Zpravodaj
Obecního úřadu Lidice
Listopad 2012 · číslo 11 · ročník 16 · zdarma

PREZIDENT SRN JOACHIM GAUCK NAVŠTÍVIL LIDICE
text: www.lidice-memorial.cz/
foto: www.lidice-memorial.cz/, www.lidovky.cz

Prezident Spolkové republiky Německo pan Joachim Gauck navštívil 10. října 2012 v pozdních
odpoledních hodinách Památník Lidice. V Lidicích byl přivítán prezidentem České republiky panem
Václavem Klausem, ministryní kultury Alenou Hanákovou a starostkou obce Lidice
Veronikou Kellerovou. Oba prezidenti položili věnce na společný hrob lidických mužů
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a květiny k sousoší dětí, kde hostům zazpívaly děti ze souboru DUHA školní družiny při ZŠ a MŠ
Oty Pavla v Buštěhradě pod vedením vychovatelky paní Anny Holeyšovské.

Po prohlídce muzea, kde oba prezidenti provedli zápis do pamětní knihy, se J. Gauck a V. Klaus
setkali s přeživšími lidickými ženami a dětmi na neformální besedě. Vyslechli si zajímavá vyprávění
Marie Šupíkové, Václava Hanfa a Miloslavy Kalibové. Prezident SRN poděkoval všem pamětníkům,
že přišli na toto setkání a slíbil, že o jejich pohnutých osudech bude vyprávět při jeho četných
setkáních, zejména německým studentům.

Na závěr návštěvy předali pamětníci oběma prezidentům publikace o osudech dětí a historii Lidic
a kytice růží z lidického Růžového sadu. Prezident Václav Klaus předal kytici paní Miloslavě
Kalibové a popřál jí hodně zdraví k jejímu významnému životnímu jubileu.
Návštěva prezidenta Joachima Gaucka potvrdila slova, vyjádřená v jeho omluvném dopise obětem
lidické a ležácké tragédie z června tohoto roku a symbolicky tak završila rok, ve kterém si všichni
připomněli 70. výročí vypálení Lidic a Ležáků.
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Akce ve školní družině ZŠ Buštěhrad - školní rok 2012/13 – zdroj: www.zsbustehrad.cz/druzina/

ZPÍVALI JSME PREZIDENTŮM
text: Anna Holeyšovská vedoucí vychovatelka, foto: www.lidovky.cz

Ve středu 10. října 2012 se uskutečnila státní
návštěva prezidenta České republiky, pana
V. Klause a prezidenta Spolkové republiky
Německo, pana J. Gaucka v Lidicích.
Oba prezidenti prošli územím vyhlazených Lidic
ke hrobu mužů, kde položili věnce stejně, jako
u Pomníku dětských obětí války od akademické
sochařky Marie Uchytilové. Po tomto důstojném
a vážném aktu zazněla v podání dětského sou-

boru Duha moravská lidová píseň "Za horama
svítá". Následovalo předání básně oběma prezidentům. Ta se jmenuje "Pro děti z Lidic", složilo ji sedm sedmiletých dívek a komu ji věnovaly, napovídá její název.
Tato chvíle se stala předělem vážného a důstojného aktu, který většina žáků sledovala
na rozdíl od rodičů a všech ostatních dospělých,
jen rozsahem svého dětského vnímání. Přítomnost dětí byla oceněna panem prezidentem
J. Gauckem a nečekanou odměnou bylo přání
pana prezidenta V. Klause o společné fotografování s celým souborem.
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Z P R Á V Y Z M A T E Ř S K É Š K O L Y L I D I C E - http://www.ms-lidice.cz/

V neděli 23. září se uskutečnil „POCHOD PANA
FOUSE“. Start byl v 9:30 hodin od školky
a našim cílem bylo dojít po značené cestě
do Makotřas. Cestou děti čekal příběh kocoura

v botách a s ním spojené i jednotlivé úkoly.
Úkolů bylo celkem 10 a u každého byl kousek
příběhu. Cesta byla dlouhá celkem 6 km, ale
děti byly velmi statečné a s občasnou pomocí
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rodičů celou trasu ušli i ti nejmladší. Na konci dostali všichni dětští účastníci diplom a hurá
do Makotřas k dětskému hřišti na opékání buřtů. Děkujeme všem zúčastněným a doufáme, že se
Vám výlet líbil. Speciální poděkování patří junákům, bez kterých bychom akci sami nezorganizovali.

