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„TAKÉ“ NAŠE KRASNÉ LIDICE – PŘÍSTUPOVÁ CESTA DO PAMÁTNÍKU LIDICE
fotoreportáž Pavla Horešovského
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIDICE č. 18 /2013
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zapsala: Martina Toulcová

Na 18. veřejném zasedání zastupitelstva obce Lidice konaném dne 28. 06. 2013 bylo přijato toto
usnesení:
1.
Zastupitelstvo obce schválilo:
a)
doplnění programu
b)
per rolam ze dne 05. 06. 2013 – přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na vybudování
víceúčelového hřiště, schválení vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele
c)
per rolam ze dne 05. 06. 2013 – přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí (zateplení
MŠ, schválení výběrového řízení, výběrové řízení na rekonstrukci vnitřních prostor vč.
rozšíření vstupní části
d)
per rolam ze dne 05. 06. 2013 – schválení obecního znaku
e)
darovací smlouvu mezi obcí Lidice a Letištěm Praha, a.s. na peněžitý dar ve výši 150.000,-Kč
f)
nákup traktoru-sekačky
g)
převod nájemní smlouvy (Halbos, s.r.o.- na Ing. Václav Hanf- Halbos)
h)
smlouvu o dílo mezi obcí Lidice a Ing.Mgr.Evou Jeníkovou na vypracování koncepce
Revitalizace veřejného parku v centru obce Lidice
i)
výsledky nabídkového řízení na pronájem části pozemku p. č.434/1 za 10,-Kč za m2/rok – paní
Hotová
j)
žádost pana Zelenky o pronájem garáže
k)
žádost pana Zelenky na vytvoření jednoduché pěšiny nebo přírodního schodiště na svahu za
domem čp. 181 v ulici Starosty Hejmy
l)
žádost pana Alessandra Palma o porážku vzrostlých jehličnatých stromů v ulici Josefa
Štemberky před domem čp. 107 v době vegetačního klidu.
m)
zahrnutí svého území do územní působnosti akční skupiny Mas Přemyslovské střední Čechy a
přípravu integrované strategie (ISU) 2014-2020 na svém území
n)
žádost o finanční příspěvek ve výši 6.000,-Kč-štafetový běh
o)
smlouvu o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro
spotřebu elektrické energie a zemního plynu mezi obcí Lidice a společností Energie pod
kontrolou, obecně prospěšnou společností
p)
zadání výběrového řízení pro vytvoření Manipulačního řádu pro rybník Nervák
q)
zakoupení dvou vitrín (úřední deska)
r)
dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích závěrečný účet a
zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2012 bez výhrad
s)
výsledky výběrového řízení na vybudování víceúčelového hřiště v tomto pořadí:
Hřiště, s.r.o. Brno
Klika&Dvořák, s.r.o. Kladno
Techtex s.r.o. Praha
t)
nabídnutí odkupu drobné památky „Křížku“ rodině Rákosových
u)
smlouvy mezi obcí Lidice a společností Monlid Development s.r.o. o převodu technické
infrastruktury
v)
žádost paní Kohoutové o prodloužení nájemní smlouvy pro svatební salon – sklad
2.
Zastupitelstvo obce pověřilo:
a)
starostku obce podpisem smlouvy s Letištěm Praha, a.s. na peněžitý dar ve výši 150.000,-Kč
b)
starostku obce podpisem smlouvy s Ing. Mgr. Evou Jeníkovou na vypracování koncepce
Revitalizace veřejného parku v centru obce Lidice
c)
starostku obce podpisem smlouvy na pronájem části pozemku p. č.434/1 s paní Hotovou
d)
starostku obce uzavřením smlouvy s panem Zelenkou na pronájem garáže

Zpravodaj OÚ Lidice

e)

f)
g)
3.
a)
b)
4.
a)

srpen 2013

4

starostku obce podpisem smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst a
odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu se společností Energie
pod kontrolou, obecně prospěšnou společností
místostarostu obce podpisem smlouvy se společností Hřiště, s.r.o. na vybudování
víceúčelového hřiště
starostku obce podpisem smluv o převodu technické infrastruktury se společností Monlid
Development s.r.o.
Zastupitelstvo obce zamítlo:
cenovou nabídku na oplocení dětského hřiště firmy Ing.Václav Hanf-Halbos
snížení nájemného pro firmu Ing.Václav Hanf-Halbos
Zastupitelstvo obce souhlasilo:
se zahrnutím svého území do územní působnosti akční skupiny Mas Přemyslovské střední
Čechy a s přípravou integrované strategie (ISU)2014-2020 na svém území
Tomáš Skála místostarosta obce

PRODLOUŽENÍ OTEVÍRACÍ DOBY LIDICKÉ GALERIE OD 1. 7. DO 30. 9. 2013
Od 1. 7. do 30. 9. 2013 je prodloužena otevírací
doba Lidické galerie a tudíž i expozice 41.
ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy
Lidice 2013 do 18 hodin. Lidická galerie je
otevřena denně:
1. 7. - 30. 9. 2013 - od 10 do 18 hodin
1. 10. - 31. 10. 2013 - od 10 do 17 hodin

