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„NENÍ TO HLE BRILANTNÍ POLITICKÝ MOZEK?“
Aneb kardinál Dominik Duka v Lidicích
foto: Jaroslav Tauber – PL
Lidické zimní večery se blíží ke svému závěru
a s nimi i oblíbený pořad „Křeslo pro hosta“.
V úterý 6. března do něho usedl host opravdu
vážený - kardilnál, arcibiskup pražský, Dominik
Duka a průvodcem večera mu byl Zdeněk
Mahler. Tito dva skvělí muži našeho národa,
"praví to Čechové" slovy klasika, připravili
posluchačům, společně s bravurním Marcelem
Javorčekem a jeho varhany, hluboký zážitek.
Donutili publikum přemýšlet o jejich slovech
týkající se historie Lidic, historie křesťanství,
historie našeho národa, ale snad nejcitlivěji
uměli pojmenovat současný stav naší
společnosti. Neváhali pozvat na pódium

přítomného historika pplk. Eduarda Stehlíka
a velice detailně popsali problém katedrály
sv. Víta a účinná východiska z původně
neřešitelného problému.
Sál prvního patra Lidické galerie připomínal
spíše studio na Kavčích horách. Všude
natažené kabely a v přeplněném hledišti se
pohybovali kameramani a jejich týmy, novináři si
dělali poznámky do bloků, fotoaparáty byly
v pohotovosti a mezi diváky bylo možno
zahlédnut celou řadu osobností majících vztah
k Lidicím.
Například 1. náměstek ministra kultury František
Mikeš, režisér filmu LIDICE Petr Nikolaev,
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a samozřejmě některé přeživší lidické ženy a děti. Byl to podařený večer, jak pro hosty, tak i diváky.
http://www.lidice-memorial.cz
OHLASY DIVÁKŮ NA POŘADY „LIDICKÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ“
6. března 2012 od 18.00 hod – Křeslo pro kardinála Dominika Duku
večerem provázel: Zdeněk Mahler, varhany: Marcel Javorček
• Vážený pane řediteli. Děkujeme Vám za nejúžasnější a nejvzácnější pořad Lidických zimních
večerů. Srdce nám plesalo a bylo nám tou největší ctí pobýt v blízkosti osobností nejvýznamnějších, jakými jsou pan Mons. Dominik kardinál
Duka a pan Zdeněk Mahler, který Vašeho výjimečného hosta, nesmírně vzdělaného a lidského člověka, Jeho Eminenci, tak nádherně
provázel pořadem.
Vyprávění pana kardinála a jeho překrásné
hluboké úvahy o životě, společnosti a naší
krásné planetě vyústily v bezprostřední,

upřímnou poctu plnou obdivu z úst pana
Mahlera ve slovech k publiku: „Není tohle
brilantní politický mozek!“
Rovněž vynikající historik pplk. PhDr. Eduard
Stehlík, ve svém vstupu, o který byl požádán,
pronesl hlubokou dojemnou úvahu vztahující se
k Lidicím. Velkolepou hudbou na varhany, mistrně interpretovanou, dotvářel pan Marcel
Javorček vznešenou atmosféru pořadu.
Děkujeme Vám, pane řediteli, za mimořádný
a vzácný prožitek.
S úctou, Klánovi z Plzně

• Milá paní Renato Hanzlíková - moc a moc Vám děkuju za tu sadu hezkých fotografií - budou mi
připomínat, že jsem snad stačil pro památku Lidických něco kloudného udělat.
Váš Mahler
• Vážený pane doktore, je mi vždy velkou ctí se s Vámi a Vaší ženou v Lidicích setkat. Vždy přicházíte se spoustu nových a zajímavých informací, ale hlavně sebou přinášíte zvláštní klid
a pohodu. Myslím, že pro památku lidických jste toho udělal strašně moc. Vážím si Vaší práce
a obětavosti.
S pozdravem Renata Hanzlíková, Památník Lidice
• Vážený pane řediteli, domnívám se, že nedokážu přesně vyjádřit nebo detailně popsat s jakými
pocity, úvahami a myšlenkami jsem odcházela z dnešního pořadu, kdy k divákům promlouval pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP a Dr. Mahler. Byl to nádherný večer, ve kterém si přišly
na své mozkové závity i emoce, nabuzené podmanivou hudbou. Já si odnesla to, co přímo
nezaznělo, ale prolínalo se úžasně celým pořadem. Máme-li být lidmi, potřebujeme patřit
do nějakého společenství. To nejtěžší i nejkrásnější je pak vést společný život. Děkuji za krásný
program v Lidické galerii, ke kterému se budu ještě v mnoha směrech vracet.
A. Holeyšovská
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KARDINÁL DOMINIK DUKA NAVŠTÍVIL OÁZU LIDICE
text a foto: Marek Veselý, předseda Správní rady Memento Lidice, o.p.s.

Úterý 6. března 2012 se zapíše do pomyslné
kroniky lidické Oázy jako „historické datum“.
Na pozvání totiž přijel pan kardinál Dominik
Duka. Ten samý den vystoupil společně
se Zdeňkem Mahlerem v pořadu „Křeslo pro …“
v rámci Lidických zimních večerů, které pořádá
Památník Lidice. Ale ne každý ví, že do Lidic
přijel o něco dříve, aby se zastavil právě u nás,
v Oáze. Tak vzácného hosta nevítáme každý
den, proto všichni přítomní projevovali jistý