K R A J S K É V O L B Y foto: Bohumil Kučera

V Lidicích se žádné překvapení nad výsledky
voleb do Krajského zastupitelstva Středočeského kraje (12. a 13. října) nekonalo. V naší
obci totiž dopadly přesně stejně jako v celém
Středočeském kraji.
1. ČSSD, 2. KSČM a 3. ODS. Volební účast
byla nízká, ale přesto o 10 % vyšší než je průměr – 46 %. Z 381 lidických voličů jich přišlo

k volbám 177 a kromě sedmi prázdných obálek
byly všechny hlasy platné.
Děkuji všem členům volební komise, která pracovala ve složení: pí Šupíková, Sekrtová,
p. Horešovský, Zelenka, Veselý a zapisovatelce pí Toulcové za odvedenou práci (a velmi
příjemnou společnost).
Marek Veselý, předseda volební komise

PO D Ě KO V ÁN Í
d o t is ká rn y , kt e rá t iskn e Z p ra vo d a j O Ú L id i ce
• V minulém měsíci, jsem opožděně odesílal Zpravodaj do tiskárny, ale přečtěte si, jak jednoduše
se vše vyřešilo, a to díky pochopení pracovníků tiskárny. Děkujeme. Napsal jsem:
• Dobrý den, posílám dnes 1. října 2012, k tisku říjnový Zpravodaj OÚ Lidice. Bohužel, jak je mým
zvykem, nemohl jsem vám, z technických důvodů, dříve soubor k tisku zaslat. Chtěl bych vás
poprosit, jestli byste mohli tisk „protekčně“ pro nás urychlit. Prosil bych vás i o potvrzení přijetí
e.mailu. Děkuji. Z Lidic zdraví, Zdeněk Fous
• Okamžitá odpověď grafika tiskárny pana Petra Pižla:

OK, váš e.mail už máme a zítra Zpravodaj na obecní úřad dodáme.
Agentura 5, spol. s r.o., Horova 1631, 252 63 Roztoky u Prahy,
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PŘEHLED KULTURNÍCH PŘEDSTAVENÍ PAMÁTNÍKU LIDICE PŘIPRAVOVANÝCH
V RÁMCI “LIDICKÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ“ –
SEZÓNA 2012 – 2013 - LISTOPAD
6. 11. 2012 od 18.00 hod.
Scarlatti versus Shakespeare
komponovaný pořad pro sólový soprán,
trubku, recitaci a continuo
soprán – Štěpánka Heřmánková,
trubka – Miroslav Laštovka, varhany …
umělecký přednes – Alfred Strejček
15. 11. 2012 od 18.00 hod.
Křeslo pro Báru Hrzánovou
večerem provází Robert Tamchyna,
klavír Martin Fila
22. 11. 2012 od 18.00 hod.
Křeslo pro Jiřího Krytináře
večerem provází Jan Mikeš,
klavír Marcela Javorček

26. 11. 2012 od 18.00 hod.
Literární pořad o Vladislavu Vančurovi
Účinkují: Oldřich Vlček a Boris Krajný –
klavírní doprovod
29. 11. 2012 od 18.00 hod.
Křeslo pro Antonii Hegerlíkovou
večerem provází Jiří Vaníček,
klavír Marcel Javorček

OHLASY DIVÁKŮ NA POŘADY „LIDICKÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ“
text: manželé Klánovi z Plzně, foto: Oleg Yavorovskyy

Vážený pane řediteli. Děkujeme Vám
za nádherné slavnostní zahájení Lidických
zimních večerů, jak obsahově, tak výběrem
osobností. Děkujeme za prožitek z vyprávění
i hudby Vašemu hostu z nejvzácnějších,
virtuosnímu
houslistovi,
panu
Václavu
Hudečkovi, a Vám, pane řediteli, za pohodové,
zábavné, vtipné a bezprostřední moderování,
které bylo více souzvukem osobností
v přátelském tónu. Přenesli jsme se od žhavé
politické etiky, přes rozverné dětství (ovšem se

záměrem rodiny nasměrovat dítě tím správným
směrem), k pravým hodnotám, kterými jsou
talent a píle v symbióze, a náhodná setkání,
která nasměrují mnohdy životní kroky osudu.
Jak důležité je vystihnout ten pravý okamžik!
S radostí jsme naslouchali okolnostem Vašeho
vzájemného seznámení a přátelství před
patnácti lety, v době, kdy jste se zasloužil o
obnovu kavárny Slávie. Přes nepřetržitá vlastní
koncertní vystoupení je velice záslužná i činnost
pana Václava Hudečka při vyhledávání mladých
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Hudečka, jeho virtuosní interpretace barokní
hudby slavných skladatelů, Bacha a
Paganiniho. Odměnou za výjimečný prožitek byl
neutuchající potlesk ve vyprodaném divadélku
Lidické galerie a radost diváků za laskavé
a všeobjímající představení. Vážíme si i vřelého
vztahu pana Václava Hudečka k Lidicím.