MATEŘSKÉ CENTRUM LIDIČKY text: Irena Přibylová za MC Lidičky
Milé děti a rodiče, léto je v plném proudu a snad ho všichni užíváte dle
svých představ a plníte si své prázdninové sny. My v Lidičkách léto nejen
užíváme, ale myslíme i na Vás, proto jsme pro Vás opět připravili program
– pokračujeme v prázdninovém provozu. Centrum bude i v srpnu fungovat
pravidelně v úterý a ve čtvrtek dopoledne od 9.30 hod. – 11.30 hod.
(Pouze v týdnu od 12. 8. do 18. 8. bude centrum mimo provoz). Jednotné
vstupné do centra je 20,- Kč.
Přijďte si pohrát do herničky, něco zajímavého si vyrobit nebo si s dětmi zacvičit. I v srpnu
se těšíme na Vaši návštěvu!
Program MC Lidičky na SRPEN 2013 Volná herna + možnost výtvarného tvoření nebo
malování 9:30 – 11:30 hod. každé úterý, tedy v následujících dnech:
6., 20. a 27. 8. Volná herna + možnost cvičení rodičů s dětmi (od 9:30) 9:30 – 11:30 hod.
každý čtvrtek, tedy v následujících dnech:
1., 8., 22. a 29. 8. 2013
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SPLNĚNÍ SNU PO 50 LETECH...
aneb co přinesla e-mailová pošta do naší knihovny a do redakce Zpravodaje
• Dobrý den,
17. června 2013 bylo 50 let od navštívení Valentiny Těreškové ve Vaší obci,
kde kladla věnce k památníku.
Tehdy jsem byla s bratrem a rodiči na dovolené a putovali jsme po republice
za Valentinou z Prahy do Karlových Var.
Při kladení věnců v Lidicích, kde jsme stáli, po pravé straně hrobu celá rodina, a tak jsme
byli s Valentýnou vyfoceni, to vím od dívčiny, která bydlela v ulici mých rodičů a přinesla
nám to tehdy ukázat.
Tehdy ještě nebylo možno si to okopírovat a v knihovně jsem to nesehnala.
Nyní po 50 letech jsem si to připomněla a řekla jsem si, že bych to mohla sehnat a dát
na čelní stranu alba tatínkovi k 85. narozeninám.
Byla to brožura menší než formát A4, pokud si dobře vzpomínám, tak byla Valentina
na čelní straně v červené halence a možná tam bylo psáno Vítej...nevím...
Prosím, není tato brožura ve Vaší knihovně? Nebo nevíte, kde bych ji mohla sehnat?
Děkuji. MUDr. Božena Slámová (21. 6. 2013)
• Dobrý den, paní Slámová,
z rozhlasu jsem se dozvěděl o výročí letu do kosmu Valentiny
Těreškovové. Děkuji vám za připomenutí návštěvy Valentiny v Lidicích. Byl jsem zde také,
bylo mi tehdy 17 let. Bydlel jsem v sousedním městě Buštěhrad a popletl jsem si hodinu
návštěvy a přišel jsem o hodinu dříve, postávalo na parkovišti několik lidí. Jenže když se
přiblížila hodina návštěvy, tak se najednou sešlo tolik lidí, že jsem byl rád, když jsem
Valentinu Těreškovou zahlédl, jak vystupuje v modrém oblečení z auta a pak nastal
mumraj, lidé se hnali mimo chodník po trávě až ke společnému hrobu, tam už jsem se
nedostal. O brožurce nevím, v naší knihovně takový dokument nemáme. Snažil jsem se
něco vyhledat na internetu, ale nic jsem nenašel. Nevím, jak bych vám jinak poradil,
abyste mohla svého tatínka potěšit. Nejlepší by bylo obrátit se na:
Informační služby Středočeské vědecké knihovny v Kladně
Pracoviště informačních služeb
Kladno, ul. Gen. Klapálka 1641 (hlavní budova knihovny – 1. patro, telefon: 312 813 122,
e-mail: is@svkkl.cz
Z Lidic zdraví, Zdeněk Fous (21. 6. 2013)
• Dobrý den,
tak již mám nejen foto ze zemské knihovny od spolužačky, ale i objednanou
publikaci z antikvariátu.
Děkuji moc za pomoc! Mám z toho velkou radost a věřím, že i tatínek bude překvapený.
Moc děkuji. B. Slámová (2. 7. 2013)
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• Dobrý den, mám radost z radosti druhého, jsem rád, že se to tak hezky podařilo. Přeji vše dobré
vašemu tatínkovi i vám.
Zdraví, Zdeněk Fous z Lidic (2. 7. 2013)
• Dobrý den, pane Fous,
tak jak jste se rozhodl s tím článkem do Vašich novin? Bude to stačit
okopírovat naše dopisování?
Dnes jsem Vám odeslala celou brožuru, ve které je naše foto, objednala jsem to pro Vás
na památku, že jste mi tak pomohl.
Děkuji za Vaši ochotu a přeji krásné léto a dovolenou. MUDr. Božena Slámová (8. 7. 2013)

V Lidicích položila první kosmonautka světa provázena generálporučíkem Kamaninem, ke
kříži s trnovou korunou věnec se stuhami: „Lidickým obětem německého fašismu Valentina“
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JUBILANTI V SRPNU
Marie Šupíková

22. 8.

81 let

Jiřina Krausová

24.8.

81 let

Vážené jubilantky, přejeme vám pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti do dalších let.

PODĚKOVÁNÍ zaslaná do redakce Zpravodaje OÚ Lidice
• Milý Zdeňku, jestli je to možné ráda bych přes Zpravodaj OÚ Lidice poděkovala lidickým
pamětníkům paní Cábové, Šupíkové, Rýmonové a panu Horešovskému, že jsem s nimi mohla jet
do škol na besedy o Lidicích.
• A druhé poděkování patří Gábině Havlůjové, že darovala do lidické knihovny brožurku o paní
Napravilové. Děkuji.
Kateřina Hládková

