tak můžete získat spoustu informací o životním osudu pana Václava Hanfa,
kterého také v dnešním příspěvku připomínáme.
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Naleznete jej na webu: www.kladensky.denik.cz a do vyhledávání zadejte ‚Odešel
Václav Hanf, jeden z dětských pamětníků
vyhlazení Lidic‘.
Mnoho z nás, v Lidicích, znalo pana Václava
Hanfa v jeho dospělém věku i osobně. Byl to
člověk, který si tzv. uměl užívat života, byl
společenský a zábavný, uměl podpořit své
kamarády a miloval svoji rodinu. Věnoval se
náruživě svým zájmům a koníčkům, jimiž byly
především myslivost a rybaření.
Obě tyto bytosti svedl osud dohromady
v prosinci 1945, kdy paní Napravilová se svojí repatriační skupinou vypátrala Vašíka
Hanfa v jednom ze sběrných táborů u rakouského Salzburku.
Paní Napravilová vrátila Vašíka do nových Lidic, kde se opět
setkal se svými sestrami Marií a Annou. Tím ho vrátila zpět do
života k jeho kořenům. I proto vnímal po celý svůj další život
paní Josefínu Napravilovou jako svoji druhou matku (bohužel
jeho skutečná maminka se z KT Ravensbrück nevrátila).
Snad i datum úmrtí obou je stvrzením jejich osudového
propojení. Josefína
Napravilová zemřela
v požehnaném věku 100
let dne 19. února 2014 a Václav Hanf zemřel
pouze o jeden den dříve, tj. 18. února o tři roky
později v roce 2017.
Odpočívejte oba v pokoji! V našich myslích a
srdcích budete žít dál!

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
• NABOURANÁ ZASTÁVKA V CENTRU OBCE LIDICE
4. března 2021 Policie ČR viníka
nehody naší zastávky.
OÚ Lidice ve spolupráci
s výrobcem a dodavatelem pracuje
na odstranění poškozené
konstrukce a bude osazena nová
„zastávka“.
Děkujeme všem, co přispěli
k vyšetření, speciálně za rychlou
práci PČR.
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• VÝZVA: CHYSTÁTE SE NA JARNÍ ÚPRAVY ZAHRAD A
ŽIVÝCH PLOTŮ SVÝCH POZEMKŮ?
Spoluobčané, zvolna se blíží jaro a s ním i první zahradní práce a údržby.
Chtěli bychom vás, kteří máte své zahrady ohraničeny směrem do veřejného
prostoru, požádat, abyste zkontrolovali přesahy keřů a stromů ze svých
pozemků. Často se stává, že ploty jsou přerostlé do ulice, již evidentně mimo
Vaše pozemky, nad veřejné chodníky. Ty jsou již majetkem obce Lidice, ale
hlavně by měly sloužit bezpečnému pohybu chodců, často i například
maminek s kočárky či houfu dětí z naší školky na vycházce. Z ilustračního
obrázku níže je zřetelné, co je ještě správně a co již ne.
Děkujeme předem za vstřícné a nesobecké pochopení situace a úpravu keřů do
přijatelné podoby a rozměrů respektující obecní pozemky chodníků.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Text: Michaela Klapalová Foto: Veronika Bečvářová

I v této bláznivé době je nutno přivítat naše
nové malé občánky v obci Lidice.
Nebylo to jinak ani v případě malé Filípka
Bečváře.
„Děkujeme za nádherný dáreček pro našeho
Filípka. Vítání bylo úžasné a moc jsme si ho
užili,“ pravila maminka našeho malého
občánka Veronika Bečvářová.
A my přejeme ať Vám váš chlapeček naplní
dny štěstím, radostí a láskou!

6

DOPIS OD MOJÍ LIDICKÉ BABIČKY, BOŽENY
ZMEŠKALOVÉ
Text a foto: Jaroslav Adamec

Byli jsme se ženou po obědě na procházce. Vyšli jsme k cestičce (od Košků), koukám
je vidět Ještěd. Řekl jsem, jdeme k sušičce, tam je pěkný výhled.
Pěkný výhled, Milešovka, před ní Hazmburk, nebo Klapý, jak má český název.
Nádhera! Vpravo je Říp. Na zasněžený Ještěd (86 km) svítilo slunce a před ním
v zákrytu byl vidět Bezděz bez sněhu. Byla vidět i Sněžka (127km), ale na ní slunce
nesvítilo, takže viditelnost slabá.
Na Ještěd bylo vidět z věže lidického kostela, protože ta byla vidět už od Salvátora,
když se šlo od buštěhradského hřbitova. Odkud až kam je vidět z našeho okolí mi řekla
babička…když jsem s ní chodíval jako malý kluk za příbuznými do Buštěhradu,
Hřebče i Makotřas.
Podél cesty od Hřebče k Makotřasům bývalo sedm pramenů. U nich skleničky, to aby
se mohl pocestný občerstvit. Poslední pramen je pod Bezděrou. To je poslední
remízek, který zbyl po likvidaci zavezením ostatních, když se stavělo metro.
Jde o poslední pramen, z něhož dnes už voda jen kape.

