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Obecního úřadu Lidice
Prosinec 2011 · číslo 12 · ročník 15 · zdarma

Příjemné prožití svátků vánočních, klidný a úspěšný
rok 2012 prožitý ve zdraví přejí všem lidickým
občanům i občánkům členové obecního zastupitelstva
Veronika Kellerová, Michaela Klapalová,
Hana Kohoutová, Monika Vaňhová, Bohumil Kučera,
Miroslav Ramba, Tomáš Skála. Pracovnice obecního úřadu Michaela
Holubová, Martina Toulcová i redakce Zpravodaje a Zdeněk Fous.
K přání se připojují taktéž pracovníci Památníku Lidice.
fotografie z archivu - 30. listopad 2010: Pavel Horešovský
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JUBILANTI V PRO SINCI
75 let
Vlasta Třísková
81 let Stanislav Vyhlídka
86 let Jaroslav Řečinský
89 let Miloslava Kalibová

*2. 12.
*19. 12.
*26. 12.
*29. 12.

Všem jubilantům přejeme všechno
nejlepší a především pevné zdraví!
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PODĚKOVÁNÍ O D NAŠICH
(přespolních) ČTENÁŘŮ
• Vážený pane Zdeňku, mnohokráte Vám
děkuji za poslání Zpravodaje. Četl jsem ho
jedním dechem. Zpravodaj je opravdu
velmi
profesionálním
průvodcem
současného dění i minulostí Vaší obce.
Ještě jednou Vám velmi děkuji za jeho
poslání!
Rudolf Pánek z Rakovníka

PODĚKOVÁNÍ Z REDAKCE ZPRAVODAJE
• Děkuji firmě DARVIS spol. s r.o. Kladno, http://www.darvis.cz a techniku Ondřeji Havlíčkovi
(mobil: 737 571 790) za rychlou opravu počítače, na kterém připravuji Zpravodaje OÚ Lidice.
Zdeněk Fous

POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
• Obecní úřad, zastupitelstvo obce Lidice a Památník Lidice Vás srdečně zvou
na SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU v pátek 2. prosince 2011 od 16.30 hodin
před budovou obecního úřadu. Vezměte si s sebou zvonečky (či rolničky) a svíčky. Sejdeme se
před budovou obecního úřadu v 16.30 hodin, kde bude podáváno svařené víno
a dětem čaj s medovými perníčky. Dále zde proběhne krátké předvánoční pásmo, ve kterém
zazpívají: děti z Mateřské školy Lidice a členky pěveckého sboru Smetana Kladno. Poté půjdeme
společně rozsvítit vánoční strom, kde si spolu s členkami junáckého oddílu Berušky ze střediska
Junák Buštěhrad - Stráž Lidic u živého betlému společně zazpíváme koledy a spolu se sousedy
trochu poklábosíme a na chvilku zapomeneme na vánoční shon.
Uvítáme od našich šikovných kuchařinek něco na zub, jako v loňském roce. Děkujeme. (OÚ)

POZVÁNKA NA PŘEDVÁNO ČNÍ VÝSTAVU DO OÁZY
• Středisko OÁZA Lidice, Josefa Stříbrného 162, Vás srdečně zve na prodejní
PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVU v pátek 2. prosince 2011 od 10.00 - 20.00 hodin a v sobotu
3. prosince 2011 od 10.00 - 16.00 hodin v prostorách OÁZY. K vidění zde budou vánoční tradice,
drobné dárky, rukodělné výrobky, vánoční ozdoby, dekorace, svíčky, keramika, pletené zboží,
korálky a další. Čeká Vás hlavně příjemná atmosféra. Přijďte se k nám vánočně naladit. (OÁZA)

Nepřehlédněte!!! POZVÁNKY JEŠTĚ LISTOPADOVÉ:
• Pozvánka na veřejné zasedání OZ Lidice. V pondělí 28. listopadu 2011 od 18:00 hodin se koná
zasedání OZ v prostorách zasedací síně obecního úřadu.
(OÚ)
Pozvánka na „ ADVENT U SOUSOŠÍ DĚTÍ“
• Popraveným lidickým dětem bude věnováno „Adventní zpívání“, které se uskuteční v úterý
29. listopadu 2011 od 14.15 hod. na pietním území u sousoší dětí. V krátkém programu vystoupí
pěvecký sbor DUHA a žáci školní družiny při ZŠ Buštěhrad. Přijďte mezi nás. Budeme se těšit. (AH)
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28. ŘÍJEN - STÁTNÍ SVÁTEK… A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI
text: Marek Veselý, foto: Pavel Horešovský

Už je to 93 let, co vznikl samostatný československý stát. Těžko tedy hledat nějaké pamětníky oněch slavných dnů. Vždyť v samotných
Lidicích máme pouze jednoho člověka, který se
narodil před datem vyhlášení samostatnosti pana Františka Musela (*1916), kterému ale
byly pouhé dva roky.
Ze svého školního života si pamatuji na nástěnky, na kterých se právě 28. října připomínaly celkem tři události: „Vyhlášení samostatnosti Čechů a Slováků (1918)“, pak také „Den
znárodnění (1945)“ a konečně „Schválení zá-

kona o československé federaci (1968)“. Socialistické doby už odvál čas a je potřeba se podívat, jak si Lidičtí v dnešní uspěchané době připomněli významné výročí naší historie.
Velmi trefně poznamenal pan místostarosta
Tomáš Skála, že obličeje přítomných jsou
vlastně každoročně stejné. Měl pravdu. Pokud
bychom zveřejnili fotografie z loňska, předloňska nebo ještě starší, pravděpodobně byste
marně hledali rozdíl. Tito stále stejní (s malými
obměnami) lidičtí občané se sešli v malém
parku v blízkosti náměstí u „Stromu republiky“ lípy, která tu roste už 13 let - a poté se odebrali
na pietní území.
U potoka se tu pod košatým stromem krčí pomníček padlým v I. světové válce. Byl tu i ve
starých Lidicích a na něm, kromě busty Jana
Husa, 16 jmen lidických mužů, kteří ve válce,
kterou nazýváme „první“, padli.
Dlouho se nevědělo, jaká jména tam vlastně
byla, ale podařilo se to zjistit panu Antonínu Nešporovi. Jejich jména přečetl pan Skála a já
jsem se připojil s přečtením několika zápisů
pana faráře Josefa Štemberky, které učinil do
farní kroniky právě v roce 1918 (to zase „vypátral“ pan Bohumil Kučera).
K pomníčku byl položen věnec se stuhou
v barvě trikolory a nápisem: „Nezapomeneme.
Občané Lidic.“ A to je, myslím, to nejdůležitější
poselství.
Nakonec otázka: „Přijdete příští rok i vy?“
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VĚDĚLI JSTE, ŽE 28. ŘÍJNA
• r. 1492 přistál Kryštof Kolumbus na Kubě?
• r. 1886 byla v New Yorku slavnostně odhalena slavná Socha svobody
(dar Francie Spojeným státům)?
• r. 1945 byl Edvard Beneš potvrzen ve funkci prezidenta Československa?
• mají podle katolického kalendáře svátek svatí Šimon a Juda? A k tomu se váže nejedna
pranostika, například: „Šimona a Judy - kožich sneste z půdy.“