Beseda s Lidickými v Teplicích – foto: Pavel Horešovský

VÝTVARNÉ SETKÁNÍ SE SENIO RY NA TÉMA LIDICKÝ RŮŽO VÝ SAD
Památník Lidice nabízí
výtvarné setkání pro seniory,
tematicky zaměřené
na Lidický růžový sad. Seminář není zaměřen,
jak by se mohlo zdát z jeho názvu, pouze na
výtvarné aktivity. Jeho účastníci budou mít
příležitost se
s odborným lektorem seznámit s historií
růžového sadu, jeho skladbou a odbornou péčí
o rostliny. Následně si vyslechnou přednášku
s obrazovými ukázkami z historie evropského
květinového zátiší, na kterou naváže prohlídka
Lidické sbírky výtvarného umění. Při této dílně
si budou moci buď vyzkoušet základy techniky
akvarelu, nebo si vybrat jednoduché skládání
prostorových květin
ze sušených okvětních lístků. Celková délka
programu je zhruba 3 hodiny, přičemž je z této
doby věnováno 45 minut prohlídce růžového

sadu s výkladem, 60 minut přednášce
o evropském květinovém zátiší spojené
s prohlídkou Lidické galerie a 90 minut aktivní
výtvarné a rukodělné tvorbě.
Poplatek za program činí 100,- Kč. V této ceně
je zahrnut vstup do expozice muzea i Lidické
galerie, výtvarné pomůcky a lektorská činnost.
Poplatek nezahrnuje cenu za dopravu
a stravování.
Doporučené vybavení: pracovní oblečení
na výtvarnou dílnu.
Podmínka konání semináře: účast alespoň
5 zájemců musí být nahlášena s ohledem na
zajištění odborných lektorů nejméně 14 dnů
předem vedoucímu oddělení vzdělávání
Mgr. Karlu Špeciánovi buď telefonicky na tel.
739 690 566 nebo e-ailem:
specian@lidice-memorial.cz

Zpravodaj OÚ Lidice

srpen 2013

8

SOUTĚŽ ERA STAROSTA ROKU 2013
text: Petra Radová a Irena Přibylová (MC Lidičky), ilustrační foto z internetu
starostku naší obce, paní Veroniku Kellerovou,
do soutěže přihlásíme a tak jsme také
za spolupráce a podpory mnoha z Vás, občanů
Lidic, učinily (přihláška byla podána v den
uzávěrky 12. července 2013). Velkou roli
v našem rozhodování hrála nejen osobnost paní
starostky a viditelné změny v naší obci, ale také
skutečnost, že případné vítězství by zviditelnilo
Lidice nejen díky historii – naopak by bylo
potvrzením toho, že Lidice žijí, jdou dál
a alespoň touto formou by došlo k ocenění
práce celého zastupitelstva Lidic.
Nezbytnou součástí přihlášky bylo získání
alespoň 20 podpisů občanů Lidic, kteří
s nominací paní starostky souhlasí. Velmi
příjemná je skutečnost, že i přes krátký čas,
který jsme na celou akci měly a „nepřízeň“ doby
Vážení a milí sousedé, začátkem července jsme dovolených, svým podpisem paní starostku
se dozvěděly o konání soutěže Era Starosta
podpořilo 104 obyvatel Lidic! Soudíme, že
roku, kterou vyhlásily Nadace Via a Era.
vzhledem ke všem okolnostem je to velmi pěkný
Záměrem soutěže je vyzdvihnout starosty
výsledek a jak již v tuto chvíli víme, naší paní
a starostky malých obcí (tj. obcí do 2000
starostku také velice potěšil. Přihláška je tedy
obyvatel), kteří dbají o jejich vyvážený rozvoj,
podána a v září se dozvíme, zda paní starostka
cíleně a neotřele zapojují veřejnost
postoupila do dalšího kola soutěže. Nyní nám
do rozhodování o obecních záležitostech
nezbývá, než držet palce. Už v tuto chvíli je
a budují podmínky pro rozvoj společenského
pro nás ale jedno velké vítězství to, že jsme
a kulturního života. Za vítězství v soutěži pak
dokázali společnými silami pracovat na stejné
starosta pro svou obec obdrží 250 tis. Kč.
věci a to bez ohledu na věk, vzdělání, profesi…
Po společné debatě jsme se rozhodly, že
A to je báječné a obdivuhodné!
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vám všem poděkovala za Vaše podpisy, kterými jste
podpořili návrh do soutěže „Starosta roku“.
Když jsem se po návratu z dovolené o této akci dozvěděla a uslyšela, kolik lidí mě přišlo
podpořit, upřímně musím přiznat, že jsem byla moc dojatá a měla jsem i slzy v očích.
Ale zároveň bych chtěla na tomto místě zdůraznit, že bez práce celého zastupitelstva
bychom spoustu věcí a akcí nemohli uskutečnit a rozhodně je důležitá teamová práce.
Také bych chtěla poděkovat paní Petře Radové a paní Irence Přibylové, maminkám
z MC Lidičky, které vše vymyslely a zorganizovaly.
Všem Vám moc děkuji a jsem ráda, že mohu být starostkou v takovéto obci a s úžasnými
obyvateli. A i když to nedopadne, za nominaci a vaši podporu jsem vděčná a vážím si ji.
Vaše Veronika Kellerová
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Fotografie z výstavy KVĚTY 11. - 14. 7. 2013 LYSÁ NAD LABEM
text i foto: Mgr. Karel Špecián, pedagogický pracovník Památníku Lidice

Přeji hezký den, ve středu 10. července jsem
dovezl nachystané růže na výstaviště do Lysé
nad Labem. Oficiální snímky z prvního dne
přislíbila zaslat paní Loudová z ČZS, ale v pátek
12. července jsem se sám opět vypravil
na výstaviště, abych vše viděl naživo,
za přítomnosti návštěvníků. S malou výhradou,

týkající se přílišného zakrytí jednoho banneru,
byly růže podle mého názoru naaranžovány
a popsány velmi poutavě. Měl jsem docela
problém vystihnout okamžik, kdy mi některou
růži, kterou jsem chtěl vyfotografovat,
nezakrýval zájemce. Protože v sousedství byly
lilie, měli jsme „těžkou konkurenci“.