První od Hřebče, pak tři pod Bezděrou, pod lesíkem, pak studánka Rákosovic,
poslední za Myslivnou. Od Bezděry k lesíku bývala alej vlašských ořechů, asi
sedmdesát zdravých vzrostlých stromů. Tam jsme chodili s babičkou na ořechy.
Nemohu zapomenout na to, když ořechy v sedmdesátých létech kácely. Stál jsem u
Kulturního domu s panem Vojtou Pacovským, truhlářem, který říkal, to by bylo
nábytku a oni to rozřežou, to bych brečel!
Proč dopis od babičky?
Člověk, žena, která vychovala svoje děti, a pak nás, mě, sestry Líbu a Blanku. Hodná a
vzdělaná, která nás zasvětila do života.
Chovej se slušně; ať máš čisté boty; s nikým nebuď ve sporu, nevíš, kdy se budete
potřebovat; s čepicí v ruce projdeš lehce světem; nevstupuj do žádné církve ani do
strany; rozmysli si, komu můžeš věřit; nehádej se; nepůjčuj si peníze, ani ty je ale
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nepůjčuj; neměj dluhy; nedávej věci do zástavy a dbej, ať máš střechu nad hlavou! To
byla moudra, která nám vštěpovala.
Babičce bylo sedmdesát dva let, když nás opustila. Byla činorodá, pěstovala králíky,
měla včely a s pány Nešporem a Karlíkem, včelaři, si měnila zkušenosti o chovu včel.
Když ji poslal pan doktor Qvido Jeřábek do nemocnice, netušila, že se blíží její konec.
Po operaci ji dali tři týdny života. To ale věděla pouze naše matka, babička ne.
Doktor Jeřábek říkal, aby vypila denně jedno plzeňské pivo, to jí udělá dobře. Věřila,
že se uzdraví. Žila o tři neděle déle, než jí stanovili doktoři po operaci.

„Milý Járo,
jdu zítra do nemocnice. Tak tady udržuj dole v kamnech oheň, nech to jenom přivřené,
aby to nezamrzlo. Ty lísky ze sklepa vynes na půdu a vem si jich málo, ať neotlučeš
zeď. Ty shnilá jablka vyhoď do hnoje. Ty lepší mamince vykrájej, ona něco udělá. Až
půjdeš spát, dobře zamkni.
Nezapomeň dát králíkům. Řekni tetě Příhodovic, aby mi tam vzala k nim k samci
samici.
Buď zdráv! Nashledanou, zdraví Tě babička.“
Zemřela doma ve spánku.
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NOVINKY Z PAMÁTNÍKU LIDICE A PAMÁTNÍKU LEŽÁKY
Text: Jana Chourová Plachá Foto: Radek Miča