VÝTVARNÉ DÍLNY V LIDICKÉ GALERII
JARNÍ A LETNÍ KVĚTY
● poněkud netradiční název pro výtvarnou
dílnu, která se koná v sobotu 17. listopadu
2012. Pomocí hedvábného papíru, drátků
a textilie si připomeneme květy jara a léta,
abychom se ujistili, že jaro zase přijde. Dílna
probíhá od 14.00 do 16.00 hodin v budově
Lidické galerie. Poplatek za dílnu je
20,- Kč, pracovní oblečení nutné. Vzhledem
k omezenému počtu míst rezervujte prosím na:
borova@lidice-memorial.cz,
tel. M. Borová 312 253 063, 739 562 267

P O Z V Á N K A – středa 14. listopadu 2012
17:00 hodin POETICKÝ VEČER - ZUŠ Buštěhrad, Hradní 3, Buštěhrad
● Děti ze školní družiny s vychovatelkou Annou Holeyšovskou
při ZŠ Buštěhrad pokřtí vlastní knihu dětské poezie. Ilustrace k básním
vznikly v dětských výtvarných dílnách Památníku Lidice, v Gymnáziu
Kladno a ve výtvarném oboru ZUŠ Buštěhrad. Budou vystaveny práce
výtvarného oboru této umělecké školy a zazní zhudebněné básně v podání žáků i pedagogů
hudebního oboru. Moderátorem večera bude Marek Veselý z Lidic.

ZPRÁVY Z OÁZY text i foto: Libuše Doušová - OÁZA Lidice

Pomalu budeme mít po výletech. Tak se zase
budeme muset trochu soustředit na kulturu. Teď

jsme si byli poslechnout KŘÍDLOVANOU
v Krymvole u Kostelce nad Černými lesy. Pana
Bláhu v Domově pro seniory ve Švermově.
V
plánu
máme
vystoupení
skupiny
SKREAMERS na Kladně a taky koncert bratrů
Nedvědů a Janka Ledeckého. Určitě přidáme
i nějakou výstavu a divadlo. Mimo jiné plánujeme exkurzi do sklárny v Nižboru. Ve volných
chvílích se budeme připravovat na Vánoční
výstavu našich prací. Máme toho v plánu dost.
Tak se doufám, nudit nebudeme. Kdo máte
chuť, přidejte se k nám. Nabídka je na:
www seniori-oaza.
Budeme se těšit.
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DOŠLO POŠTOU DO REDAKCE ZPRAVODAJE

Vážený pane knihovníku,
v lednovém čísle novin NÁŠ REGION jsem našla Váš článek s výzvou
o Lidicích. Narodila jsem se v malé vesničce utopené v údolí Vranského potoka mezi Jarpicemi
a Vraným, Lukovem a Pálčem (Pálčíz). Do Pálče jsem chodila do školy. V 9 letech mi byla
diagnostikována tuberkulóza a léčena na Košumberku a ozdravována v zámku Chroustovice.
Po návratu do Horní Kamenice mi maminka přivedla novou kamarádku Jarušku, přistěhovali se
v době mého pobytu v léčebnách.
Byli to Strakovi. Jaruščina maminka byla udřená venkovská žena, tatínek tvrdě pracující chlap
u sedláka. Chlapci – zda některý z nich ještě docházel školu – nevím, spíše pracovali jako rodiče.
Domek, ve kterém bydleli, patřil pravděpodobně panu Šorelovi (Šerelovi). Domek přízemní,
2 místnosti. Jaruška byla asi o 2 roky starší nežli já, snad se měla později vdát, když se odstěhovali
do Lidic, to si povídali o nich sousedé, když jsem jezdívala s tetou do Kamenice. Snad si měla vzít
mlynáře. Chlapci i s panem Strakou skončili za Horákovým statkem že? Stará paní se údajně vrátila
z koncentráku, ale Jaruška ne. Ona si ale měla vzít mlynáře na potoce, který pak po likvidaci obce
byl také likvidován. Jak – nevím, to se jen vyprávělo. Mám jen dávné vzpomínky. My jsme se
z Kamenice odstěhovali v r. 1938, Strakovi se do Lidic stěhovali snad na začátku války.
V roce 2010 mě dcera vyvezla na výlet do kraje mého mládí; Kamenice je vesnice duchů, prsty
na rukou stačí na spočítání obyvatel (trvalých) – domky jsou v držení chatařů, i ten, kde bydleli
Strakovi.
L. Franzlová – nyní bydlím: Červený Újezd, pošta Unhošť