28. ŘÍJEN V OPOČNĚ U LOUN - BESEDA S LIDICKÝMI PAMĚTNÍKY, DOPLNĚNA
VÝSTAVOU „NÁVRATY LIDICKÝCH DĚTÍ“ z e.mailů pro ředitele PL - JUDr. M. Červencla
foto: Pavel Horešovský

Měla jsem v pátek 28. října 2011 velkou radost,
jak výborně se nám podařilo dojet a bezproblémově najít Opočno.
Velmi Vám děkujeme za pozvání v tento
sváteční den. Beseda s lidickými pamětníky
byla úžasná. Jste skvělý moderátor a nádherně
jste nás provedl historií. Paní Milada Cábová
a paní Marie Šupíková byly více než úžasné.
Tak velmi jsem se vcítila do jejich vyprávění.
Pan starosta Opočna byl velice příjemný
a všichni byli milí a srdeční. Vše v sále bylo
pečlivě a slavnostně připravené. Nádherná je
výstava Osudy lidických dětí a rovněž
o Českém Malíně. Bylo dobře, že se besedy
zúčastnili také mladí lidé. Určitě se jim tak

působivé vyprávění vryje do jejich paměti.
Nádherné bylo vystoupení pěveckého sboru
Kvítek Louny s mnohaletou tradicí. Zvláště
impozantní byla hymna obou národů v úvodu.
A poté posezení s harmonikou. Byla to opravdu
důstojná oslava svátečního významného dne,
kdy jsme si připomněli vznik samostatného
Československa v roce 1918. Raduji se
z překrásné lounské růže a vánoční ozdoby.
Dárečky jsem si trvale umístila v našem bytě.
Letošní sváteční den spojený s besedou
s lidickými občany a krásnou výstavou „Osudy
lidických dětí“ byl pro nás velkým prožitkem.
S úctou a poděkováním,
manželé Klánovi z Plzně

Zpravodaj OÚ Lidice

prosinec 2011

Dovolte mi, abych se i já jménem svým a jménem manželky připojil k poděkování za pozvání
na besedu do Opočna. Že zde žijí příjemní
a sympatičtí lidé, to myslím psát nemusím,
o tom jsem se již několikrát přesvědčil.
Když jsem viděl ten "narvaný" sál, trochu jsem
posmutněl. Dopoledne téhož dne jsme
v Lidicích uctili památku padlých lidických
občanů během I. světové války položením
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věnce k pomníčku na pietním území. Sešlo se
zde bohužel jen cca 20 občanů, převážně starší
generace. Obdivuji proto znovu soudržnost
obyvatel na Lounsku, ať už jde o Opočno či
Touchovice. To je přesně to, co v Lidicích
postrádám. Celé odpoledne bylo opravdu
důstojnou oslavou státního svátku.
Mnohokrát děkují a opočenské
srdečně zdraví, manželé Skálovi z Lidic

PŘEHLED KULTURNÍCH PŘEDSTAVENÍ PAMÁTNÍKU LIDICE
PŘIPRAVOVANÝCH V RÁMCI „LIDICKÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ“
SEZÓNA 2011 - 2012 - PROSINEC
7. 12. 2011 od 18.00 hod.
Křeslo pro Jiřinu Fikejzovou
večerem provází Robert Tamchyna, klavír
Marcel Javorček

15. 12. 2011 od 18.00 hod.
Vánoční koncert
účinkují: Martina Kociánová - zpěv, Žofie
Vokálková - flétna a Zbyňka Šolcová - harfa.

ZE ZÁKULISÍ „LIDICKÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ“ - odpověď na dotaz - „honoráře“
Honorář v Lidicích odmítli Standa Motl, pan
Josef Somr, Eduard Stehlík, genenerál
Jaroslav Klemeš, Jan Kraus.
A nyní to udělal Zdeněk Svěrák, který doporučuje poslat honorář na PARAPLE a zřejmě
i Michal Horáček honorář odmítne. Pan Jiří
Menzel
přebíral
honorář
překvapeně
a s rozpaky, více méně jsme mu ho
nekompromisně vnutili.
Já to nakonec nikdy neočekávám, jsem vděčný,
že k nám přijedou a že jsou uznalí a vezmou si
více méně jen symbolický peníz za to, co

dovedou a co by požadovat mohli. Také Václav
Hudeček je srdcař a udělal nám tady koncerty
už dvakrát či třikrát zdarma a také Lucie Bílá
a Aneta Langerová, jednou i Alfréd Strejček.
A vlastně tím jen potvrdili, co od nich může
člověk očekávat, jsou to správní lidé se srdcem
na pravém místě.
A mě těší, že můžeme i přeživším lidickým v jejich pokročilém věku přiblížit na vlastní oči to
nejlepší, čím tato země momentálně v kultuře
a ve veřejném životě disponuje
Milouš Červencl, ředitel Památníku Lidice

Zpravodaj OÚ Lidice

prosinec 2011

6

Z P R Á V Y Z O Á Z Y text a fotografie: Libuše Doušová

Vážení a milí čtenáři, chtěli bychom se pochlubit. Pan Zdeněk Fous z naší knihovny nám doporučil, abychom se zúčastnili fotografické
soutěže v knihovně v Žilině. Tak jsme to promysleli, vyhledali pěkné fotografie, které se týkaly přírody Kladenska a zúčastnili se.

Probojovali jsme se. Naše fotografie byla vystavena na OÚ v Žilině na „Dušičkové podzimní
výstavě.“ Měli jsme z toho obrovskou radost.
Všechny soutěžní fotografie jsou nyní vystaveny
v Oáze. Přijďte se podívat.
Za soutěžící vás zve, Libuše Doušová

VÝTVARNÉ DÍLNY V LIDICKÉ GALERII text: Marie Borová, foto: Památník Lidice
Vánoční atmosféra na Vás dýchne na prosincové výtvarné dílně pro děti s názvem Postavy
vánočního času. Prodloužený předvánoční
čajový večírek s kresbou suchými pastely
a malbou se uskuteční v sobotu 10. prosince
2011. Dílna probíhá 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.

