Zpravodaj
Obecního úřadu Lidice
Říjen 2011 · číslo 10 · ročník 15 · zdarma

ŽENY, KTERÉ SE JMENUJÍ LIDICE, LAS MUJERES QUE SE LLAMAN LIDICE
rozhovor připravil: Zdeněk Fous, (fotografie: na Univerzitě del Magdalena, Santa Marta - 2011)
Dnešní vyprávění o další ženě, která se jmenuje
Lidice, bude začínat trochu pátráním, jako
v detektivce. O letošních prázdninách redakce
Zpravodaje obdržela zajímavý e.mail od Anny
Holeyšovské, vedoucí vychovatelky školní
družiny v ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad.
Odesláno: 10. srpna 2011 7:01 AM.
Zdeňku, čistím počítač od starých emailů
a našla jsem toto z r. 2007.
Anna Holeyšovská.
Sent: Friday, June 22, 2007 7:20 PM.
Pozdravím vás z Kolumbie. Moje čeština není
dobrá. Jmenuju se Lidice Alvarez Miño. Jsem
z Kolumbie. Já jsem byla v České Republice
5 roků. Podívala jsem se na Internet a našla
jsem nádherná soutěž pro děti, jmenovaná

"Lidice pro 21. století". Pro mě, tohle je moc
hezký, protože lidi nikdy nezapomínají to, co se
stalo v Lidicích. Doufám že budete dělat tuto
soutěž každý rok. I bych byla ráda jestli
španělsky mluvící děti by mohly soutěžit.
Děkuju vám a kongratuluju vám.
Lidice Alvarez Miño.
Odpověď - datum: 23. červen 2007 05:32 PM.
Ahoj milá Lidice Alvarez Miño, velmi mě potěšil
tvůj email. Jsem průvodkyně v Lidicích již 7 let
a často vyprávím o tom, že když se stala
tragédie u nás v Lidicích, lidé po celém světě
cítili solidaritu s Lidicemi a pojmenovávali svá
města a dokonce i děti po Lidicích, aby se nikdy
nezapomnělo, ale neznala jsem nikoho, kdo by
se opravdu Lidice jmenoval, je to krásné...
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Byla bys tak hodná a poslala mi svou fotografii?
V Lidicích totiž vychází Lidický zpravodaj a my
bychom o Tobě rádi napsali! Až bude vyhlášen
příští ročník soutěže hned Ti dám vědět. Kde jsi
žila v České republice? Jak ses sem dostala?
Pokud bys mému emailu nerozuměla, napiš a já
Ti napíši v anglickém jazyce. Jsem moc ráda,
že jsi napsala. Měj se hezky.
Gabriela Literová
Nad „zachráněnými“ e.maily jsem se zaradoval,
podařilo se nám objevit další ženu Lidice. Ale
ouha, nikde v textu e.mailů jsem nenašel
zpáteční adresu do Kolumbie. Ale, kdo zná, co
vše se nechá vyhledat v počítači, tak mu
nebude podivné, že se mi podařilo najít kontakt
na Lidici Alvarez Miño a to na universitě, kde
Lidice nyní pracuje. (Universidad del Magdalena
ve městě Santa Marta v Kolumbii).
Odepsal jsem 14. srpna 2011. 16:42, PM, a to
pro jistotu česky i španělsky. Lidice odpověděla
česky 17. srpna 2011 21:12
Vážený pane Fous, pošlu vám srdečný pozdrav
z Kolumbie.Těší mi moc, že byste psal. Já jsem
byla už dávno v Čechách a proto moje čeština
není dobrá. Nicméně, můžete psát v českém
jazyce protože ještě chapu dobře. Bydlela jsem
v Brně 5 let a opravdu to byla šťastná doba.
Bylo mi od 17 do 21 let. Teď je mi 39 let, bydlím
v Kolumbii a pracuju na Universidad
del Magdalena v Santa Marta (malé městečko
u moře). Na facebooku moje jméno je Lidice
Akaraku, ale málo ho používám. Ráda bych se
na publikaci „Ženy, které se jmenují Lidice“
zúčastnila, ale nevím jak. Co mám dělat?
Děkuji Vám a těším se na nové komunikace.
Lídice Alvarez Miño
Odepsal jsem 22. srpna 2011 a položil Lidice
Alvarez Miño několik otázek k rozhovoru.
Přečtěte si její odpovědi. Musím nejdříve
smeknout pomyslný „klobouk“, protože moc
dobře vím, jak rychle se zapomíná cizí jazyk,
když není příležitost ho používat. Lidice píše
po 18 letech moc hezky česky.
Přišla odpověď: 23. srpna 2011 21:06 PM
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Zdeňku, děkuju za Váš zájem. Opravdu jsem
moc ráda. Odpovídám prozatím na Vaše
otázky.
Jmenuji se Lidice Alvarez Miño. Narodila jsem
se 18. června v roce 1972 v Bogotě, hlavním
městě Kolumbie. Zatím bydlím v Santa Marta.
Jsem 3 roky vdaná a mám roztomilého
17 letého syna, který žije v Bogotě. Jmenuje se
Vladimír Martínez Alvarez.

Můžeš napsat něco o svých rodičích?
Oba moji rodiče jsou z Kolumbie a bydlí
v Bogotě.
Můj otec se jmenuje Jorge Alvarez je mu
70 let, nyní je v důchodu, ale předtím pracoval
jako knihovník.
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Znáš osobně ještě nějaké ženy či dívky,
které se jmenují Lidice?
Ne, neznám je osobně.
Jaké máš záliby, koníčky?
Můj dům je farma poblíž města. Tam mám
krávy, psy a kočky, takže můj volný čas trávím
se zvířaty. Také se mi líbí čtení, bruslení
a někdy i potápění v moři.
Slyšela jsi o novém filmu Lidice?
Ano, viděla jsem ho zatím jen na internetu. Je
velice zajímavý a dojemný. Vyvolal u mne pláč.

Moje maminka se jmenuje Mercedes Miño je
jí 66 let a je v domácnosti. Ona miluje čtení.
Jaké je tvé povolání?
Já jsem ergoterapeutka a mám magisterské
studium v oblasti veřejného zdraví. Pracuju
na Univerzitě del Magdalena v Santa Marta
při lékařské fakultě.
Kdo tě pojmenoval jménem Lidice?
Před mým narozením četla moje maminka
v novinách příběh o Lidicích. Zdálo se jí, že
název je velmi pěkný a že tragická historie by
neměla být zapomenuta. Když jsem se narodila,
dala mi jméno Lidice.
Znáš historii naší obce Lidice, kdo tě s ní
seznámil?
Jo, jasně. Od dětství, v našem domě byly knihy
o historii vaší obce Lidice. Takže jsem si
o tomto smutném příběhu četla. Někdy mě
pozvalo
velvyslanectví
Československé
republiky v Kolumbii na vzpomínkové akce
o Lidicích.
Pamatuju si, že nějaká rodina z Lidic mi poslala
panenku, když jsem byla velmi malá. (Chtěla
bych poprosit čtenáře vašeho Zpravodaje, jestli
by někdo nevěděl, která rodina z Lidic mi tehdy
poslala krásnou panenku, ráda bych za milý
dárek dodatečně poděkovala). A ještě bych
ráda dodala, že jeden můj strýc studoval
v Praze a on mi také vyprávěl příběh Lidic.

