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VÝTVARNÉ DÍLNY V LIDICKÉ GALERII - 2012
Přijďte se podívat na první dílnu pro děti v novém roce s názvem „Máte rádi čtverec?", která se
koná 14. ledna 2012 v Lidické galerii od 14.00 do 15.00 hodin. Na programu jsou hrátky se čtverci
a barvami. 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. (fotografie na titulní stránce: Kateřina Svobodová z Lidic)

JUBILANTI V LEDNU
Jiřina Vaněčková
Anežka Jiránková
Irena Smutná
Marta Slavíková
Jarmila Štorková

8. 1.
13. 1.
16.1.
18. 1.
25. 1.

83 let
83 let
70 let
82 let
82 let

Milé jubilantky, přejeme Vám všechno nejlepší
a především pevné zdraví!

PODĚKOVÁNÍ
Velice ráda bych touto cestou chtěla poděkovat
za spolupráci v uplynulém kalendářním roce řediteli
Památníku Lidice JUDr. Milouši Červenclovi.
Taktéž za velmi významnou podporu školních
družin Středočeského kraje.
Díky ní se mohla široká veřejnost blíže seznámit
s rozmanitou činností a obsáhlou náplní volného
času dětí mladšího školního věku v těchto
zařízeních. Současně děkuji vedoucímu muzea
Ing. Ančo Marinovi za veškerou organizační pomoc
a vstřícnost při pořádání výstav.
Ostatním zaměstnancům pak za velkou ochotu
a milé jednání.
Anna Holeyšovská
metodička pro školní družiny okresu Kladno
VZ PO MÍ NÁ M E
Dne 21. ledna uplyne již 15 let od chvíle, kdy
nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček Jaroslav Skála. Kdo jste ho znali
a měli ho rádi, věnujte mu tichou vzpomínku
společně s námi.
Kdo byl milován, není zapomenut...

PODĚKOVÁNÍ O D NAŠICH
(přespolních) ČTENÁŘŮ
Vážený pane Fous, vážení přátelé,
upřímně děkuji za Lidický zpravodaj, který
mi dnes 1. prosince v pořádku došel.
Všem, kteří se o zaslání zasloužili, ještě
jednou díky! Bude to pro naši rodinu památka, kterou si uložím do rodinného archivu. Přeji Vám všem úspěchy ve Vaší
další práci pro obec Lidice a vůbec
pro dobrou věc všeobecně.
František Mlejnek, učitel v.v. z Vesce
pod Kozákovem.
Došlo 9. 12. 2011
Ahoj Zdeňku, mnohokrát děkuji, již
jsem obdržela Zpravodaj a jsem velmi
hrdá na to být součástí obce. Patřit
mezi ty, kteří se snaží jít stále vpřed,
jako jsou slova hymny mé vlasti.
SLÁVA STATEČNÝM LIDEM.
Saludos, Lidice Romay - Venezuela

Zpravodaj OÚ Lidice

leden 2012

3

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIDICE Č. 8/2011 - zapsala: Martina Toulcová
Na 8. veřejném zasedání zastupitelstva obce
Lidice konaném dne 28. 11. 2011 bylo přijato
toto usnesení: 1. Zastupitelstvo obce
schválilo: a) zadání územního plánu Lidic
podle § 6 odst.5 písm.b) a § 47 odst. 5 zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů b) podání dotace
na chodníky z fondu Středočeského kraje.
c) zpracování studie na tzv. Malý park v centru
obce d) podání žádosti o dotaci na revitalizaci
parku e) zpracování projektové dokumentace
na zateplení nákupního centra v tomto pořadí:
a) MC Energy Group – ENEPROTECH s.r.o.
b) Ing. Tomáš Zajíc c) KVS – Projekt s.r.o.
f) podání žádosti o dotaci na zateplení
nákupního centra g) doplňující žádost státního
oblastního archivu o zapůjčení artefaktů
ze sbírky Obecního úřadu v Lidicích pro výstavu
Lidice 2012 h) smlouvu na psí útulek
Bouchalka, s tím, že paní Sychrovská opraví
na smlouvě procentuální výši DPH i) darování
dětské koloběžky do družiny v Buštěhradě
j) žádost paní Pauzové o pokácení dvou
vzrostlých stromů k) žádost pana Kloubka
o pokácení dvou smrků l) žádost pana Dostála
o pokácení stromu m) žádost paní Černé
o pokácení stromu n) přemístění autobusové
zastávky
1. Zastupitelstvo obce vzalo
na vědomí: a) informaci pořizovatele
o „Vyhodnocení projednání návrhu zadání
územního plánu Lidic“ b) žádost o vyjádření
k umístění základnové stanice společnosti SAT-

AN CableNet c) informaci pana Koláře
o oplocení pozemku p.č.407/2 a 407/16
d) úpravu stávající křižovatky silnic
I/61x III/00714 e) výpověď z nájmu – pan Klíma
1. Zastupitelstvo obce pověřilo: a) starostku
obce zabezpečit zpracování územního plánu
Lidic v souladu se schváleným zadáním
b) starostku obce předat „zadání územního
plánu Lidic – Doklady o pořizování a schválení“
po jednom vyhotovení obci Lidice, výkonnému
pořizovateli a projektantovi návrhu územního
plánu Lidic c) starostku obce podat Krajskému
úřadu Středočeského kraje na vložení
registračního listu za etapu „ZADÁNÍ“
do evidence územně plánovací činnosti
d) starostku obce podáním žádosti o dotaci
na chodníky e) starostku obce, aby zadala
zhotoviteli zpracování studie na tzv. Malý park
f) starostku obce zrealizováním a podpisem
smlouvy s firmou MC Energy Group –
ENEPROTECH s.r.o. na zhotovení projektu
na zateplení nákupního centra g) starostku
obce jednáním s firmou SAT-AN CableNet
a získáním dalších potřebných informacích
k případnému umístění základnové stanice
h) starostku obce zajištěním opravy
procentuální výše DPH ve smlouvě na psí
útulek Bouchalka (paní Sychrovká) i) starostku
obce zajištěním přemístění autobusové
zastávky
1.
Zastupitelstvo
obce
zamítlo:
a) žádost o finanční podporu pro projekt
Rozeznění Lidice