„ostych“ před osobností takového formátu.
Nicméně se podařilo „prolomit ledy“ a pan kardinál Duka si prohlédl nejen společenský sál,
ale také navštívil byt lidické ženy paní Milady
Cábové. V časově velmi omezeném prostoru
rozprávěl s paní Cábovou, ale také se starostkou Kellerovou, místostarostou Skálou, se členy
Správní a Dozorčí rady Memento Lidice, o.p.s.
či ředitelkou Oázy ing. Wichsovou, paní Nešporovou a panem Nešporem. Vlastně jaksi
v předstihu nám také sdělil informaci, která se
objevila i v tisku a na internetu, že se doslechl
o dvojici mladých lidí, kterým se podařilo utéct
z už německými vojáky obklíčených Lidic
v červnu roku 1942. Vše teď budou prověřovat
historikové. Velmi si vážíme toho, že pan kardinál Duka našel ve svém programu vzácnou
chvíli, aby navštívil Oázu, která je ukázkou toho,
jak obec a církve mohou najít „společnou řeč“
a provozovat zařízení, které slouží všem občanům Lidic
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OÁZA LIDICE ZVE NEJEN OBČANY LIDIC NA TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ VÝSTAVU,
která se koná:
v pátek 30. března 2012 od 10.00 do 19.00 hodin
v sobotu 31. března 2012 od 10.00 do 15.00 hodin

K vidění budou nejrůznější ručně dělané
výrobky zejména s velikonoční tématikou
a jarními motivy. V nabídce budou i drobné
dárečky ruční výroby pro jakoukoli
příležitost. Přijďte získat inspiraci
k velikonoční výzdobě a především se s námi velikonočně naladit!
TĚŠÍ SE NA VÁS CELÁ OÁZA LIDICE
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JUBILANTI V DUBNU
Bohuslav Svoboda
Ladislav Žemla

2. 4.
16. 4.

70 let
87 let

Jaroslav Mezera
Jaroslava Dusilová

23. 4.
27. 4.

75 let
82 let

Vážení jubilanti, ke krásným narozeninám Vám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí
a spokojenosti.

PODĚKOVÁNÍ
• Mnohokrát děkuji Obecnímu úřadu a všem zastupitelům za dárek k mým narozeninám, které jsem
oslavil 2. března. Velmi děkuji panu Miroslavu Rambovi za milou a příjemnou návštěvu.
Ing. František Slavík
• Milý Zdeňku, srdečně Vás zdravím a chtěla bych poprosit o zveřejnění mého poděkování místnímu ČSBS ve Zpravodaji. Vždy, když Zpravodaj pročítám, Vás obdivuji, jak velice jste zapojen
do všeho dění, co se v Lidicích děje, jste obdivuhodný.
Milada Cábová
• Milá paní Cábová, děkuji Vám za Vaše ocenění, velice mne potěšilo. Mám radost, že si ráda
obecní Zpravodaj čtete. Však je to výsledek všech dopisovatelů i fotografů, kteří mi při vytváření
každého čísla LZ pomáhají. Musím Vám také vyjádřit obdiv, za účast na různých besedách
pro školní děti i dospělé, kterým připomínáte památku i odkaz na Lidice. Několikráte jsem Vás spatřil na fotografiích ve Zpravodaji. Přeji Vám vše dobré a hlavně ať vám slouží zdraví.
Pozdravuji též Vaši dceru i vnučku, rád na ně vzpomínám.
Zdeněk Fous
• Děkuji místnímu ČSBS za přání a moc pěkný dárek k mým narozeninám a Janě Hanzlíkové
a Libuši Součkové za předání a za milé a srdečné popovídání i zavzpomínání.
Děkuje Milada Cábová
• Milí přátelé v Lidicích, chtěla bych vám upřímně poděkovat za zaslání únorového a březnového
obecního Zpravodaje. Budu se těšit na další pravidelné zasílání. Z Domažlic pozdravuje
Marie Humlová

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN V LIDICÍCH http://www.lidice-memorial.cz/
Rok se sešel s rokem a některé přeživší lidické
ženy, zaměstnankyně Památníku i jeho spolupracovnice se sešly v restauraci v Lidické galerii
u příležitosti 101. výročí Mezinárodního dne

žen. Muži z Památníku jim blahopřáli k tomuto
svátku, poděkovali za spolupráci a připravili
pro ně posezení s hudbou. Muzikanti přijeli, tak
jako v loňském roce, z Hřivic na Lounsku.
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PO D Ě KO V ÁN Í
• Děkuji obecnímu úřadu za dárek k mým narozeninám, který mi předala paní starostka Veronika
Kellerová, dále děkuji ZO ČSBS Lidice za dárek předaný paní Marií Šupíkovou a Janou
Hanzlíkovou. Za blahopřejný dopis děkuji JUDr. Červenclovi. Moc mě všichni potěšili.
Libuše Součková

• Vážené dámy, vážení pánové, Památník Lidice si Vás dovoluje pozvat na slavnostní otevření
stálé expozice Lidické sbírky ve čtvrtek 29. března 2012 v 17.00 hod. v přízemí Lidické galerie
Se srdečným pozdravem Mgr. Luba Hédlová kurátorka Lidické sbírky
ML É KO Z F A RM Y

• od 15. března 2012 platí pro Lidice den rozvozu - ČTVRTEK

1. Zastávka je v ulici Tokajická u mateřské školy

od 19.

25

hod. –

19.30

2. Zastávka je v ulici Josefa Horáka

hod.

MLÉKO Z FARMY je společným projektem
farmářů Ing. Jana Millera a Ing. Stanislava
Němce. Zatímco na Millerově farmě ve Svrkyni
se mléko nadojí, v Němcově selské mlékárně
v Radonicích je za přísných hygienických
parametrů zpracováno na konečné výrobky
a pomocí vlastních aut distribuováno
ke spotřebitelům. Další mléko pochází
ze soukromých farem rodiny Brodských
z Nehvizd, Roubíčkových ze Staré Boleslavi
a pana Strnada z Rostoklat
TERMÍNY SVOZU KONTEJNERŮ NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD V LIDICÍCH V ROCE 2012
v sobotu 14. dubna a 8. září od 8.00 do 11.00 hodin.
Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven od 8.00 do 9.00 hod. v ulici Tokajická
na parkovišti před mateřskou školou.
od 9.00 do 10.00 hod. v ulici Oradourská poblíž čp. 158.
od 10.00 do 11.00 hod. v ulici Josefa Stříbrného poblíž separovaného odpadu.
Kontejner na nebezpečný odpad bude přistaven pouze v ulici Tokajická.
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VÝZVA A INFORMACE OHLEDNĚ KAŽDOROČNÍ BĚŽECKÉ ŠTAFETY
• Vážení občané, dovolte mi, abych vás
informovala o tradičním štafetovém běhu mezi
Lidicemi a Ležáky, který se každoročně koná
k připomenutí vypálení obcí Lidic a Ležáků.
Letošní 24. ročník štafetového běhu se koná
pod záštitou prezidenta České republiky pana
Václava Klause a vzhledem k 70. výročí
vyhlazení obou obcí se rozhodli organizátoři
uspořádat štafetu, která spojí koncentrační
tábor Ravensbrück - Lidice a Ležáky.
Na německém území bude přibližně mapovat
pochodem smrti lidických žen do Nového Boru