9

Zpravodaj OÚ Lidice

srpen 2013

10

Svůj strom si už můžete pokácet bez běhání po úřadech
informace převzata z oficiálního webu obce Lidice – http://www.obec-lidice.cz/
zahrádkářských osadách, přestože v nich
trvalý pobyt osob není vyloučen, a také
zahrady ohraničené pouze živým plotem.
● Památné a jinak významné stromy
Ačkoli se možnost kácení stromů na
vlastním pozemku značně uvolnila, existují
výjimky, kdy jen tak kácet stále nelze.

● Jestliže vám na zahradě překáží strom,
kterého se potřebujete zbavit, a dosud jste
to odkládali kvůli nepříjemnému papírování,
od 15. července můžete začít kácet
bez správního řízení.

● Týkají se dřevin, jež jsou součástí
významného krajinného prvku či stromořadí,
anebo jsou vyhlášeny jako památný strom.
Speciálně památný strom lze kácet jen
ve veřejném zájmu, například je-li
v havarijním stavu.

● Umožňuje to novela vyhlášky o ochraně
dřevin a povolování jejich kácení
(č. 189/2013 Sb.).

● Vydržte do vegetačního klidu
Ačkoli vám od 15. července již nikdo nemůže
mluvit do záměru pokácet strom na vlastní
zahradě, měli byste respektovat alespoň
přírodní zákonitosti.

● Jestliže váš pozemek splňuje potřebné
podmínky, můžete si na něm stromy kácet
podle svých potřeb.

● Je obvyklé, že se stromy kácejí v období
vegetačního klidu, který začíná od 1. října
a končí 31. března.

● Než však skočíte po pile nebo sekeře,
ujistěte se, že vaše zahrada splňuje
podmínky pro volné pokácení dřevin.

● Kácet v této době je i praktičtější, protože
stromy jsou bez listů a tedy lehčí. Také
nejsou už plné mízy, čili vlastní práce je
čistší.

● Zahrada je v materiálech ministerstva
definována jako „veřejnosti nepřístupný,
stavebně oplocený pozemek u bytových a
rodinných domů v zastavěném území obcí“.
● Všechny tyto vlastnosti musí zahrada
splňovat současně.
● Za zahradu podle novely vyhlášky nejsou
považovány např. pozemky v

● V době vegetačního klidu především však
neponičíte hnízda ptáků na stromě
a nevyrušíte je při hnízdění nebo při péči
a mladé, což je trestné.
***(Zákon zakazuje úmyslně poškozovat
nebo ničit hnízda ptáků, vyrušovat ptáky
zejména během rozmnožování a odchovu
mláďat, pozn. red.)
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BĚŽELI UCTÍT MUČEDNÍKY
Převzato: autor František Vonderka, DOBA seniorů, č 7/IX ROČNÍK ČERVENEC 2013
foto: Ing. Ančo Marinov, Památník Lidice

je sobota 8. června 2013 dopoledne. Před
Gymnáziem Kladno na náměstí Edvarda
Beneše je rušno. Ačkoliv není vyučování, do
školy se sházejí lidé. Většinou zdejší studenti,
ale i lidé středního věku i senioři. Procházejí
dvorkem a v chodbě budovy u stolku se zapisují

do listin a dostávají startovní čísla. Zájem je
velký, a protože je venku hezky, stůl se
přesouvá na nádvoří. V půl jedenácté tu bude
odstartován Manifestační závod míru Kladno –
Lidice. Jeho účastníci tak uctí všechny oběti
brutálního zločinu, který se stal před 71 lety.

Zpravodaj OÚ Lidice
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Do cíle tak přiběhne více než padesátka těch,
kdo myšlenku manifestačního běhu podpořili
i osobní účastí. Mezi nimi i z nejaktivnějších
organizátorů běhu, předseda krajské organizace
SD ČR. Je svými 69 lety i jeho nejstarším
účastníkem (viz foto při pokládání kytice květů).
A kdo byl nejmladších z žen na trati?
Devatenáctiletá studentka Gymnázia Kladno
(startovní číslo 37) Martina Miková z Lidic,

Oradourské ulice (viz velká fotografie).
Všechny účastníky v cíli vítala i starostka obce
Lidice Veronika Kellerová. Společně pak položili
kytici květů u pomníčku lidické tragédie.
Těm, kdo viděli nadšení účastníků i těch, co
Manifestačnímu běhu míru Kladno – Lidice
vyjádřili své sympatie, je už dnes jasné, že
z běhu se stane regulérní závod a ze závodu
pak tradice.

INZERÁT ZPRAVODAJE

STAVEBNÍ ČINNOST

e.mail: domonta.petr@seznam.cz

PROVÁDÍME
VEŠKERÉ
STAVEBNÍ PRÁCE
• rekonstrukce bytových jader, likvidaci sutin,
rekonstrukce bytů a domů, rekonstrukce
koupelen, obklady a dlažby, zdění příček,
omítky, štuky, keraštuky, sádrokartonové
konstrukce, zateplení fasád, zdění plotů,
zámkové dlažby

Petr Chalus, ul. 10. června 1942, čp. 31, Lidice, tel 603 76 99 48, IČ 624 33 202