Byla jsi někdy v naší obci, nebo bys chtěla
navštívit Lidice?
Nikdy jsem nebyla. Nechápu, proč jsem tam
nikdy nebyla. Ale určitě bych chtěla Lidice
navštívit a vcítit se do historie. Celý můj život
jsem byla skutečně citlivá na historii obce
Lidice.
Zajímalo by mne, jak ses dostala do Brna?
Když jsem v roce 1988 dokončila v Kolumbii
střední školu, moji rodiče se dozvěděli

Zpravodaj OÚ Lidice

říjen 2011

o stipendiu, které bylo nabízeno pod patronátem
UNESCO ke studiu v socialistických zemích.
Moje rodina byla dlouho „přáteli" Československé socialistické republiky. V Bogotě byl Dům
československo - kolumbijského přátelství. Požádala jsem o stipendium a byla jsem vybrána
ke studiu veterinární medicíny v Brně.
Jak a kde ses naučila češtinu?
Začala jsem se učit češtinu v roce 1989 v obci
Zahrádky nedaleko České Lípy.
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Jakou školu jsi v České republice studovala?
Pak jsem šla na Vysokou školu veterinární
a farmaceutickou v Brně. Tam jsem studovala
veterinu, ale nedokončila. Zamilovala jsem se,
zanechala jsem studia a nakonec jsem se vrátila do Kolumbie. Zde se mi narodil syn Vladimír. O pár měsíců později jsem začala studovat
v Kolumbii ergoterapii.
Zdravím, Lidice Alvarez Miño

Poznámka pod čarou:
27. srpna 2011 jsem seznámil Lidice Alvarez Miño s dalšími zajímavostmi nalezeného e.mailu
z roku 2007. Gabriela Literová, která jí jako první z Lidic odepsala, se už jmenuje

Havlůjová, v loňském roce se provdala za Vladimíra Havlůje. V září dokončila studium Univerzity
Karlovy v Praze s titulem Mgr. v oboru orální historie - soudobé dějiny. V současné době se zabývá
poválečným vývojem Lidic v rámci doktorského studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
v Praze. V listopadu 2010 se jí narodila dcera Klára.

Městský úřad Buštěhrad, Nadační fond INKA, Školní družina při ZŠ Buštěhrad,
Junák Buštěhrad „Stráž Lidic“ a ZUŠ Buštěhrad pořádají společně
pod patronací starostky města Buštěhrad paní Ing. Jitky Leflerové výstavu:

Typické oděvy, šperky, mayský kalendář.
Fotografie: Simona Boarová, Olga Vilímková. Vernisáž se uskuteční v pondělí
3. října 2011 v 17.30 hod. V prostorách „Hasičárny“.
Přednáška PhDr. Olgy Vilímkové k životu Mayů bude od 18.00 hod. v sále
ZUŠ Buštěhrad. Hudební vložka: pedagogové ZUŠ Buštěhrad.
Výstava potrvá do 14. října 2011.
Otevřeno denně od 15.00 do 18.00 hod.
00
Sobota a neděle od 14. hod. do 18.00 hod.
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POZVÁNKA • Obecní úřad Lidice a Středisko Junák Buštěhrad „Stráž Lidic“ srdečně zvou
občany 28. října 2011 v 10.00 hod. u příležitosti státního svátku „Den vzniku československého
státu“ na tradiční setkání u památné lípy v tzv. „malém parku“ v centru obce. Poté se odebereme
položit věnec k pomníku obětem 1. světové války.
Obecní zastupitelstvo
PODĚKOVÁNÍ OD NAŠICH (přespolních) ČTENÁŘŮ
• Vážení přátelé v Lidicích, jsem velmi, velmi

šťastná, protože jsem dnes obdržela srpnový
Zpravodaj OÚ Lidice.
Mám krásnou a voňavou obálku v ruce, je to
jeden z mých nejlepších darů, které jsem
dostala. Znamená to pro mne „kousek“ obce
Lidice. Díky! Díky!
Lidice Róbinson
Buenos Aires, Argentina, 19. 8. 2011
• Zdravím a mnohokrát děkuji za perfektní
zářijový Zpravodaj, který nejen informuje, ale
především vzdělává. Krásný pozdrav do Lidic
zasílá,
Bohumil Řeřicha z Lubence
• Milí přátelé, děkuji mnohokrát za zářijový
Zpravodaj, pozorně jsem si jej přečetla a prohlédla. Je velice zajímavý a budu se těšit na
příští. Ať se vám dál daří práce, slouží zdraví.

Mnoho pozdravů z Litoměřic posílá rodačka
z Kladna, ročník 1942. Kladno, Lidice,
Buštěhrad jsou moje srdeční záležitosti, ráda se
sem vracím. Moc pozdravů,
Hana Borovičková z Litoměřic
• Moc děkuji za nový zářijový Zpravodaj a přeji
krásný den, zrovna zítra jedu do Lidic, abychom
spolu strávili hezký víkend a abych vypravila
vnoučata Vítka s Eliškou v pondělí a v úterý
do školy. Vždycky si u nich Zpravodaj přečtu,
ale jsem ráda, že na ten můj (v počítači) se
mohu doma kdykoliv podívat. Hlavně mě tam
zajímají různé články z historie Lidic, i to, co se
děje v současnosti, ale i připravované kulturní
pořady, na které také občas přijedu. Krásné
zářijové dny Vám přeje,
Jaruška Kafková z Klatov

PROBĚHLA REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V LIDICÍCH foto: Bára Kučerová

Koncem srpna 2011 došlo na plánovanou rekonstrukci dětského hřiště. Toto je stejně jako
původní situováno v těsném sousedství sportovního areálu Sokolu Lidice. Rekonstrukce
hřiště byla již delší dobu nevyhnutelná, staré
hřiště a jeho osazení bylo v havarijním stavu.
Nové prvky byly vybrány zejména s ohledem na
bezpečnost dětí. Vyměněno bylo také pískové
doskočiště. Nezbývá než požádat všechny rodiče o dohled nad dětmi. Ať přináší nové hřiště
dětem jen radost! http://www.obec-lidice.cz/
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PŘEHLED KULTURNÍCH PŘEDSTAVENÍ PAMÁTNÍKU LIDICE
PŘIPRAVOVANÝCH V RÁMCI „LIDICKÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ“
SEZÓNA 2011 - 2012 - ŘÍJEN
Zahájení sezóny LZV 2011/2012
4. 10. 2011 od 1800 hod.
Křeslo pro Roberta Tamchynu
večerem provází dr. Zdeněk Mahler, klavír
Martin Fila a Marcel Javorček, flétna Lenka
Filová a Žofie Vokálková, kvinton Jan Šrámek.
V rámci pořadu bude pokřtěna kniha
Lidické podvečery s hvězdami II.
10. 10 . 2011 od 1800 hod.
Křeslo pro Jaroslava Svěceného

večerem provází a na flétnu hraje Žofie
Vokálková.
18. 10. 2011 od 1800 hod.
Křeslo pro Jiřího Menzela
večerem provází Robert Tamchyna, klavír
Marcel Javorček.
24. 10. 2011 od 1800 hod.
Křeslo pro Jana Krause
večerem provází Robert Tamchyna, klavír
Marcel Javorček.