M A T E Ř S K É C E N T R U M L I D I Č K Y text: Irena Přibylová
Vážení a milí, podzim
se již přihlásil v plné
síle a my se Vám
hlásíme s programem
na další podzimní
měsíc
–
měsíc
listopad.
Opět bychom rádi
upozornili na změnu
v pravidelném programu – přesunutí zpívánek
a výtvarného řádění ze středečního odpoledne
na odpoledne úterní. Obě aktivity se i nadále
pravidelně střídají. Dále připomínáme čtvrteční
cvičení (dopoledne pro rodiče s dětmi ve věku
1-3 roky, odpoledne pro děti ve věku 3-6 let
bez rodičů). A na co se můžete těšit
v listopadu? Pro děti jsme kromě pravidelného

programu nachystali Promítání pohádek
a dospělí se mohou těšit na besedu na téma
Finanční budoucnost mého dítěte a
na minikurz Polohování miminek. Dále
bychom Vás už nyní rádi pozvali na výtvarnou
dílnu pro dospělé – výrobu adventních
věnců a dalších vánočních ozdob, která
proběhne ihned na začátku prosince.
Kapacita našich prostor je omezená, proto je
na některé akce nutné se přihlásit. Neváhejte
tedy a navštivte naše internetové stránky
(www.mclidicky.cz), kde najdete nejen
potřebné přihlašovací formuláře, ale i bližší
informace o našem programu a chystaných
akcích. Další informace naleznete také
v novinách Náš Region nebo na letáčcích
rozmístěných především v centru obce.
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PROGRAM MC LIDIČKY NA LISTOPAD 2012
6. 11. 2012
8. 11. 2012

12. 11. 2012

13. 11. 2012
18. 11. 2012

20. 11. 2012
27. 11. 2012
1. 12. 2012

zpívánky
od 10.45 hod. – beseda na téma Finanční budoucnost mého dítěte – přijďte
si nezávazně pohovořit na dané téma, podělit se o zkušenosti a dozvědět se, co
je v této oblasti nového, vstup zdarma
od 17.00 hod. – Promítání pohádek - přijďte si s dětmi užít podvečer plný
pohádek, ty budou za doprovodu čteného textu promítány ze starých filmů
na staré dětské promítačce, vstupné 30,- Kč
výtvarné řádění – přijďte si vyrobit vlastní dýni z papírového talíře a barevných
papírů
od 14.00 hod. – minikurz Polohování miminek dle Evy Kiedroň.
Bližší informace a přihlašovací formulář naleznete na www.mclidicky.cz.
Chcete-li se kurzu zúčastnit, přihlaste se pomocí on-line registračního
formuláře do 14. 11. 2012. Cena kurzu je 370,- Kč.
zpívánky
výtvarné řádění – přijďte si vyrobit originální obrázek za pomoci bramborových
tiskátek a temperových barev
od 15.00 hod. – výtvarná dílna pro dospělé – výroba adventních věnců.
Přijďte si vlastnoručně vyrobit svůj adventní věnec, věnec na dveře, závěs
na dveře nebo svícínek. K dispozici budete mít veškerý materiál pro výrobu
(korpus, větvičky, svíčky, držáky na svíčky atp.). Různé doplňky pro výrobu také
budete mít možnost zakoupit přímo na místě nebo můžete využít své vlastní.
Přibližná cena věnce je 250 Kč (přesná cena bude stanovena dle použitých
materiálů a ozdob přímo na místě) plus vstupné do centra (30,- Kč pro nečleny,
20,- Kč pro členy). V případě vašeho zájmu je nutná rezervace nejpozději
do 24. 11. 2012 a to prostřednictvím SMS, telefonu, e-mailu nebo on-line
registračního formuláře, který je k dispozici na našich stránkách
www.mclidicky.cz. Abychom byli schopni zajistit vhodný materiál, prosíme také
o informaci, jaké barevné ladění věnce si přibližně představujete.

JAZYKOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ V MC LIDIČKY
Mateřské centrum Lidičky pro Vás připravuje kurzy angličtiny a francouzštiny pro dospělé, které
budou probíhat přímo v centru od ledna 2013. Kurzy povede zkušená lektorka Kristina Tělupilová,
která absolvovala magisterské studium anglického a francouzského jazyka na Univerzitě Palackého
v Olomouci a výuce jazyků se věnuje již pět let. Působila ve Francouzsko - českém klubu v Kladně
a zároveň jako učitelka anglického a francouzského jazyka na 4. ZŠ Kladno.
Předběžně počítáme s několika kurzy dle pokročilosti studentů v dopoledních i odpoledních
hodinách s možností hlídání dětí za poplatek 20,- Kč pro členy a 30,- Kč pro nečleny MC Lidičky.
Cena jedné lekce bude odvozena od počtu účastníků: 2 – 3 účastníci 190,- Kč/hod., 4 – 5 účastníků
120,- Kč/hod., 6 – 8 účastníků 70,- Kč/hod. Předpokládaná délka kurzu je 3 měsíce, další kurzy pak
budou ve stejné délce navazovat. Rádi bychom však kurzy maximálně přizpůsobili požadavkům
účastníků, proto prosíme Vás, všechny potenciální zájemce, o vyplnění dotazníku na našich
stránkách www.mclidicky.cz (dotazník si také můžete vytisknout a vyplněný ho doručit do centra).
Děkujeme a těšíme se na Vás. Tým MC Lidičky a Kristina Tělupilová
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Akce ve školní družině - školní rok 2012/13 - zdroj: www.zsbustehrad.cz/druzina/