Svoz kontejnerů na velkoobjemový a nebezpečný odpad
V roce 2013 bude v sobotu 14. září od 8.00 do 11. 00 hodin.
1. stanoviště ulice Tokajická parkoviště před MŠ od 8.00 do 8.45 hodin
2. stanoviště ulice Oradourská poblíž čp. 158 od 9.00 do 9.45 hodin
3. stanoviště ulice Josefa Stříbrného poblíž separovaného odpadu 10.00 11.00 hodin
Kontejner na nebezpečný odpad bude přistaven pouze v ulici Tokajická.
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JAN KUBIŠ - 100 LET NÁRODNÍHO HRDINY - DOLNÍ VILÉMOVICE
text i foto: Ing. Miroslav Kaliba

Malá obec na Vysočině, nedaleko Třebíče
jakých je v České republice mnoho slavila
24. června 2013 významný den. S malou
skupinkou z Lidic, s paní Miloslavou Kalibovou,
jejími dětmi a zástupci 3. generace, Šárkou
Kadlecovou a Klárou Kalibovou jsme byli u toho.
V sobotu 22. června 2013, po dlouhém roce
příprav a oprav, se v Dolních Vilémovicích,
u příležitosti 100. výročí narození Jana Kubiše
(nar. 24. června 1913) otvíral opravený
a zrekonstruovaný rodný dům místního rodáka
a národního hrdiny Jana Kubiše;
plk. Československé armády In Memoriam.
Výlet do Dolních Vilémovic byl i díky příznivému
počasí pro celou naši skupinku z Lidic velmi
příjemný. Cestou jsme se zastavili na zámku
ve Velkém Meziříčí a v Telči u románské
katedrály a na prohlídce židovského města,
unikátního urbanistického celku, který je jednou
z významných památek UNESCO.
Cílem naší cesty však byly Dolní Vilémovice.
Dolní Vilémovice, malá vesnice na Vysočině,
s 398 obyvateli, nás přivítali krásným počasím
a na náměstí před obecním úřadem vojenským
táborem historických nadšenců, kteří připravili

Zpravodaj OÚ Lidice
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ležení v duchu anglického vojenského tábora se
stany pro vojáky, sanitním stanem a stany
štábního velení, vše doplněné originální
historickou výzbrojí a běžnými doplňky z
vojenského života.
Na náměstí bylo zaparkováno mnoho
vojenských vozidel z 2. světové války i výzbroj
Čsl. Armády po válce. Na Obecním úřadě se
paní Miloslava Kalibová s členy 3. generace
setkala s paní starostkou Jitkou Boučkovou,
které předala několik dárků a knihy o Lidicích. V
neformálním rozhovoru si připomněly i vztah
mezi hrdinským činem Jana Kubiše a osudy
Lidic a Ležáků, které po atentátu na Heydricha
následovaly.
V současné době je v patře Obecního úřadu
stálá výstava ze života Jana Kubiše před
válkou, v období okupace i v anglickém
výcvikovém táboře a také plno dokumentů z
krutých událostí, které následovali po atentátu
na Heydricha, dokumenty z represí v celé široké
rodině Kubišových, v obci Dolní Vilémovice i v
okolních obcích.
Slavnostní vzpomínka nedožitých
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100. narozenin byla zahájena otevřením
zrekonstruovaného rodinného domu Jana
Kubiše, setkáním vybraných hostů a krátkým,
neformálním projevem paní starostky Jitky
Boučkové. Paní starostka zavzpomínala na
minulá léta, kdy přišli s myšlenkou obnovy
rodného domu, na spolupráci mnoha lidí při
obnově, i na shánění financí na přípravu a
obnovu, dobrovolných brigádnických akcí i na
objev skrýše s dokumenty ze života Jana
Kubiše, které jsou dnes součástí expozice. Ve
svém projevu vyzdvihla úsilí stavební firmy pana
Hádlíka, který celou rekonstrukci organizoval a
kvalitně provedl.
Rodný dům je nevelké stavení, které se skládá
ze tří místností, stodoly a staveb dvorního
hospodářství a malého dvorku. Prostory jsou
nově upraveny, v několika místnostech, ve stáji,
vstupní chodbě jsou zrekonstruovány původní
konstrukce krovu, žlabů pro dobytek, cihelných
stěn a podlahových dlaždic. Jednoduchá
expozice v několika vitrínách připomíná život
Jana Kubiše včetně originálních dokumentů z
nálezu z letošního jara, které se našly pod
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podlahou schodiště až v závěru rekonstrukce.
Na stěnách místností je množstvím velkých
fotografií dokumentujících život Jana Kubiše a
Josefa Gabčíka, zvětšených z dobových a
zachovaných fotografií z pozůstalosti.
Expozice ještě není úplně dokončená. Při
přátelském setkání hostů v obecním úřadě se
paní Kalibová setkala i s brigádním generálem
Jaroslavem Klemešem - posledním žijícím
parašutistou, který seskočil na území
protektorátu.
Při následném oficiálním otevření rodného
domu byly proneseny projevy před domem Jana
Kubiše, u jeho zatím nedokončené busty, kde
před nastoupenými jednotkami České armády,
historických oddílů Československé armády ve
Velké Británii a organizovaných spolku z okolí a
kraje Vysočina a mnoha uniformovaných
pamětníků byly položeny věnce a proneseny
slavnostní projevy. Před rodným domem byla na
provizorním podstavci vystavená ještě ne úplně
dokončená hliněná busta Jana Kubiše, autora
Stanislava F. Müllera, který ji ještě před
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zahájením ceremoniálu musel několikrát ovlažit
rozprašovačem, aby hlína teplem nepopraskala.
Dokončení busty a její odlití ještě čeká na
doplnění finančních prostředků do nově
vyhlášené sbírky.
Slavnostní setkání dále pokračovalo neformálně
ukázkou bojového výcviku jednotek ve Velké
Británii, prohlídkou bojové techniky ve
vojenském ležení a vystoupení skotského
dudáckého sboru The Rebel Pipers, který
jednotlivé akce odpolední pietní vzpomínky
hudebně propojoval.
Odpoledne byla oficiální část ukončena
položením věnců u památníků padlým v obou
válkách a u desky příslušník rodiny Kubišových,
kteří byly po atentátu vyslýcháni a zavražděni.
Důstojným rámcem této pietní vzpomínky byl
doprovod skotské dudácké kapely a přelet
bojového vrtulníku z nedaleké Letecké základny
v Náměšti nad Oslavou a vypálení čestné salva
příslušníky historické jednotky.
A podvečerní setkání ještě pokračovalo
nástupem pěší roty aktivních záloh plk. Jana
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Kubiše, projevem paní starostky a vystoupení
z mála, které tato země má, by si to býval byl
zástupce z obce Rajecké Teplic rodiště Josefa
zasloužil.
Gabčíka, tanečním vystoupením žáků z místní
Paní starostce Jitce Boučkové a celému vedení
školy a hudebním vystoupením vojenského
Obecního úřadu je však nutno poděkovat
uměleckého sboru Ondráš. Setkání v Dolních
za vše, za velkou péči s jakou se jí i bez
Vilémovicích při pietní vzpomínce na jednoho
veřejných peněz podařilo celou akci připravit.
z našich velkých hrdinů, setkání s paní
starostkou Jitkou Boučkovou i celá pietní
Janu Kubišovi, plk. In Memoriam, čest a sláva.
vzpomínka byly velmi milá a příjemná a budeme
na ní dlouho vzpomínat.
Sbírkou na obnovu rodného domu byly vybrány
Snad jediný nedostatek toto příjemné a milé
základní prostředky na rekonstrukci rodného
odpolední setkání mělo, naprostá absence
domu, na dokončení úprav domu a vnitřní
našich vyšších vládních představitelů a neúčast expozice a odlití konečné podoby busty
ministra obrany a náčelníka generálního štábu
plukovníka In Memoriam, Jana Kubiše z bronzu
České armády. Takovýto válečný hrdina, jeden
budou potřeba ještě další finanční prostředky.
● Příspěvky je možné zaslat na číslo veřejné sbírky na rekonstrukci rodného domu Jana
Kubiše 107-5042250297/0100 KB Třebíč.
V případě vaší návštěvy Vysočiny neopomeňte zajet i do Dolních Vilemovic, kde Vás rádi uvítají
a v domě čp. 17, naproti domu Jana Kubiše, si můžete zapůjčit klíče od domu, popř. kontaktovat
obec Dolní Vilémovice. Větší skupiny po předchozí tel. domluvě na 724189755.
• VZPOMÍNKA Z DĚTSTVÍ. Když jsem byl malý kluk a ještě neuměl číst, tak jsem si prohlížel knížku
Jaroslava Andrejse „Za Heydrichem stín“, kterou moje maminka koupila v roce 1946 v papírnictví
U Humlů, naproti buštěhradské poště. Znal jsem jména všech parašutistů zpaměti. Jednou ke mně
přišla teta Blažena, která bydlela v Třebusicích, ale přivdala se od Třebíče, kde strejda Jaroslav
před válkou vojákoval. Ukázala mi na fotografii štábního kapitána Jana Kubiše a řekla mi, že s ním
chodila do stejné školy. Byl jsem na ní hrdý, že znala osobně statečného vojáka - hrdinu.