Tomáš Skála
místostarosta obce

Veronika Kellerová
starostka obce

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ MATRIKY OBECNÍHO ÚŘADU
• Pro občany Lidic a okolních obcí nastala od 31. 11. 2011 na matrice Obecního úřadu Lidice velká
změna ve vydávání občanských průkazů.
V souladu se zákonem č. 227/2009 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb., kterými se mění zákon
č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, je nutné zabezpečit
vydávání nových typů občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a občanských průkazů
se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem (e-OP), které budou vydávány
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od 2. ledna 2012 pouze na úřadech obce s rozšířenou působností (např. Magistrát města Kladna).
V souvislosti se zajištěním technického zabezpečení agendy e-OP dojde celostátně
k technologickým odstávkám jak na úseku OP, tak i na úseku vydávání cestovních dokladů.
Občanské průkazy vydané před tímto datem zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou,
s výjimkou případů, kdy došlo ke změně zapsaných údajů. Od nového roku budou rodiče moci
požádat o vydání OP pro své dítě již od jeho narození. Za tento průkaz rodič zaplatí 50,- Kč, bude
mít platnost 5 let. Stejně jakov případě cestovního pasu bude nutné při změně podoby zažádat
o vydání nového dokladu. Dnem 26. 6. 2012 končí platnost zápisů dětí v cestovním pasu rodiče,
a děti tak budou muset mít vlastní doklady.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU JE V LIDICÍCH TRADICÍ
text: Bohumil Kučera, foto: Pavel Horešovský

Stejně jako v letech minulých, i letos jsme se
sešli v počátku adventu, abychom strávili společně několik příjemných chvilek doprovázených
zpěvem dětí a vůní perníčků a svařáčku.
V pátek 2. prosince 2011 jsme si tradičně
na návsi rozsvítili stromek. Pravda, není to
urostlý smrk, ani větrem ošlehaná borovice,
natož jedlička. O to ale nejde. Podstatné je
příjemné a klidné setkání lidí, kteří natruc
současné uspěchané době najdou chvilku
a přijdou si poslechnout vystoupení našich
malých dětiček z Mateřské školky. Ty zazpívaly
společně se členkami pěveckého sboru
Smetana Kladno. V průběhu nás paní starostka
Veronika Kellerová informovala o čerstvých
změnách v dopravě. Můžeme se těšit na více
spojů, které budou projíždět přímo obcí. Navíc
zastávka bude přesunuta ze současného
umístění (před OÚ) proti obchodnímu středisku.
Starostka jménem svým, i za obecní zastupitele

a pracovníky OÚ, popřála občanům klidné
a radostné vánoce, štastný a veselý nový rok.
Zájemci mohli také získat drobné výrobky vlastnoručně vyrobené našimi dětmi a ochutnat vánoční cukroví. Před malým betlémkem pak akci
zakončili členové junáckého oddílu Berušky
ze střediska Junák Buštěhrad - Stráž Lidic.
A samozřejmě jsme si popovídali!
Více fotografií viz: http://www.obec-lidice.cz/
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PŘEHLED KULTURNÍCH PŘEDSTAVENÍ PAMÁTNÍKU LIDICE
PŘIPRAVOVANÝCH V RÁMCI „LIDICKÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ“
SEZÓNA 2011 - 2012 - LEDEN
5. 1. 2012 od 18.00 hod.
Křeslo pro Václava Vydru
večerem provází Robert Tamchyna, klavír
Marcel Javorček
12. 1. 2012 od 18.00 hod.
Křeslo pro Lubu Skořepovou
hosta uvede ředitel PL, hudební doprovod
Martin Fila
18. 1. 2012 od 18.00 hod.
Křeslo pro Tomia Okamuru

večerem provází Jan Mikeš, klavír Marcel
Javorček
24. 1. 2012 od 18.00 hod.
Křeslo pro Michala Horáčka
večerem provází Jan Mikeš, klavír Martin
Fila
31. 1. 2012 od 18.00 hod.
Křeslo pro Báru Hrzánovou
večerem provází Robert Tamchyna, klavír
Marcel Javorček

OHLASY DIVÁKŮ NA POŘADY „LIDICKÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ“
MILAN ŘEŘICHA - klárinet,
MARTIN FILA - klavír
Po dnešním večerním zážitku (22. 11. 2011)
jsem velmi pyšná na to, že jsem Češka a žiji
právě tady. Jak je možné, že v takové malé zemičce se narodí tolik talentovaných lidí, o kterých většina lidí vůbec neví. Říci, že se jedná
o virtuózy není to pravé slovo. Jejich výkon byl
strhující a velmi emotivní. Vzhledem k laickým
posluchačům se nejednalo o lehce stravitelný
repertoár, a přesto je všichni poslouchali
bez dechu a s očekáváním, co bude dál.
Perfektně profesionálně dramaturgicky postavený program udělal své. Já jsem si to užívala
velmi, protože zvlášť impresionismus miluji
ve všech jeho podobách (hudba, malířství), ta
svoboda a vzdušnost. Slovo imprese znamená

dojem (prožitého, viděného). Můj dojem dnes
večer byl obrovský. Klobouk dolů. Děkuji.
Eva Moučková, Kladno, foto: Jaroslav Tauber

KŘESLO PRO ZDEŇKA SVĚRÁKA
Děkujeme Vám za nádherný včerejší večer
(28.11. 2011). Prožívali jsme sváteční okamžiky
v blízkosti Vašeho vzácného, váženého a obdivovaného hosta, významného českého dramatika, scénáristy, textaře, herce, pana Zdeňka
Svěráka. Obohatil nás svým nenapodobitelným,
tak sympatickým humorem, pohodovým, bez-

prostředním, milým humorem, pohodovým,
bezprostředním, milým vyprávěním, úžasným
vystupováním, řečnickým uměním s osobitým
výrazem. Díky velmi zasvěceným, skvělým
otázkám vynikajícího moderátora, pana
Roberta Tamchyny jsme prožili bohatou škálu
plodného a pracovitého života Vašeho
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i světových úspěchů. Vzpomínali jsme společně
na neuvěřitelně vtipné, milé a nazapomenutelné
výroky, které neustále okouzlují všechny
generace diváků svým jemným humorem.
Po celý večer nezmizely úsměvy z tváří
ve vyprodaném sále Lidické galerie. Takto
potěšit své obecenstvo, to musí být skvělý pocit
i pro samotného hosta. Obdivujeme plány
do další práce, ke kterým přejeme mnoho
úspěchů a ocenění jako doposud. Děkujeme za
úžasný prožitek a za krásnou hudbu na hoboj
a flétnu paní Lence Filové.
S úctou Klánovi, Plzeň
fotografie: Renata Hanzlíková - PL