VYSAZOVÁNÍ RŮŽÍ V PAMÁTNÍKU LIDICE
text: Anna Holeyšovská, vedoucí vychovatelka školní družiny ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad
foto: Pavel Horešovský, Lidice

Druhého října 2012 provázelo krásné odpolední
sluníčko děti na cestě do Růžového sadu. Tentokrát se nepřišly podívat na významné
a krásné místo. Neshromažďovaly ani žádné
důležité informace. Přišly darovat a vysadit
růžové keře. Za odborného dohledu zahradnic,
paní Libuše Beranové a Evy Doubravské, se
ujaly správného nářadí a s chutí sobě vlastní se
pustily do práce. Výsledkem jsou čtyři nové keře
v záhonu mezi vzrostlými, dosud stále

kvetoucími a nádherně vonícími růžemi. Jak se
dětem při zajímavé práci - kterou mnohé z nich
vykonávaly prvně v životě - dařilo, to můžete
posoudit na fotografiích pod článkem
a ve fotogalerii. Děti při této činnosti realizovaly
svůj záměr a aktivně se podílely na udržování
přírodních, kulturních a společenských hodnot.
Děkuji panu Ing. A. Marinovi, vedoucímu muzea
Památníku Lidice za veškerou organizační
pomoc.
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ŽENY, KTERÉ SE JMENUJÍ LIDICE, MULHERES, CHAMADO LÍDICE,
LAS MUJERES QUE SE LLAMAN LIDICE. připravil: Zdeněk Fous

Milý příteli Zdeňku, je mi potěšením reagovat
na tvé psaní. Vážím si tvého zájmu o mou
osobu a ráda se podělím o svůj příběh
se jménem Lidice, které s hrdostí sobě vlastní
nosím. Jmenuji se Maria Lídice Pinheiro
Teixeira. (Ale používám zkrácené jméno
Lídice Teixeira). Narodila jsem se 13. prosince
1945 v malém městě Contagalo (na brazilské
poměry má pouhých 21 tisíc obyvatel). Toto
město se nachází ve střední oblasti státu Rio de
Janeiro v Brazílii. Nyní žiji ve městě Niterói,

které se také nachází ve státě Rio de Janeiro.
V roce 2005 mělo asi 476 tisíc obyvatel.
Ze současného vývoje se předpovídá, že Niterói
dosáhne 1 milion obyvatel roku 2050. Město leží
na atlantickém pobřeží a má 5 pláží. Klima
ve městě je tropické přímořské s ročními
srážkami 400 mm a průměrnou teplotou 21,3 °C
(průměr v jednotlivých měsících kolísá mezi
17,8 °C a 28,7 °C).
Od města Rio de Janeiro je Niterói vzdáleno jen
5 km a obě města spojuje most. Niterói je
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nazýváno městem smíchu. I život zde je
příjemný, protože podle norem OSN týkajících
se kvality života se mezi 5600 brazilskými městy
Niterói umístilo na 3. místě. A ještě něco
z historie. Město založil 22. listopadu 1573
indiánský náčelník Araribóia z kmene Tupí
(později se nechal pokřtít a přijal jméno Martim
Affonso de Souza). Niterói je jediné brazilské
město založené Indiány.
Pracovala jsem v oblasti postgraduálního
vzdělávání; vzdělávací orientace, vzdělání a
psychologie výchovy v oblasti veřejného zdraví,
koordinovaných projektů v sociální a zdravotní,
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UNDP (United Nations Development Program),
prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví.
Své povolání jsem vykonávala i mimo hranice
Brazílie, a to v Peru, Kolumbii, Bolívii,
s domorodými kmeny v Amazonii jako
koordinátorka projektů pro odstranění dětské
práce.
V současné době pracuji v oblasti ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ, trvalé udržitelnosti života
a vodních zdrojů a jsem kandidátkou
do městské rady od PV (Partido Verde = strana
zelených). Jsem také zástupkyně hnutí FV žen
v našem městě Niterói.
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Z fotografií poznáš, že nejsem typická Brazilka,
(blondýna, ha, ha, ha - ☺) po mé matce mám
německý původ z rodiny Beldan, jsem vnučkou
barona a vikomta Aquino Pinheiro. (šlechtický
rod s bohatou historií spojenou s Brazílií
od 18. století). Z otcovy strany pocházím
z portugalské rodiny. Jsem jeho třetí dcera.
Dostala jsem po narození jméno Maria Lidice.
Pojmenování si přál můj otec na počest vesnice,
kterou vyvraždili němečtí nacisté. Toto jméno je
pro mě velkou ctí. (Rodiče se však v době mého
dětství rozvedli).
O historii obce Lidice jsem věděla docela málo,
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až do té doby, než jsem našla knihu „Lidice obětovaná obec“. Ilustrovaná historie 2. světové
války. Jejímž autorem je JOHN BRADLEY,
Czechoslovakia. Rok vydání1971. (viz foto str. 12)
(*poznámka redakce: John Bradley je
světoznámý historik a politolog. Narodil se
v Brně. Žil ve Velké Británii, ale nyní žije ve
Francii. Několik tisíc dokumentů, dopisů a
fotografií daroval České republice. Část jeho
knihovny dostal i Vojenský historický ústav).
Ptáš se mě, jestli znám ze svého okolí nějakou
ženu, která se jmenuje stejně jako já Lidice.
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Vím jen prostřednictvím internetu (facebook)
o devíti ženách s tímto jménem.
Co mne baví, jaké mám „hobby“? Tak mohu
odpovědět, že mne zajímá umění všeobecně,
ale ráda maluji a to olej na plátně. (viz
na fotografii můj obraz - kostel). Už jsem udělala
nějaké výstavy. Ráda si rekreačně zasportuji,
plavu i jezdím na kole. Ale nejvíce se zajímám
o společenský život a to nejen v našem městě.
Mám syna ve věku 29 let. Takže musím držet
krok i s mladými lidmi.
Proto, jak vidíš, používám počítač a všechny
novodobé technické prostředky, které nám
přibližují svět. Díky tomu jsem mohla navázat i
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kontakt s tebou a více se dozvídat o obci, jejíž
jméno hrdě nosím. O novém filmu „Lidice“ jsem
slyšela, ale bohužel jsem viděla jen upoutávku.
Ráda bych viděla film celý.
Mé jméno mi vždy připomene, když se modlím
k Bohu, aby pachatelům zločinu odpustil, ale
zapomínat nesmíme nikdy. Obdivuji všechny
přeživší ženy a děti, které daly novým Lidicím
život, kde se rodí nové děti.
Budu pozorně sledovat z fotografií, které
získáváš od přátel a kamaráda Pavla
Horešovského (lidické dítě), nové dění v obci,
kterou miluji. Děkuji.
S obdivem a láskou, Lídice Teixeira - Brazílie