• VZPOMÍNKA Z KNIHOVNY. Byla neděle 26. září 2006 a já jsem byl odpoledne v knihovně, abych
si připravil nové knížky na půjčovní den. Přes výlohu jsem zahlédl, že na parkovišti zastavilo auto
a vyšly z něho tři osoby. Žena, muž, a kdo mě na první pohled nejvíce zaujal, „černoch, podle
kolárku farář“. Ale v Lidicích lze potkat běžně cizince. Všichni prošli kolem knihovny, nahlíželi
do výloh, ale pokračovali k restauraci. Asi za půl hodiny se všichni vraceli a klepali na dveře. Otevřel
jsem a muž mluvící česky se mi představil, že se jmenuje Jan Kubiš a je evangelický farář
na Slovensku, (myslím, že v Košicích) a vzal sebou zahraniční přátele do Lidic, se kterými se potkal
na Mezinárodním církevním semináři v Praze. Řekl mi, že je synem Rudolfa Kubiše a synovcem
„atentátníka“ Jana Kubiše. Jeho otec zahynul v Mauthausenu. Ptal se mě, zdali neznám lidickou
ženu paní Annu Nešporovou rozenou Horákovou, prý se s ní často setkával na besedách. Rád by jí
navštívil, jestli bych mu mohl poradit, kde bydlí. Mlčky jsem ho vyvedl před výlohu, protože ve
výloze viselo parte paní Nešporové, která zemřela v tomto týdnu 20. září. Vysvětlil jsem mu, kde
paní Nešporová bydlela, a řekl jsem, že jsme se znali velice dobře. Ona s námi jezdila lyžovat
na hory a od všech dětí lyžařského výcviku na Božím Daru a v Bedřichově, si vysloužila přezdívku
„Vlídné slovo“. Ještě jsem zahlédl, že auto odjelo Tokajickou ulicí směrem k Nešporovům. Ale nikdy
jsem se už nedozvěděl, jestli Tondu a jeho rodinu pan Kubiš s přáteli navštívil.
Text: Zdeněk Fous
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Něco z historie 1. ročníku Mezinárodní internetové soutěže Lidice pro 21. století