KŘESLO PRO JIŘINU FIKEJZOVOU
Děkujeme Vám za nádherný včerejší večer
(7. 12. 2011). Váš vzácný host, významná
česká
textařka,
hudební
scénáristka
a sportovkyně, paní Jiřina Fikejzová, je krásná
vzhledem, vystupováním i na duši. Její
půvabné, svěží vyprávění bylo neuvěřitelně
poutavé, milé, veselé i vážné, o radostech,
úspěších i drobných zklamáních, či neodstranitelném „strojním překlepu“ v textu písně pro Juditu Čeřovskou. Z jejích vzpomínek prýštila síla,
hrdost a odolnost pramenící z kořenů jejího milovaného rodiště Lomu u Mostu a její úspěšné
sportovní kariéry sprinterky - reprezentantky.
Představené skladby a jejich důvěrně známé
texty mě vždy upoutávaly, některé až vháněly
slzy do očí a nutily k zamyšlení. Tyto vynikající
texty skutečně nestárnou, jsou opravdu nadčasové. Mají obsah, smysl, myšlenku. Při melodiích, které Marcel Javorček tak procítěně,
skvěle, mistrně interpretoval, se mi promítaly
texty a obrovsky mě dojímaly. Vždy mě zajímala
autorka těchto textů a netušila jsem, že ji poznám v takové blízkosti a nádherných prostorách Lidické galerie. Cítíme se tímto večerem

obohaceni a okouzleni projevem vzácné ženy.
Pan Robert Tamchyna byl jako vždy skvělým,
profesionálním průvodcem večera a bylo zde
ještě něco navíc. Jeho osobní cit pramenící
z jeho velkých znalostí a potěšení z blízkosti
milé, významné osobnosti. Bylo vidět, jak si
večer užívá a my s ním. Od prvních tónů
To mám tak ráda, nesmírně působivého textu
Řekni, kde ty kytky jsou, Jen ty a já, Za rok se
vrátím a Tichá noc v závěru. Po tomto večeru
nás budou ještě více tyto písně těšit a dlouho
v nás budou znít. Děkujeme Vám, pane řediteli,
za tento vzácný prožitek.
S úctou, Klánovi, Plzeň
fotografie: Jaroslav Tauber - PL

VÁNOČNÍ KONCERT
Děkujeme Vám za úžasný včerejší večer. (15. 12. 2011) Tři nádherné ženy, svým vzhledem
i uměním, Martina Kociánová, Zbyňka Šolcová a Žofie Vokálková, nám umožnily prožít mimořádný
Vánoční koncert. Pravdivost slov, že nejkrásnější hudební nástroj je lidský hlas, potvrdila překrásná
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Martina Kociánová svým pěveckým výkonem,
nádherným, procítěným, čistým, jasným,
zvučným sopránem. Vánoční atmosféru
dotvářely její milé, jímavé vánoční příběhy,
představené nesmírně příjemným mluveným
slovem.
„Malý mír ve velké válce“ příběh nádherného
vánočního zázraku, válečného příměří nepřátelských táborů a jejich touha, aby trval co nejdéle,
nebo spíše osobitý příběh Jaroslava Haška, jak
obdarovat a přitom neponížit. Povznášela nás
hra na nádherném, vznosném, vznešeném nástroji, jakým je harfa, tak mistrně ovládaná
Zbyňkou Šolcovou.
Přímo jsem plasticky cítila proudit Vltavu
ve strunách nástroje, v úžasné hudbě Bedřicha
Smetany.
Děkujeme rovněž za vynikající hudbu, tak mistrně představenou Žofií Vokálkovou hrou
na flétnu. Děkujeme Vám, pane řediteli, za výji-

ZPRÁVY Z OÁZY
Libuše Doušová - OÁZA Lidice
Každé Vánoce si zdobíme své bytečky abychom měli tu opravdovou atmosféru Vánoc.
Ani letos tomu nebylo jinak.
Pomáhal i pan Vyhlídka. Jediný to chlap
v naší Oáze. Zapálili jsme si k tomu františky
a pustili koledy.
Hned nám to šlo lépe od ruky. Doufáme, že
svátky vánoční i Nový rok jste všichni prožili
v pohodě a ve zdraví.
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mečný prožitek.
S úctou Klánovi, Plzeň
foto: http://www.lidice-memorial.cz/

PŘEDÁVÁNÍ CEN MDVV
LIDICE 2011 - OMSK - RUSKO
Vážená paní, magistro Kasalická,
srdečně zdravíme z již zasněženého Jekatěrinburgu a v příloze postupně zasíláme fotografie
z předávání ocenění účastníkům soutěže Lidice
2011 z Omsku, Pervouralsku a Verchnoj Saldy.
S úctou, Bc. Kristýna Bolečková, sekretariát GK
foto: Česká delegace s oceněnými dětmi
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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

Kotě
Malé kotě v pelíšku
si hraje - s čím asi?
S růžovým klubíčkem.
Potom pije dobrého mlíčka
a pak hajdy do pelíška.
Až se vzbudí,
hrát si zase bude.

Dominika Borská, 9 let

Pes
Byl jednou jeden pes,
ten do lesa vlez.
V nedaleké vsi,
tam byli samí psi.
Když se pes v lese vyřádil,
do vsi se v pořádku vrátil.