a jejich návrat přes Kladno do Lidic. Dále pak již
vytrvalci poběží po tradiční trati Lidice a Ležáky,
kde poslední stuhu, před zahájením pietního
aktu, naváže prezident republiky.
Rádi bychom vyzvali lidické sportovce, zda se
nechtějí 23. 6. 2012 připojit k vytrvalostnímu
úseku na trase Česká Lípa-Zahrádky-Dubá
-Liběchov-Mělník-Veltrusy-Kralupy-ZákolanyDřetovice-Kladno-Lidice. Organizátoři běhu
budou moc potěšeni vaší účastí. Bližší
informace na OÚ Lidice. (tel. 312 253 083)
Veronika Kellerová - starostka

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIDICE č. 10/2012
zapsala: Martina Toulcová
Na 10. veřejném zasedání zastupitelstva obce
Lidice konaném dne 14.03.2012 bylo přijato
toto usnesení: 1. Zastupitelstvo obce
schválilo: a) změnu a doplnění programu,
b) rozpočet pro rok 2012, c) směnnou smlouvu
mezi obcí Lidice a panem Sojkou, d) žádost
o příspěvek ZO ČSBS na občerstvení delegace
ve výši 4750,-Kč, e) žádost Tělovýchovné
jednoty Sokol Lidice o příspěvek ve výši
90 000,-Kč, f) příspěvek na vyúčtování nákladů
na provoz ZŠ v Berouně na dva žáky z naší
obce g) příspěvek na Štafetový běh
ve výši 6. 000,- Kč. 2. Zastupitelstvo obce

vzalo na vědomí: a) doplňující informace
od zástupců SAT-AN CableNet Multimedia s.r.o.
k umístění základnové stanice, b) informaci
o konání Štafetového běhu 3. Zastupitelstvo
obce pověřilo: a) starostku obce dalším
jednáním
s firmou
SAT-AN
CableNet
Multimedia s.r.o., b) starostku obce podpisem
směnné smlouvy mezi obcí Lidice a panem
Sojkou. 4. Zastupitelstvo obce neschválilo:
a) žádost na poskytnutí finanční dotace na rok
2012 pro svaz Tělesně postižených v České
republice, o.s., b) žádost Památníku Lidice
na pokácení tří smrků

Tomáš Skála
místostarosta obce
POMÍSTNÍ, LIDOVÁ A SLANGOVÁ LIDICKÁ POJMENOVÁNÍ - 2. DÍL
připravil i s fotografiemi: Marek Veselý
Dnešní díl by se dal stručně nazvat „o vodě,
která přitéká a odtéká“. Řeč bude o vodě čisté
a znečištěné a o dvou místech, u kterých se
v Lidicích ujaly názvy „Vodárna“ a „Sračkárna“.
„VODÁRNA“, „U VODÁRNY“
Pokud se vydáte po silnici z Lidic do Hřebče,
pak nemůžete vpravo před křižovatkou minout
stavbu, které se říká „Vodárna“ (místu se pak
např. říká „U Vodárny“). Pod pojmem „vodárna“
si však představíme komplex, který zajišťuje

Veronika Kellerová
starostka obce
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dodávku pitné vody pro potřeby obyvatel. Jak je
to tedy doopravdy? Požádal jsem o vysvětlení
tiskovou mluvčí Středočeských vodáren a.s.
Ing. Lenku Kozlovou.
Ta mi napsala: „Jedná se jímací území s čerpací stanicí a dvěma aktivními studnami. Je zde
vydáno platné rozhodnutí k nakládání s vodami
a dále je vyhlášeno pásmo ochrany vodního
zdroje I. stupně (oplocené) a druhého stupně
společné pro jímací území Hostouň.“ Mně je teď
jasné, proč voda v obci Lidice má jiné parametry
(je tvrdší) než třeba voda kladenská – máme
vlastní studny a voda se vlastně „míchá“. Když
vodu použijete a díváte se, jak mizí ve výlevce
umyvadla či WC, pak vězte, že skončí v čističce
odpadních vod (čistírně odpadních vod), jenž
v Lidicích nese název:
„S R AČ K ÁR N A“

Omlouvám se všem, které snad tento název
poněkud pohoršil. Ve vzpomínkách mé rodiny je
zachováno i pohoršení paní učitelky Jaroslavy
Rottové, kterou jsem v 1. třídě při procházce Lidicemi šokoval právě tímto výrazem na dotaz,
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co je to za stavbu, kolem které jsme právě
se třídou šli. „Na vině“ byla moje prababička
Božena Zbrojková, která čističce (čistírně) odpadních vod jinak neřekla. A já to pokládal
za oficiální (a nijak nepopuzující) název.
V současné době jsou tu stavby vlastně dvě.
Původní čistička, která nesla ono pejorativní
pojmenování, už je mimo provoz a zcela ji nahradila čistička nová, která je nejen
pro Lidice, ale také pro Hřebeč.
Novostavba je ze začátku 21. století (stavěla se
na přelomu let 2002 a 2003), stará čistička pak
pamatuje výstavbu nových Lidic v 50. letech
minulého století. Lidice se tak tehdy zařadily
mezi „VIP“ obce, které měly vlastní čističku.
Tato stavba je umístěna v blízkosti chovného
rybníka, dostanete se k ní, když ze silnice
vedoucí
k
rybníku
odehnete
vlevo
po hospodářské cestě. O jejím dalším využití
zatím nebylo rozhodnuto, tuším, že je stále
ve vlastnictví Středočeských vodáren. Nová
čistička je o něco níže položená – dobře ji
uvidíte ze silnice u rybníka (koupaliště).
Domnívám se, že onen jadrný výraz se už
pro označení nové čističky (čistírny) nepoužívá.
• nadále prosím čtenáře Zpravodaje, aby mi
zatelefonovali (312 253 080) nebo poslali
e-mailem (vesely.marek@seznam.cz) další
různé výrazy, které se v Lidicích používají, či
používaly. Už například mohu poděkovat
(kromě vlastní rodiny) i panu Zdeňku Fousovi,
který mi celou řadu různých názvů poslal.
Všechny další názvy (třeba i včetně možného
vysvětlení) jsou vítány! Děkuji předem.

