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CO BYCH CHTĚLA (Zbyňka Šolcová)
Chtěla bych napsat báseň, která by
hnula světem.
Která by vrátila úsměv na tvář všem
nešťastným a smutným dětem.
Která by všechnu zlobu světa
proměnila v chmýří babího léta…
Bojím se válek a tiše zírám,

kolik vás padlo za oběť vašim bludným
vírám!
Nehledám sílu!
Hledám lásku a chci věřit dál, že lepší dny
se blíží.
Šeptám: „Prosím, milujme se!
Kdo miluje, ten přece neublíží!"
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TITULNÍ STRANA: Autorem fotografie je
Bohumil Kučera z Oradourské ulice.
Snímek je ze dne 9. dubna 2011. Z obřadu
„Poděkování lidickým občanům“. Na snímku
je pan František Musel z ulice 10. června
1942. Nejstarší občan naší obce. Narodil se
23. září 1916. V náručí drží nejmladšího
občánka Tomáše Skálu z Oradourské
ulice, který se narodil 22. prosince 2010.
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JUBILANTI V ČERVNU
88 let
81 let
80 let

Helena Malá
Ladislav Huml
Vladimír Tříska

* 6. 6.
* 17. 6.
* 27. 6.

Našim jubilantům, kteří se dožívají významného životního výročí, přejeme vše
nejlepší a pevné zdraví.

BÁSEŇ NA TITULNÍ STRANĚ:
Zbyňka Šolcová (nar.1967), absolventka Pražské konzervatoře ve třídě prof. Libuše Váchalové
- obor HARFA. V průběhu let vystupovala jako sólistka, hostovala v mnoha orchestrech.
Na svém kontě má nahrávky pro Českou televizi, ČS rozhlas, Deutsche Rundfunk aj. Mohli ji
slyšet posluchači např. v Itálii, Německu, Francii, Monaku a samozřejmě na mnoha místech
České republiky. V současné době vystupuje zejména jako sólistka, členka Dua per la gioia
společně s 1. flétnistou SOČRu Mariem Mesanym, dále spolupracuje s orchestrem Virtusi di
Praga a jeho dirigentem a houslistou Oldřichem Vlčkem. V r.1992 se začala věnovat interpretaci
gotické a renesanční hudby v souboru Rožmberská kapela, zde však namísto koncertní harfy
hraje na řadu historických nástrojů, včetně gotické a háčkové harfy. V posledních letech se
začala věnovat psaní poezie, na jaře 2005 vydala první sbírku básní s názvem CITY A POCITY.

PODĚKOVÁNÍ
• Míše Indrákové a Jirkovi Černému
za pěknou velikonoční výzdobu obou vitrínek obecního úřadu, které jsou umístěné naproti obchodnímu středisku.
Ve svém volném čase skříňky vyčistili,
odstranili spoustu samolepek a vyzdobili.
Děkují obecní zastupitelé

• Děkuji přeživším lidickým ženám a dětem za
milé přání a dárky k mému životnímu jubileu.
Velice si toho vážím. JUDr. Milouš Červencl
ředitel Památníku Lidice
• Mnohokrát děkuji OÚ Lidice za dárek a květiny, které mi k mým 70. narozeninám předali
paní starostka Veronika Kellerová a pan místostarosta Tomáš Skála. Děkuji za velmi milou
a příjemnou návštěvu.
Helena Zelenková
• Děkujeme studentu UJEP v Ústí nad Labem
Aleši Kachlíkovi, který vytvořil pro Zpravodaj
novou hlavičku titulní stránky. První hlavičku
Zpravodaje vytvořil v roce 2006, kdy studoval
střední grafickou školu v Praze.
Redakce Zpravodaje
• Barevnou verzi všech vydaných Zpravodajů
OÚ Lidice najdete na odkaze:
http://www.obec-lidice.cz/
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ZAJÍMAVOSTI Z LIDICKÉHO „SČÍTÁNÍ“ (připravil: Marek Veselý)
„Sčítání lidu, domů a bytů 2011“ skončilo,
výsledky se teprve zpracovávají, ale na
internetu lze nalézt i různé přehledy z let
minulých. Jednu takovou tabulku jsem objevil a
pro Zpravodaj upravil – přidal jsem průměrný
počet osob žijících v jednom lidickém domě.
Z toho je patrné, že dříve byly rodiny velmi
početné a domácnosti vícegenerační. Nelze
také přehlédnout, že i když se jedná o jednu
„obec Lidice“, tak jsou to vlastně obce dvě. Do
„Sčítání“ v roce 1930 se jedná o „staré Lidice“,
od roku 1950 pak o „nové Lidice“ (právě v tomto
roce ještě nebyly všechny domy postaveny,
proto ten nízký počet občanů i domů). Svého
historického maxima počtu občanů dosáhly
Lidice v sedmdesátých a osmdesátých letech
(narození tzv. Husákových dětí), od té doby
počet občanů klesá. V poslední době se
v Lidicích rodí větší počet dětí, tak uvidíme, jak
se to projeví na růstu počtu obyvatel. Další
možnost nárůstu představuje i výstavba nových
domů a jejich následné obydlení.
Sčítání Počet
Počet Počet osob na
v roce obyvatel domů 1 dům
1869
1880
1890
1900