Karla Dvořáková, 10 let
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KNIHOVNA LIDICE A JEJÍ KNIHOVNÍCI
vzpomínky na pokračování - 1. část
za použití výpisků z obecní kroniky od Marka Veselého připravuje Zdeněk Fous
Z knihy „Lidice - příběh české vsi“
od Eduarda Stehlíka:
Rolník Rudolf Suchý z čp. 86, který dělal
v Lidicích kostelníka, se společně se svou
manželkou obětavě staral o lidickou obecní
knihovnu (čtenářský spolek „Vlast“), která byla
umístěna u něj doma. Velký zájem o ni byl
hlavně v zimě, když se nemohlo pracovat
na polích a v zahradách. Společně se starostou
Hejmou i přes přísné nařízení za okupace
nezařadili mezi svazky knihovny zaslané
publikace velebící třetí říši a Adolfa Hitlera. Ponechali je v kanceláři obecního úřadu, s níž byly
10. června 1942 zničeny.
Rudolf Suchý - se narodil 24.11.1881 v Lidicích
a vyučil se krejčím. Toto povolání vykonával
na mnoha místech, mimo jiné i ve Vídni. Právě
tehdy mu však zemřel otec a on se musel vrátit
domů a převzít malé hospodářství. Po vypuknutí
první světové války narukoval a na frontě byl
třikrát raněn.
Po návratu do Lidic se mu usilovnou prací
podařilo hospodářství rozšířit a přebudovat.
Kromě práce na vlastním spravoval i knihovnu
čtenářského spolku „Vlast“ a zároveň
vypomáhal jako kostelník. V úterý 9. června
1942 předal u notáře v Unhošti hospodářství
„PSOHLAVCI“ od Aloise Jiráska je jedna
z mála či snad dokonce jediná, dochovaná
kniha lidického čtenářského spolku „Vlast.“

synovi Josefovi, aby si mohl dopřát
zaslouženého odpočinku. Druhého dne byli oba
u zdi Horákova statku zastřeleni a dům vypálen.
Tragedii nepřežil ani jeho roční vnuk Pepíček,
který byl zavražděn v Chelmnu.
• Veřejná knihovna děkuje paní Marii
Chalupské z Třebíče za knížku veršů
„Milosrdenství pro život.“
• Děkujeme paní Zdeně Doupovcové
za knihu z roku 1946 „LIDICE čin krvavého
teroru a porušení zákonů i základních
lidských práv.“ Knihu do knihovny přivezl
místostarosta pan Tomáš Skála.
Těšíme se na Vás každý pátek
od 16.00 - 18.00 hodin v knihovně.
Hana a Anna Vondráčkovy
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MINISTERSKÝ PŘEDSEDA BAVORSKA NAVŠTÍVIL PAMÁTNÍK LIDICE
foto i text: Památník Lidice - http://www.lidice-memorial.cz/

24. listopadu 2012 v dopoledních hodinách navštívila Památník Lidice početná bavorská
vládní delegace v čele s ministerským předsedou Horstem Seehoferem. Návštěva Lidic, jakož
i Terezína byla součástí bohatého programu oficiální státní návštěvy bavorského premiéra
v České republice.
Významnou návštěvu uvítala starostka obce Lidice Veronika Kellerová s představiteli
Památníku a za pamětníky byl přítomen Pavel
Horešovský.
Bavorský premiér se zájmem a účastenstvím
vyslechl informace mladého historika i ostatních
hostitelů. V hlubokém pohnutí se poklonil památce zavražděných lidických mužů a u sousoší
od ak. sochařky Marie Uchytilové s dojetím vy

slechl příběh zplynovaných lidických dětí. V závěru návštěvy si pan premiér prohlédl expozici
muzea a při odchodu zapsal do knihy hostů své
vyznání:
„Přišli jsme, abychom uctili místo, kde se
odehrálo nepochopitelné násilí. Srovnali jej
se zemí a chtěli jej vymazat z mapy; jenže
vzpomínka na zavražděné z Lidic navždy zůstane v paměti lidstva.“
Bavorská státní návštěva v Lidicích byla jedním
z důkazů oteplení vzájemných vztahů mezi Bavorskem a Českou republikou, a alespoň
na tomto památném místě potvrdila, že události
druhé světové války se zločiny německých nacistů na civilním obyvatelstvu jsou vnímány obdobně.

ZÁPIS Z VÝROČNÍ SCHŮZE ZO ČSBS LIDICE - Pavel Horešovský
Na výroční schůzi ZO ČSBS Lidice, která se
konala 30. listopadu, bylo vyznamenáno několik
členů této organizace za dlouholetou práci.
Vyznamenání z rukou předsedy ÚV ČSBS bratra Vodičky a předsedkyně OV ČSBS Kladno
sestry Havlůjové převzaly sestry Čepelová,
Chválová, Hanzlíková, Součková a bratr Tomáš
Skála.
Čestnou plaketou ČSBS byl také oceněn bratr
Zdeněk Fous. Ač upoután na lůžko, dělá
pro Svaz hodně práce a to prostřednictvím internetu, facebooku a Lidického zpravodaje.

Vyznamenáním byla také oceněna pracovnice
Památníku Naďa Rezková Přibylová.
Asi před měsícem, na výroční členské schůzi
ZO ČSBS Kladno, převzali z rukou předsedkyně
OV ČSBS Gabriely Havlůjové vyznamenání
sestra Kalibová, sestra Šupíková a bratr Zelenka. Též byl za svoji práci pro Svaz oceněn
ředitel Památníku Milouš Červencl.
Na závěr naší schůze byl odsouhlasen dopis
panu prezidentovi na podporu vyznamenání
sochařce paní Marii Uchytilové. Dále bylo přijato
6 nových sympatizujících členů.
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úterý 29. listopadu 2011 - ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ V PAMÁTNÍKU LIDICE
text: Anna Holeyšovská, vedoucí vychovatelka ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad

Dva dny po první adventní neděli přijel družinový soubor Duha uctít památku zavražděných
lidických dětí a opět jim symbolicky oznámit, že