Zpravodaj OÚ Lidice

duben 2012

9

Z P R Á V Y Z O Á Z Y text i foto: Libuše Doušová - OÁZA Lidice

A máme tady jaro. I u nás v Oáze. Bytečky už
jsou zase plně obsazené a život ubíhá
nezadržitelně dál.
První z nových nájemníků, pan Jaroslav Kalista
už se plně zapojil a zapadl mezi nás. Také se
hned chytil zahradního nářadí a pustil se

do jarního úklidu. Zatím co ženy se snažily
připravit výrobky na Velikonoční výstavu, pan
Jaroušek, jak mu tady říkáme, vyhrabal a uklidil
celou zahradu.
Už se těšíme až bude hezky a budeme zase
na zahradě posedávat.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Zubní ordinace, Buštěhrad, Kladenská 728, MUDr. Kateřina Veverová oznamuje,
že od dubna 2012 přijímá nové pacienty. Telefon: 312 250 676.
Ordinační doba: Po 7.00 - 17.00, Út 7.30 - 15.30, St 7.30 - 12.30, Čt 7.30 - 16.00, Pá 7.30 - 12.30
VÝTVARNÉ DÍLNY V LIDICKÉ GALERII
sobota - 21. dubna 2012
KDYŽ VENKU PRŠÍ - hry s barvou a jednoduchými tvary

• Dílny probíhají od 14.00 do 15.30 hodin v budově Lidické galerie. Poplatek za dílnu je 20,- Kč.
Pracovní oblečení nutné. Vzhledem k omezenému počtu míst rezervujte na:
borova@lidice-memorial.cz, tel. Marie Borová 312 253 063, 739 562 267 nebo osobně v recepci
Lidické galerie.
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POEZIE NA VOLNÉ NOZE - z knihy autorských básní a ilustrací dětí
buštěhradské školní družiny - listopad 2011
uspořádala a fotografovala: Anna Holeyšovská, vedoucí vychovatelka ZŠ a MŠ Oty Pavla

Milena Šeflová, 7 let

Brouček
Brouček chodí na trávě, jde kolem žáček, jmenuje se Honzíček, má kulatý nosíček.

Barunka Veselá, 8 let

Kočka a myš
Kočička Adélka honí myšku, myšičku. Myška utekla a kočka měla po myšce.

Zpravodaj OÚ Lidice
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2. část - POVÍDÁNÍ NEJEN O KNÍŽKÁCH se Slávkou Kopeckou
spisovatelkou, nakladatelkou, kamarádkou, sousedkou a lidickou občankou z Oradourské ulice.
rozhovor připravuje: Zdeněk Fous
• Slávko, v březnovém zpravodaji jsme
skončili u toho, jak ses dostala ke psaní
a novinařině. Možná, že budeš ode mne očekávat obligátní otázku: „Kdy ti něco vyšlo
prvně v novinách apod.“? Ale protože jsem
nazval naše povídání „nejen o knížkách“,
chtěl bych se ještě vrátit ke Kváčovic rodině.
Zapůjčila jsi mi památeční fotografie a já
bych je rád ještě uveřejnil. Na jedné fotografii je šest dětí s tvojí babičkou Josefkou.
(Jen tak mimochodem, toto jméno mi zní libozvučně, protože moje maminka se jmenovala také Josefka). V předešlém vyprávění jsi
jmenovala sedm jmen, pět kluků a dvě holky.
Chtěl bych se zeptat, kolik z těch kluků bylo
pekařů?
• Myslím, že babička s dědou měli radost, když
se jim v mladé domácnosti rodili nejdřív kluci.
Co kluk, to budoucí pekař. Všechny jejich děti
vyrostly přece v pekárně … Holky (byly dvě,
moje matka Vlasta a teta Marie) patřily
do krámu, kam jinam! Tak to tehdy chodilo.
Jenže živobytí nebylo vůbec snadné, moji
prarodiče vedle existenčních a rodinných
starostí prožili také první světovou válku,
dědeček a nejstarší syn Jan okamžitě rukovali
za Rakousko na italskou frontu. Oba byli v bitvě
na Piávě, kde „tekla krev v potoku proudem“…
Na frontu je pak následoval i šestnáctiletý Josef.
Jen neuvěřitelnou náhodou se v té hrozné vojně
dokonce potkali…
(Na přetištěné fotografii je babička Josefína se
svými dětmi. Vypadá utrápeně. Aby ne:
nejstarší syn Jan má už uniformu rakouského
vojáka, záhy bude rukovat, což potká i Josefa,
který stojí vedle něj. Dědeček na fotografii
chybí, už je na frontě, což odhaduju podle věku
mé matky, to je sedící holčička – Vlastička vlevo. Vedle ní se tísní malý bráška František
a pak Václav, nad nimi starší Marie). Babička
zůstala v Buštěhradě s malými dětmi sama,
musela je uživit a ohánět se v pekárně