282
346
406
431

38
46
50
52

7,4
7,5
8,1
8,3

1910
1921
1930
1950
1961
1970
1980
1991
2001

414
427
446
149
478
507
509
449
428

57
67
89
48
152
152
157
159
159

7,3
6,4
5,0
3,1
3,1
3,3
3,2
2,8
2,7

To, co není předmětem „sčítacích formulářů“,
ale snad není bez zajímavosti, je četnost
jednotlivých příjmení. Asi všichni víme, že
příjmení Novák je nejrozšířenější v rámci celé
republiky, ale jak je to konkrétně v naší obci?
V Lidicích je trvale hlášena pouze jedna osoba
toho příjmení. A které příjmení je tedy u nás
nejčetnější?
Statisticky vzato se každý čtyřicátý lidický občan
jmenuje Slavík (či Slavíková). Napočítáme jich
celkem 11 ze současných zhruba 440 obyvatel
Lidic (tj. 2,5 %). Druhou pomyslnou příčku
obsadili Klímovi – těch zde žije 9, následováni
příjmením Kučera a Hanzlík – po 7 trvale
hlášených osobách. Těch, kteří nosí příjmení
Bečvář, Dvořák, Mareš, Müller, Svoboda
a Veselý je vždy 6. (za pomoc děkuji paní
matrikářce Michaele Holubové)

AKTUÁLNÍ ZPRÁVIČKY Z MC LIDIČKY (text: Irena Přibylová za MC Lidičky)
podělily o aktuální dění
v Mateřském centru Lidičky.
V našich prostorách stále probíhá rekonstrukce. Opravy se
oproti našim plánům sice protáhly, ale právě proto doufáme,
že se Vám a především Vašim
dětem u nás bude líbit o to víc.
Vážení občané Lidic, rády by- Také jsme organizovaly nebo
chom se s Vámi touto cestou se podílely na již zmíněných

proběhlých dubnových akcích
Předvelikonoční hraní a Pálení
čarodějnic. Obě akce se dle
našeho názoru povedly, proto
doufáme, že přijdete i na akce
další. V nejbližší době se uvidíme 29. května na Dětském
dnu, na kterém se také organizačně podílíme. Stále také
probíhá cvičení s herničkou pro
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nejmenší - vhodné pro děti od jednoho roku do tří let, každou středu od 16.00 do 18.00 hod.
v kulturním středisku Oáza. Když je venku krásně, scházíme se před Oázou a v 16.15 hod. odcházíme řádit do přírody.Všem, kteří nám chtějí pomoci a pomáhají, velmi děkujeme a samozřejmě Vás
zveme mezi nás. Přijďte si s dětmi zacvičit, pohrát si a seznámit se - s dětmi jsou vítány nejen maminky, ale i tatínci, babičky, dědečkové nebo plnoletí sourozenci. Těšíme se na Vás! V případě, že
Vás zajímá co se u nás děje, podívejte se na: www.mclidicky.cz