ČSBS OCENIL PRACOVNÍKY PAMÁTNÍKU LIDICE foto: Mgr. Eva Armeanová, Kladno
Na výročním zasedání ZO ČSBS Kladno byla
oceněna práce Památníku Lidice předáním Pamětních medailí ÚV Českého svazu bojovníků
za svobodu řediteli Památníku Lidice
a vedoucímu muzea. Z rukou předsedkyně
OV ČSBS Gabriely Havlůjové převzal Pamětní
medaili II. stupně Milouš Červencl a Pamětní
medaili III. stupně Ančo Marinov.
Oceněna byla i přeživší lidická žena Miloslava
Kalibová, zejména za práci s mládeží, která
převzala Pamětní medaili II. stupně.
(PL)
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FILM LIDICE ZÍSKAL CENU PUBLIKA NA FESTIVALU VE MĚSTĚ SEVILLA
převzato: Český rozhlas - Zprávy.rozhlas.cz - dne 12. listopadu 2011
Film režiséra Petra Nikolaeva Lidice získal zvláštní cenu publika na 8. ročníku Evropského filmového festivalu ve španělském městě Sevilla. Tento český film španělské diváky na projekcích
doslova uchvátil, proto si vysloužil mimořádně velký počet hlasů.

Z e.mailové korespondence s producentem filmu Adamem Dvořákem
12. 11. 2011 v 11:27, Zdeněk Fous <knihovna.lidice@seznam.cz>:
Blahopřeji,…………… poslouchám v rádiu zprávy a dozvěděl jsem se, že ve španělském
městě Sevilla, film Lidice u diváků vyhrál. Jupíííííííííííííííííííííííííííííííí
Zdeněk Fous z Lidic
Adam Dvořák, Křížová 4, Praha 5 - 150 00
Jeeee, tak to dekuji za zpravu, jsem momentalne v USA....tak to je supeeer ☺

PAMÁTNÍK LIDICE NA FACEBOOKU!
publikováno: 13.11. 2011
Staňte se přáteli Památníku Lidice, nyní i na Facebooku! Díky Facebooku můžete sledovat zajímavosti, vernisáže výstav a další akce v Lidicích. Kromě sledování aktualit můžete navázat kontakty
a vyměnit si zkušenosti s dalšími návštěvníky Památníku Lidice.
http://www.facebook.com/pages/Pam%C3%A1tn%C3%ADk-Lidice/220673168002600?sk=wall

NA PROCHÁZKU DO STARÝCH LIDIC text i fotografie: Bára Kučerová

Již v červnu roku 2012 budou
moci návštěvníci Lidic a nejen
ti vyzkoušet nový interaktivní
způsob poznávání lidické historie. K 70. výročí vyhlazení obce
Lidice uvede občanské sdružení Sonosféra ve spolupráci
s Památníkem Lidice a dalšími

partnery projekt nazvaný „Rozeznění - Lidice 2012.“ Výsledkem projektu bude umělecké
ztvárnění každodenní historie
Lidic před osudnými dny roku
1942. Takzvané „interaktivní
audiodrama“ je opřeno o historické prameny jak ústní, tak
psané, kterými se inspiruje
a díky kterým lze docílit jeho
hodnověrnosti. Interaktivním je
drama proto, že záleží na samotném posluchači, jak se jeho
zážitek vyvine. Nyní k tomu, jak
to bude v praxi vypadat. Ná-

vštěvník si bude moci v muzeu
zapůjčit
speciální
telefon
se sluchátky a vydat se s ním
na procházku pietním územím.
Telefon bude napojen na navigační souřadnicový systém
GPS a tím, jak se bude návštěvník po území pohybovat se
budou v telefonu spouštět části
audiodrama, střípky ze života
starých Lidic. Každý návštěvník
si tedy bude tvořit svůj vlastní
příběh tím jak rychle, jakým
směrem a kam se bude
procházet. Nutno dodat, že
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Manažerka projektu Lenka Faltýnková

J. Doležal, T. Hlušička, S. Titěra

telefony nepotřebují nijak ovládat, stačí jen zasunout sluchátka, chodit a zaposlouchat se.
Hlavní vlna sběru materiálů probíhala od července 2010 do dubna 2011 formou získávání
informací z rozhovorů s pamětníky a rešerší literárních zdrojů, v současné době je stále ještě
možno a vítáno přispět!
Audiodrama je v současné době v procesu
tvorby, natočeno bude v období od ledna
do března 2012 v režii divadelního
a rozhlasového režiséra Thomase Zielinského

a se zvukovým designem a hudbou Michala
Rataje. Na projektu se podílí rozsáhlý realizační
tým. Pro tisk, na fotografiích ze dne
1. 11. 2011, se reprezentovali manažeři projektu
manželé Lenka a Vilém Faltýnkovi, koordinátor
pro technologie Samuel Titěra a členové
Výzkumného a vývojového centra RDC
při ČVUT Jakub Doležal a Tomáš Hlušička, kteří
pro telefony vyvíjí tento speciální software.
Pro více informací navštivte
http://www.rozezneni.cz

VEŘEJNÁ KNIHOVNA LIDICE - INFORMUJE - VÁNOČNÍ NADÍLKA V NAŠÍ KNIHOVNĚ
Slávka Kopecká patří už léta
mezi respektované nakladatele. Dvacet let vydává a píše
čtenářsky velmi úspěšné

knížky. Většinu svého díla
vytvořila u nás, v Lidicích,
protože tu žije. Jsem její

soused a proto dobře vím, že
se u ní střídají hosté slavných
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jmen, vynikající umělci, herci, malíři, spisovatelé… její autoři a přátelé. A vím od ní také, že
psát knížky a vydávat je (tedy hlavně prodávat)
není vůbec žádná legrace, ale především tvrdá
řehole a náročná práce. Slávka se ale právě
v této profesi našla, zvládá ji s úsměvem a přehledem… Letošní rok měla, jako ostatně i ty
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předcházející, velmi plodný. Vydala opravdu
krásné knížky - a jako vánoční dárek čtenářům
je všechny věnovala naší knihovně. Jsou to
úsměvné, pohodové knížky. Ostatně, stačí se
podívat na jejich obálky! A v lidické knihovně si
je pak vypůjčit. Pěkné čtenářské zážitky
s knížkami Slávky Kopecké přeje, Zdeněk Fous

• Děkujeme paní Dagmar Honsnejmanové knihovnici z knihovny „U Mokřinky“ v obci Mokré
v okrese Rychnov nad Kněžnou, za krásné knížky: „OBEC MOKRÉ, VEČERNÍ VYPRÁVĚNÍ
BLUDIČKY MOKŘINKY ANEB CO SE U NÁS VYPRÁVÍ, MOKERSKÉ BLUDIČKY a MOKERSKÉ
ZPRAVODAJE.“ V příštím LZ vám napíšeme více o této malé a velice zajímavé obci v Orlických
horách. http://www.obecmokre.cz/knihovna/