Přestože brány Památníku Lidice a Památníku Ležáky jsou pro veřejnost stále
uzavřené, za jejich zdmi se intenzivně pracuje na řadě projektů, které pokračují
v dlouholeté tradici, které pokračují v dlouholeté tradici kvalitních edukačních,
kulturních a sportovních aktivit
pro děti i dospělé.
Koncem února se nachýlila
uzávěrka příjmu prací do 49.
ročníku Mezinárodní dětské
výtvarné výstavy Lidice, kterou
letos reprezentuje téma „Robot a
umělá inteligence“. Celá
příprava soutěže je sice
nepříznivě ovlivněna aktuální
epidemiologickou situací – svět
je paralyzován pandemií, mezinárodní porotě je již druhým rokem znemožněno
osobně hodnotit doručené práce dětí, zastoupení porotců je pouze z České republiky,
termín zasedání se přesouvá z března na neurčito, registrace přijatých prací je
náročnější z důvodu omezení provozu PL – i tak ale přišlo do soutěže velké množství
zajímavých prací z celého světa (například i z občanskou válkou zkoušené Barmy).
Dokonce to vypadá, že jsme letos obdrželi rekordní počet 3D objektů.
Smutný pohled na opuštěný 48. ročník výstavy na téma „Krajina“ v prostorách Lidické
galerie kompenzujeme alespoň formou facebookových příspěvků pod názvem
„Pondělky v krajině“.
Pozadu nezůstává ani 16. ročník Mezinárodní vědomostní soutěže Lidice pro 21.
století, který se od ledna 2021 těší novému grafickému vizuálu a soutěžnímu prostředí.
První kolo soutěže bylo již ukončeno a nyní probíhá hodnocení literárních prací
odbornou porotou. I tato soutěž je nepříznivě ovlivněna epidemiologickou situací,
protože jsou uzavřeny školy a školní výuka probíhá online, takže jsou žáci online
aktivit přesyceni a celkový počet zúčastněných oproti minulému roku mírně poklesl,
zejména o zahraniční účastníky.
Vzdělávací oddělení nově koncipovalo online kurzy pro školy v moderním systému
LMS s tématikou Lidic a Protektorátu Čechy a Morava, které jsou nabízeny školám i
jednotlivcům jako alternativa běžných vzdělávacích programů. Pro 2. stupeň
základních škol, střední školy a širokou veřejnost jsou dostupné zcela nové webináře.
Oba pilotní projekty se k našemu upřímnému nadšení těší velkému zájmu.
Od 1. dubna spouštíme cyklus „Filmové čtvrtky“, během něhož budeme postupně po
dobu třech měsíců promítat filmy z nabídky Památníku Lidice na našem YouTube
kanálu. Vzniká též nový ilustrovaný průvodce po pietním území pro děti, kterého bude
možné využít navzdory zavřenému muzeu.
Oba dva památníky se uvnitř i zvenčí připravují na znovuotevření, což zahrnuje mimo
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jiné zahradnické, údržbářské a úklidové práce. Pro nadcházející návštěvnickou sezónu
připravujeme také nové suvenýry, například sérii turistických vizitek se špičkovými
imageovými fotografiemi nebo dosud nikdy nerealizované turistické mapy. Touto
dobou vrcholí i zpracování Výroční zprávy za rok 2020 těšící se zcela novému
grafickému designu navazujícímu na zřizovatelem i veřejností pozitivně přijatou
Koncepci rozvoje Památníku Lidice.
Změny probíhají i ve stálé expozici Lidické sbírky výtvarného umění Remember
Lidice. V souladu s konceptem tzv. rotující výstavy bylo téma krajiny ve vedlejším
výstavním sále nahrazeno tématem žena, které je stěžejní pro velké množství prací
v naší sbírce. Mezi exponáty jsou i dosud nevystavené práce umělců z Latinské
Ameriky a Severní Afriky, které byly dlouho uloženy v depozitáři. Do hlavního sálu
galerie se vrací náš nejslavnější exponát Strýc Rudi od německého umělce Gerharda
Richtera, který byl na dlouhodobé zápůjčce ve Spojených státech amerických, a nyní
bude mít veřejnost možnost vidět toto výjimečné dílo opět v jeho domovském
prostředí. Novinkou bude představení akvizic Lidické galerie. Akviziční program
Lidické sbírky je živý organismus, který každoročně obohacuje naši sbírku o hodnotné
práce českých i zahraničních autorů. V rámci akvizičních výstav představíme vždy
přijaté práce za uplynulý rok, v letošním roce uspořádáme výstavu prací pana Martina
Zet a paní Jitky Petřekové, jejichž díla jsme do sbírky získali vloni. Výstava bude
doprovázena veřejnou přednáškou, kterou již oba umělci přislíbili.
I v letošním roce pokračují vloni zahájené investiční akce – v Lidicích sanace nosných
konstrukcí budovy muzea a
obměna audiovizuální techniky
v expozici muzea, v Ležákách
obnova architektonických prvků.
Zahájeny byly i přípravné práce
na nových investičních záměrech
– pro ležácké muzeum vzniká
projekt expozice a v Lidicích
vrcholí práce na architektonickém
záměru a projektové dokumentaci
recepce muzea a promítací
místnosti, která nahradí morálně a
technicky zastaralé vzdělávací středisko. V procesu jsou také průzkumy základů
Horákova statku, jejichž výstupy budou podkladem pro vznik restaurátorského záměru
na záchranu havarijního stavu těchto původních architektonických fundamentů.
K dispozici je i projekt demolice v rámci revitalizace pietního území u Rákosova
statku. Samozřejmě provádíme i nutné opravy a údržbu – například jsme zahájili práce
na modernizaci učebny v Lidické galerii nebo úpravu zasedací místnosti a chodby u
kanceláří správy.
Již nyní bohužel víme, že se vrchol každoroční činnosti památníků, pietní akty, i letos
uskuteční v komorní podobě. Přesto se snažíme nejisté přípravy posouvat směrem
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k úspěšné realizaci. Například jsme tradiční součást pietní vzpomínky v Lidicích,
projekt „Světlo za Lidice“ přesunuli do online prostředí a poselství čtrnácti sborů
z jednotlivých krajů České republiky zprostředkujeme veřejnosti alespoň přes naše
weby a sociální sítě. Zároveň bychom u příležitosti 79. výročí lidické tragédie chtěli
představit první část virtuálního 3D modelu obce Lidice.
Hromadné sportovní akce plánované v Ležákách na duben (Memoriál Josefa Šťulíka)
a červen (Memoriál Karla Kněze) budou nejspíš přesunuty na podzim, což nás velmi
mrzí, ale i přesto doufáme, že se nakonec budou moci uskutečnit, i když později než
obvykle. Stejně tak doufáme, že se nám v zimě podaří obnovit kulturní pořady v rámci
Lidických zimních večerů a Ležáckých podvečerů.
Vážení návštěvníci, je toho hodně, co bychom s vámi chtěli sdílet, plně si však
uvědomujeme závažnost stávající pandemické situace a omezení z ní vyplývajících.
Sledujte naše weby a sociální sítě, kde se s vámi budeme dělit o to, co jde sdělit online,
a o vše ostatní se podělíme, až se opět shledáme osobně.
O vzdělávacích, volnočasových, kulturních a společenských aktivitách pro děti i
dospělé nově informujeme také na facebookové stránce Prolidice.
Těšíme se na vás.