a v krámě. Dokázala to. Byla formát. Uměla
nejen hospodařit, ale byla výborná obchodnice,
dokázala sehnat a prodat naprosto všechno,
pro mouku jezdila světa kraj, aby udržela
v chodu pekárnu. A pekla dobrý chleba
a housky… Obdivuhodná ženská!
Taky dokázala prodat koně někam
za Cvrčovice, kůň se ale sám vrátil a babička
nelenila, obratem ho „střelila“ někam
za Kladno… V tehdejších Šibeničkách, což byl
ilustrovaný satirický plátek, vyšla kresba
od Josefa Lady. Na té kresbě stojí koník
na zadních a předním kopytem klepe na roletu
pekárny…a pod obrázkem je text: „Panímámo,
nebojte se, já se k vám vrátím vždycky! Můžete
mě příště prodat zase někam jinam!“ Já vím,
ono to ve vyprávění zní humorně a moji babičku
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to příliš nešlechtí, ale byla válka - a šlo o život.
Já mám svou babičku v úctě, třebaže jsem ji
neměla šanci poznat.
• Já znal od Kváčů dva pekaře… Františka,
to byl otec mé spolužačky Jenky a Václava,
to byl zase otec mého kamaráda Vencika,
přezdívkou Čalaba…
• Kváčovi – Josef, Václav a František přišli
o pekařskou živnost v padesátých letech.
Dopekli - a místo kopista a mouky obdrželi
„důvěru“ budovat nový spravedlivý svět:
krumpáčem a lopatou. František bolševické
šikanování odnesl životem. Zemřel mladý
a zbyly po něm tři děti – Josef, Jenka a Jenda.
A čekal je těžký život. Nikdy nezatrpkli, v životě
obstáli a dodnes se společně dokážeme smát.
• A co ti další Kváčovi? Ve výčtu dětí chybí
ještě Marie a Jan…jak ti šli životem. Víš to?
• Samozřejmě. Marie, provdaná Seifertová, byla
ženou obchodníka v Buštěhradě. Patřil jim dům
se zahradou, v němž je dnes Kulturní středisko.
Syn Josef, přezdívkou Čenda, měl nepřehlédnutelný herecký talent, patřil k nejlepším buštěhradským ochotníkům. Pracoval jako letecký
mechanik. Dnes je v penzi, žije se svou ženou
a dětmi ve Kbelích.
Marie bydlí v Buštěhradě, je v penzi a vychovala
tři děti. Jenda z pekařiny utekl, vyučil se
uzenářem a byl „rozený vůdce lidu“, říkala mi
o něm matka. Jenda byl totiž živel, manažer jak
víno, asi geny po babičce. Stal se obchodním
ředitelem firmy Vaňha na Václavském náměstí
a já si myslím, že byl stejný formát jako Leo
Popper, povedený tatínek Oty Pavla, s nímž se
náš Jenda dobře znal. A tenhle strýc Jenda měl
se svou ženou Baruškou Hudečkovou
z Buštěhradu (ta mi byla za kmotru) synka Jana,
z kterého se vyklubal vynikající kameraman
Československého filmu. To by bylo
vyprávění!
Můj bratranec Jan Kváča točil snad se všemi
českými režiséry, poznal všechny slavné,
proslulé i neznámé herce, ovládal veškerou
techniku kolem filmu. Začínal na Barrandově
opravdu od píky a vybudoval si dobré
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a spolehlivé jméno. Uměl. Je podepsán
pod krásnými filmy. Dneska ty filmy běží v pořadech pro pamětníky, ale já se vždycky dmu pýchou, když vidím jeho jméno přes celou obrazovku. Jenda je dnes v důchodu, žije střídavě
v Praze a na chatě ve Stříbrné Skalici.
• Slávko, vyhledal jsem si na internetu filmografii tvého bratrance. Obsahuje na 54 filmů,
televizních inscenací a seriálů. V roce 1959
je uvedený, jako asistent kamery – (triko-

vové snímky) u filmové pohádky, kterou
znají určitě všichni. „Princezna se zlatou
hvězdou“.
• Zbývá pekař Václav, ten rovněž dopekl
v padesátých letech a stal se dělníkem. Ten byl
navíc vynikající fotbalista a k tomu srandista.
Šel životem lehce, navzdory všem těžkostem.
A ve fotbalu to dotáhl až do reprezentace. Hrál
léta první ligu za Kladno, válel s Frantou Klozem
a dalšími borci, reprezentoval i v cizině
a na Buštěhradě patřil k oporám všech možných
sportů.
Jeho vnuci Aleš a Hynek jsou výborní tenisté
a výrazný tenisový talent je i pravnuk David.
Václavův syn Vencik, s kterým jsi chodil
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do školy, podobou svýmu tátovi z kapsy vypadl.
Je s ním legrace a pro sport dejchá. On i jeho
rodina. Tenisové kurty vybudoval v Družci, kde
žije.
• Mluvíš o rodině své matky…- z jaké rodiny,
ze strany otce, pocházíš?
• Můj otec vyrostl ve Slatině u Kralup, to je kousek odtud. Měli hospodářství, které převzal nejstarší syn Josef. Táta měl následovat kariéru
svého strýce, Jakuba Kandlera, děkana kapituly
slánské a papežského nuncia Vatikánu.
(K rodině patřil ještě významný malíř stejného
jména - Jakub Kandler, který působil na zámku
v Zákupech a údajně i u nás na zámku v Buštěhradě). Táta ale měl být duchovní. Myslím, že to
by pro něj byla trefa. Nedošlo k tomu, (strýc
zemřel) a táta nastoupil do četnické školy
v Kladně. Tedy do státní služby. Stal se četnickým strážmistrem, posléze vrchním četnickým
strážmistrem.
Po roce 1948 byl převelen do Sboru národní
bezpečnosti a v padesátých letech se stal
ze dne na den dělníkem povrchového dolu
Zápotocký ve Vrapicích. Četník byl vynikající,
na dělnické povolání ale neměl buňky. S prací
v dole se pral. Mnohokrát přišel k úrazu, byl
nešika, ale nějak nás uživit musel.
Moje o jedenáct let starší sestra Věra se
pro svůj mizerný kádrový původ nedostala
na medicínu. Já, třebaže jsme měli rodiče
stejné, jsem problémy neměla. Moji rodiče byli
od padesátých let totiž oba zčistajasna dělníci.
Ségra měla v papírech četníka, co to s dělníky
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přece nikdy nemyslel dobře, a navrch matku
živnostenského původu lelkující v domácnosti…
Když jsem se ale po létech na vysokou školu
hlásila já, z táty byl už horník a z mámy dělnice
v hutích. Kádrový původ jak fík! To jsou
paradoxy!
• Na fotografii jsou moji rodiče s mou starší sestrou Věrou. Podle šatiček mé sestřičky soudím,
že společně míří na nějakou slávu. Že bude
za drůžičku… nebo jde na Boží tělo… nevím,
na světě jsem ještě nebyla.