DRUHÝ ROČNÍK REGIONÁLNÍ VÝSTAVY ŠKOLNÍCH DRUŽIN
Anna Holeyšovská, Metodička pro školní družiny okresu Kladno - Odborný garant výstavy
V příštím školním roce uplyne pětileté období,
ve kterém pracovala zájmová zařízení - školní
družiny podle vlastních vzdělávacích
programů (zákon číslo 561/2004 Sb.).
Vychovatelky dostaly velkou možnost tvořivě
a pružně reagovat na změny, které se každý
den odehrávají kolem dětí i dospělých v oblasti
vzdělávání. Začaly více používat neobvyklé
a netradiční metody i formy práce, hledaly,
zkoušely a neobávaly se zařadit i náměty
ze zahraničního školství. Cíl těchto aktivit byl
a je stále stejný. Zajistit plnohodnotné a
smysluplné využití volného času svěřených dětí.
Školní družiny jsou ve valné většině součástí
základních škol. Působí především v oblasti
rozvíjení zájmů, zajišťují rekreaci, oddechovou
a další činnost v různých přitažlivých podobách.
Svou činností obvykle navazují na školní
vzdělávací programy, ale ve výuce nepokračují.
Pouze se jí dotýkají, když nabízejí
ve stanovených časech přípravu na vyučování.
Ta probíhá většinou zábavnou a nenásilnou
formou, při níž si žáci prohlubují vědomosti.
Vychovatelky pomalu začínají shromažďovat
výsledky svého snažení ve všech oblastech,
ohlížet se za usilovnou prací a mají zájem
prezentovat její část na veřejnosti. V současné
době soustřeďují pozornost k projektům, které
se vyznačují nejen tím, že směrují činnost
ke konkrétnímu cíli. Jsou to záměry, při kterých
dochází k vydatné aktivitě dětí. Společně při ní
hledají způsob, jak něco nového uskutečnit,
změnit, vyrobit, zorganizovat. Učí se při tom
také dobře komunikovat, používat informační

zdroje, orientovat se v nich, pracovat
s publikacemi,
encyklopediemi,
slovníky,
spolupracovat ve skupinách, využívat zdravý
rozum, překonávat překážky, zjistit, co vytvořily
a jak vše udělaly.
Na první ročník regionální výstavy s názvem
„Nově ve školních družinách“, který se
uskutečnil v roce 2009, měl příznivé ohlasy
u nás i v zahraničí a představil kompletní
ukázky ze vzdělávacích programů školních
družin proto naváže ročník druhý, označený
jako „Projekty ve školních družinách“.

Slavnostní
vernisáž
se
uskuteční
15. června 2011 v Památníku Lidice
od 10.00 hodin ve výstavní síni Pod Tribunou.
Jak napovídá název, expozice bude
vytvořena z nejrůznějších projektů, jejich
pracovních scénářů a zdokumentovaných
výsledků.
Doplní ji mnoho výtvarných prací dětí
a potrvá do 30. září 2011.
Otevřeno denně od 9.00 do 18.00 hodin.
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VESELÉ VELIKONOCE U NÁS V OÁZE
Tak za námi do Oázy přijeli naši vnoučkové, aby
nám „vyprášili faldy“. Při té příležitosti oběhli
i naše babičky, aby prý „neuschly“.
Když posvačili, vydali se koledovat do vesnice
ke známým. Kluci tady vyrůstali až do doby než
šli do školy, tak tady spoustu lidí znají. Nevynechali ani paní starostku. Cestou prý byla obrovská legrace. Děvčata se schovávala a někteří
kluci jen z povzdálí koukali. Moc si naši chlapci
pomlázkový den pochvalovali. Už se těší až
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(text i foto: Libuše Doušová, Oáza)
zase přijedou - na čarodějnice. Prohlásili, že se
tady teď pořád něco děje.
Užili si i pěkné odpoledne. Měli tady s sebou
i svého bratrance, který Lidice neznal a tak ho
provedli a všechno mu ukázali. Škoda jen, že se
spustil déšť. Tak se děti usadily v klubovně
a aspoň si prohlížely Lidice v knize. Tam našly
spousty zajímavého a tak bylo zase o čem povídat.
Byl to moc krásný i když uplakaný den.

PŘEDVELIKONOČNÍ HRANÍ (text: Petra Radová za MC Lidičky, foto: Irena Přibylová)

V předvelikonoční středu 20. dubna 2011 se
od 16.00 hod. v malém parku naproti obecnímu
úřadu odehrávalo odpoledne plné her a zábavy
pro děti. Místo tradiční odpolední herny v Oáze
jsme připravili několik atrakcí, u kterých si větší
děti mohly vyzkoušet svou zručnost a šikovnost

a ty menší se prostě jen pobavit. Pro každého
byl pak za účast u každé disciplíny připraven
domácí velikonoční perníček. Jakmile se děti
dostatečně pobavily u házení míčků, kroužků či
dětských kuželek, čekalo je závěrečné překvapení - hledání čokoládových vajíček.