ZÁPIS Č.18/2021 z veřejného zasedání OZ Lidice konaného dne
10.3. 2021 v 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lidice
Přítomni: V. Kellerová, M. Klapalová, B. Kučera, H. Kohoutová,
Ing. Monika Vaňhová MBA, M. Ramba, T. Skála
Ověřovatelé: Tomáš Skála, Hana Kohoutová
Zapsala: Martina Toulcová
Zasedání zahájila starostka obce v 17:00 hodin a přečetla program.
OZ program schválilo.
Program:
1) Projednání žádosti Přemyslovské střední Čechy o finanční příspěvek na rok
2021 na jejich činnost
2) Projednání žádosti Český rybářský svaz, z.s. o finanční příspěvek na rok 2021
na jejich činnost
3) Projednání žádosti Klub rybářů Lidice, z.s. o finanční příspěvek na rok 2021 na
jejich činnost
4) Projednání žádosti Tělovýchovná jednota Sokol Lidice o finanční příspěvek na
rok 2021 na jejich činnost
5) Projednání žádosti Myslivecký spolek Orel Lidice o finanční příspěvek na rok
2021 na jejich činnost
6) Projednání žádosti Aves z.s. o finanční příspěvek na rok 2021 na jejich činnost
7) Oznámení o uzavření provozovny Tabita