VÝTVARNÉ DÍLNY V LIDICKÉ GALERII
Od října se v Lidické galerii opět rozbíhají sobotní výtvarné dílny pro děti. Jsou určeny
pro všechny děti, které rády malují a kreslí
a které si na nich pod vedením zkušené lektorky
mohou vyzkoušet nejrůznější výtvarné techniky.
První výtvarné setkání se koná v sobotu
15. října 2011 pod názvem Kočky, kočičky…
Dílna probíhá od 14.00 do 15.30 hod. 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 LG.

ZNÁMKA S TÉMATEM MDVV LIDICE 2012
http://www.lidicememorial.cz/publications_cz.aspx

K jubilejnímu 40. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2012 v srpnu 2011 byly vydány tzv. přepážkové listy. Na přítiskové známce
je oceněný obrázek šestileté Erdal Elyi
z Umělecké školy Targoviště z Bulharska.
Celý kupón je možné zakoupit za 180.- Kč
v Památníku Lidice, případně je možné
si ho nechat zaslat na dobírku.
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Z P R A V O D A J E

Uveřejnění inzerátů s podnikatelským záměrem se účtuje: za stránku A5 Kč 100,- za polovinu
stránky Kč 50,-. Poplatek se platí v kanceláři OÚ Lidice. (tel. 312 253 083, e.mail: lidice3@volny.cz)

Dana Musilová - Pomůcky pro handicapované
a textitlní výrobky

VÝROBKY Z NEPROSAKUJÍCÍHO FROTÉ: CHRÁNIČE MATRACÍ, SEDÁKŮ,
POLŠTÁŘŮ, PODLOŽKY DO POSTÝLEK A KOČÁRKŮ, BRYNDÁKY PRO DĚTI
I DOSPĚLÉ.
POLOHOVACÍ A REHABILITAČNÍ POMŮCKY S ANTIDEKUBITNÍM POTAHEM
(PROTI PROLEŽENINÁM)
PLÁŠTĚNKY PRO VOZÍČKÁŘE
ZDRAVOTNÍ POLŠTÁŘKY S MIKROKULIČKAMI, CESTOVNÍ POLŠTÁŘKY
(ZÁKRČNÍKY)
VÝROBKY PRO MATKY S MALÝMI DĚTMI: KOJICÍ POLŠTÁŘE, ZAVINOVAČKY,
DEČKY, MYCÍ SETY, PONČA...
LUXUSNÍ DÁRKOVÉ SADY RUČNÍKŮ
Dana Musilová
Buštěhrad, Krátká 565/1
Tel.: 739 727 467, e-mail: d.musilova@seznam.cz
www.e-shopdanamusilova.webnode.cz

732 542 146

Martina

Přijedu, ošetřím vaše nohy a ozdobím dle přání
Ceník služeb

Základní pedikúra
Lakování
Francie
Masáž

150 Kč
30 Kč
60 Kč
50 Kč

Zpravodaj OÚ Lidice
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FOTBALISTÉ Z LIDIC ZVÍTĚZILI NA TURNAJI COTEL CUP
text: Milouš Červencl, foto: Pavel Horešovský

Mužstvo fotbalistů, reprezentující obec Lidice,
zvítězilo ve 2. ročníku turnaje Cotel Cup v malé
kopané, pořádaného v sobotu 3. září 2011
TJ ČSTV Touchovice na Lounsku.
Původně měl být turnaj uspořádán na nedávno
zrekonstruovaném místním letním cvičišti, ale
přívalová voda, která se přes něj přehnala týden
před turnajem, zamotala pořadatelům hlavy.
Nicméně, díky pochopení starosty sousedního
Opočna, se nakonec turnaj uskutečnil na trávníku v sousedství tamní sokolovny.
Slavnostní výkop provedl starosta obce Hřivice
dr. Josef Hajm. Turnaje se zúčastnilo celkem
8 družstev, která byla rozdělena do dvou
základních skupin - obce a firmy.
Vítězná družstva skupin se utkala ve finále,
družstva na druhém místě ve skupinách pak
sehrála zápas o třetí místo v turnaji.
Konečné pořadí: 1. Lidice, 2. Speciální stavby
Most, 3. Touchovice. Nejlepším střelcem
turnaje s 5 vstřelenými brankami byl vyhlášen

Tomáš Skála, místostarosta obce Lidice. Cenu
za 3. místo předával kapitánovi Touchovic
pan Pavel Horešovský, přeživší lidické dítě,
který také pořizoval fotodokumentaci z turnaje.
Mužstvo z Lidic bylo skvěle připravené,
fotbalově na výši a všechna utkání vedli hráči
v rytířském duchu, což se na našich trávnících
již příliš nevidí. Také vystupování hráčů mimo
hrací plochu bylo příkladné.
V závěru turnaje předal Tomáš Skála
předsedovi TJ ČSTV Touchovice Pavlu Hajmovi
peněžní dar obce Lidice na opravu záplavami
poničeného letního cvičiště.
Turnaj se tak stal nejen skvělou propagací
kopané, ale byl také ukázkou soudržnosti
občanů na Lounsku, v tomto případě jmenovitě
v Opočně, Touchovicích i v Hřivicích.
A sotva skončil ročník druhý, začíná příprava
ročníku třetího, kam budou pozváni i známí
herci a zpěváci, aby změřili své síly s tradičními
účastníky turnaje.

LIDICE SE BUDOU UCHÁZET O EVROPSKOU FILMOVOU CENU,
K O N K U R O V A T J I M M Á 3 9 S N Í M K Ů - (zpráva z tisku ze dne 28. srpna 2011)
Český film Lidice režiséra Petra Nikolaeva má šanci získat „evropského Oscara“. „Samozřejmě
bychom byli šťastní, kdybychom se dočkali nějakého ocenění, ale už jen fakt, že Lidice vybrali,
je obrovský úspěch sám o sobě," uvedl producent filmu Adam Dvořák.