Zpravodaj OÚ Lidice

červen 2011

6

Ta jsme ještě před začátkem celého odpoledne
schovali na různá místa v parku a děti pak vajíčka
hledaly. Pro nejúspěšnějšího hledače vajíček byl
pak připraven i upečený piškotový zajíček. Počasí
bylo opravdu nádherné. Každé dítě si kromě
plného bříška perníčků domů odneslo balíček s
čokoládovými a perníkovými vajíčky, perníkového
zajíce, ale hlavně pěkný zážitek z nevšedně
stráveného odpoledne. http://www.mclidicky.cz/

LIDICE V NÁRUČI S DCERKOU (text i foto: Gabriela Havlůjová)
Od prvního setkání s paní Mílou Kalibovou,
která mě do Lidic přivedla, uběhlo již 10 let
a od té doby se Lidice pro mě staly nejenom
místem hrozné tragédie, která se zde před
69 lety stala, ale také místem, kde mám mnoho
známých a opravdových přátel.
V Památníku Lidice jsem působila jako
průvodkyně mnoho let a také se seznámila
s historií obce při digitalizaci fotografické sbírky
Památníku Lidice. Nyní působím jako interní
doktorandka na Filozofické fakultě Univerzity
Karlovy a zpracovávám téma poválečného
vývoje Lidic. Do Lidic se vracím stále často
a ráda. 6. listopadu 2010 se mi narodila dcera
Klárka, která se do Lidic poprvé podívala
při adventním koncertu v prostorách glorietu,
když jí byl pouhý jeden měsíc. I když někdo
může namítnout, že takto malou holčičku beru
na místo, kde se stalo takové utrpení, nelituji.
Naopak, budu ráda, pokud i má dcerka bude mít
k Lidicím takový vztah jako já.
Často jsem přemýšlela nad osudem jednotlivých
obyvatel Lidic a snažila se pochopit utrpení
nevinných lidí, ale až narozením dcery se můj
pohled na Lidice změnil, rozšířil a prohloubil.
Při provádění skupin po pietním území jsem
často říkala „… asi nejhorší z celé tragédie byl
osud lidických dětí, ono samotné odtržení
od matek muselo být hrozné a pak jejich smutný
konec…“ Přiznávám, muselo to ode mě znít
pouze jako fráze, sdělení, informace, kterou
jsem si nastudovala v literatuře, nebo vyslechla

od lidických, ale dnes je to jiné. Když držím
v náruči svou dceru, když se s ní mazlíme,
uspáváme a nebo jí jen pozorujeme, teprve si
uvědomuji, jaké štěstí je mít dítě a být rodina.
Myslím na všechny lidické ženy, které přišly
o své děti a neznám větší osobní tragédii, než
přijít o milovaného muže a takový zázrak, jako
je dítě.
Jsem šťastná, že žiji v dnešní době a těším se
na každou chvíli s dcerou, kterou budu učit vážit
si života.
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PAN ANDREAS HÖHNE, MÍSTOSTAROSTA BERLÍNA - REINICKENDORF, NAVŠTÍVIL
21. DUBNA 2011 LIDICE (text: Veronika Kellerová a Bohumil Kučera, foto: Pavel Horešovský)
Pan Höhne během své návštěvy Lidic navštívil
také Obecní úřad Lidice, kde byl přivítán starostkou obce Veronikou Kellerovou, zastupitelkami paní Monikou Vaňhovou a Hanou Kohoutovou. Za přeživší občany Lidic byli přítomni
paní Marie Šupíková a pan Pavel Horešovský.
Přivítání se zúčastnil též pan Ančo Marinov
z Památníku Lidice. Určitě stojí za zmínku
i zajímavost, že pan místostarosta Höhne je
velký sportovec, přijel totiž na kole do Lidic
přímo z Berlína, aby zde mohl vysadit keřík růží
v Růžovém sadu. (Berlín - Lidice cca 380 km
nejkratší cestou, na kole po vhodné trase
500 km! - pozn. redakce). Z radnice zamířil pan
Höhne za doprovodu lidických na prohlídku
muzea, kde mu vše podstatné osobně vysvětlila