11

8) Projednání žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
413/13, 413/21
9) Projednání zaměření hrází rybníků v Lidicích pro vklad do katastru nemovitostí
10) Projednání žádosti ředitelky MŠ Lidice o finanční odměnu
11) Schválení vstupu obce do svazku DSO Kladensko, zakladatelskou smlouvu a
stanovy
12) Projednání studie ČOV Hřebeč Lidice
13) Různé a) projednání instalace Zásilkovny do obce
b) projednání žádosti o pokácení túje
c) schválení závěrečných úprav rozpočtu roku 2020
d) projednání žádosti Junák – český skaut o finanční příspěvek na rok
2021 na jejich činnost
AD1) Starostka obce předložila OZ žádost Přemyslovské střední Čechy o.p.s. o
finanční příspěvek na rok 2021 na jejich činnost. OZ tuto žádost projednalo, schválilo
a pověřilo starostku obce podpisem Veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí neinvestiční
dotace na rok 2021.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
AD2) Starostka obce předložila OZ žádost Českého rybářského svazu, z.s. o finanční
příspěvek na rok 2021 na jejich činnost. OZ tuto žádost projednalo a schválilo finanční
příspěvek ve výši 7.500,- Kč.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
AD3) Starostka obce předložila OZ žádost Klubu rybářů Lidice, z.s. o finanční
příspěvek na rok 2021 na jejich činnost. OZ tuto žádost projednalo a schválilo finanční
příspěvek ve výši 7.500,- Kč.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
AD4) Starostka obce předložila OZ žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Lidice o
finanční příspěvek na rok 2021 na jejich činnost. OZ tuto žádost projednalo a schválilo
finanční příspěvek ve výši 90.000 ,- Kč
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
AD5) Starostka obce předložila OZ žádost Mysliveckého spolku Orel Lidice o
finanční příspěvek na rok 2021 na jejich činnost. OZ tuto žádost projednalo a schválilo
finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
AD6) Starostka obce předložila OZ žádost AVES z.s. o finanční příspěvek na rok
2021 na jejich činnost. OZ tuto žádost projednalo a schválilo finanční příspěvek ve
výši 6.000,- Kč.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
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AD7) Starostka obce předložila OZ Oznámení paní Dany Vondruškové o dočasném
uzavření provozovny Tabita. OZ toto oznámení vzalo na vědomí.
AD8) Starostka obce předložila OZ žádost pana XXXXXX o vydání rozhodnutí o
dělení nebo scelování pozemků 413/13 a 413/21.
OZ tuto žádost projednalo a schválilo scelení těchto dvou pozemků, ale zároveň
zamítlo tyto pozemky rozdělit na dvě stavební parcely, tak aby na každé z nich bylo
možné postavit jeden rodinný dům. Tento záměr nesplňuje územní ani regulační plán
obce Lidice.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
AD9) Pan Ramba informoval OZ o nutnosti zaměření hrází rybníků v Lidicích pro
vklad do katastru nemovitostí. Dále předložil OZ finanční nabídku Geodezie Kladno
na zaměření hrází rybníků v Lidicích ve výši maximálně 22.000,- Kč.
OZ schválilo zaměření hrází rybníků v Lidicích pro vklad do katastru nemovitostí a
pověřilo starostku obce, aby oslovila další firmy na zaměření hrází rybníků a poté
podepsala smlouvu s nejlevnější firmou.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
AD10) Starostka obce předložila OZ žádost ředitelky MŠ Lidice o finanční odměnu za
rok 2020 v celkové výši 35.000,- Kč. Odměna v této výši byla udělena i ostatním
pedagogům na celý úvazek za práci v době, kdy byly jiné vzdělávací instituce
uzavřeny, za ochotu pracovat v rizikovém prostředí, kde je možnost nákazy vyšší než
jinde. Pokud to situace umožňovala byla školka v plném provozu. OZ tuto žádost
projednalo a schválilo.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
AD11) Starostka obce předložila OZ možnost vstupu do Dobrovolného svazku obcí
Kladensko. OZ schválilo vstup obce do svazku DSO Kladensko, zakladatelskou
smlouvu a stanovy. OZ pověřilo starostku obce podpisem zakladatelské smlouvy.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
AD12) Starostka obce předložila OZ zpracovanou studii navýšení kapacity ČOV
Hřebeč-Lidice. OZ tuto studii projednalo, vzalo na vědomí a pověřilo starostku obce,
aby vyvolala jednání s Vodárny Kladno-Mělník, a.s.
AD13Různé a) Starostka obce informovala OZ o možnosti umístění Z-BOXU do obce.
OZ tuto možnost projednalo a schválilo pronajmout místo na parcele číslo 2 (místo,
kde původně stála telefonní budka) firmě Zásilkovna s.r.o. pro instalaci Z-BOXU.
Dále OZ pověřilo starostku obce podpisem smlouvy mezi obcí Lidice a Zásilkovnou
s.r.o. pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
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b) Starostka obce předložila OZ žádost o povolení k pokácení túje, která se nachází
před domem čp.89. Túje je hodně vysoká a nachází se blízko domu. Při pádu by mohlo
dojít k poškození domu. OZ tuto žádost projednalo a schválilo pokácení túje v době
vegetačního klidu.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
c) OZ bylo seznámeno se závěrečnými úpravami rozpočtu roku 2020. OZ schválilo
závěrečné úpravy rozpočtu roku 2020.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
c) Starostka obce předložila OZ žádost Junák – český skaut o finanční příspěvek na
rok 2021 na jejich činnost. OZ tuto žádost projednalo a schválilo finanční příspěvek na
rok 2021 na jejich činnost ve výši 5.000,- Kč.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
Zasedání ukončeno v 17:50 hodin.