DEN PLNÝ SOUČASNÉ RADOSTI
Slunce babího léta zalévalo ve čtvrtek 14. září
roku 2006 lidickou pláň a také modravá obloha
napovídala, že nastává příjemný čas očekávání.
Za pár okamžiků totiž dojde – a kde jinde než
na základech někdejší školy na pietním území –
ke slavnostnímu vyhlášení výsledků prvního
ročníku vědomostní a literární soutěže nazvané
Lidice pro 21. století, kterou připravuje
Památník Lidice, příspěvková organizace
Ministerstva kultury ČR, a Vojenský historický
ústav Praha.
Pět set čtyřicet pět žáků základních a středních
škol, z toho 311 dívek a 234 chlapců, kteří se
od konce března prvního ročníku zúčastnili, už
měli soutěž za sebou, také porota už rozhodla

o nejúspěšnějších a výsledky zveřejnila, ale
nadcházející okamžiky jsou přesto plné
vzrušení, jako vždy, když se lidé sejdou
ke společně prožívané radosti.
A bylo s kým ty chvíle užívat! Vždyť do Lidic
přijelo kolem tří set návštěvníků, finalistů
soutěže, žáků z okolních škol, pedagogů, rodičů
a dalších hostů, kteří už tleskají Kristýně
Greňové ze ZŠ Cyrila Boudy v Kladně, vítězce
I. kategorie, zahrnující jedenácti až čtrnáctileté,
a taky Romanu Hájkovi z Gymnázia Kladno
(viz fotografie), který získal první místo ve
II. kategorii, určené patnácti až osmnáctiletým.
A stovky přítomných zdraví i další, kteří se
umístili na druhých a třetích místech...

● Vážení čtenáři, rád bych vám vysvětlil, jak souvisí tato „stará“ zpráva Památníku Lidice
z 1. ročníku Mezinárodní internetové soutěže Lidice pro 21. století s následujícím článkem
na straně 18 – 19. Začátkem června 2013 se přihlásil Zdeňku Fousovi Roman Hájek, student
doktorandského studia Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, že by s ním chtěl
napsat článek do kladenského kulturního měsíčníku KAMELOT. Dohodli se na setkání
24. června 2013 u Zdeňka na zahrádce. Zdeněk prvně poznal Romana jako pomocník poroty
při 1. vědomostní soutěži. Rozhodl jsem se příspěvek zařadit i přes zdráhání Zdeňka, a to
abych zviditelnil záslužnou práci Památníku Lidice, který připravuje zajímavé a naučné
programy i soutěže pro děti a studenty středních škol. Výsledky snažení PL se již dostavují.
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ZDENĚK FOUS SVÁZANÝ S LIDICEMI
Založil Divadélko U Zvonu. Nyní pátrá po ženách s křestním jménem Lidice
text určený pro kladenský kulturní měsíčník KAMELOT: Roman Hájek
Když se u něj v jedenácti letech poprvé projevila
vážná porucha imunitního systému, změnil se
Zdeňku Fousovi život. Musel se vzdát svých
sportovních koníčků – a postupně začal
prohlubovat svůj zájem o divadlo. Jako dítě se
sice sám bál vystupovat na jevišti, ve školním
souboru buštěhradské školy ale našel uplatnění
jako kulisák. Z této zkušenosti a z dovedností,
jež mu vštípila jeho třídní učitelka Jitka Gálová
(Buriánová), později vycházel, když zakládal
vlastní divadelní kroužky, mezi kterými bylo
i dodnes fungující kladenské Divadélko U
Zvonu. Od roku 1999 působí jako knihovník v
Lidicích a podílí se na rozvoji jejich historického
odkazu – mimo jiné tím, že po světě pátrá po
ženách pojmenovaných v návaznosti na výzvu
„Lidice Shall Live“ stejně jako obec.
Lidice se ostatně prolínají jeho osudem od
raného dětství. Jeho otec měl totiž v letech
před druhou světovou válkou v obci truhlářskou
živnost a dojížděl ze sousedního Buštěhradu
na kole. V roce 1938 měl dojednanou koupi
staré stodoly od pana Štěpána Kotmela, kde si
chtěl otevřít svou truhlářskou dílnu a vybudovat i
byt. Z dohody ale nakonec sešlo, a tak se vrátil
do dílny svého mistra v Buštěhradě. „Jako
malého (jsem ročník 1946) mě pak brával na
pietní území a ukazoval mi, kdo kde bydlel. Už
tehdy jsem si uvědomoval, že stačilo málo a
táta by byl jednou z obětí nacistického teroru –
a já bych tu pak vůbec nebyl. Proto pro mě
Lidice vždycky byly něčím výjimečným a proto
také, když jsem v sedmdesátých letech dostal
možnost se sem s celou naší rodinou
přestěhovat, jsem hledal něco, čím bych tu mohl
být užitečný, čím bych vyjádřil svoje poděkování
či pokoru,“ vzpomíná Zdeněk Fous s odstupem
let. Zmiňovanou možnost uplatnění našel
poměrně rychle v práci s místními dětmi, které
postupně od drobných hříček na zahrádce
u ohně s kytarou vedl k divadelním prknům.
Pomohlo mu k tomu i zázemí kulturního domu