ŽIJÍ LIDICE V KAŽDÉM MĚSTĚ???
Téměř v každém městě, vesnici v Čechách ve Slezku
i na Moravě nalezneme ulici, která je pojmenována
na památku Lidic. (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. Do 31. prosince 2012
na e.mail: havlujova.gabriela@seznam.cz
Děkujeme. (některé z vás vylosujeme a dostanete knižní
publikace z Památníku i Obecního úřadu Lidice)
fotografie: Slaný – Jana Volfová v Lidické ulici
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MATEŘSKÉ CENTRUM LIDIČKY text i foto: Irena Přibylová

Vážení a milí, uplynul další měsíc a my se opět
hlásíme s informacemi o programu MC Lidičky
na duben 2012.
Kromě pravidelných aktivit, kterými jsou cvičení
dětí a rodičů, zpívánky a výtvarné řádění,
nabízíme v dubnu několik větších mimořádných
akcí. Hned na začátku měsíce se můžete těšit
na již avizovanou Velikonoční dílnu pro

dospělé, kterou následuje Předvelikonoční
hraní, které je určeno všem dětem z Lidic
i okolí. Poslední den v měsíci bude věnován již
tradičnímu Pálení čarodějnic, které naše
centrum pořádá opět ve spolupráci s obecním
zastupitelstvem obce Lidice. Všechny potřebné
informace včetně přihlášek na akce naleznete
jako obvykle na stránkách www.mclidicky.cz.

Program MC Lidičky na DUBEN 2012
1. 4. 2012

2. 4. 2012

2. 4. 2012

od 15.00 hod - Velikonoční výtvarná dílna pro dospělé – podrobné
informace byly uveřejněny v březnovém zpravodaji nebo je
naleznete na www.mclidicky.cz
od 9.30 hod. - druhá návštěva školky v rámci programu „ Příprava
na školku“. Program je určen rodičům a dětem, které jsou
v letošním roce přijaty do MŠ Lidice. Pokud se chcete tohoto
programu zúčastnit, přihlaste se na www.mclidicky.cz, kde najdete
příslušný
formulář.
Sraz
účastníků
programu
je
v 9.30 hod. před MŠ.
od 16.00 hod. - Předvelikonoční hraní - můžete se těšit
na odpoledne plné soutěží, her a malování velikonočních vajíček
zakončené hledáním vajíček v nedalekém parku na návsi.

Zpravodaj OÚ Lidice
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Na děti čekají i drobné sladké odměny. Vstupné 30,- Kč. Sraz
před budovou OÚ Lidice. Bližší informace o akci a přihlašovací
formulář najdete na www.mclidicky.cz. Rezervace na akci je
nutná nejpozději do 30. března 2012.
od 16.00 hod. - zpívánky
od 16.00 hod. - výtvarné řádění - budeme vyrábět a malovat
cukrové srdíčko pro maminky ke Dni matek
od 16.00 hod. - zpívánky
od 16.00 hod. - výtvarné řádění - budeme malovat sádrové
magnetky
od 19.00 hod. - Pálení čarodějnic - tuto akci pořádáme
ve spolupráci s obecním zastupitelstvem obce Lidice. Můžete se
jako v loňském roce těšit na soutěže pro děti se sladkou
odměnou, na lampionový průvod v čele s paní Zimou, pálení
hranice u sportovního rybníka a opékání buřtíku. I letos pro Vás
bude připraven stánek s občerstvením, kde si budete moci
zakoupit točené pivo, alko i nealko nápoje, buřtíky a drobné
občerstvení. Pro děti jsou opět připraveny čarodějné balíčky.
Sraz v 19.00 hod. před budovou OÚ Lidice.
Přijďte, těšíme se na Vás!

INFO RMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
V Lidicích je nově otevřena prodejna potravin a dalšího drobného sortimentu
Družstvo JEDNOTA KLADNO Vás od 1. března 2012 zve do provozovny COOP LIDICE.
Provozovna COOP v Lidicích Vás zve do svých prostor v následující prodejní době:
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA
NEDĚLE

7.00 - 12.00 hod.
7.00 - 12.00 hod.
7.00 - 12.00 hod.
7.00 - 12.00hod.
7.00 - 12.00hod.
8.00 - 11.00 hod.

14.00 - 17.00 hod.
zavřeno
14.00 - 17.00hod.
14.00 - 17.00hod.
14.00 - 17.00hod.
zavřeno
zavřeno

Informační servis společnosti COOP naleznete ZDE: http://www.coop.cz/
Provozovnu naleznete stejně, jako předchozí obchod v centru obce, Tokajická 163, LIDICE.
MAPKA ZDE:
http://mapy.cz/#x=14.192894&y=50.142837&z=15&t=s&d=user_14.189677%2C50.143561%2CJ
EDNOTA%20KLADNO%20%20prodejna%20COOP%2C%20Tokajick%C3%A1%20163%2C%20Lidic
Věříme, že nově otevřená prodejna, provozovaná zkušenou a silnou společností, přispěje
ke komfortu bydlení zejména starších občanů či mladých rodin s malými dětmi v naší obci.
Vaši zastupitelé

Zpravodaj OÚ Lidice
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ŽENY, KTERÉ SE JMENUJÍ LIDICE, LAS MUJERES QUE SE LLAMAN LIDICE
rozhovor připravil: Zdeněk Fous