VZPOMÍNKA NA MARII ŠUPÍKOVOU
Text: Marek Veselý Foto: Lidice Memory FB

Za svůj život jsem poznal jenom málo lidí, kteří by paní Šupíkovou neznali, nebo o ní
neslyšeli. A to v mnoha ohledech a vždycky v dobrém. Dostanu se k tomu, ale začnu u
sebe. Když jsem se jako malý kluk
ocitnul v ulici Josefa Štemberky,
kde paní Šupíková bydlela,
vždycky mě fascinovalo jednak to
číslo popisné – 111 (učitel
matematiky se nezapře), ale hlavně
cedulka s nápisem „Zde hlaste
požár“. Býval jsem smutný (i když
jsem veselý) z toho, že zrovna
nikde nehoří, abych to zrovna tady
mohl nahlásit.
Doma mi vysvětlili, že tam bydlí paní tajemnice Místního národního výboru. A to
slovo tajemnice jsem potom slýchal ještě mnohokrát – např. když jsme dováděli
v malém parku a někdo ze starších občanů řekl: „Počkejte, já to řeknu na výboru paní
tajemnici!“ No, to pro mě byla záhadná a díky slovu „tajemnice“ i tajemná postava.
Přitom, jak jsem později zjistil, to byla velmi milá, hodná, veselá, vstřícná, pracovitá a
obětavá paní – a byla taková i v době, kdy pracovala v Lidicích.
Ti dříve narození – myslím, narození přede mnou – si paní Šupíkovou pamatují
z lidického památníku a muzea. Já už jako tu, která se starala o chod obce. Ona to totiž
mnohdy nebyla práce, ale spíše poslání – být 24 hodin k dispozici a řešit všemožné a
někdy i skoro nemožné problémy a leckdy prkotiny.
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Možná také díky ní jsem chodil mezi prvními do lidické školky, která byla
přebudována (k nelibosti některých mužů), z hasičské zbrojnice. Byla to doba, kdy se
vybudovaly kabiny na hřišti, upravil se malý park, zušlechtilo se pietní území a
vzniklý chovný rybník dostal jméno „Nervák“. Jenže, ono se to jaksi samo neudělalo,
za tím je potřeba hledat konkrétního člověka – jasně, že paní Šupíkovou.
A teď ještě k tomu, kdo všechno ji znal. Uvedu tři příklady. Když jsem doma
přestavoval kuchyň, tak řemeslník, který mi dělal stavební práce, povídá: „Já jsem se
v Lidicích před třiceti lety ženil, oddávala mě paní Šupíková.“ A takových
manželských párů jsou stovky (moje rodiče nevyjímaje, i když tady byla ve funkci
matrikářky). Další příklad – když jsem začal učit
v Kladně seniory na počítači, tak tam byl jistý
pán, který, když zjistil, že jsem z Lidic, tak hned
mluvil o paní Šupíkové. A mám takový pocit, že i
pan dr. Uhl z Brém se právě o ní zmínil, když
jsem ho poprvé poznal. Jenom někteří o ní
nemluvili – ti, které vítala za občánky, protože si
na to nepamatují a ti, kterým mluvila na pohřbu.
A my dva jsme se potkávali i v době, kdy už byla
paní Šupíková v důchodu – například jsme spolu
zasedali v obecním zastupitelstvu. Anebo také ve
volební komisi – tam si vzpomínám zejména na
dvě věci – na vynikající jablečný závin, který
pravidelně upekla (já mu říkal volební štrůdl) a
její úžasný smysl pro humor (dva dny voleb s ní
nikdy nebyla nuda).
To, že i na sklonku života stále cestovala,
provázela, účastnila se besed, poskytovala rozhovory pro noviny i televize, zkrátka
„jela“ na plný plyn – to je prostě něco, co zasluhuje neskonalý obdiv.
Měl jsem Vás rád…a stejně rád na Vás budu vzpomínat, paní Maruško Šupíková!
Text: Veronika Kellerová

Marek Veselý ve své vzpomínce krásně vystihl osobnost paní Marie Šupíkové a náš
vztah k ní. I já jako malá holčička jsem měla pocit, že vše umí zařídit a nic pro ni není
problém. A můj obdiv k ní se lety neztratil, naopak. Marušku jsem obdivovala pro její
optimismus, život brala jako dar a vždy jí záleželo na tom, aby vše, co dělala, mělo
smysl. Milé byly naše společné chvíle, kdy jsme my mladší naslouchali jejímu
vyprávění o starých Lidicích. A kdykoliv jsme na úřadě narazili na věci z minulosti a
nevěděli si rady, vždy jsme řekli, zavolejte Marušce, ta bude vědět. Bohužel tyto
chvíle nenávratně skončily a my můžeme jen vzpomínat a děkovat osudu, že jsme paní
Marii Šupíkovou mohli poznat.
Milá Maruško, navždy zůstaneš v našich srdcích.
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PODĚKOVÁNÍ
❖ Ráda bych poděkovala Obecnímu úřadu za blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Moc mě to potěšilo.
Věra Čepelová