Zpravodaj OÚ Lidice
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIDICE Č. 7/2011 - zapsala: Martina Toulcová
Na 7. veřejném zasedání zastupitelstva obce
Lidice konaném dne 5. září 2011 bylo přijato
toto usnesení: 1. Zastupitelstvo obce schválilo: a) vybrání dodavatele na rekonstrukci střechy v tomto pořadí: SAT - AN SE, Kladno, FAST
střechy s.r.o., Náchod, Václav Chýnský, Hřebeč, Jaroslav Maroušek MaFeS, Praha 2, Rybář
stavební s.r.o., Mělník. b) vybrání dodavatele
na rekonstrukci cesty v tomto pořadí: Rybář stavební s.r.o., Mělník, VIAMO PRAHA spol s r.o.,
SAT - AN Stavby, Kladno, STRABAG a.s., Beroun. c) doplnění programu. d) zvýšení školného
v
MŠ
ze
400,Kč
na 500,- Kč. e) finanční dar ve výši 4.670,- Kč
pro („Iniciativu pro podporu vypálených obcí“).
f) odkup pozemků od Aelie Property (411/13,
414/1, 414/3, 414/4, 416/8). g) žádost Města
Buštěhrad na úhradu neinvestičních nákladů

na dojíždějící žáky ve výši 148.740,- Kč.
h) žádost pana Burkyta o povolení druhého
vjezdu pro auto v ulici Osady Ležáků čp.119.
i) žádost Tělovýchovné jednoty SOKOL Lidice
o příspěvek na turnaj v kopané až do výše
6.400,Kč.
j)
Mandátní
smlouvu
s Ing. Krupičkou. 2. Zastupitelstvo obce vzalo
na vědomí: a) konání automobilové orientační
soutěže v obci. b) informace o dopisu
z Pozemkového fondu České republiky
c) informace ze schůzky Mikroregionu.
3. Zastupitelstvo obce pověřilo: a) starostku
obce podpisem smlouvy s firmou SAT - AN SE,
Kladno. b) starostku obce podpisem smlouvy
s firmou Rybář stavební s.r.o. Mělník.
c) starostku obce jednáním a podpisem
smlouvy s firmou Aelie Property. d) starostku
obce podpisem smlouvy s Ing. Krupičkou.

Tomáš Skála, místostarosta obce

Veronika Kellerová, starostka obce

MATEŘSKÉ CENTRUM LIDIČKY - Irena Přibylová

Milé maminky, tatínci, babičky
a dědečkové,
po prázdninové odmlce bychom Vás rádi informovali
o dění v Mateřském centru Lidičky. V průběhu letních prázdnin probíhala v prostorách
centra rekonstrukce. Vzhledem
k některým novým skutečnostem jsme museli povolat i od-

borníky z řad instalatérů a
elektrikářů, jinak ale pracujeme
vlastními silami. A co všechno
máme za sebou? Zavedení
a rozvedení teplé vody
v kuchyňce a umývárce, rozvedení elektřiny v kuchyňce, nové
obložení WC, umývárky i kuchyňky, nahazování, štukování,
malování,
nové
podlahy
a spoustu zařizování. Teď už
zbývá „jen“ uklidit, vše potřebné zařídit a můžeme otevřít
vlastní opravené prostory a začít s pravidelným programem.
A co všechno pro Vás chystáme? Máme připravený pravidelný program i spoustu zajímavých jednorázových aktivit,
o kterých se budete pravidelně
dozvídat jak zde v Lidickém
Zpravodaji, tak prostřednictvím

rozhlasu, letáků a především
pak na našich webových stránkách www.mclidicky.cz
PRAVIDELNÝ PROGRAM
Z pravidelných aktivit pro Vás
chystáme středeční výtvarné
řádění, čtvrteční cvičení a volnou herničku navazující vždy
na uvedené aktivity.
Výtvarné řádění je určeno
pro děti od 2 do 6 let. Budeme
malovat, vyrábět drobné dárečky, lepit, střihat, vyzkoušíme
si spoustu zajímavých technik
a hlavně se u toho dobře pobavíme. Aktivity budou vždy
uzpůsobeny věku přítomných
dětí. U menších dětí je ale nutné počítat s větším zapojením
dospělého doprovodu. Při výtvarném řádění se děti určitě
ušpiní, proto doporučujeme
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starší oblečení a zástěrku. Cvičení je pro děti
od 1 roku do 3 let (resp. děti, které již chodí
nebo se pokoušejí chodit). Jedná se především
o říkadla doplněná pohybem a spoustu
zajímavých aktivit pro zlepšení dětské motoriky.
9. 30 – 10.15

Pravidelný rozvrh MC Lidičky
10.15 – 12.00
16.00 – 17.00

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

Výtvarné řádění
(děti 2 - 6 let)
Cvičení pro
batolata

Pátek

Volná herna

zavřeno

Sem zařazujeme zpívánky, které budou probíhat
přibližně jednou za měsíc. Náplní této aktivity bude
rytmizace říkadel, zpívání písniček, tancování
pro nejmenší ve spolupráci s maminkami. Zpívánky
jsou vhodné pro děti od 1,5 roku. V budoucnu
chystáme program i pro ty úplně nejmenší - miminka
přibližně od 3 měsíců. Konkrétně se bude jednat
o cvičení maminek s miminky. Se spuštěním
počítáme v průběhu roku 2012. Dále připravujeme
tematická dopoledne i odpoledne, promítání
pohádek a samozřejmě i větší akce pro celé rodiny,
ze kterých bychom rádi vytvořili nové tradice v naší
obci. Proto Vás v následujícím roce čekají opět akce
jako Předvelikonoční hraní, Hledání pokladu,

19. 10 .2011
25. 10. 2011
26. 10. 2011
obrázky
31. 10. 2011

17.00 – 18.00

Volná herna

NEPRAVIDELNÝ PROGRAM

5. 10. 2011
12. 10. 2011
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A hernička? Přijďte si pohrát s ostatními dětmi
a hračkami, které pro ně máme v našem centru
připravené.
Děti se spolu pobaví a Vy se můžete seznámit
s novými lidmi.

Čarodějnice a spousta akcí nových, které pro Vás
budou jistě překvapením.
Připravujeme také spoustu zajímavých přednášek
a kurzů z různých oblastí a výtvarné večery
pro dospělé. A kdy se můžete na toto všechno těšit?
OTVÍRÁME 5. října 2011. A ještě pro úplnost, naše
prostory se nacházejí v budově OÚ Lidice,
samostatný vchod (bývalá služebna Policie ČR).
Bližší informace najdete na našich stránkách
www.mclidicky.cz, v případě jakéhokoli dotazu nám
zavolejte na tel. 605 806 074 nebo napište na e-mail:
info@mclidicky.cz
Jakékoli podněty ohledně programu z Vaší strany
přivítáme, proto neváhejte, napište nám a přijďte se
k nám podívat. Těšíme se na Vás!

Program MC Lidičky - ŘÍJEN 2011
výtvarné řádění: vyrobíme si papírového draka pro radost
výtvarné řádění: ozdobíme velkou mechovou chaloupku a k ní si vyrobíme zvířátka
z kaštánků
výtvarné řádění: namalujeme a ozdobíme si strom s opravdovým listím
od 16.00 – 17.00 hod. Zpívánky
výtvarné řádění: vyrobíme bramborová tiskátka a pak s nimi budeme kouzlit
od 15.00 – 18.00 hod. Odpoledne s Krtečkem

Přijďte si užít odpoledne s oblíbenou kreslenou
postavičkou Krtečka. Budeme hrát hry, soutěžit,
číst i malovat. Vstupné se odvíjí od jednotlivých
aktivit. Základní vstupné je 20 Kč pro členy
občanského sdružení MC Lidičky a 30 Kč
pro nečleny. Vstupné na výtvarné řádění je
zvýšeno na 30 Kč pro členy a 40 Kč pro nečleny

z důvodu nákupu materiálu a výtvarných potřeb.
Na nepravidelné aktivity bude vstupné určeno
dle nákladů, popřípadě bude dobrovolné.
Naše kapacita je omezena, proto budeme rádi,
pokud si u nás na jakoukoli aktivitu rezervujete
místo formou SMS zprávy, emailem nebo
telefonicky. Děkujeme.