ŽIJÍ LIDICE V KAŽDÉM MĚSTĚ???
Téměř v každém městě, vesnici v Čechách, ve Slezsku i na Moravě nalezneme ulici, (Lidická,
Lidických žen, apod.) Prosíme Vás pošlete nám fotku ulice i s Vámi u názvu ulice a napište město,
vesnici, ve kterém se nachází! Foto může být z vaší návštěvy v obci či městě na e.mail:
havlujova.gabriela@seznam.cz Do 31. prosince 2012. Děkujeme. (Některé z vás vylosujeme
a dostanete knižní publikace z Památníku i Obecního úřadu Lidice).
Fotografie zaslala: Zdenka Kotková, viz stranu 15:
1. – 2. Lidické náměstí v Jičíně, veliké a plné vzrostlých stromů,
3. Lidická ulice v Hrádku nad Nisou, 4. Lidická ulice v Liberci

Zpravodaj OÚ Lidice

listopad 2012

Zdenka Kotková z Liberce – roz. Muselová z Lidic

Havlůjovi z Kladna - Rozdělova
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LIDICKÝ DŮM V BRÉMÁCH SLAVIL 25 LET
text: Tomáš Skála

Mnoho mých vrstevníků z Lidic rádo vzpomíná
na výměnné pobyty lidické mládeže v Brémách,
leč kdeže loňské sněhy jsou. Většina z nás již
založila rodinu a stará se o tu svou „mládež“
doma. Přátelství a vzpomínky na Brémy
a Lidice-Haus však zůstaly.
Právě Lidický dům slavil 1. října 25 let od svého
založení. Byl jsem do Brém pozván na oficiální
setkání na radnici, kde byla panem starostou
předána stříbrná pamětní medaile panu
Dr. Ernstu Uhlovi, dlouholetému faráři
evangelické církve v Brémách a čestnému
občanu Lidic.
Právě díky panu Uhlovi a Brémské Iniciativě byl
před 25 lety Lidický dům v Brémách založen
a později v Lidicích postaven dům seniorů
Oáza.
Na radnici se sešla spousta lidí, mezi hosty bylo
kromě rodiny a přátel pana Uhla několik členů
senátu, zástupce Českého velvyslanectví
v Berlíně, ředitelka Lidického domu, zástupci