a ukázala paní Šupíková. Pohnutá historie Lidic
pana místostarostu hluboce zasáhla a dojala.
Všichni jsme byli rádi, že jsme se s panem
místostarostou osobně mohli poznat a ukázat
mu naši obec, Růžový sad, muzeum a pietní
území starých Lidic.
http://www.obec-lidice.cz/
ZAHÁJENÍ VÝSTAVY “DUM SPIRO SPERO”
BYLO PŘÍTOMNO SEDM GENERÁLŮ AČR
(foto: Pavel Horešovský)
Dne 2. května byla za přítomnosti asi 250
hostů zahájena nová výstava v Památníku
Lidice věnovaná činnosti 601. skupiny speciálních sil generála Moravce. Výstavu
uvedli odborným slovem generálporučík
Ing. Ondrej Páleník a pplk. PhDr. Eduard
Stehlík z VHÚ Praha. Výstava potrvá
v Lidicích do 12. června 2011.
http://www.lidice-memorial.cz/

PŘED 66 LETY SKONČILA 2. SVĚTOVÁ VÁLKA (text: Bohumil Kučera, foto: Zdena Horešovská)
Stejně jako každý rok se u příležitosti státního
svátku,
který
připadá
na
8. května 2011, sešli před budovou
Obecního úřadu zástupci obce Lidice,
ZO ČSBS Lidice a Junáka Buštěhrad.
Účastníci této vzpomínkové akce vzpomněli
osvobození naší vlasti a uctili oběti války
položením věnce u hrobu lidických mužů.
(http://www.obec-lidice.cz/lidicky-on-linezpravodaj/?more=389#msg389)
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ŽENY, KTERÉ SE JMENUJÍ LIDICE
LAS MUJERES QUE SE LLAMAN LIDICE (připravil: Zdeněk Fous)
Jmenuji se Mayra Lidice García Monroy
Sierra. Jsem Mexičanka. Narodila jsem se
v mexickém městě Monterrey 4. ledna 1978.
Toto město je známé jako „město z hor“ je obklopeno ze všech světových stran pohořím
Sierra Madre Oriental a Cerro de la Silla. Město
je velké se 4.080.329 obyvateli. Je hlavním
městem mexického státu Nuevo Leon. Třetí
největší město v Mexiku.
Jménem Lidice mne pojmenovala babička, která
prý v den, kdy jsem se narodila, četla článek
v novinách o obci Lidice. Příběh lidických dětí ji
natolik zaujal, že si přála, abych se, na památku
všech zavražděných dětí z Lidic, jmenovala Lidice. První jméno Mayra mi dala maminka.
Takže se jmenuji Mayra Lidice. Historii obce Lidice jsem se postupně dozvídala při čtení knih
i časopisů a také jsem občas vyprávěla svým
přátelům historii svého neobvyklého jména.
Studovala jsem doma v našem městě Monter-