Děvčátka ji pak s rozhodností sobě vlastní zarecitovala všem přítomným.
Rozloučením u sousoší dětí však návštěva pě-

začalo jedno z nejočekávanějších období roku.
Žáci zazpívali a přednesli lidové koledy, nechyběl humor ani malé překvapení. Tím bylo předání knihy autorských dětských básní a ilustrací
přeživšímu lidickému dítěti, panu Pavlu Horešovskému a řediteli Památníku Lidice JUDr.
Milouši Červenclovi. Kniha obsahuje kromě jiných i báseň, věnovanou autorkami (sedmi
sedmiletými holčičkami) dětem ze starých Lidic.

veckého souboru v Památníku Lidice neskončila. Žáci se přesunuli do muzea a zástupci
členů kaktusářského kroužku tam vhodili
do schránky s peněžními dary i svůj příspěvek
na obnovu Růžového sadu. Děkuji řediteli
Památníku Lidice JUDr. Milouši Červenclovi
za hodnotné knižní dary, věnované všem našim
dětem. Děkuji panu Pavlu Horešovskému a paní
Daně Musilové za fotografie k článku.
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ADVENT V LIDICKÉM ÚDOLÍ text: Renata Hanzlíková, Památník Lidice, foto: P. Horešovský
Advent je časem, kdy snad každé dítě počítá
dny, které ještě zbývají do Vánoc a těší se
na dárky, které najde pod stromečkem. Děti
z družiny při ZŠ Buštěhrad však přišly do Lidic
dárečky rozdávat. Koledy a říkadla zněla údolím tak něžně, že ten kdo zavřel oči mohl být
unesen o sedmdesát let zpět, k dětem
Lidic. Dalším dárečkem byla pro přítomné báseň kterou děti složily a jejíž název „Pro děti
z Lidic“ napovídá, že k tomuto místu mají
opravdu srdečný vztah.
Báseň byla zařazena do knihy „Poezie na volné
noze", kterou děti před sousoším lidických dětí
předaly přeživšímu lidickému dítěti panu Pavlu
Horešovskému. Další dvě knihy byly věnovány
Památníku Lidice a z rukou dětí je převzal ředitel Památníku Lidice Milouš Červencl a vedoucí
muzea Ančo Marinov.
Tím ale nadílka zdaleka nekončila. Svůj dárek
dostal také Růžový sad, na jehož průběžnou
obnovu děti přispěly částkou 1.000,- Kč.

Všichni přítomní si, krom krásného zážitku, odnesli také přáníčka, která se dětem opravdu
moc povedla.
Za tak krásné dárky jim a paní učitelce
Anně Holeyšovské patří náš velký dík.

ŠACHOVÁ SIMULTÁNKA V LIDICÍCH S ÚČASTÍ ANATOLIJE KARPOVA
Tisková zpráva - 14. prosince 2011 - http://www.lidice-memorial.cz/
Památník Lidice ve spolupráci s POJIŠŤOVNOU VZP a.s.
připravuje druhý ročník šachového turnaje promládež
„Lidická simultánka 2012.“
V Lidické galerii se 21. ledna 2012 od 11.00 hodin uskuteční
turnaj mladých šachistů ve věku do 18 let. Hráči se utkají na
20 šachovnicích v simultánní partii s mezinárodním
velmistrem Janem Smejkalem.
K šachovnicím usedne proti mladým hráčům i světový
velmistr Anatolij Karpov, který turnaji poskytl trvalou záštitu
a zúčastnil se osobně i první Lidické simultánky v lednu 2011.
V průběhu návštěvy České republiky otevře Anatolij Karpov šachovou školu pro mládež
v sousedním městě Buštěhrad, která ponese jeho jméno.
Slavnostní zahájení se uskuteční dne 20. ledna 2012 od 11.00 hodin v ZŠ Buštěhrad. Zájemci
o účast v turnaji se ještě mohou hlásit na níže uvedených kontaktech.
Bližší informace k šachovému turnaji lze nalézt i na www.lidice-memorial.cz
Kontaktní údaje: Památník Lidice,
JUDr. Milouš Červencl,
Tokajická 152, 273 54 Lidice, tel.: +420 312 253 063, 603 204 104,
e-mail: lidice@lidice-memorial.cz
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ŽENY, KTERÉ SE JMENUJÍ LIDICE, LAS MUJERES QUE SE LLAMAN LIDICE
rozhovor připravil: Zdeněk Fous

Jmenuji se Lídice Enderlein Cárdenas Zea,
narodila jsem se 17. února 1987 ve městě Valencia státu Carobobo ve Venezuele. V současné době bydlím ve městě San Cristobal,
státu Tachira – Venezuela. Dokončuji studium
práv na univerzitě „Universidad de Venezuela
Bolivariana.“ Jsem vlastně v poslední fázi
před svou profesní kariérou.
Lidice mne pojmenovali rodiče, protože i moje
teta se jmenuje Lidice. Pokřtil ji tak můj dědeček, který o historii malé české obce věděl nejvíce. Stejně tak i můj otec měl znalosti o historii
Lidic. O její tragédii, krutosti nacistů v době
druhé světové války, jak zavraždili její obyvatele. K uctění památky zmasakrovaných lidí mě
pokřtili tímto jménem.
Žiji ve smíšené rodině, moje matka je Venezuelanka a otec Kolumbijec. Patřím proto k tak
zvaným Kolumbievenezuelanům. Mám dvě
sestry a dva bratry, jsem svobodná a bezdětná.
Nemám žádné spojení s lidmi z Lidic, jediné
spojení mezi českou obcí a mnou je mé jméno.
Samozřejmě, že už vím celou historii obce

Lidice. Život mne, tak zvaně, naučil, že jsem se
brzy, jako malé děvče, zajímala o původ svého
jména. Nejedenkrát jsem musela odpovídat
na dotazy zvědavých lidí, kteří se ptali na mé
neobvyklé jméno. Když jsem jim odpovídala, tak
jsem se setkávala s jejich velkým překvapením.
Vůbec nic o tragedii evropské obce Lidice
netušili.
Miluji své jméno, je vzácné a jsem na něho
hrdá. Mám hezký pocit, že když se vyslovuje mé
jméno Lidice, že je stále při životě udržována
vzpomínka na tuto obec. Samozřejmě, že bych
se ráda přijela do Lidic podívat, chtěla bych vidět všechno, co znám jen z fotografií.
Bylo by krásné znát, podle mne posvátné místo,
po kterém nosím křestní jméno. O svých
zájmech mohu napsat, že v tuto chvíli jsem
soustředěna hlavně na dokončení svého studia.
Chtěla bych začít svou kariéru, jako vynikající
advokátka.
Mám ráda všechno, co se vztahuje k řemeslné
práci a pak hlavně tanec. Miluji tancování,
tančila jsem v několika tanečních skupinách.