• Za knihu „BOŘEK, KLUK ZE ZNAKU“ patří naše poděkování panu Liboru Dobnerovi
ze Slaného, nadšenému divadelnímu ochotníkovi ze Slánské scény a zakládajícímu redaktorovi
Slánských listů. http://www.slanskascena.slansko.cz/, http://www.slanskelisty.cz/

Těšíme se na Vás každý pátek od 16.00 - 18.00 hodin v knihovně. Hana a Anna Vondráčkovy
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Z Č E S KÉ H O RÁ J E DO L I DI C V P R VN ÍC H P O VÁL E ČN Ý C H T Ý DN ECH
Aktuální vzpomínková esej - článek byl převzatý z časopisu „Od Ještěda k Troskám“ (OJKT č. 3/2011 - září)

František Mlejnek, učitel v. v. z Vesce pod Kozákovem (fotografie z archivu autora článku)
Při letošním 69. výročí lidické tragédie
a při uvedení hraného dokumentu českého
velkofilmu „Lidice“ začal jsem vzpomínat, jak já
osobně jsem poznal zničené Lidice a celou šestiletou víc než tesknou dobu, jež zejména vinou
nezřízeného agresivního velkoněmectví způsobila válečnou tragédii 2. světové války.
A v ní nejprve národní a státní neštěstí sousedního slovanského Polska a hrůzné následky
pro statisíce, ba miliony nevinných lidí, včetně
spousty jejich měst a obcí, jejichž „symbolem“
oné nacistické krutosti a bezmezné nelidskosti
se však v roce 1942 staly pro celý trochu jen
civilizovaný svět právě hrdinné české Lidice.
V roce 1945 jsme dokončovali 4. ročník Obchodní akademie v Turnově. Dne 8. července
na návrh ing. Hašlara vykonaly třetí a čtvrté
ročníky vlasteneckou pouť do Lidic ke hrobu lidických mučedníků. Výpravu vedli ing. Hašlar,
ing. Hlaváček a prof. Čerchan. Jeli jsme vlakem
do Prahy a odtud dalším vlakem ve směru
na Kladno. Vystoupili jsme pak ve stanici Jeneč.

Vysečené pole po tryzně
Odtud jsme již putovali do Lidic pěšky. Nejprve
po silnici a dále polními cestami, protože silnice
tvoří veliké okliky. V žáru letního slunce jsme

kráčeli mezi lány dozrávajícího obilí a kypře narůstající cukrovky. Teprve asi po 90 minutách

Tabulka u společného hrobu
cesty pod neúprosnými slunečními paprsky dorazili jsme na mírnou vyvýšeninu, odkud se nám
otevřel pohled do kraje, kde dříve stávala obec
Lidice.
Nyní jsme viděli na onom místě jenom veliké
lány vlnícího se obilí. Lán byl asi uprostřed posekán a obilí (žito) sklizeno. Právě před týdnem
se na tomto vyžatém místě konala veliká celostátní tryzna za umučené občany Lidic za přítomnosti prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše.
V pozadí, tam kde dříve stával Horákův statek,
u něhož nacističtí vrahové postříleli lidické
muže, na místě jejich společného hrobu, uviděli
jsme už zdaleka veliký černý kříž z neotesaných
borových klád, jehož ramena věnčila obrovská
koruna z ostnatých drátů. Dole pod křížem je
památník, který lidickým obětem postavila Rudá
armáda. A na společném hrobě plno věnců
a kytic, které sem položili účastníci nedělní
smuteční slavnosti. Také my jsme položili
na hrob veliký věnec s národními stuhami
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Autor článku František Mlejnek u hrobu

a s vyjádřením úcty bezbranným lidickým
padlým. Vedle hrobu stála prostá černá tabulka
s nápisem: „Zde leží občané z Lidic, vyvraždění
dne 10. VI. 1942 německými okupanty.“
Našli jsme zde také místo, kde stával lidický
hřbitov. Dnes není po něm památky. Jen tu
a tam, zbylý kámen nebo zapomenutá cihla
z hrobky, jinak vše kolem zarostlé trávou
a bodláčím.
V trávě jsme našli malé dřevěné křížky, obrázky
svatých nebo jen pouhých několik kamenů,
srovnaných v jakousi malou mohylku a u toho
obyčejnou tužkou napsaný lísteček, který při-

Zde stávala obec Lidice
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pomínal, že na tomto místě býval až do roku
1942 pochován ten a ten občan z Lidic. Tyto
chudé památníčky a lístky sem dali ti, kteří přečkali řádění nacistů a celou okupaci a kteří zde
na hřbitově mají své drahé. - Kam až zasáhla
zloba nacistických „nadlidí“, že se nezastavili
ani před posvátným místem, jakým je hřbitov místo posledního odpočinku.
Na jiném místě, kde dříve uprostřed obce stávala škola, byla rovněž prostá dřevěná tabulka
se stručným nápisem: „Zde stávala obec Lidice.“ Všichni jsme s dojetím a hrůzou naslouchali vyprávění tesařů z okolních obcí, kteří tu