rey Universitu komunikace a technologie. Zde
jsem také poznala svého manžela Jorge Angulo
a to v dílnách divadelního ústavu. Po několika
letech jsme se přestěhovali a vzali. V té době
jsme přijali do naší rodiny dva psy, které jsme
nalezli opuštěné na ulici.
Od 28. prosince 2010 do naší rodiny přibyl náš
první syn Sebastian. Je to naše štěstí. Jak jsem
zjistila z internetu, tak ve stejném čase se narodil manželům Tomáši a Kateřině Skálovým
v Lidicích syn Tomáš. Jaké je to krásné,
ve stejném měsíci se narodili dva kluci, jeden
z Lidic a druhý má maminku, která se jmenuje
Lidice.
Nyní bydlím v hlavním městě Mexika Ciudad de
Méxiko (Mexiko City). Třebaže jsem byla zvyklá
žít ve velkém městě, tak Mexico City je už velká
metropole, odhaduje se, že v ní bydlí 25 - 28 milionů obyvatel, což jsou více jak dvě České republiky. Je to město s největšími sociálními roz-
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díly mezi obyvateli jednotlivých čtvrtí. Ve východní části města se lidé potýkají s chudobou,
nezaměstnaností a nedostatkem jídla a pitné
vody. Západní část je rájem boháčů, oplývající
blahobytem. Široké bulváry tam lemují řady
stromů, ale všude je velké množství lidí,
nadměrná doprava, stejně tak i trochu násilí, ale
na druhé straně kvalitní kultura. V kostce bych
řekla, že 24 hodin si na město stále zvykám.
Mojí velkou vášní jsou fotografie. Před několika
lety jsem dostala od vlády stipendium za účelem
zpracování fotografického projektu s názvem
„Neděle“. Spolu s kolegou jsme fotili, co lidé
ve městě dělají v neděli ve svém volnu.
Pracovala jsem jako ART ředitelka ve filmu,
později v produkci video studia a rovněž
v několika reklamních agenturách (Ogilvy
y DraftFcb).
V současné době jsem kreativní ředitelkou
zajišťující produkci pro prezidenta republiky.
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Byla jsem nadšená, když mne v loňském roce
kontaktoval producent českého filmu Lidice pan
Adam Dvořák. Velice mne udivilo, kolik stovek
žen je na světě, zejména v Latinské Americe,
které se jmenují stejně jako já, Lidice. Cítím se
velice šťastná, je to silné pouto, které nás
s ostatními ženami jménem Lidice spojuje.
Milý Zdeňku, děkuji ti, že jsi také pro mne zařídil
u filmového štábu filmu Lidice, aby mi byla
poslána čepice s logem LIDICE ŽIJÍ DÁL.
Věřím, že až povyroste můj syn Sebastian, že
mu o ní budu vyprávět zajímavý příběh.
Pozdravuji všechny přátele v Lidicích,
od našeho Sebastiana vyřizuji pozdravy všem
lidickým dětem. Rádi bychom se v buducnou
přijeli s rodinou do Lidic podívat. Bude to můj
velký sen.
Saludos desde la Ciudad de México. Besos
Mayra Lidice (Mexico - 9/5/2011)

POCHOD HOSTOUŇ - LIDICE - TO JE NAŠE TRADICE (hostouňští nadšenci a jejich přátelé)

Na fotografii jsou rodiny: Mezerova 1, Mezerova 2, Svatošova, Gajdova, Oharova,
Soukupova, Hajných, Šťastných, Potužníkova, holky Šiktancovy, holky Martina a Kačka
z Dobrovíze a rodina Lidických ze Želevčic u Slaného. (foto: Hanka Gajdová)

Zpravodaj OÚ Lidice

Letos již podruhé se uskutečnil
všemi
oblíbený
pochod
z Hostouně do Lidic. Sešlo se
nás o poznání více než
v loňském roce, konečné číslo
se zastavilo na 38. Omluven
byl pouze jeden pes.
Tento pochod má podtitul
„Pochod Zdeňka Fouse“,
kterému je také věnován.
Počasí nám opět přálo,
sluníčko svítilo od božího rána,
a tak jsme se v sobotu
23. dubna 2011 v 9.00 hod. sešli všichni na startu, tj. u křížku
v Hostouni. Paní Gajdová se již
po loňském pochodu uvolila, že
každému vlastnoručně obstará
startovní
číslo.
Týden
před pochodem však stále
nebylo jasno, zda čísla budou,
čímž by byl celý pochod
značně ohrožen. Její manžel

červen 2011

Ondra byl však prozíravější,
na nic nečekal a čísla vypůjčil
z VŠ zemědělské, za což jim
tímto děkujeme.
Atmosféra při pochodu byla
velmi uvolněná, pro děti
přichystal
Ondra
Mezera
krásnou bojovou hru o poklad,
čímž nám dospělým ušetřil
spoustu nervů, protože děti
byly
tak
nadšené,
že
zapomněly na bolavé nožičky.
Kuriozitkou bylo, že se
pochodu do Lidic zúčastnila
také rodina Lidických!!!
Cíl byl jako každý rok u domu
Zdeňka Fouse, kde proběhlo
konečné hromadné focení,
předávání tradičních botiček
(tentokrát v zelené barvě)
a krátký telefonický pozdrav se
Zdeňkem. Ve schránce jsme
mu nechali druhou botičku

10

do sbírky a pochodovali
k rybníku. U paní starostky
Kellerové byl náš pochod řádně
a včas ohlášen. Byla velmi
vstřícná a dovolila nám opéct si
po pochodu buřty u lidického
rybníka. Do restaurace už
bychom se asi nevešli. Moc
děkujeme.
Cesta
domů
probíhala v dobré náladě, akce
se zdařila. Děti večer padly
jako podťaté do postele
a dospělí? Ti padli též. Příští
rok o sobě opět dáme vědět!!!