Zpravodaj OÚ Lidice
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DOPIS ZE SLOVENSKA - Klára Dobáková, Humenné
Vážená paní starostka, vážení občania Lidic.
K napísaniu tohoto listu sa chystám už dost
dlho. Totiž to v jednom slovenskom časopise
bol uverejnený pomerne obsiahly článok o Lidiciach. So záujmom som si ho prečítala a znova
si pripomenula Vaše Lidice. Pochádzam i žijem
na východnom Slovensku v meste Humenné.
Som už na dôchodku a celý svoj aktívny vek
som pracovala v nemocnici na mikrobiologii.
Jako dieťa asi 12 - ročné v 50 - rokov, ma zobrali rodičia na ROH rekreáciu do Prahy. Jednou z akcií bola aj návštěva Lidic.
A Vaše Lidice sa mi navždy vryli do pamäti.
Dodnes si pamätám na paní sprievodkyňu,
vlastne na jej slova, ktorými opisovala veľkú
tragédiu. Pamätám mena Pála, Stříbrný,
nezmyselné, údajné List od vraha Heydricha,
spomínam na návštevu muzea, okuliare (brýle)
starého pana farára a sad kvetov. Hoci som
bola dieťa tento hyenismus zanechal vo mne
hlboký odpor voči fašismu. Po rokoch, keď môj
otec mal 80 rokov, jako darček som mu dala
darček návštevu Prahy. Bol velmi rád, pretože
ako vojak 1. čsl. armády zažil víťazstvo nad

fašizmom blízko pri Prahe. A znovu sme
navštívili Lidice. Moji známí nás tam odviezli
a my po rokoch, sme znovu boli v Lidiciach, kde
sme sa v mysliach vrátili znovu už k známym
nám faktom a poklonili sa s úctou. Uvedomila
som si, že Lidice nikdy nestratia zo svojej
aktuálnosti - i to co malo byť zabudnuté, stále
žije. Dozvedela som sa, že bol natočený nový
film o Lidiciach, kde hraje aj slovenská herečka.
Nevidela som ho ešte, ale určite ho uvidím.
Velmi ma prekvapilo, že bolo vytvorené súsošie
od M. Uchytilovej. Je to prekrásne dielo.
(Videla som foto v časopise.)
Viem, že takéto slova aké ja som Vám napísala,
Vám vyjadrilo už veľa ľudí. Vyjadrili Vám svoji
úctu, ale ja som tak cítila, že Vám to vyjadrím
svojim listom.
Aj dnes je veľa nešťastia na svete, a ja hoci
som ďaleko od Lidic, ešte ráz vyjadrujem úctu
vašim občanom, ktorí tak nezmyselne zahynuli.
Lidice mali zmiznúť z mapy i pamäti. Namiesto
toho sa stali symbolom.
Všetkým Vám prajem, celým Lidiciam len
to najlepšie, nech sa Vám darí.
S úctou, Klára Dobáková

POZDRAV Z MONT BLANCU obdržela naše redakce od Jitky Mahovské z Buštěhradu

Ahoj kamarádi, 21. srpna 1968, dopoledne v 10.00 hodin, jsem se jako malá holka schovávala
za dveřmi v chodbě a brečela strachy, protože jsem nevěděla, co ten hrozný hukot venku znamená.
Byly to tanky. V ten samý den, v tu samou dobu, ale o 43 let později…
Vám s přáteli, kterým tímto za krásný výstup děkuji, posíláme pozdravy ze střechy mírové Evropy.

Zpravodaj OÚ Lidice
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DOBRÁ KÁVA STAROSTKY KELLEROVÉ
text: Marek Veselý, foto: Bohumil Kučera
a ostatní, je určitě pro mě zavazující. A jaké je
to být starostkou? Čeština je velmi bohatá a košatá řeč a přesně toto slovo vystihuje mojí pracovní náplň. Starosta je od slova starat se,
a o to se svými silami snažím. Snažím se starat
se svými kolegy o rozvoj obce a o lepší a snazší
život obyvatel Lidic.

Jsme stejná generace a známe se od dětství
(proto si tykáme) a máme společnou zálibu
v dobré kávě. Právě klasické pozvání „Stav se
na kafe“ bylo na počátku našeho rozhovoru
pro místní Zpravodaj.
Veronika Kellerová (roz. Šilhová) žije od svého
narození v Lidicích (s jedním přerušením, kdy
bydlela v Buštěhradě). V loňských komunálních
volbách byla zvolena nejen do místního zastupitelstva, ale také starostkou obce. Zjistil jsem
si, že Lidice měly dvě období obecních „vlád“ od roku 1945 do roku 1989 stála včele Místního
národního výboru vždy Lidická žena, potom to
již byli samí muži. To se změnilo právě vloni.
Veroniko, jaké to je, nastoupit po více jak
dvacetiletém mužském obecním vládnutí?
Nebo ještě jinak, jaké to je, být starostkou?
Nastoupit po „mužském vládnutí“, to mi nevadí.
Ale spíše mě zavazuje, kdo všechno přede
mnou seděl a pracoval na obecním úřadě. Musím přiznat, že jsem už jako malá holka ráda
s babičkou na tehdejší MNV chodila. Vždy tam
vládla sousedská a přátelská atmosféra a moc
jsem obdivovala tehdejší tajemnici paní Šupíkovou za její organizační schopnosti a energičnost. A navázat na práci starostů jako byl např.
pan Skála, Müller, Kaliba, Zelenka, Klíma