Pokládání věnce u hrobu
právě odstraňovali tribunu po nedávné tryzně.
Mluvili jsme s očitými svědky, kteří sice zpovzdálí, ale na vlastní oči viděli ničení překrásné
středočeské obce Lidice. Ze svých dědin nečinně museli přihlížet nelidskému běsnění nacistů a nesměli postižené obci nijak pomoci,
když nechtěli, aby se zloba Němců obrátila
i proti jejich domovům.
Pobyli jsme na místě, kde stávaly Lidice, asi dvě
hodiny. Rozloučili jsme se s těmito místy
s bolestným vzrušením. Viděli jsme, jak němečtí
nacisté tady dokázali zrušit i rybník. A potok
odvedli docela jiným korytem, jen aby nikdo nepoznal ono místo, kde kdysi stávala mírumilovná obec. Místa, která se jim nepodařilo
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zorat a zasít obilím, zarostla travou a křovisky
a nyní se zde popásala stáda ovcí. Za tři roky
se tu krajina změnila skutečně k nepoznání.
Ostatně na genocidě většiny našeho národa
měli nacisté připraven osud českých zemí
po svém vítězství v této válce.
Tyhle vzpomínky na mou první návštěvu Lidic
provázejí už celý můj dlouhý život. Nelze na ně
zapomenout do nejdelší smrti…
***
Jsou ještě i jiné vzpomínky, které se mi vracejí
v mysli a které spojují i náš Český ráj se středočeskou obcí Lidicemi.
Po ukončení studií na Obchodní akademii
v Turnově jsem bydlel se svými rodiči v malé
podkozákovské vesničce Loktuše na samotě,
kde se odedávna říká „Pod borovím“. I tady
jsem míval jako mladý člověk nějaké veřejné
funkce.
Tak jsem kupř. také pomáhal organizovat kulturní a zábavné akce nejen pro občany z Loktuš
a z blízkého okolí, ale z celého Podkozákovska.
Už na počátku prvního ryze poválečného roku
1946 jsme uspořádali v sále hostince „Na špici“
veliký ples, na který jsme pozvali k účinkování
Hornickou dechovou hudbu Vojtěcha Huříka
z Lidic. Čistý výtěžek z této akce byl potom
věnován ve prospěch Fondu pro obnovení Lidic.
Dirigentem tohoto velikého hudebního tělesa byl
Ladislav Huřík, sám rodák z Lidic. Hudbu, která
potom často hrávala i v pořadech Československého rozhlasu, založil jeho otec Vojtěch Huřík,
horník na Kladně, také jedna z obětí fašistické
německé zlovůle. Je pohřben ve společném
hrobě spolu s ostatními lidickými muži. Jeho syn
Ladislav jen o vlásek unikl tehdy jisté smrti,
protože v oné strašlivé noci, kdy lidické domy
plály jako obrovské pochodně, byl zrovna mimo
svůj domov.
Po válce se ujal opuštěné hornické dechovky
po svém zavražděném otci a zakrátko byl tenhle
dechový orchestr známý po celé naší republice
a často také býval hostem v tehdejším Československém rozhlase. A tak jsme si ho k účinkování na svůj ples pozvali i my v Loktuších. A co
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bylo dál? Dirigent a hudební skladatel Ladislav
Huřík si natolik zamiloval naši malou
nevýznamnou podhorskou vesničku v Českém
ráji, že na její počest zakrátko složil dovádivou
polku pro dechovku a nazval ji „Loktušská
polka“. Originál notového záznamu mají v Loktuších ve svém archivu. Skladba byla také nahrána na gramofonové desky a několikrát se
ozvala ve vysílání Československého rozhlasu.
Bohužel dirigent a hudební skladatel Ladislav
Huřík, autor „Loktušské polky“, zahynul o několik měsíců později při tragické autonehodě
v Praze. Pod Kozákovem však pamětníci
dodnes rádi vzpomínají na upřímného a milého
člověka, lidického rodáka a svého příznivce.
Vzpomínkou na něj jim zůstala jejich „Loktušská
polka“, kterou této vesničce věnoval a která
nese její jméno.
Je pravdou, že jako učitel základní školy, jsem
organizoval nesčetnou řadu školních výletů
pro své žáky na nejrůznější místa naší krásné
české vlasti. A bylo mou samozřejmou pedagogickou povinností zavést mnoho svých tříd
právě i k návštěvě Lidic. Tam všude jsem žákům popisoval ten hrůzný příběh, který se tady
v roce 1942 odehrál a který se nesmí už nikdy
opakovat. V tichu jsme vždy postáli u společného hrobu lidických mužů na zahradě bývalého
Horákova statku. Prohlédli jsme si tamní muzeum, kde nám předvedli i černobílý dokumentární film o zničení Lidic. Na řadě byl i veliký sad
lidických růží z celého světa i další upomínky
na staré zničené Lidice. Ale prohlédli jsme si
i novou výstavbu obce, jak byla postavena záhy
po válce.
***
I v nových Lidicích našla moje rodina po čase
nové přátele, se kterými jsme se později častokrát vzájemně navštěvovali a dosud si jako staří
známí dopisujeme. K našemu vzájemnému seznámení a poznání došlo za zajímavých okolností, se kterými Vás, vážení čtenáři, rád seznámím.
To je ještě jedna moje, třetí ryze osobní
vzpomínka, která se váže k obci Lidice, a tak
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spojuje náš Český ráj s touto středočeskou proprietami, hygienickými potřebami aj. Samoobcí. Bylo to o prázdninách v roce 1963, kdy se zřejmě do rána všechno zmizelo.
naše rodina rozjela na poznávací dovolenou Naše dovolená byla touto událostí trochu pokana Moravu a na Slovensko. Kromě mnoha ji- žená, ale brzy jsme zjistili, že kolem nás bylo
ných zajímavostí, přírodních krás a památek, ještě mnoho dobrých lidí, kteří se nám vynasnanavštívili jsme i zatatranskou část naší tehdejší žili v nouzi vypomoci. Nabídli nám
ČSSR, kde u Lysé Polany byl hraniční přechod ze svých zásob konservy, cukr, tuk atd. Nedado Polska.
leko od nás stanující Poláci nám nabízeli sladU hraniční závory jsme se vyfotografovali, na- kosti, cukroví a mně nabízeli dokonce cigarety.
sedáme do auta a jedeme zpátky několik kilo- V této situaci jsme se seznámili
metrů na Ždiar. Tam v jednom místě blízko sil- s rodinou Mikoláškových z Lidic u Kladna, kteří
nice jsme našli „polodivoké tábořiště“, kde již nám pomohli nejvíce. Vyměnili jsme si s nimi
stanovala řada turistů z ČSSR i z Polska. Zde adresy. Od těch dob jsme si s touto rodinou
jsme i my zaparkovali, postavili stan, připravili často dopisovali a také jsme si mnohokrát vyjídlo a odpočívali. Dobře jsme se vyspali, ani měnili i vzájemné návštěvy. Rodina Mikoláškova
jsme netušili, co se kolem nás v noci dělo. Tu měla v Lidicích na starosti velkou prodejnu
noc došlo v tomto tábořišti ke krádežím. Kromě se smíšeným zbožím.
nás byla postižena ještě i jedna další rodina. My Tak to bylo moje další seznámení s novými pojsme si večer neprozřetelně nechali vedle auta válečnými Lidicemi, kam dodnes zalétají mé
ještě nějaké krabice s potravinami, osobními vzpomínky a pozdravy z Českého ráje.
*****************************************************************

POZNÁMKA REDAKCE K ČLÁNKU PANA FRANTIŠKA MLEJNKA:
děkuji panu Františku Mlejnkovi za poskytnutí
jeho vzpomínek k uveřejnění v našem
Zpravodaji. Můj dík patří také řediteli Památníku
Lidice panu JUDr. Milouši Červenclovi
za upozornění na tento zajímavý příspěvek.
Po přečtení celého článku jsem si vzpomněl
na prázdniny roku 1983, které jsem prožíval
s lidickými dětmi z dramatického kroužku
„Rosomáci“ v obci Chuchelna pod Kozákovem.