VEŘEJNÁ KNIHOVNA LIDICE INFORMUJE (foto: Soňa Macháčková, ředitelka MŠ Lidice)

Ve čtvrtek 21. dubna 2011 měla naše knihovna
milou, ale ne ledajakou návštěvu. Přišly k nám
děti z lidické mateřské školy. Prohlédly si
knihovnu tak pečlivě, jako žádný dospělý čtenář.
Zaujaly je nejvíce obrázkové knížky, kterých
máme v knihovně nejvíce. A po dobu, co si děti
prohlížely obrázkové knížky, tak paní učitelky
vyzdobily výlohu. Budete se moc pravidelně

podívat, co si ve školce právě čtou a jak děti
umí vše, co poslouchaly, pěkně namalovat.
Těšíme se také i na vaši návštěvu, a to každý
pátek od 16.00 – 18.00 hodin. Můžeme vám
nabídnout soubor nových knih, které nám
zapůjčila Státní vědecká knihovna v Kladně.
Na setkání se těší,
Hana Vondráčková
Anna Vondráčková

Zpravodaj OÚ Lidice
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIDICE Č. 5/2011
(zapsala: Martina Toulcová)
Na 5. veřejném zasedání zastupitelstva obce
Lidice konaném dne 27.04.2011 bylo přijato toto
usnesení: 1. Zastupitelstvo obce schválilo:
a) návrh a změnu programu, b) sepsání
mandátní smlouvy s Ing. Kaštánkovou
na obstarání a vyřízení dotace na zateplení OÚ,
c) vyhlášení výzvy na opravu „dětského hřiště“
na fotbalovém hřišti Sokola Lidice, d) vyhlášení
výzvy na projekt „Revitalizace malého parku
v centru obce“. 2. Zastupitelstvo obce vzalo
na vědomí: a) jednání s ředitelem z ČSAD
panem Landou o možnosti rozšíření počtu
autobusových linek, které by projížděly obcí,
b) informaci o uměleckém projektu
pro Památník Lidice název – „Rozeznění“,
Tomáš Skála
místostarosta obce

c) iniciativu“ pana Koláře a občanů ohledně
vybudování kruhového objezdu a zastávky
v obci. 3. Zastupitelstvo obce pověřilo:
a) starostu obce uzavřením mandátní smlouvy
s Ing. Kaštánkovou na obstarání a vyřízení
dotace na zateplení OÚ, b) starostu obce
vyhlášením výzvy na opravu „dětského hřiště“
na fotbalovém hřišti Sokola Lidice, c) starostu
obce vyhlášením výzvy na projekt „Revitalizace
malého parku v centru obce“. 4. Zastupitelstvo
obce nepodpořilo: a) část „iniciativy“ pana
Koláře se zakreslením navrhované cesty do ÚZ,
neboť se jeví jako výhodnější a pro občany
vhodnější využití stávající zastávky v centru
obce.
Veronika Kellerová
starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Další svoz velkoobjemového odpadu proběhne 25. června 2011 od 8.00 - 9.00 hod.
1. parkoviště u mateřské školy, od 9.15 - 10.00 hod. 2. parkoviště u Oázy od 10.15 - 11.00
3. ulice Oradourská poblíž pana Kváči. Obyvatele Lidic prosíme, aby vyčkali příjezdu auta
s kontejnerem a aby svůj odpad, který chtějí vyhodit, vkládali přímo do kontejneru a ne mimo
kontejner. Pracovníci MPS nejsou povinni to uklízet. Děkujeme.
(Obecní úřad Lidice)

LABUTĚ NA „NERVÁKU“
(text i foto: Marek Veselý)
Při květnových procházkách kolem
lidického rybníka „Nervák“ je možné
ledacos přírodně krásného zahlédnout.
Mám teď na mysli různé druhy ptactva,
které tu žijí.
A když je nezahlédnete, tak je určitě
uslyšíte. S trochou nadsázky lze říci, že
i ty „ocelové ptáky“, které právě
v květnu kvůli opravě přistávací dráhy
na
ruzyňském
letišti,
přelétají
přes Lidice.
Zcela jinou krásou – takovou tichou, Na hladině rybníka uvidíte čtyři a je na ně opravdu hezký
ale majestátní – se vyznačují labutě. pohled, který snad doloží fotografie zde pořízená.