Jmenuji se Lidice Rocío Robles Morocho, ale
používám kratší jméno jen Lidice Robles.
Narodila jsem se 8. července 1990 ve městě
Cuenca v Ekvádoru. Studovala jsem veterinární
lékařství, ale zvítězila u mne láska k tanci.
V současné době jsem tanečnicí moderních
tanců a také učitelkou tance pro děti. Rovněž
tančím ve studentském divadle, tzv. zdravotních
klaunů,
navštěvujeme
nemocné
děti
v nemocnicích.
Jako malá holka jsem se zeptala svým rodičů,
proč mám tak neobvyklé jméno. Lidice?
Dozvěděla jsem se, že mi jméno vybrali, jako
symbol svobody. Po mém narození prý nastal
velký problém se zápisem jména Lidice
do matriky, protože v rodném městě nebylo
dovoleno dávat cizí jména dětem. Ale moje
babička Carmen (matka mého otce) využila
svého silného vlivu ve městě a tak jsem mohla
jméno Lidice svobodně nosit.
Když mi bylo 10 roků, tak mi můj táta vyprávěl
o historii mého jména. Řekl mi, že Lidice byla
krásná obec, kterou během druhé světové

války 10. června 1942 zničili němečtí nacisté.
Nastalo zde masové vraždění lidí. Tím, jak jsem
se začala více dozvídat o původu mého jména,
cítila jsem se velice dojatá a hluboce spjatá
s příběhem obce Lidice.
Jméno Lidice ve mně, v mém srdci rezonuje,
jako píseň síly, pokory a odvahy, laskavosti,
citlivosti, a boji národa, který povstal z popela,
jako bájný pták Phoenix. Vše je pro mne
poetické, ale zároveň tragické i fascinující
a inspirativní...
Před dvěma roky, jsem se dozvěděla od Zdeňka
prostřednictvím facebooku, o ženách z celého
světa se jménem Lidice. Díky jeho iniciativě
jsme měla příležitost se poznat s ostatními
ženami stejného jména a to převážně v zemích
mluvících španělsky. Dozvěděla jsem se také
o filmu Lidice, který sdělil celému světu, co se
zde před 70 lety odehrávalo za tragédii.
Mým velkým snem je navštívit obec Lidice, toto
fascinující místo, které je spojeno s mým
jménem.
V naší rodině je nás pět. Všichni jsme se
narodili ve městě Cuenca. Můj otec se jmenuje
Jaime Robles a je antropolog z povolání. On je
nesmírně milující a pečující, vtipný i tolerantní.
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Je ideálním a aktivním spolupachatelem
při realizaci většiny mých snů.
Moje matka se jmenuje Lucie Morocho, je
profesorkou na Katolické univerzitě v Cuenca.
A několik let pracovala u dětí žijících na ulici.
Než jsem se narodila, tak pracovala v centrální
bance Ekvádoru.
Jsem ze sourozenců nejstarší. Bratr Bernard je
ten, který mě následuje, je mu 20 let a jako můj
otec, chce být antropolog. Už je v šestém semestru ve škole antropologie, Katolické univerzity v Quito. Lidé o nás říkají, že si nejsme vůbec podobní, ale rozumíme si skvěle. Jonathan,
můj druhý bratr, je mu 17 roků, je na střední
škole, a je velmi zábavný, kreativní, společenský a miluje hudbu. Hrál se mnou o víkendech
zdravotního klauna, a společně jsme navštěvovali nemocné děti a rozveselovali jsme, jak děti,
sestřičky i lékaře v nemocnicích, a také jsme
pracovali pro školy na ochranu dětí.
Naše rodina a já jsme značně cestovali a to
kvůli práci mého otce. Byla jsem z toho šťastná,
proto mám přátele téměř ze všech koutů
Ekvádoru.
Chtěla bych vyjádřit své vyznání k obci Lidice.
Obdivuji každou vteřinu všechny lidičky z Lidic,
historii boje i tragédie, vytrvalost a odvahu.
Jsem velmi hrdá a šťastná, že se jmenuji Lidice.
Neumím si představit, že bych se měla jmenovat jinak. Kamkoliv přijedu, tak se i děti ptají
na mé jméno.
Nyní jim mohu více vyprávět, protože díky
internetu se mohu každý den podívat do Lidic
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prostřednictvím fotografií na stránkách
facebooku Zdeňka. Věřím, že se můj sen splní
a uvidím jednou ve skutečnosti mé drahé Lidice.
Mé zájmy a koníčky? Jsem žena velmi vášnivá,
citlivá, otevřená a bezprostřední. Po střední
škole jsem se připojila k fakultě veterinárního
lékařství, (Centrální univerzita v Ekvádoru), ale
pak jsem si uvědomila svou tryskající lásku
k umění a rozhodla se, a věnuji se tomu, co
miluji nejvíce.
Moje největší vášeň je tanec, učím se tančit
téměř tři roky. Můj učitel se jmenuje Wilson
Peak, a já ho neskutečně obdivuji a oceňuji.
V současné době jsem účastníkem projektu
"BETON QUITO" (Tanec pro městské prostory
a kolektivní umění se sociálním přístupem).
O víkendech, se proměňuji ve zdravotního
klauna a s několika dobrovolníky se podílím
na radosti pro nemocné děti,
Učím na škole tance, mám ráda děti. Líbí se mi
hrát na flétnu (indiánský nástroj z And). Miluji
zpívání (říká se o mne, že mám prý hezký hlas).
Mám v oblibě čtení a psaní, ráda si čtu poezii
a eseje. Miluji hmyz a slunečnice.
Moje oblíbená barva je zelená. Líbí se mi hudba
z And, mám ráda operu. Jsem velmi dobrý
plavec, trénovala jsem mnoho let závodní
plavání. Mám ráda zvířata, zejména kočky,
protože jich mám doma sedm...