14 dní jsme zde byli na divadelním soustředění
ubytovaní ve staré škole. Hráli jsme pohádku

„Kašpárek a Šmidra na Černém hradu“. Během
dopoledne jsme se věnovali divadlu, tancování
i zpívání. Odpoledne jsme chodili na výlety
po blízkém i vzdáleném okolí v nádherné
krajině. Často jsme se setkávali s místními
obyvateli, jak v obchodech, tak i při různém
občerstvení nebo cestování autobusem.
Vzpomínám si, když se nás ptali „ODKUD JSTE
PŘIJELI?“... odpovídali jsme „Z LIDIC“, tak se
k nám zdejší lidé chovali velice mile a vstřícně.
Měl jsem hned pocit, že jsme přijeli ke svým
dobrým známým. Děti dostávaly ovoce
ze zahrádek nebo za nás někdo uhradil útratu
v cukrárně, či jsme jeli bez placení autobusem
ze Semil.
Ze vzpomínek pana učitele Františka Mlejnka
jsem si uvědomil, jaký byl v tomto kraji
opravdový vztah k odkazu Lidic. Netušil jsem,
že pro dobré jméno naší obce zde udělal mnoho
záslužného i muzikant a rodák z Lidic pan
Ladislav Huřík s jeho dechovou kapelou.
Upřímně vzpomíná na Český ráj a děkuje
za všechny bývalé děti z Lidic, Zdeněk Fous
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ŽENY, KTERÉ SE JMENUJÍ LIDICE, LAS MUJERES QUE SE LLAMAN LIDICE
rozhovor připravil: Zdeněk Fous
Jmenujeme se Lidice a jsme tři z jedné rodiny.
Moje matka je celým jménem Lidice Suazo
de Padilla. (viz foto 1. babička Lidice s vnučkou
Lidicze.) Narodila se 23. června 1950.
Pracovala jako zdravotní sestra.

studuje ve 4. ročníku dvojjazyčné školy tance,
baletu, stepu a flamenca, plavání a hraní šachů.
(viz foto: 3. Nejmenší zcela ve předu, foto:
4. flamenco - druhá zprava.) Za šachy má už tři
medaile, dvě za 2. místo a jednu za 1. místo.

Pak následuji já. Jmenuji se Lidicze Padilla
Suazo. (viz foto 2. Já Lidicze z dcerou Lidicze.)
Narodila jsem se 6. listopadu 1976. Pracuji, jako
odborný pracovník Policie. Jsem vedoucí
oddělení zabývajícím se vyšetřováním vražd
žen.
Nejmladší v naší rodině je moje dcerka, která se
jmenuje Lidicze Ninoshka Kanales. Narodila
se ve stejný den jako já, tzn. 6. listopadu v roce
2002. Lidicze Ninoshka je velice šikovné děvče,

Dostala také tričko od mezinárodního
šachového velmistra Anatolije Karpova z Ruska.
Moje rodiče považuji za nejlepší na světě. Táta
se jmenuje Adolfo Padilla a byl vedoucím firmy.
Mám ještě dva bratry.
Nejmladší je hasič, což je u nás v Hondurasu
velice uznávané povolání. Starší bratr je
advokátem. Pojmenování děvčat jménem Lidice
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v naší rodině začala moje babička, která se
dočetla o historii malé české obce. Na památku
všech občanů, které zavraždili němečtí nacisté,
pojmenovala
moji
maminku.
Maminka
v pojmenování pokračovala u mne a já jsem
také v tom navazovala, a proto jsme v rodině už
tři se jménem Lidice.
Maminka se jmenuje Lidice a my jsme z důvodu
španělské výslovnosti jméno změnily na Lidicze,
protože ve španělštině se Lidice vyslovuje jako
„Lidise“. Ale Lidicze se vyslovuje tak, jako to zní
správně v češtině „Lidice“. (Vím ještě o jedné
ženě z Hondurasu, která se také jmenuje Lidice,
ale osobně se neznáme).
Všechny tři jsme se narodily a bydlíme ve městě
San Pedro Sula. Je to asi 60 km jižně
od přístavu Puerto Cortés v Karibském moři.

15

Město bylo založeno dne 27. června v roce
1536 španělským kapitánem Donem Pedro
de Alvaro. Toto místo bylo často napadáno
piráty, protože se tady těžilo zlato.
V současnosti je to velké a prosperující město
s téměř milionem obyvatel. Podnebí je zde
tropické s celoročními vysokými teplotami
a středním množstvím srážek.
O svých zájmech a koníčcích mohu napsat jen,
že nejvíce času trávím se svoji dcerou, stejně
tak i babička. Celá rodina je na Lidiczi Ninoshka
velice hrdá, protože ona je opravdu mimořádně
nadané děvče. Máme z ní velkou radost. (viz
foto: 5. Lidicze ráda tančí, 6. baví ji hrát šachy,
7. získává i medaile, 8. ve studiu byla oceněná
diplomem - výsledek úspěšnosti měla 98 %).
Zdeňku na tvůj dotaz, jestli jsem věděla,
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Město San Pedro Sula - panoramatický pohled
že se natáčí český film Lidice, tak ti mohu
odpovědět, že až, když jsme se prostřednictvím
internetu poznali, tak se ke mně tyto zprávy
dostaly. Určitě se budeme zajímat jestli bude
ke koupi alespoň DVD s tímto úžasným filmem.
Samozřejmě, že naším společným a největším
přáním je, abychom mohly navštívit obec Lidice.
Rády bychom se poklonily památce všech zavražděných občanů. Lidicze Ninoshka by chtěla
přinést k pomníku dětí svou nejmilejší hračku.
Také by se chtěla zúčastnit některého ročníku

Lidické simultánky. Věřím, že by se zařadila
mezi úspěšné dětské šachisty z Lidic.
Protože jsi mne upozornil, že můj příspěvek
o nás třech Lidicích vyjde ve Zpravodaji
v prosinci, tak bych při této příležitosti chtěla
všem malým i velkým občanům z Lidic popřát
hezké vánoční svátky a boží požehnání
v novém roce 2012.
Objímá a líbá vás, za babičku Lidici Suazo
de Padilla, dceru Lidiczi Ninoshka Kanales,
Vaše Lidicze Padilla Suazo z Hondurasu

SRDECNY PO ZDRAV Z PANAMY
Vazena pani Ivona Kasalicka, v prilohe Vam
posielam 3 fotky z odovzdania cestnych uznani
detom z panamskych Lidic dña 14. 10. 2011,
na prvej fotke vidno pana honor. konzula – Ing.
Herman Bern (v modrej koseli), a ocenene deti:
Rogelio Campos, Yerey Martinez, Luis
Rodriguez. Na druhej fotke je pan konzul Ing.
Herman Bern s detmi v tomto poradi: Luis
Rodriguez, Yerey Martinez a Rogelio Campos.
Na tretej fotografii (z lava do prava): prva je pani
Tina Stahl, potom su 3 ucitelia zo zakladnej
skoly v Lidiciach a pan Ing. Herman Bern,
v popredi deti (z lava do prava): Luis Rodriguez,
Yerey Marinez a Rogelio Campos. Poslem vam
dalsie fotky, ktore som ja a pani Tina napofotila,
aj v podniku pana konzula sme mali fotografa
a aj ucitelia nieco pofotili. Najskor sme sa stretli
s odmenenymi detmi na honorarnom konzulate,
tam som im porozparavala o cinnosti honor.