Co jste už od začátku svého zvolení jako
obecní zastupitelstvo stihli udělat, co připravit, co tzv. rozjet? A na který počin jsi nejvíce pyšná (hrdá)?
Začnu druhou otázkou. Momentálně na výhru lidického fotbalového mužstva, které vedl pan
místostarosta Skála, v Opočně, kde se zúčastnili turnaje Cotel Cup a vyhráli všechny zápasy
a diváci je obdivovali za jejich styl hry a rytířské
chování. A teď vážně. Jsem opravdu hrdá na to,
že jsme získali formou dotací peníze na rozvoj
a obnovu obce, protože když jsme v loňském
roce jezdili na setkání starostů a místostarostů,
tak jsem se tam cítila trošku nepatřičně, všichni
se chlubili, co pro svou obec získali a my jsme
neměli co říci a nyní už je situace lepší. Jsem
pyšná na naše Mateřské centrum Lidičky, které
se bezvadně rozjelo a doufám, že bude ku prospěchu společenského života v obci. Také jsem
pyšná na loňské rozsvícení stromečku, kde se
sešli báječní lidé a sousedé, kteří vytvořili úžasnou atmosféru přátelství a lidské sounáležitosti.
Úžasná akce byly Čarodějnice, tolik lidí pamatuji
naposledy jako malá holka. Krásné jsou i tradiční Dny dětí na fotbalovém hřišti.
Co jsme za rok udělali - nechali jsme nainstalovat nové dětské hřiště, protože to stávající už
bylo za svým zenitem. Budujeme nové chodníky
na hřbitově, v nejbližší budoucnosti začneme
opravu střechy nad budovou OÚ a obchodů
a do konce roku bude vybudována polní cesta
jako bezpečná spojnice mezi Lidicemi a Hřebčí.
Také jsme vyčistili cestu za hřištěm, kde vznikl
hezký a klidný úsek na procházky. V nejbližší
době plánujeme rozšíření a zateplení MŠ
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a zateplení OÚ, na obě akce už jsou podány
žádosti o dotaci a nyní čekáme na vyhodnocení.
Rádi bychom vybudovali nové víceúčelové
hřiště na nynější asfaltové ploše a obnovili park
ve středu obce.
Co se týče společenského života, velmi hezká
a dojemná akce bylo „Poděkování lidickým
občanům“. Bohužel, pro mnoho lidí už přišlo
trochu pozdě. Jsem ráda, že stále běží kurzy
angličtiny v Oáze pro naše nejmladší obyvatele.
Plánujeme tradiční rozsvícení vánočního
stromečku a také bychom chtěli vyhlásit soutěž
o nejhezčí vánoční výzdobu.
Pokus se čtenářům přiblížit takový běžný
„starostenský den“.
Ráno si nedovedu představit bez ranní kávy
s novinami v ruce a procházkou s naším psem
Haggym. Projdu si obec a okolí a zjišťuji, co je
nového. Od osmi hodin jsem, jak říkám,
„na úřadě“. Projdu maily, přečtu poštu a přiznám
se, že nejraději mám, když stále někdo přichází
s prosbou, žádostí a my se mu snažíme pomoci.
Když je náhodou klid, tak se ptám svých
kolegyň, jestli omylem nezamkly dveře, že je tu
nezvyklé ticho a klid (smích).
Každé zastupitelstvo má ve svém volebním
programu, že dokončí chodníky v západní
části obce. Myslíš, že tentokrát se to podaří?
Marku, to jsi narazil na naše citlivé místo.
Od přírody jsem založením optimista a nerada
si připouštím nezdary a prohry a věřila jsem, že
letos dotaci na chodníky obdržíme. Bohužel se
tak nestalo, ale slibuji, že do konce našeho volebního období chodníky budou - buď
z dotačních titulů, nebo z prostředků obce.
Nepřipadá Ti, že místní občané se o dění
v obci málo zajímají?
Já si myslím, že to není tak úplně pravda, občané se zajímají. Podívej se na svého tátu Oldu,
ten jde a ostříhá větve v parku, aby se tam maminkám s kočárky dobře chodilo. Pan Adamec
s panem Pinčákem našli a upozornili na zaasfaltovaný a zanesený kanál, který jsme nechali
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opravit a nyní už se při vjezdu do Lidic
v zatáčce nebudou tvořit obrovské louže. Pan
Nešpor a jeho krásná každoroční akce Lidická
hrušeň, akce v Oáze, aktivita pana Horešovkého a ostatních přeživších občanů je obdivuhodná.
A co celoroční spolupráce s Junáky
z Buštěhradu, kteří připravují a účastní se celé
řady lidických akcí. Rybáři každoročně pořádají
pro děti rybářskou soutěž a starají se o okolí
sportovního rybníka, určitě nesmím zapomenout
na Zdeňka Fouse a mnoho dalších obyvatel,
kteří jsou příliš skromní a nechtějí, abychom jim
oficiálně v LZ poděkovali, ale moc nám v naší
práci pomáhají.
A že většina nechodí na veřejná zasedání?
Třeba se to zlepší.
Ale občané mohou přijít i mimo s jakýmikoliv
nápady a podněty na zlepšení života v obci.
Jak to vidíš z hlediska společenského vyžití?
Nejsou Lidice tím místem, kterému se říká,
že tu „chcíp pes“?
Nevím, jak můžeš naše Lidice označit spojením
„že tu chcíp pes“. Památník Lidice pořádá každým rokem úžasné Lidické zimní večery, kdy
sem zavítají známé osobnosti a atmosféra
těchto večerů je neopakovatelná, ale to Ty určitě víš, když jsi náš lidický Marek Eben a Tvůj
kultivovaný projev nemá konkurenci (bezkonkurenčně nejhezčí úsměv).
Ale asi vím, na co narážíš, ta vzájemná
sousedská setkání jako bylo posvícení, plesy
a jiné společenské události, divadelní Klub Íčko,
výlety, tábory lidických dětí, které jsme my zažili
jako malí a poté mladí. To už se asi opakovat
nebude, i když bych si to moc přála.
Veroniko, děkuji Ti za rozhovor a také
za „kafe“ – bylo dobré, podobně jako byl
příjemný celý rozhovor.
Za nějaký čas se zase za paní starostkou
zastavím a pro naše čtenáře položím další
otázky (mohou být i od vás - posílejte je
na adresu:
vesely.marek@seznam.cz)
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DAR PRO RŮŽOVÝ SAD OD LEVICOVÝCH KLUBŮ ŽEN

Dne 21. června 2011 předaly zástupkyně Levicových klubů žen peněžní dar Památníku Lidice. Finanční obnos ve výši 31 tisíc Kč je určen
na obnovu stromkových růží v Růžovém sadu.
Dárkyně budou na jaře r. 2012 pozvány do Li-

dic, aby se osobně zúčastnily výsadby nových
stromkových růží. Za peněžní dar patří všem
dárkyním upřímný dík.
(21. října 2011 se uskuteční v Praze beseda
pro Levicové kluby žen s lidickými občany.)

ZEMŘELA PŘEDSEDKYNĚ SVAZU BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU
ANDĚLA DVOŘÁKOVÁ

V pondělí 5. září 2011 zemřela předsedkyně
Českého svazu bojovníků za svobodu Anděla
Dvořáková ve věku 84 let. Odešla v ní jedna
ze skutečných osobností našeho veřejného

života. Odešla žena, která střežila, připomínala
a rozvíjela odkaz hrdinů boje za svobodu
a suverenitu naší země, která se nebála jej
bránit a ochraňovat před vědomou i nevědomou
ztrátou
paměti
současných
generací.
Před zlehčováním, popíráním a nejrůznějšími
formami překrucování naší moderní historie
a manipulace jejího výkladu. Anděla Dvořáková
byla statečnou ženou do posledních chvil svého
života. Byla velkou přítelkyní Lidic. Letos
při 69. výročí sestra Dvořáková vzbudila
ve svém emotivním projevu pozornost.
Odsoudila nestoudný požadavek sudetských
Němců vůči naší vládě, která by se měla
omluvit
za poválečný odsun Němců
z Československa. Ve svém vystoupení také
poděkovala Památníku Lidice za péči o pietní
území a udržování odkazu obětí lidické
a ležácké tragédie pro další generace
a za účinnou spolupráci s dalšími vypálenými
obcemi v ČR.
Čest její památce! ZO ČSBS Lidice
(fotografie z pietního aktu v Lidicích
k 69. výročí tragedie - 11. června 2011)
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Z L A T É S R D C E P R O E V R O P U http://www.lidice-memorial.cz/