ZA LEPŠÍ OBCÍ ANEB UKLIĎME LIDICE
Text: Michaela Klapalová

Rozmohl se nám tady takový nešvar…
Při svých častých procházkách do přírody jsem si začala všímat, že se nám všude
kolem začíná povalovat poměrně hodně nepořádku. A nebyla jsem sama. Na tom, že je
potřeba naši obec uklidit, jsme se shodli celé zastupitelstvo.
A proto vyhlašujeme dobrovolnickou úklidovou akci, na jejímž konci chceme krásnou
uklizenou obec a její nejbližší okolí. Jistě s námi budete souhlasit, že chodit na
procházky do čisté přírody a obce bude skvělé, ale je pro to potřeba něco udělat.
Rádi bychom to udělali jakožto společnou (a taky trochu společenskou) akci. To zatím
díky pandemickým opatřením nemůžeme, ale v hlavě to máme, a hned jak to situace
umožní, budeme realizovat. Očekávejte tedy (ideálně v průběhu dubna) ve svých
schránkách letáček, kde bude vše důležité (datum, kde, kdy, jak,… ). Věříme, že se
k nám spousta z vás přidá a nejen, že se udělá něco dobrého pro přírodu, naši obec a
lepší žití vůbec, ale že se také při úklidu znovu společně „zesocializujeme“, což
v koronadobě plné omezení nebylo dlouhou dobu možné.
Kdo nechce na nic čekat nebo se s námi nechce společně setkat, ale do úklidu by se
chtěl zapojit, není nic jednoduššího, nežli dostavit se na lidický Obecní úřad, kde lze
„nafasovat“ odpadkové pytle a rukavice. Tam také nahlásíte, který úsek bude chtít
uklidit a kde necháte naplněné odpadkové pytle. Ty potom naše technické služby
svezou a vyhodí. Takhle jednoduché to je.
UKLIĎME LIDICE – rekapitulace pro ty, co nechtějí čekat
• Cílem této akce je tedy uklidit nelegálně vzniklé černé
skládky a nepořádek.
• Kde vzít pomůcky na úklid?
Na lidickém Obecním úřadu jsou pro širokou veřejnost, která chce
pomoci, dostupné odpadkové pytle a rukavice. Tam také nahlásíte
místo úklidu a místo zanechání plných odpadkových pytlů.
• Kdy můžeme uklízet?
Kdykoliv vás to napadne a budete mít chuť.
• Kdo může uklízet?
Do úklidové akce se může zapojit úplně každý. Abych citovala z webových stránek
uklidmecesko.cz: „Uklízejí školáci, politici, úředníci, skauti, děti z dětských domovů,
vysokoškoláci, důchodci, programátoři, lékaři, prodavači, ekologové, turisti, pejskaři,
pankáči…Prostě všichni, na koho si vzpomenete.“
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LIDICKÝ HŘBITOV
Text: Veronika Kellerová Foto: Pavel Horešovský

Vážení občané, určitě většina z vás zaznamenala již od loňského podzimu velký
stavební ruch na našem
hřbitově. Stavební práce se
pomalu ale jistě chýlí ke
konci a budou následovat
zahradnické úpravy.
Rekonstrukce hřbitova se
mohla uskutečnit díky
obdržené dotaci z IROPu a
autorem projektu je arch.
Jan Červený, vše probíhá
pod dohledem Národního
památkového ústavu,
protože i nový lidický hřbitov je součástí Národní kulturní památky Lidice.
Na hřbitově se budují nové žulové, asfaltové a mlatové cesty, rozptylová loučka,
opravily se vnitřní prostory
márnice a dřevěný štít dostal
nový nátěr. Vzniklo nové
kolumbárium s větším počtem
míst, dále vznikne estetičtější
místo pro kontejnery. Projekt
počítá i s instalací laviček,
revitalizací zeleně a novou
výsadbou. Také nesmím
zapomenout, že v prostorách
márnice vznikne prostor, kde se
můžete vy i návštěvníci pietního území seznámit s pohnutou historií Lidického
hřbitova.
Milí občané, ráda bych vám všem
na tomto místě poděkovala za
vaši trpělivost a vstřícnost, kterou
jste při rekonstrukci hřbitova
projevili. Chápu, že pro nikoho
z nás to nebylo jednoduché a
určitě nikoho nepotěšily boty
obalené bahnem. Ale nyní se již
situace na stavbě zlepšila a brzy
se budeme moci těšit z nových
cest a ostatních úprav.
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ON-LINE FILMOVÉ ČTVRTKY
PAMÁTNÍKŮ LIDICE A LEŽÁKY
Filmy dle programu bude možné zhlédnout na
YouTube kanálu Památníku Lidice.
Odkaz je dostupný na www.lidice-memorial.cz
Každý ﬁlm bude dostupný pouze v daném termínu.
V případě potřeby kontaktujte: edu@lidice-memorial.cz