Také mám ráda fotografie. Kde je fotoaparát,
tak tam jsem i já. ☺
Velice ráda cestuji, jakmile se mi naskytne
příležitost, tak cestuji kamkoliv.
Přeji občanům Lidic všechno dobré v novém
roce, v roce 70. výročí, kdy bude celý svět
znovu vzpomínat na všechny mučedníky z Lidic.
Saludos, vaše Lidice z Venezuely
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CESTA DO BERLÍNA
text i foto: Pavel Horešovský, předseda ZO ČSBS Lidice

V roce 1992 byl založen před radnicí v Berlíně
Reinickendorfu skupinou Arbeitskreis Politische
Bildung, vedenou panem Froebelem, záhon
s lidickými růžemi, který má připomínat utrpení
lidických žen v KT Ravensbrücku.
Každým rokem se tam 9. listopadu koná vzpomínka, které se zúčastňují zástupci z Lidic.
V letošním roce dostal pozvání Památník Lidice,
který zastupoval PhDr. Vojtěch Kyncl a Pavel
Horešovský, který zastupoval lidické ženy
a děti. Při této cestě navštívili také KT Ravensbrück, kde byli přijati ředitelkou paní Dr. Insou
Eschebach.
Hlavním bodem jednání byla příprava na pietní
akt odhalení pamětní desky 14. června 2012,

v den, kdy tam byly přivezeny před 70 lety lidické ženy. K uctění jejich památky tam byla
položena kytice růží.
Druhý den byli přijati na Českém velvyslanectví
v Berlíně, které též přislíbilo pomoc v roce 2012.
V odpoledních hodinách se konala vzpomínková akce u záhonu před radnicí v Reinickendorfu.
Po krátkém přivítání všech přítomných panem
starostou se ujal slova pan Helmut Walz,
vedoucí skupiny Arbeitskreis Politische Bildung
a krátce seznámil přítomné s osudem Lidic .
Za naši delegaci pozdravil přítomné PhDr. Vojtěch Kyncl. Na samotný závěr byly k záhonu
položeny kytice růží.

Závěr projevu Bohumila Řeřichy,
předsedy české části Kruhu přátel česko - německého porozumění - účastníka setkání
Milí přátelé, i přes současné problémy, které Evropa prožívá, jsem jako přesvědčený Evropan českého
původu, optimista. Ne méně Evropy, ale více Evropy, vzájemné a úzké spolupráce, politiku, která bude
sloužit Evropanům a hlavně vytvoření silné občanské společnosti, zabrání tomu, aby se něco takového,
jako byla Křišťálová noc a tragédie v Lidicích nemohlo opakovat. Nesmíme zapomínat, že boj
za svobodu a boj se zlem jsou zvláště pro nás opravdové demokraty, trvalým úkolem. Děkuji!
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Z VALAŠSKA DO LIDIC - CESTA ZA POZNÁNÍM
za účastníky zájezdu a Obec Kateřinice Milan Valůšek, foto: Jiří Černý z Lidic

Dovolte, abych tímto článkem stručně shrnul
náš výlet do Lidic, který jsme v polovině září
podnikli z naší obce Kateřince (okr. Vsetín), a
vše, co mu předcházelo. Jelikož se zajímám o
2. světovou válku a vše kolem ní, tak mě velmi
zaujal příběh Lidic, se kterým jsem se osobně v
místě samém podrobněji seznámil, když jsme s
manželkou před časem navštívili naše lidické
přátele Míšu Indrákovou (původem Valašku) a
Jirku Černého z ulice Josefa Štemberky. Oba
nám o Lidicích poutavě vyprávěli.Velice se nám
v Lidicích líbilo - jak Muzeum, tak i Pietní území.
Shodou náhod jsme potkali pana Čestmíra
Skleničku a od Jirky jsme se dozvěděli o jeho
manželce, která jako nejmladší lidická žena
přežila vyhlazení obce. Paní Jaroslava
Skleničková je také autorkou úžasné
autobiografické knihy, kterou jsme záhy dostali i
s věnováním. Knihu jsme přečetli jedním
dechem - probudila v nás zájem seznámit se s
autorkou osobně a mít možnost pohovořit s ní
nejen o knize sa¬motné, ale i třeba o tom, co se
do ní nevešlo. Tak se zrodil nápad uskutečnit
besedu s manžely Skleničkovými, které by se
kromě nás mohli zúčastnit i další zájemci z naší