Zlaté srdce pro Evropu je ocenění, které uděluje
od roku 2004 Kruh přátel česko - německého
porozumění. Tuto cenu založil Dr. Walter
Kotrba, spoluzakladatel zmíněného Kruhu, a je
každoročně propůjčována dvěma až třem
osobám, které se výrazným způsobem
zasloužily o porozumění mezi Čechy a Němci,
ale i mezi národy Evropy.
V letošním roce bylo dne 6. září 2011 toto ocenění uděleno na půdě velvyslanectví Spolkové
republiky Německo v Praze JUDr. Milouši
Červenclovi,
řediteli
Památníku
Lidice
a historikovi Dr. Adrianu von Arburgovi
ze Švýcarska. Laudatio pro ředitele Památníku
Lidice přečetl předseda české strany Kruhu
přátel pan Bohumil Řeřicha a zazněla v něm
i tato slova: „Schopnosti tohoto člověka,
skvělého manažera, ocenila i vláda ČR, když ho
pověřila řízením všech pietních míst
připomínajících tragické události, které se udály
během 2. světové války na českém území.

Pro Kruh přátel česko - německého porozumění
je ctí, že může v roce 66. výročí konce nejhorší
války v historii lidstva předat Zlaté srdce
pro Evropu právě tomuto skvělému člověku“.
Pro švýcarského historika přečetl Laudatio nositel tohoto ocenění pan Matěj Spurný, který
řekl: „Jeho práce není ani slepým přenášením
řeči pramenů do vědeckých publikací ani
rozumováním bez detailní znalosti historického
materiálu.
Bez jeho vkladu by naše znalost konce českoněmeckého soužití v českých zemích byla výrazně chudší a tudíž i snáze zneužitelná nejrůznějšími manipulátory.
Jsem velmi rád, že Vaše společnost Adrianův
nejednoduchý zápas proti banalizaci, politizaci
a znevolňování dějin ocenila“.
Slavnostnímu aktu byli přítomni i někteří nositelé tohoto ocenění a hosté z České republiky,
Německa a Slovenska.
fotografie: Jaroslav Tauber, Památník Lidice
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UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY LIDICKÉ GALERIE
Od 15. 9. do 31. 12. 2011 bude probíhat v prostorách recepce Lidické galerie a stálé expozice
Lidické sbírky stavební rekonstrukce. Omlouváme se za dočasná omezení a uzavření některých prostor.
• Od 15. 9. 2011 do 28. 3. 2012 bude uzavřena
stálá expozice Lidické sbírky z důvodu rekonstrukce. Stálá expozice bude znovu otevřena
od 29. 3. 2012.
• Od 1. 11. - 23. 11. 2011 bude uzavřena celá
budova Lidické galerie, promítání dokumentárních filmů bude přesunuto do Vzdělávacího

střediska u muzea.
• Provoz Lidické galerie (kromě stálé expozice
v přízemí budovy) bude opět obnoven
24. 11. 2011.
• Kulturní programy konané v Lidické galerii
v tomto období se budou konat dle programu.
• Dne 24. 11. 2011 v 18 hodin zveme na vernisáž výstavy Zdeňka Maniny, která bude probíhat
v 1. patře Lidické galerie. Výstava potrvá
do 5. 2. 2012.
Děkujeme za pochopení. Památník Lidice

SVATBY V RŮŽOVÉM SADU

V roce 2005 byla započata v Památníku Lidice
jedna z krásných tradic. Možnost uzavřít sňatek
v Růžovém sadu, který se stal rozkvetlým mostem mezi pietním územím a novou obcí Lidice,
využilo od té doby již několik desítek párů.
V letošním roce si své ano řeklo na tomto nádherném místě provoněném tisíci růží dvacet dva

párů, z nichž dvacet zasadilo růžový keř
do svatebního záhonu.
Od počátku této tradice uzavřelo sňatek
v Růžovém sadu 183 párů. Jsme velice rádi, že
tento pomyslný most se stal nejen jakousi spojnicí
dvou
míst,
ale
také
cestou
do společného života dvou lidí.

POSLEDNÍ ŠLÁPNUTÍ
od 11.00 do 14.00 hod. nás požádal Magistrát města Kladna
o informaci o konání a průběhu
sportovní akce. Trasa závodu
povede od kulturního domu
ve Hřebči, dále pokračuje
Na základě konání cyklistic- po III/0075 do Bělok, III/0076
kého závodu, který se usku- do Makotřas a III/00711
teční dne 9. října 2011 v době do Hřebče, s cílem u kulturního

domu. Tento okruh se pojede
5 krát. Provoz z předmětného
úseku bude směrován na jiné
trasy náležitě poučenými osobami. Pořadatelé akce zajistí
odklon dopravy za zajištění
asistence Policie ČR.
Děkuji.
Veronika Kellerová - starostka
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SCHŮZKA ORGANIZÁTORŮ, ZAŠTIŤOVATELŮ A DALŠÍCH SPOLUPRACOVNÍKŮ
K 40. ROČNÍKU MDVV http://www.mdvv-lidice.cz/
Dne 7. září 2011 se v Lidické galerii konala
schůzka k organizaci a průběhu jubilejního
40. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné
výstavy Lidice 2012, které se zúčastnili vedle
organizátorů a týmu z Památníku Lidice včetně
členek poroty výstavy i zástupci zaštiťujících
ministerstev MK ČR, MŠMT ČR a MZV ČR,
České komise pro UNESCO, Správy Českých
center, Čsl. zahraničního ústavu, Magistrátu
města Kladna a senátora za kladenský obvod.
Všichni přítomní hosté se shodli na tom, že
MDVV je výstavou jedinečnou nejen tím, proč
vznikla a svou tradicí, ale i tím, že pravidelně
významně reprezentuje Českou republiku v zahraničí.
Výstava se v poslední době stala díky
obrovskému nárůstu příspěvků od dětí z celého
světa jednou z největších výstav v Evropě

i ve světě, zájem dětí a výtvarných pedagogů se
předpokládá i v ročníku příštím. Jubilejní ročník
by měl být proto obohacen o doprovodné akce,
rozšířené tiskoviny a další program.
Doufáme, že se pro tuto ojedinělou mezinárodní
výstavu podaří získat sponzory, kteří by chtěli
její průběh podpořit. foto: Renata Hanzlíková

PŘEŽIVŠÍ LIDIČTÍ PAMĚTNÍCI NEZAHÁLELI ANI O PRÁZDNINÁCH

V neděli 7. srpna navštívili pamětníci na pozvání
pana starosty obec Opočno, aby se dopoledne
zúčastnili poutní mše v místním kostele
a po slavnostním obědě se odpoledne setkali
s místními občany na tamní pouti. (viz. foto
vlevo.)
V následující neděli 14. srpna se pamětníci
zúčastnili na pozvání místních zastupitelů
a předsedy TJ ČSTV Touchovice slavnostního

křtu historické publikace „Touchovice v okrese
lounském“ a setkání s občany. (viz foto vpravo.)
Občané Opočna a Touchovic spolupracují
s Lidicemi, zúčastňují se pietních vzpomínek
a vzájemných kulturně vzdělávacích akcí.
Odkaz lidické tragédie tak v těchto obcích
zůstává nadále zachováván.
fotografie: Pavel Horešovský
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VEŘEJNÁ KNIHOVNA LIDICE - INFORMUJE - NABÍDKA Z NOVÝCH KNIH

• Děkujeme JUDr. Milouši Červenclovi, řediteli
Památníku Lidice, za dar pro naše čtenáře, nádhernou knihu o vesničce, kde se narodil.