konzulatu CR v Paname, odovzdala som im
(sladke) darceky a nejake brozurky o CR. Pan
konzul poslal po nas auto so soferom, aby sme
sa mohli premiestnit a navstivit jeho podnik, tam
im boli odovzdane cestne uznania od vas
a darceky (kupili sme im tempery, akvarely
a farebne ceruzky a z podniku pana Berna im
darovali tricka a siltovky). Po akte, cize
odovzdani oceneni, posedeli sme si v kancelarii
pana konzula a porozpravali sa s konzulom,
bolo to velmi prijemne posedenie, aj ucitelia
nam porozpravali o zakladnej skole
v panamskych Lidiciach a pani Tina mi
prislubila, ze vyplni pre vas ten formular
s udajmi o panamskych Lidiciach a posle vam to
cez e-mail. Potom nas pozval pan konzul
na obed, ktory sa uskutocnil v restauracii hotela
Miramar Intercontinental. Myslim, ze deti mali
vela peknych zazitkov z tejto navstevy hlavneho
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mesta Panamy a samozrejme uz sa tesia
na vystavu svojich vytvarnych prac ktore poslu
do 40. rocnika medzinarodnej detskej vystavy
Lidice 2012. Do 40. rocnika sa zapoja aj ine
panamske skoly, uz som to spropagovala,
tentokrat vam posleme prace v predstihu, aby

boli na vasom stole pred 15 breznom. Velmi
pekne dakujeme za cestne ocenenia ktore ste
nam poslala, velmi to motivovalo deti. Vdaka
za moznost zapojit sa do dalsieho rocniku
detskej vystavy ktoru poriada Pamatnik Lidice,
Lidicka galerie.
S pozdravom luci sa, STANI

To je můj nejmilejší výsledek loňské MDVV děti z chudé vesnice Lidice Capira z Panamy
v hlavním městě na konzulátě a s dárky.
Už dostat loni ty obrázky do Lidic byl problém přivezla je speciálem paní Parkanová
po uzávěrce, já jsem si pro ně jela do Prahy
na úřad vlády. Diplomy poslalo MZV před
několika dny formou DHL a už je děti mají.
To je radost. Paní Stani Karaba Benikova
pracuje na konzulátě a o vše se postarala,
stejně jako paní Tina Stahl, která pracuje
v Lidicích Capira a všechno zpunktovala, když
si našla loni MDVV na internetu a děti v místní
škole zapojila.

Paní Tina s námi bude také spolupracovat
na rozšíření informací a fotografií o Lidicích
Capira, abychom je mohli umístit na náš web.
Mgr. Ivona Kasalická
vedoucí Lidické galerie, kurátorka MDVV Lidice

DO PI S O D P ŘÁT EL O B C E L ID IC E - RO DI N Y ŘÁ P K O V Y Z B OŘ A NO VI C
• Redakce LZ obdržela e.mail od Řápkových z Bořanovic. V rodině jsou dobří muzikanti, nahráli
písničku o Lidicích, CD je uloženo v lidickém muzeu. Do lednového vydání LZ nám pošlou příspěvek
s fotografiemi z návštěvy Panamy v roce 2010, konkrétně do vesnice Lidice blízko Panama City.

MATEŘSKÉ CENTRUM LIDIČKY text: Irena Přibylová a Petra Radová, foto: Irena Přibylová
Měsíc listopad byl a bude (článek píšeme
v polovině listopadu) v našem centru programově velmi pestrým.
Prvního listopadu proběhlo za účasti pana místostarosty Tomáše Skály a dalších pozvaných
hostů oficiální otevření zrekonstruovaných
prostor Mateřského centra. Po slavnostním přestřihnutí pásky a přípitku se pozvaní mohli občerstvit námi a našimi hosty připravenými dob-

rotami a děti mohly vyzkoušet hračky v naší
herničce. Kromě pravidelného středečního výtvarného řádění a čtvrtečního cvičení jsme si my
i naše děti užili promítání pohádek, zpívánky a
těšíme se na večerní dílnu pro dospělé - výrobu
a zdobení Adventních věnců a dalších vánočních dekorací.
A co mimořádného chystáme na prosinec?
Můžete se těšit na Mikulášskou besídku,
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zpívánky spojené s připomenutím našich vánočních zvyků a samozřejmě na pravidelné
cvičení a výtvarné řádění. Bližší informace sledujte na našich webových stránkách

www.mclidicky.cz nebo nás můžete kontaktovat na telefon: 605 806 074
či e-mailem: info@mclidicky.cz

Program MC Lidičky na PROSINEC 2011
4. 12. 2011 od 16.00 hod.

7. 12. 2011
12. 12. 2011
od 16.00 - 18.00 hod.
14. 12. 2011
21. 12. 2011

23. 12. 2011
do 3. 1. 2012

Mikulášská besídka v restauraci Lidická Galerie - přijďte si
s dětmi odpočinout od předvánočního shonu a trochu se pobavit.
Pro všechny předem přihlášené děti je nachystané občerstvení
zdarma formou večeře a pití. V 16.30 hod. přijde Mikuláš, čert
a anděl, od kterých mohou děti za básničku či písničku získat
balíček plný dobrot. Po předání balíčků se mohou děti těšit
na diskotéku a v případě sněhové nadílky i na stavění sněhuláků
a koulovanou.
Aby měl Mikuláš dost balíčků pro všechny děti, je nutné se
na akci přihlásit telefonicky, SMS na tel: 605 806 074, emailem:
info@mclidicky.cz nebo prostřednictvím on – line registračního
formuláře, který naleznete na www.mclidicky.cz a to nejpozději
do 30. 11. 2011. Vstupné je 60 Kč (v této hodnotě obdrží každé
předem přihlášené dítě mikulášský balíček).
výtvarné řádění - vyrobíme barevné papírové řetězy
na lidičkovský vánoční stromeček
zpívánky a české vánoční zvyky – přijďte si zazpívat vánoční
koledy a připomenout si některé z českých vánočních zvyků
výtvarné řádění - vyrobíme vánoční ozdoby z rychleschnoucí
modelovací hmoty, které si i ozdobíme
výtvarné řádění - uděláme si svícínek z jablíčka, které
pak ozdobíme kořením a sušeným ovocem
Vánoční prázdniny

Poznámka redakce: Děkujeme MC Lidičky, že v Lidicích dodržují staročeské tradice.
Podzimní strašáky si rodiče s dětmi vydlabali z tradiční řepy a nikoliv z módní dýně - viz foto.
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„Příloha“ - VZPO MÍN KY KAP ELNÍ KA
Milí čtenáři, v listopadovém Zpravodaji jsme s muzikantem Ladislavem Humlem ukončili pátým
pokračováním „Vzpomínky kapelníka.“ Od samého začátku rozhovoru však vím, že „Vzpomínky“
budou mít ještě „přílohu“. Chtěl bych nyní požádat pana Čestmíra Skleničku, aby zavzpomínal. (ZF)