(dnešní Lidická galerie), kde začaly děti z jeho
kroužku Rosomáci postupně zkoušet stále
náročnější věci. Od jednoduchých scének se
přes maňáskové divadlo propracovaly postupně
až k hodinové pohádce v kulisách. „Oficiálně
jsme patřili pod Dům pionýrů v Kladně a já tu
vlastně navázal na to, co jsem se sám naučil
coby dítě v buštěhradském kroužku, který vedla
Jitka Gálová. Snažil jsem se vždy děti vést
k vzájemnému respektu a spolupráci – což jsou
kvality, které divadlo umí rozvíjet a neztratí se
ani v běžném životě. A chtěl jsem, aby v tom
hledaly radost, dávaly do toho něco ze sebe.“
Rozvíjející se činnost, k níž se přidaly i
pravidelné výjezdy na soustředění a zájezdová
představení, však zastavila dlouhodobá nemoc
Zdeňka Fouse. Poté, co se z vedení kroužku
musel stáhnout, nenašel se nikdo, kdo by na něj
úspěšně navázal. On sám se po zotavení
přestěhoval s přítelkyní do Kladna a začal
pracovat jako údržbář na škole v Žilině. Jenže to
netrvalo příliš dlouho a divadlo si jej opět našlo.
Právě do té doby spadají kořeny Divadélka
U Zvonu.
„Všiml jsem si, že na tamní schodiště by šlo
jednoduše natáhnout oponu a vytvořit neobvyklý
divadelní prostor. Tak jsem vedle údržbářství
začal zase pracovat s dětmi a založili jsme
divadelní kroužek. A protože byl na chodbě
starobylý zvon ke svolávání žactva, říkali jsme
si Divadélko U Zvonu.“ V roce 1991 se tu hrála
první představení, o rok později měla premiéru
pohádka Strašidlata Libora Dobnera. „Shodou
náhod nás pak viděli lidé z kladenského
střediska Labyrint, které nahradilo Dům pionýrů,
a nabídli nám jako herní prostor Malou scénu.“
To byl začátek cesty k tomu, aby se Divadélko
U Zvonu stalo zájmovým útvarem Labyrintu a
plně se přesunulo do Kladna. „Hráli jsme vlastní
repertoár, měli vlastní hudbu a souborem prošly
i velmi šikovné děti, které se v životě neztratily –
Michal Zelenka z Lidic hrál v Činoherním klubu
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a další třeba Adéla Zejfartová hraje dnes
v Semaforu, Tomáš Černý je redaktor Českého
rozhlasu, Lenka Novotná hraje v Divadle V.A.D.,
Marta Hanfová z Lidic je operní pěvkyně,
Kamila Šmejkalová hraje v divadle J. K. Tyla
v Plzni apod.To mně dělá velkou radost!“ Ještě
větším úspěchem je to, že Divadélko funguje
dodnes, přesto, že v roce 2002 z něj Zdeněk
Fous musel opět kvůli zdravotním potížím
odejít. Vesměs jej dnes vedou jeho někdejší
členové, s nimiž je i dnes stále
ve spojení. Po svém kladenském působení se
Zdeněk Fous vrátil plně zpět do Lidic. Vedle
práce knihovníka převzal v roce 2006 vydávání
obecního měsíčníku (Zpravodaj OÚ Lidice), díky
němuž zůstal v kontaktu se světem i v době,
kdy kvůli oslabené imunitě byl opět dlouhodobě
upoutaný na lůžku. Právě práce pro obec – a do
jisté míry i shoda náhod – jej přivedla i k
nesmírně pozoruhodnému úkolu. Když se
natáčel film Lidice, chtěli jeho tvůrci najít ženy,
jež mají křestní jméno shodné se jménem obce.
Především krátce po vyhlazení obce,
v souvislosti s výzvou Sira Barnetta Strosse
Lidice Shall Live! (Lidice budou žít!), šlo o
vyjádření podpory Československu a křestní
jméno Lidice dostaly stovky žen převážně v
Latinské Americe. Nebylo nicméně zcela jasné,
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zda je toto jméno živé i dnes. „Hledání Lidic
ve světě do značné míry umožnil až Facebook.
Zprvu jsem moc nevěřil, že by to mohlo nějak
fungovat, ale když jsem do něj zadal jméno
obce, začaly se postupně objevovat profily
Kubánek, Ekvádorek, Mexičanek, Brazilek
a dalších nositelek tohoto křestního jména.
Mám nějaké znalosti španělštiny, byť nijak
oslnivé, tak jsem sesmolil takový stručný dopis
a oslovil jsem je,“ vzpomíná Zdeněk Fous na
začátky svého pátrání. (Učil jsem se v roce
1970 španělsky jako samouk, více rozumím
psanému textu než mluvenému slovu).
Po více jak třech letech je dnes v kontaktu se
160 ženami, hlavně z Latinské Ameriky kde má
jméno Lidice punc exotičnosti. (Ale některé už
žijí i v Evropě, USA i Kanadě). Zajímavé je, že
prostřednictvím Zdeňka Fouse se mnohé vůbec
poprvé dozvěděly o tragickém osudu obce.
„Protože jsem je oslovoval přes Facebook, za
pomoci skvělých fotek ze současné obce od
„lidického dítěte Pavla Horešovského, jsou to až
na jednu výjimku ženy mezi dvaceti a čtyřiceti
lety, (dvě dívky jsou školačky) čili už jde o další
generace, které o původním symbolickém
rozměru jména neví,“ říká Fous. Mezi všemi
oslovenými ženami vyniká hlavně operní
pěvkyně (mezzosopranistka), původem
Ekvádorka žijící v Bueonos Aires, Lídice
Robinson, která dokonce loni přijela, na pozvání
ředitele Památníku Lidice JUDr. Milouše
Červencla, zazpívat na děkovný koncert u
příležitosti 70. výročí vypálení obce. A u té
příležitosti se stala patronkou pěveckého
souboru Duha, který vede vychovatelka Anna
Holeyšovská v buštěhradské školní družině.
Díky práci Zdeňka Fouse se tak povedlo
navázat nové vztahy a dát odkazu Lidic nový
rozměr. „Vše, co teď dělám, dělám pro Lidice,
protože jsem tady našel opravdový domov,“
říká. „Lidice jsou obrovský symbol, který mě
stále oslovuje a oslovuje i lidi ve světě. A tak by
to mělo zůstat, pokud možno napořád.
foto Zdeňka ze 17. 6. 2013: Richard Redshaw
ze Stoke on Trent – Velká Británie
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