„TOUCHOVICE v okrese lounském“. On tak
navázal na svoji předchozí publikaci „Opočno,
brána do Podlesí“. Z popudu ČSTV Touchovice
byla v srpnu 2011 tato knížka s mnoha
historickými a krásnými barevnými fotografiemi
vydána v nakladatelství L-Vega z Nymburku.
Slova autora v úvodu knihy:
„Zapadající slunce ozářilo svými posledními
paprsky údolí potoka Hasiny a pak urychleně
zmizelo za horizontem.
Z potočního koryta počal stoupat mlžný opar.
V něm pomalu mizely domky, které jsem míjel.
Netrvalo dlouho a v bílé mlze se ztratil i opočenský kostel.
Teplé počasí toho říjnového dne vzalo rychle
zasvé. Jindy bych se na chvíli zastavil a vnímal
krásu toho okamžiku, ale tehdy jsem tak
neučinil.
Tím podzimním večerem jsem spěchal
bez jakéhokoliv zdržování do Touchovic, abych
přijal nabídku napsat knihu o této lidmi a snad
i bohem opomíjené vísce“.

Tato vlastivědná publikace na 120 stranách
zajímavě mapuje historii obce až do dnešních
dnů. Miroslav Černý je autorem této knihy:
Těšíme se na Vaší návštěvu v knihovně. Hana Vondráčková, Anna Vondráčková
pátek: od 16.00 - 18.00 hodin
(www.obec-lidice.cz/knihovna-lidice/)

Z P R Á V Y Z O Á Z Y text: za obyvatele OÁZY Libuše Doušová - http://www.seniori-oaza.cz/

Tak a máme po prázdninách. Děti šly do školy
a máme tady podzim. Je pomalu čas zase
všechno pěkně zazimovat. S tím nám přišla
pomoci naše vnoučata. Děti nejdříve vyplely záhonky, potom shrabaly spadané jehličí a nakonec daly všechna letní lehátka a stolky se slu-

nečníky na místo zimního spánku. Když si odpočinuly u dobré svačinky, tak vzaly svého
bratránka a šly mu ukázat staré Lidice. Cestou
mu povyprávěly, co znají od našich lidických
pamětnic. Počasí se vydařilo, děti se vyřádily
a nám to moc pomohlo. (foto: Libuše Doušová)
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4. část - VZPO MÍNKY K A PELNÍ KA, aneb p ovídá ní s muz ikantem
Ladislavem Humlem z Lidic - připravil Zdeněk Fous
• V minulém pokračování jsme mluvili o populárních zpěvačkách, které na Čajích v Lidicích
s jazzovým orchestrem STYL tehdy zpívaly. Zmínili jsme se už o Juditě Čeřovské. Nyní
připomeneme další, a to Editu Štaubertovou a Yvetu Simonovou.
Edita Štaubertová se narodila v roce 1940 ve Frenštátě pod Radhoštěm a zemřela v roce 2010.
Ve své době byla velice populární. Ještě se v rádiích hrají její největší hity: „Zlaté střevíčky“,
„Babičko nauč mne charleston“.
Yveta Simonová zpívá ještě dnes. Byla populární ve dvojici se zpěvákem Milanem Chladilem. Její
písničky se hrají stále. „Zhasněte lampióny“, „Šel chlapeček na procházku“, „Santa Maria“.
Dueta s Milanem Chladilem: „Děti z Pirea“, „O nás dvou“, „My dva a čas“, „Sentimentální“ a další.

• Zdeňku, neměl bys zapomenout, že velmi populárním hostem, který se na Čajích střídal
s orchestrem STYL, byla také big-beatová skupina „Černá kočka“ z Buštěhradu.

foto zleva: Boris Naumovič - piáno, Antonín Kadlec - saxofon, Zdeněk Fous - baskytara,
Miroslav Dušek - bicí, František Rys - doprovodná kytara, Karel Jedlička - sólová kytara
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• V roce 1964 jsme s kamarády z Buštěhradu
založili big - beatovou skupinu „Černá kočka“
a také jsme, mimo jiné, hráli i na Čajích.
Do Lidic nás pozvala tehdejší vedoucí kulturního domu paní Ladislava Muselová. Střídali
jsme vás, jazzový orchestr STYL. Bylo to v té
době velice moderní oživení Čajů. Hráli jsme
skladby populárních anglických skupin THE
SHADOWS i THE BEATLES, ale také našich
skupin. „Bítová“ elektrofonická hudba byla v té
době velice populární, její oblíbenost přečkala
až do dnešních časů.
Vzpomínám na tyto chvíle velice rád. Z hraní
v „kulturáku“ žádnou fotku nemám, ale v roce
1964 nás pan Karel Veselý fotil na jedné
zkoušce v hudební škole, která v té době byla
v budově buštěhradského zámku. (Viz fotografii
na str. 19.) Na podzim v roce 1964 odešli dva
kluci, Boris a Tonda, na vojnu, a my jsme
přejmenovali skupinu na ATLANTIC. Začali
s námi hrát Karel Endršt z Lidic - saxofon
a Jarda Neumann z Buštěhradu - piáno.
V Lidicích jsme už potom na Čajích nehráli.
V roce 1965 jsme skupinu ukončili, protože
Karel Jedlička a já jsme v červenci odešli
na vojnu.
• Ládo, můžeš zavzpomínat i na další taneční
zábavy na kterých jste, mimo Čaje, v Lidicích
se STYLEM hráli?
• A nejen na Čajích bývala velká účast, ale
i na dalších tanečních zábavách, jako byly
např. vyhlášené plesy nebo silvestrovské
zábavy v Lidicích. Dobře si pamatuji
na posvícenské zábavy 11. listopadu „na sv.
Martina“. Byly vždy veselé a velmi zábavné.
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(Ve starých Lidicích bývalo Martinské posvícení, podle posvěcení kostela sv. Martina.)
Nesmím zapomenout na „pěknou hodinku“
v restauraci „kulturáku“. Začínalo se
od rána už v 8.00 hodin, kdo nepřišel včas,

platil „metr piv“. Hrálo se a zpívalo do oběda
a po obědě se pokračovalo dál (kdo vydržel)
až do ranních hodin.
Když se končilo, zbytek vytrvalců vyšel
před „kulturák“ a bylo nutno zahrát
na rozchodnou „Třešňový květ“ a „Ach
synku“. Tím končila „pěkná“ v Lidicích a šlo
se do „hajan“.
(pokračování příště)
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