Pestré objetí s tancem i s růžemi pro celou obec
Lidice zasílá s nekonečnou láskou Vaše
Lidice Robles z Ekvádoru.
(Quito, 6. února 2012, 22:36 hod.)
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LIDICE V PROMĚNÁCH ČASU – PIETNÍ VZPOMÍNKY 1. část
V následujících číslech lidického Zpravodaje
vám budeme přinášet seriál článků týkajících se
pietních vzpomínek v Lidicích.
Články, které zpracovala Mgr. Gabriela
Havlůjová, vycházejí z její diplomové práce
obhájené v roce 2011 na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze.
Již z četnosti článků, které k výročí vycházely
v průběhu června v Rudém právu v období 1947
- 1992 , jsou patrné určité tendence: v roce
1947 (počet článků: 2), 1948 (počet článků: 1),
1949 (počet článků: 2), 1950 (počet článků: 1),
1952 (počet článků: 7), 1953 (počet článků: 1),
1962 (počet článků: 16), 1967 (počet článků:
19), 1968 (počet článků: 1), 1969 (počet článků:
2), 1972 (počet článků: 14), 1977 (počet článků:
8), 1982 (počet článků: 14), 1988 (počet článků:
3), 1989 (počet článků: 3) a potažmo rok 1992
(počet článků: 2). Z hlediska četnosti článků

byly Lidice nejvíce zastoupené v tisku v době
kulatých výročí, konkrétně v roce 1962, 1967,
1972 a 1982. Nejvýrazněji byl zastoupen rok
1967 a to zejména množstvím článků
o zahraniční účasti na pietní vzpomínce a životě
v nových Lidicích.
Nejmenší počet článků věnovaných této
středočeské obci o kulatá výročí byl v roce 1947
a 1992, kdy vyšly pouze 2 články. V roce 1947
i přesto, že během pietní vzpomínky probíhal
poklep na základní kámen k novým Lidicím
a mohlo by se zdát, že události bude věnován
větší prostor. Roku 1992 byl důvodem ztrácející
zájem o „komunistické“ Lidice. I když se jednalo
o 50. výročí vyhlazení Lidic, v novinách vyšla
pouze jedna krátká zpráva o tom, že Lidice
navštívil prezident Václav Havel a druhý článek
s názvem „Proč padly Lidice“.
(pokračování příště)

Pohled na pietní území od hrobu lidických mužů v roce 1947. (Fotoarchív Památníku Lidice)
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KNIHOVNA LIDICE A JEJÍ KNIHOVNÍCI
vzp omí nk y n a p okr ač ová ní - 4. č ást
za použití výpisků z obecní kroniky od Marka Veselého, připravuje: Zdeněk Fous
• Rok 1975: V místní lidové knihovně bylo
za celý rok vypůjčeno 2.453 knih, 176 časopisů
a knihovnu navštívilo celkem 460 čtenářů.
Potěšující je zvýšený zájem o naučnou

literaturu. Za zemřelou paní Marii Ottomanskou
vypomáhá v knihovně místní občanka,
studentka Jitka Kováříková. (V roce 1976 se
Jitka Kováříková vdala a jmenuje se Černá.)
• Rok 1979: V místní lidové knihovně bylo
za uplynulý rok (1979) půjčeno čtenářům
celkem 2.050 svazků knih a přes 700 ks
časopisů. Knihovnu navštěvuje poměrně velká
část našich dětí a mládeže, především z řad
studentů. Mají zájem o odbornou literaturu.
• Knihovnicí v naší obci se vzdala učitelka Jitka
Černá (odstěhovala se z obce) a tuto funkci
převzal Josef Kovářík dnem 1. 7. 1979.
• Rok 1991: Problémem bylo umístění obecní
knihovny, když její místnosti byly obecním
zastupitelstvem dány do ekonomického
pronájmu manželce p. Miroslava Čermáka,
tajemníka obecního úřadu. Naše knihovna

po řadu let si udržovala dobrou úroveň ve své
práci i v rámci celého okresu. Byla poměrně
dobře navštěvována především malými čtenáři,
školními dětmi, ale i dospělými občany. Mezi
stálé a pilné čtenáře lze např. uvést
pp. J. Vodrážku, Třísku, Blumentritovou,
Burkytovou, Malého, Fialovou a další. Knihovna
opustila své prostory, kde se nyní prodává textil.
Já jako knihovník jsem se tedy stěhoval
s knihami do kulturního domu, do bývalé
klubovny SSM – naší mládeže. Nájemce
kulturního domu si však nepřál knihovnu v tomto
poschodí, v této místnosti, tak jsem knihovnu
stěhoval o patro níže do suterénu kulturního
domu. Naše lidické knihy, které se již do této
místnosti nevešly, byly uskladněny ve skladišti
kulturního domu. Po revizi bylo navrhnuto
100 knih na odpis, protože byly silně promáčeny
asi ze záchodu umístěného o patro výše.
Ve skladišti bylo uloženo 741 knih beletrie
pro dospělé, 479 knih naučných, 206 knih
pro děti. A tak lehce byla vyřešena naším
obecním zastupitelstvem otázka kulturní
výchovy našich občanů, především našich dětí.
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• Rok 1992: Posledním kulturním zařízením
byla místní knihovna (obecní) a ta, když byla
přestěhována do suterénu kulturního domu,
přestala a ukončila svou činnost. Knihy se
nepůjčují. Naše knihovna patřila k nejlepším
na okrese. Čtenářů dospělých a hlavně mládeže

VEŘEJNÁ KNIHOVNA LIDICE

20

bylo dost. Dnes po roce si na knihovnu ani
nikdo nevzpomene včetně našeho obecního
zastupitelstva.
(V roce 1994 pan Josef Kovářík zemřel.) podle
zápisů obecního kronikáře Josefa Kováříka
zpracoval: Marek Veselý, obecní kronikář
logo: Hana Popelková, foto: Čestmír Sklenička,
text pozvánky: Zdeněk Fous

Milí přátelé,
dobrá kniha nám nejen pomůže příjemně prožít chvíle
oddechu, ale je to především ona, která nám může účinně pomoci
při školním, mimoškolním i odborném vzdělávání a která nám poradí
při rozšiřování zájmů a zálib.
Velký výběr knih pro Vás a Vaše děti najdete v místní knihovně, která Vám
nabízí své služby v měsíci dubnu 2012 vždy v pátek od 16.00 – 18.00 hodin.
Na Vaši brzkou návštěvu se těší Jiří Černý a Michaela Indráková
ze Štemberkovy ulice
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