1. 4. LIDICE
Bonton Films 1992. Délka: 18 minut
8. 4. LEŽÁKY – OSADA, KTERÁ NEMLČELA
NKP Ležáky a Památník Lidice 2009. Délka: 12 minut
15. 4. LETY – NEHODNI ŽITÍ
Památník Lety a Památník Lidice 2009. Délka: 17 minut
22. 4. NOC DELŠÍ NEŽ DEN 1.DÍL
TV Nova a Památník Lidice 2002. Délka: 45 minut
29. 4. NOC DELŠÍ NEŽ DEN 2.DÍL
TV Nova a Památník Lidice 2002. Délka: 45 minut
6. 5. DRUHÝ ŽIVOT LIDIC
Česká televize a K2 2000. Délka: 58 minut
13. 5. LIDICE – PAPRSEK DO TMY
Velká Británie 2013. Délka: 55 minut
20. 5. ŽIVÉ SOCHY MRTVÝCH DĚTÍ
Kladno HBO 2007. Délka: 15 minut
27. 5. OZVĚNY LIDICKÉ NOCI
Eminent 2011. Délka: 55 minut
3. 6. MDVV
Absolut Film Design a Památník Lidice 2011. Délka: 38 minut
10. 6. 105 – FILM O OSUDECH LIDICKÝCH DĚTÍ
PROFILM 2012. Délka: 55 minut
17. 6. BALADA O RŮŽI
Krátký ﬁlm Praha 1971. Délka: 12 minut
24. 6. LEŽÁKY 42. NEJDELŠÍ DEN JEDNÉ MALÉ VESNICE
Česko 2010. Délka: 90 minut

ROZJEĎTE S NÁMI NOVÝ SKLAD

BUŠTĚHRAD

SKLADNÍK (M/Ž)

Mzda po 3. roce

31 000 KKčč
30 HOD./TÝDEN

Nástupní mzda

28 000 Kč
Mzda po 1. roce

29 000 Kč
Mzda po 2. roce

30 000 Kč

Svozy z Kladna zdarma v době zapracování
Zapracování v Cerhovicích nebo Brandýse nad Labem

Posílejte CV na perso_bus@lidl.cz

kariera.lidl.cz

JIŽ
NYNÍ
NABÍRÁME!

Reklama tiskárny

VEŘEJNÁ KNIHOVNA LIDICE – INFORMACE
Režim provozu knihovny bude závislý na epidemiologické situaci a aktuálně
platných nařízeních. Prosíme čtenáře, aby sledovali vývěsku za výlohou
knihovny, kde budeme o provozním režimu a otevírací době průběžně
informovat. Jsme připraveni na donášky knih ke čtenářům, výdejní okénko i
individuální návštěvy čtenářů v knihovně. V případě zájmu či dotazů nás
neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese: knihovna.lidice@email.cz
Děkujeme za pochopení. Jirka Černý a Míša Indráková

Lidický zpravodaj č. 04/2021. Zdarma. Evidenční číslo: MK ČR E 10562. Vydavatel: Obec Lidice.
Náklad 260 výtisků, 12x ročně. Uzávěrka příštího čísla: 20. 04. 2021 Vychází měsíčně pro obec
Lidice. Periodický tisk územního samosprávního celku. Vydavatel: Obecní úřad, ul. 10. června
1942, čp. 161, 273 54 Lidice, tel. 312 253 083, email: lidice3@volny.cz, web: http://www.obeclidice.cz/. Místo vydání: Lidice Připravuje: Michaela Klapalová. Vaše příspěvky a reakce prosím
zasílejte: dozpravodaje@seznam.cz. Redakce děkuje za pochopení, že některé texty je třeba
upravit či zkrátit. Za původnost a obsahovou správnost ručí autoři článků. Publikované články
nemusí nutně vyjadřovat stanovisko OÚ či OZ Lidice. Redakce si vyhrazuje právo drobných
úprav textu.
NEPROŠLO JAZYKOVOU ÚPRAVOU. Předáno do tisku dne: 30.3.2021
Roznášku v obci zajišťují: Zastupitelé obce.
Tiskne: ABSOLUTNOWEB, Luděk Bartoš, Palackého 123, Hřebeč, 27345, Tel.:
+420 731 078 501, info@absolutnoweb.eu, www.absolutnoweb.eu