tisku a mnoho dalších. U řečnického pultu
všechny přivítal starosta Brém pan Jens
Böhrnsen, který představil pana Uhla a vyprávěl
o jeho dlouholeté práci v Brémské iniciativě.
Poté jsem měl možnost promluvit o spolupráci
Lidic a Brém já, následně hovořila paní Jerry
Zbiral (dcera „lidického dítěte“ Anny Kubíkové
a nevlastní sestra prvorozené Evy Kubíkové)
žijící od dětství v Chicagu. Ta vyprávěla o svém
postoji k německému národu, a jak se její
pohled změnil po setkání s panem doktorem
Uhlem při pietní vzpomínce v Lidicích v roce
1992. Na závěr pan doktor Uhl poděkoval panu
starostovi a všem přítomným hostům
a zavzpomínal i na spolupracovníky z Německa
a České republiky, kteří se dnešních dnů
nedožili.
Spolupráce Lidic a Brém tedy načala další
čtvrtstoletí, a pokud vše dobře dopadne, naváže
se v příštím roce znovu na výměnné pobyty
lidické a brémské mládeže.
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L Í D I C E R O B I N S O N V L I D I C Í C H - 4. část
vyprávění na pokračování připravuje: Zdeněk Fous, fotografie: Pavel Oslejšek
Večer v sobotu 9. června 2012 bylo opravdu nezvykle chladno. Sestra Miluška Kachlíková čekala
po koncertě na Lídici Robinson s teplým kabátem. Panečku, jak jí přišel vhod. Ona se narodila daleko, až v Jižní Americe, v Ekvádoru, v hlavním městě Quito. Slovo „el ecuador“
ve španělštině znamená „rovník“. Poté, co se Miluška vrátila s Lídicí domů, tak ji vzala do koupelny
a napařovala „operní hvězdě“ prochladlé nohy. ☺ Až se Lídice zahřála, tak jí přinesla své teplé
ponožky a bačkůrky z ovčí vlny. Lídice se brzy naučila další české slovo, protože jí Miluška řekla, že
ponožky i bačkůrky jsou z ovečky. Lídice, pak ukazovala na své nohy, a říkala „ovečky, ovečky“
a pochvalovala si, jak ji hřejí. Ode dne, kdy u nás bydlela, jsme topili v ústředním topení.

Ráno v neděli 10. června odešla Lídice Robinson s Monikou Vaňhovou na pietní území, kde se
zúčastnila celého pietního aktu. Před zahájením přehlídky dětských pěveckých sborů z celé ČR
pod názvem „Světlo za Lidice“ a za řízení paní Mgr. Evy Moučkové, s dětmi zazpívala českou hymnu.

(pokračování příště)
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P O Z V Á N K A - text: Klára Kalibová & Gabriela Havlůjová

Srdečně Vás zveme na druhé setkání „Lidických
3. Generace“ (tedy vnuků a vnuček lidických
žen a dětí) v restauraci Lidická Galerie
v Lidicích v pátek 30. listopadu 2012 od 18.00
hodin.
Přijďte se setkat s těmi, které znáte ze svého
dětství, přijďte debatovat o tom, jaké je to vyrůstat v Lidicích, přijďte se podělit o vzpomínky
na své babičky a dědečky přijďte se jen tak pobavit ☺. Prosíme o potvrzení účasti na e.mail:
havlujova.gabriela@seznam.cz
klara.kalibova@gmail.com
nebo na mobil: 602 668 482. Těšíme se na Vás.
Celá tato akce, včetně malého pohoštění, je podpořena z Fondu primátora města Kladna

L I D I C K Ý Z P R A V O D A J – text: Bohumil Řeřicha – Lubenec 19. října 2012
Již nějaký čas mi zasílá pan Fous on-line „Lidický
zpravodaj“. Po každé mám radost nejen z grafické
úpravy, ale i z obsahu. Poslední říjnové číslo mne
donutilo k vážnému zamyšlení. Jsem již pět let intenzivním přítelem Lidic, především díky
Památníku Lidice, ale hlavně nedoceněnému
a nesmrtelnému dílu sousoší lidických dětí sochařky Marie Uchytilové. Vždy, když se před tímto
monumentem zastavím, vcítím se do úzkostného
pohledu dětí a vrhnou se mi do očí slzy. Nestydím
se za ně. Za posledních pět let pod vedením Dr.
Červencla a jeho odpovědných spolupracovníků,
získal Památník Lidice, zvláště po uvedení filmu
„Lidice“ velké renomé. I já jsem tímto mementem
připomínání zla fascinován. Památník Lidice se
stal za posledních pět let významným místem, kde
jsou přijímány státní návštěvy na nejvyšší úrovni
a sám pořádá mnoho kulturních a vzdělávacích
akcí. Z nichž poslední, návštěva německého