obce (téma druhé světové války je na Valašsku
stále živé). Prvotní myšlenka byla uspořádat
tuto besedu u nás v Kateřinicích. Nakonec jsme
se však rozhodli zorganizovat zájezd do Lidic a
besedu spojit i s prohlídkou obce. Protože jsme
se setkali s pozitivním ohlasem jak v naší obci,
tak u Skleničkových, mohli jsme se chystat na
výlet… V pátek 17. září jsme v ranních
hodinách vyrazili mikrobusem s osádkou 22
osob směr Lidice. Kolem poledne jsme dorazili
do cíle, kde nás přivítala paní starostka
Veronika Kellerová. Byla nám skvělou
průvodkyní v Muzeu a po Pietním území. Její
výklad byl velice zajímavý, vtáhl nás do děje a
přiblížil nám historii i současnost obce.
(Odpoutali jsme se od něj pouze ve chvílích,
kdy nad námi vzlétávala letadla, což z domova
neznáme, a proto málokdo vydržel
nevzhlédnout k obloze.) V síni Pod Tribunou
jsme si prohlédli výstavu prací ze školních
družin, kde na nás čekaly i drobné dárky
přichystané organizátorkou výstavy paní Annou
Holeyšovskou. Po prohlídce jsme poobědvali
v restauraci Lidická Galerie , kde se s námi paní
starostka rozloučila. V galerii jsme také
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měli zajištěny prostory pro besedu s manžely
Skleničkovými. Dohodli jsme se s paní
Skleničkovou, že setkání pojmeme jako diskuzi,
ale stačilo položit několik úvodních otázek
a paní Skleničková se sama tak rozvyprávěla,
že jsme jen naslouchali a doslova hltali její
vyprávění. Jen nás trochu mrzí, že jsme neměli
více času - necelé dvě hodinky vyhrazené
na besedu utekly jako voda, plně jsme je využili.
Závěrem jsme předali manželům Skleničkovým
drobné dárky a uskutečnila se taková malá autogramiáda. Po hromadné fotce před galerií
jsme se rozloučili a následně jsme se odjeli
ubytovat nedaleko Prahy. Jelikož jsme měli
tento zájezd tématicky zaměřený, tak jsme
druhý den v sobotu navštívili v hlavním městě v
Resslově ulici Národní památník hrdinů
Heydrichiády a pravoslavný chrám Cyrila a
Metoděje, kde se ukrývali a byli dopadeni
atentátníci na zastupujícího protektora
R. Heydricha. V odpoledních hodinách jsme
opustili Prahu a „severní“ cestou jsme se vydali
domů. Výlet do Lidic se nám velice vydařil, měli
jsme možnost načerpat spoustu nových
informací
a
poznat
několik
milých
a sympatických lidí. Díky osobnímu setkání
s nimi získal náš zájezd úplně jiný rozměr
a odvezli jsme si z pro nás poměrně daleké
cesty mnoho nevšedních zážitků. Chtěl bych
touto cestou velmi poděkovat paní starostce
Kellerové za příjemné přivítání a prohlídku
lidického území, manželům Skleničkovým
za úžasnou besedu, našim přátelům Jirkovi
a Míše za pomoc a zprostředkování našeho
zájezdu a v neposlední řadě pracovníkům
Památníku Lidice za hladký průběh a poskytnutí
prostor pro besedu. Ještě jednou všem velké
díky.
*****************
Musím konstatovat, že zájezd z Valašska byl
velkým a příjemným zážitkem i pro mě. Výlet
rozhodně přesáhl rámec „běžné návštěvy“ památníku. Již ve fázi příprav jsem byl ohromen
přístupem organizátorů v Kateřinicích i jejich
„partnerů“ (=přípravného výboru) v Lidicích.
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Milanova snaha připravit společně s celým OÚ
Kateřince svým spoluobčanům hezký zájezd program měl dokonale promyšlen, vše předem
předjednal (nejen telefonicky, ale i osobně),
nachystal, zařídil. Ochota, s jakou Skleničkovi
přijali pozvánku k besedě, diskutovali předem
nad její náplní (i náplní celého dne) a připravili
se na ni. Nabídka paní starostky osobně se
ujmout průvodcovství. Pozornost a důvtip
Zdeňka Fouse, který celé přípravy sledoval,
dodal užitečné podněty a spolu s paní Aničkou
Holeyšovskou připravil hostům překvapení
v podobně dárečků z výstavy projektů školních
družin. Profesionalita pracovníků Památníku
Lidice, kteří pomohli dát celému dni jasný rámec
i poskytnout zázemí. To vše působilo tak nějak
nenuceně, samozřejmě a dávalo tušit, že je
mezi námi dost těch, kteří jsou ochotni udělat
spoustu věcí nad rámec svých povinností čistě
jen pro radost z práce a pro radost druhých.
Odměnou
byla
spokojenost
všech
zúčastněných. Kateřiničtí sledovali výklad paní
starostky i besedu s paní Skleničkovou
s ohromným zaujetím. Zároveň však vzájemný
přístup obou stran podnítil spontánní diskusi
i obyčejné lidské popovídání si. Během besedy
nás obklopovala úžasná a neopakovatelná
atmosféra. Loučení při odjezdu probíhalo dlouze
a srdečně, nejednalo se o pouhý zdvořilostní
akt. Nestranný pozorovatel musel mít dojem, že
se loučí staří přátelé. Při pohledu na dojaté
tváře výletníků jsem poctil hrdost na všechny ty
lidické občany, kteří se soustavně a nezištně
podílejí na šíření odkazu Lidic a mají velkou
zásluhu na tom, že se u nás návštěvníci cítí
dobře a odjíždí s pocitem, že jim současné
Lidice mají co nabídnout a rádi se sem
v budoucnu budou vracet. Nemyslím, že je to
samozřejmost. Na vlastní oči jsem se mohl
přesvědčit, že je za tím spousta úsilí
a obětovaného času. Patří jim za to velký dík.
A nejedná se pouze o ty výše jmenované, ale
i o další, kteří stejnou činnost vykonávaly
v minulosti nebo vykonávají při jiných
příležitostech než byla tato. Jiří Černý, Lidice
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MATEŘSKÉ CENTRUM LIDIČKY
text: Irena Přibylová, Petra Radová a Tereza Bublíková, foto: Irena Přibylová
Vážení příznivci MC Lidičky, maminky, tatínkové Děkujeme samozřejmě i všem sponzorům
i Vy ostatní, tentokrát bychom na tomto místě a všem ostatním, kteří nám jakýmkoli způsobem
rádi poděkovali všem, kteří nás v uplynulém pomohli při naší činnosti.
roce podpořili a nadále podporují. Bylo a je to Děkujeme a Vám všem přejeme krásný
pro nás velmi náročné období začínající a úspěšný rok 2012!
organizace, která ale i přes spoustu nečekaných A co chystáme v novém roce? Určitě se můžete
nástrah slaví velmi dobré úspěchy při práci opět těšit na několik mimořádných akcí pro
s dětmi a při organizování volnočasových aktivit celou rodinu. Rádi bychom také nabídli další
pro maminky s dětmi na mateřské a rodičovské pravidelné aktivity, na jejichž přípravě intenzivně
dovolené, ale i pro celé jejich rodiny.
pracujeme a o jejichž zařazení do programu
Velký dík patří obecnímu zastupitelstvu naší Vás budeme informovat. Dále se můžete těšit
obce, v čele s paní starostkou Veronikou na pravidelné Výtvarné řádění a cvičení. Navíc
Kellerovou, které naši činnost velmi intenzivně v lednu opět chystáme promítání pohádek
podporuje.
a nově dny otevřených dveří v našem centru.
Další obrovský dík patří našim rodinám, které Pokud Vás cokoli z naší činnosti zajímá, chcetenás s velkou trpělivostí nejen podporují, ale i se li se na něco zeptat nebo se jen podívat jak to
zapojují do našich aktivit.
u nás vypadá, přijďte, těšíme se na Vás!