ČOV Hřebeč - Lidice aneb „ZPÍVAJÍCÍ ČISTIČKA“
Rád bych poděkoval za pět pokračování
ve Zpravodaji OÚ Lidice na téma „VZPOMÍNKY
KAPELNÍKA,“ které připravoval Zdeněk Fous
s dalším naším vynikajícím milovníkem hudby,
kapelníkem
Ladislavem
Humlem.
Jde
o neobvyklý důkaz o lásce k hudbě i lidem
a nejen na Kladensku. Považuji však

za potřebné připomenout ještě jednu jeho
zásluhu, o které zatím ve Zpravodaji nepadlo
ani slovo. Předem se musím svěřit, že mne

vždy lákaly zpívající fontány. Některé zůstávají
hluboce uloženy v paměti. Především zpívající
na Pražském hradě nebo Křižíkova na výstavišti
i jinde. Nikdy nezapomenu na balet
Bachčisarajská fontána podle Puškinovy
poémy. Dnes můžeme navštěvovat nejrůznější
fontány přes internet a nemusíme se hnout
z domova ani na krok. Bylo jich na internetu
doslova tisíce. Musím ale zdůraznit: Nikde jsem
nenašel zpívající čističku!!!!
A také se přiznávám, že se rád posadím
s rybářským vybavením nad tekoucí, hučící,
stříkající
i
stojatou
čistou
vodou
a naslouchám. Ale netušil jsem, že se může stát
zázrak a budu přítomen zrodu zpívající čističky.
Tehdy už byl náš kapelník také strážcem čistoty
vod v našem revíru. Jednou ráno sedím zase
nad pruty a ryby, jako by o tom zase ani
nevěděly. A najednou slyším, že tichým údolím
brzy po ránu nad naším mimopstruhovým
revírem MO Lidice se nese melodie „zpívaná“
na trubku. „Byla noc krásná, májová…“
ta píseň vycházela z Lidické čističky.
A tak alespoň takto dodatečně a veřejně rád
děkuji Ládo Tobě za krásný zážitek a také, že to
nebylo jen jednou.
Dědlid - Mirek Sklenička (foto: autor)

Ladislav Huml pracoval na čističce už jako důchodce, a to od dubna 1993 až do července 2009.
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PODĚKOVÁNÍ Z REDAKCE LIDICKÉHO ZPRAVODAJE
Děkujeme všem, kteří do Zpravodaje OÚ Lidice
v letošním roce 2011 přispívali zajímavými
články.
Marku Veselému z Lidic, Anně Holeyšovské
vedoucí vychovatelce ŠD v ZŠ Buštěhrad,
starostce Veronice Kellerové, místostarostovi
Tomáši Skálovi a Martině Toulcové z OÚ
Lidice, JUDr. Milouši Červenclovi, Ivoně
Kasalické, Marii Borové a všem pracovníkům
Památníku Lidice, Libuši Doušové z OÁZY,
Mgr. Evě Armeanové z Československé obce
legionářské, Ing. Vladimíru Kovačíkovi,
Michaele Indrákové, Jirkovi Černému, Elišce
Hrabinové ze střediska Junáku Buštěhrad Stráž Lidic, Petře Radové, Ireně Přibylové
a Monice Vaňhové za MC Lidičky, Aničce
a Hance Vondráčkové za Veřejnou knihovnu
Lidice, ředitelce MŠ Lidice Soně Macháčkové,
Sylvii Klánové z Plzně, Anně Michlové
z Makotřas, Petru Macháčkovi z Lidic, Janě
a Miroslavu Rambovým z Lidic, Bohumilu
Řeřichovi z Lubence, Karolíně Svatošové
z Hostouně, Mgr. Gabriele Havlůjové
z Kladna,
Petře
Pilné,
vychovatelce
ze ZŠ Liptál, Věře Sklenářové, ředitelce
ZŠ Buštěhrad, Šárce Zapalačové učitelce
z Havířova, Kláře Dobákové z města
Humenné, Slovensko, Ladislavu Humlovi
z Lidic, Lidici Gonzáles Blanco z Bolívie,
Lidici Zuniga z Mexika, Lidici Mendizabal
z USA, Lidici Ardila Ramirez z Kolumbie,
Lidici A. Candelario Matos z Portorika, Lidici
Lis z Argentiny, Lidici Ganchozo z Ekvádoru,
Mayra Lidici Garcia z Mexika, Lidici Glenda
Serrano Giler ze Španělska, Lidici Róbinson

z Argentiny, Lidici Ba z Brazílie, Lidici Alvarez
Miño z Kolumbie, Lidici Romay z Venezuely,
Lidicze Padilla Suazo z Hondurasu, Františku
Mlejnkovi, učiteli v. v. z Vesce pod Kozákovem,
rodině Řápkových z Bořanovic.
Za krásné fotografie patří velký dík Pavlu
Horešovskému (pravidelnému dodavateli
fotografií),
Bohumilu
Kučerovi,
Báře
Kučerové, Ing. Čestmíru Skleničkovi, Renatě
Hanzlíkové, Ing. Ančo Marinovi, Jaroslavu
Tauberovi z Památníku Lidice, Bc. Stanislavu
Pítrovi předsedovi ZO ČSBS Kladno, Janu
Borovi ze Hřebče.
Poděkování patří všem, kteří se podílejí
na roznášení Zpravodaje do poštovních
schránek, manželům Kateřině a Tomáši
Skálovým s Baruškou a Tomáškem, paní
Heleně Čermákové s vnoučkem Matějem
Kučerou, Hance Kohoutové s Karolínkou,
Monice Vaňhové s Danečkem a Adélkou,
starostce Veronice Kellerové i za posílání
Zpravodaje přespolním čtenářům Michaele
Holubové z OÚ Lidice. Velký dík patří paní Ing.
Jitce Müllerové z Buštěhradu, pracovnici
Památníku Lidice, která pomáhala před každým
výtiskem s vyhledáváním různých chybiček a
překlepů. Děkujeme studentu UJEP v Ústí nad
Labem Aleši Kachlíkovi z Lidic za pomoc při
grafickém zpracování a vytvoření nové hlavičky
titulní stránky. Budeme se těšit s vámi na další
spolupráci i zajímavé zprávy a informace
pro naše čtenáře. Zároveň mezi námi uvítáme
i nové dopisovatele, kteří čtenářům poskytnou
pozoruhodné příspěvky, které rádi otiskneme.
Redakce Zpravodaje a Zdeněk Fous
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