prezidenta Joachima Gaucka, významného
současného německého myslitele, se stala jedním
z vrcholů polistopadové doby a podle mého
názoru i aktem usmíření. Sám památník by byl bez
živoucích Lidic pouze mementem. A právě „Lidický
zpravodaj“ mne donutil myslet trochu jinak, ne jen
nezapomenutelně vzpomínat na tragédii, která se
před 70. léty v této obci odehrála, ale intenzivně
vnímat život této obce. Je důležité, že stále žijí
pamětníci, kteří mohou seznamovat mládež
s jejich osudem, zde chci poděkovat paní
Šupíkové, paní Kalibové, panu Horešovskému,
jehož fotografie mne vždy zaujmou, a všem dalším
přeživším, které jsem neměl možnost ještě osobně
poznat. Je pro mne radostí, když mohu vidět paní
Holeyšovskou, obklopenou vždy skupinou
veselých a šťastných dětí, a nebo výstavy, které
s takovou erudicí organizuje jejich kurátorka paní
Kasalická, z nichž Mezinárodní dětská výtvarná
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výstava (MDVV) má již světové renomé. Bylo
pro mne nesmírně radostným překvapením, když
skupina Lidických byla pozvána do anglického
města Stoke-on-Trent a na počest 70. výročí
lidické tragédie, zde byl pořádán vzpomínkový
koncert. Zde musím jmenovat neúnavného
a opravdového přítele Lidic Alana Gerrarda. Jeho
činnost ohledně Lidic je podle mého názoru
naprosto nedoceněná. Mám před tímto mužem
ohromnou úctu. Stejně tak před tvůrcem
„Lidického zpravodaje“ panem Fousem. Co tento
muž, ač s chatrným zdravím, pro renomé Lidic
za poslední dobu udělal, je více než obdivuhodné.
Jen kolik kontaktů s ženami jihoamerického
kontinentu, které nosí jméno Lidice, z nichž Lídice
Robinson se stala při letošním 70. výročí lidické
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tragédie skvostem a zlatým hřebem! Při letošní
70 pietě mne zaujal projev předsedy ČSBS Ing.
Vodičky. Ve svém projevu m.j. vyzval katolickou
církev,
zda
by
neměla
uvažovat
o svatořečení pátera Štemberky. Tento věřící
člověk byl poslední oporou lidických mužů, aby
posléze jeho život skončil tak tragicky jako
ostatních. Za dob nacizmu bylo mnoho katolických
kněží
pronásledováno,
někteří
skončili
na popravišti, mnozí v koncentračních táborech.
Řada z nich dodávala sílu svým spoluvězňům.
Já osobně jsem pro to, aby výzvu přednesenou
Ing. Vodičkou katolická církev vzala naprosto
vážně. Pomohlo by to především její pověsti
a Lidice by se staly poutním místem odporu proti
zlu. Nic není větší katastrofou než zapomínání.

KNIHOVNA LIDICE A JEJÍ KNIHOVNÍCI - vzpomínky na pokračování - 8. část
připravuje: Zdeněk Fous
(5. 12. 2006) Fotovzpomínka na kamarády z Klubíčka. Zleva: Lucie Skleničková, Martina Miková,
Hana Vondráčková, Veronika Kučerová, Bára Kučerová a v popředí Jirka Pavlovský.

(pokračování příště)
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V E Ř E J N Á K N I H O V N A L I D I C E – I N F O R M A C E text: Zdeněk Fous
Oznamujeme, že i nadále bude knihovna
otevřena vždy ve
ČTVRTEK od 16.00 do 18.00 hodin.
Všechny čtenáře do knihovny srdečně zveme,
rádi Vám nové knihy osobně představíme.
Těší se na Vás Jirka Černý a Míša Indráková
• Obecní Zpravodaje, které si můžete zapůjčit v naší knihovně: BUŠTĚHRADSKÉ LISTY
(Otevřený časopis občanů Buštěhradu), BUŠTĚHRADSKÝ ZPRAVODAJ (Informační bulletin
města Buštěhradu), MOKERSKÝ ZPRAVODAJ (Nepravidelný Zpravodaj obce Mokré
pod Orlickými horami), STEHELČEVSKÝ ZPRAVODAJ, ZÁVISLÝ HŘEBEČSKÝ OBŠŤASTNÍK
(Informační Zpravodaj obce Hřebeč)
• Veřejná knihovna Lidice děkuje, jménem svých čtenářů, Památníku Lidice za novou knihu,
viz foto i anotaci: Eva Štolbová: ÚZEMÍ CIZÍHO ŽALU
Kniha Evy Štolbové je ojedinělá v mnoha
ohledech.
Dobou,
okolnostmi
vzniku,
osobnostmi obou aktérů i nezvyklou látkou. Je

reminiscencí na 70. léta, kdy se svým přítelem,
americkým klarinetistou Tony Scottem na jeho
přání navštívila Lidice. Začali se zabývat
vzpomínkami žen a výjimečnou interpretací
jejich tragédie.
Tony Scott byl jako politicky nepohodlný
nakonec vyhoštěn a Evě Štolbové znemožněno
pokračovat v práci. Po sametové revoluci se
sedmdesátiletý Scott vrací a navazuje
na přerušenou činnost.
Na jaře roku 2007 Scott v Římě umírá. Lidice
zvou autorku ke spolupráci. Vzniká neobyčejná
kniha trojího času. Vychází z autentických
vzpomínek lidických žen z let čtyřicátých,
ukazuje boj o svobodný duchovní projev
v letech sedmdesátých a konečně přináší
autorčinu reflexi z našeho 21. století.
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