Program MC Lidičky na LEDEN 2012
4. 1. 2012
9. 1. 2012

11. 1. 2012
18. 1. 2012
25. 1. 2012

26. 1. 2012

výtvarné řádění – vyzkoušíme si práci s hmotou Play Mais –
kukuřičné špalíčky, ze které lze vyrábět např. kytičky a zvířátka
od 16.30 – 18.00 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 – vyrobíme si jednoduché sněžítko
výtvarné řádění – vyzkoušíme si malování prstovými barvami
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v MC Lidičky
10.00 – 12.00 hod. volná herna
14.00 – 16.00 hod. volná herna
16.00 – 18.00 výtvarné řádění – budeme vyrábět veselé
sněhuláky z papíru
Vstup do centra zdarma!
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v MC Lidičky
9.30 – 10.15 hod. cvičení rodičů s dětmi (1 - 3 roky)
10.15 – 12.00 hod. volná herna
15.00 – 18.00 hod. volná herna
Vstup do centra zdarma!
Pokud vás cokoli z naší činnosti zajímá, chcete-li se na něco
zeptat nebo se jen podívat jak to u nás vypadá a trochu si
pohrát, přijďte, těšíme se na Vás!
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MATEŘSKÉ CENTRUM LIDIČKY - MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
za MC Lidičky: Irena Přibylová a Petra Radová

Rádi bychom se ještě zmínili o Mikulášské
besídce, která v naší obci proběhla v neděli
4. prosince v restauraci Lidická galerie.
Potom co se všichni sešli, si děti pochutnaly
na jídle a pití, které pro ně v restauraci připravili.
Za dětmi přišel i Mikuláš, čert a anděl, kteří
rozdali spoustu balíčků všem hodným dětem,
které říkaly nádherné básničky a ihned po jejich

odchodu se všichni vyřádili na dětské diskotéce.
Dle ohlasů se většině účastníků Mikulášská
líbila a případné chybičky příští rok vylepšíme!
Také bychom rádi touto cestou poděkovali všem
v restauraci za spolupráci, prima předvánoční
atmosféru a výbornou večeři pro všechny
zúčastněné děti.

VÁNOČNÍ BESÍDKA MATEŘSKÉ ŠKOLY - text: Lenka Dudková, foto: Jakub Král

Ve středu 14. prosince 2011 proběhla v Lidické
galerii Vánoční besídka I. a II. třídy.
Malé děti měly krátký program básniček
a písniček zpestřený jednoduchými kostýmy.
Starší děti předvedly delší pásmo plné písniček,
tanců a společných i samostatných výstupů
všech dětí.
http://www.ms-lidice.cz/
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NOVOROČNÍ PODĚKOVÁNÍ PANÍ DANĚ MUSILOVÉ Z BUŠTĚHRADU
připravil: Zdeněk Fous
Dobrý den, paní
Dano Musilová, rád
bych vám chtěl
poděkovat v novém
roce za kvalitní zboží
k Vánocům, které
jsem si u vás
objednal. Jsem rád,
že jste v našem říjnovém Zpravodaji OÚ
Lidice - 2011 inzerovala výrobky, a tím jsem se
mohl dozvědět o moderních zdravotních
pomůckách, které pomáhají zdravotně
postiženým, ale i zcela zdravým zpříjemní chvíle
odpočinku.
Osobně jsem si z Vaší široké nabídky objednal
dva druhy čtvercových podsedáků vyrobených
z PUR pěny různé tuhosti. Ocenil jsem možnost
výběru z několika druhů potahů a možnost zvolit
rozměr dle individuální potřeby. Velice příjemný
je také cestovní polštářek neboli zákrčník, který
je vhodný pro odpočinek i relaxaci nejen
na cestách. Nemohu si tyto výrobky vynachválit.
Moc si vážím vaší ochoty, že jste za mnou
přijela až domů a vše jsem si mohl vyzkoušet,

což je úžasné. Od našeho prvního setkání jsem
měl možnost se s vámi setkat několikrát
a dozvěděl jsem, že nabízíte širokou škálu
výrobků nejen pro zdravotně postižené
či seniory, ale i pro běžné domácí využití
(neprosakující froté jako chrániče sedáků
či matrací, ložní povlečení, polštáře
a přikrývky vhodné i pro alergiky, apod.)
a pro malé děti (dětské mycí sety, koupací
ponča, zavinovačky, kojící polštáře, dečky,
apod.)
Možnost výběru vhodných výrobků velice
usnadnily
vaše
webové
stránky:
www.danamusilova.webnode.cz a následně
na podzim spuštěný internetový obchod
na adrese:
www.e-shopdanamusilova.webnode.cz
(tel. 739 727 467), kde je možné si výrobky
vytipovat a následně objednat či si domluvit
osobní schůzku s předvedením, případně
vyzkoušením vhodného zboží.
Paní Dano, rád bych vám popřál do nového
roku mnoho zdraví, štěstí a obchodních
úspěchů. Váš sortiment a přístup si úspěch
zaslouží.

VÝSTAVA „SLOVENSKÉ NÁRODNÍ POVSTÁNÍ 1944 A ÚČAST ČECHŮ"
termín: 6. 1. - 15. 5. 2012
Památník Lidice ve spolupráci s Muzeem slovenského národního
povstání v Banské Bystrici si Vás dovolují pozvat na výstavu
nazvanou „Slovenské národní povstání 1944 a účast Čechů.“
Vernisáž výstavy proběhne 5. ledna 2012 od 13 hodin ve výstavní síni
Pod Tribunou.
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