Zpravodaj OÚ Lidice
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PIETNÍ VZPOMÍNKA K 66. VÝROČÍ
VYPÁLENÍ OBCE JAVOŘÍČKO
(text i foto: Pavel Horešovský)
Před 66 lety dne 5. května 1945 byla vypálena obec Javoříčko. V sobotu 30. dubna
2011 se na místě, kde stávala tato obec, konal pietní akt. Tohoto aktu se za Lidice zúčatnily lidické děti a to Marie Šupíková, Věra
Čepelová, Jana Hanzlíková, Libuše Součková, Veronika Rýmonová a Pavel Horešovský. Za Památník Lidice JUDr. Milouš Červencl s manželkou. Obě skupiny položily
věnce ke společnému hrobu 36 obětem tohoto masakru.
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V SOBOTU 23. DUBNA 2011 SE
V MORAVSKÉ OBCI PRLOV USKUTEČNIL
PIETNÍ AKT K 66. VÝROČÍ VYPÁLENÍ
TÉTO OBCE
(text i foto: Pavel Horešovský)
Vzpomínky se za obec Lidice a ZO ČSBS
Lidice zúčastnil Pavel Horešovský a
za Památník Lidice ředitel JUDr. Červencl
s manželkou. Po položení květinových darů
k pomníku a proslovech, byl této obci,
po Lidicích, Ležákách, Ploštině, Javoříčku
a Novém Malínu, předán "Záslužný kříž"
z rukou zástupců Ministerstva obrany ČR.

POSLEDNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE
(text: Marie Borová - Památník Lidice, foto: Jan Bor)
se uskutečnila 14. května 2011. Protože nám
počasí přálo, mohli jsme vyrazit do plenéru jako
praví malíři. Ostatně téma dílny „Květiny
a rostliny“ k tomu přímo vybízelo a tak děti
tentokrát tvořily na zahradě Lidické galerie. Jak

se účastníci s květinovou inspirací vyrovnali,
vidíte na fotografiích. Příště se uvidíme až
na začátku nového školního roku, takže pokud
budete mít zájem – NA SHLEDANOU
PO PRÁZDNINÁCH.

Zpravodaj OÚ Lidice
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P Á L E N Í Č A R O D Ě J N I C - (Tereza Bublíková za MC Lidičky, foto: Bohumil Kučera)

Paní Zima, nebo také čarodějnice Mořena, nám
letos dávala dlouho ochutnat ze svého zimního
poháru, a proto jsme se už všichni těšili
na vládu jara a léta. Do Lidic, kde se loučení se
Zimou konalo jako vždy 30. dubna, přišlo
mnoho a mnoho příznivců teplého počasí. A co
bylo letos jinak?
Před samotným zahájením měly všechny děti,
od nejmenších až po ty největší, možnost
vyzkoušet si svou šikovnost a bystrost
v soutěžích, které jim za velké podpory
obecního zastupitelstva Lidice a dalších
sponzorů připravilo Mateřské centrum Lidičky.
Soutěžilo se tak v házení balónků a kroužků,
v kuželkách, pexesu nebo ve slepé bábě.
Za všechny splněné soutěže si děti odnesly

malé mlsání. Po soutěžích přišla na řadu paní
Zima. Nesena v čele provedla děti i dospělé,
nesoucí zářivé lampiony všech tvarů a barev, až
k lidickému sportovnímu rybníku, kde byla
obřadně umístěna na hranici.
S napětím v očích všech přihlížejících paní
Zima skončila svou vládu v ohnivých plamenech
a všichni se vrhli na opékání buřtíků, které děti
dostaly darem od obecního zastupitelstva
v Lidicích. A pokud chtěli opékat i dospělí, mohli
si jak buřtíky, tak další občerstvení zakoupit
ve stánku, který byl u rybníka k dispozici. No
a možná i díky zlatavému pivnímu moku, který
tekl u stánku proudem nebo díky chutným
buřtíkům, zůstalo mnoho návštěvníků u ohně
tak dlouho, jak nám aprílové počasí dovolilo.

Vše, o čem se tady píše, nejlépe vystihne FOTOGALERIE - http://www.obec-lidice.cz/

Zpravodaj OÚ Lidice
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PŘEHLED SOUVISEJÍCÍCH AKCÍ K 69. VÝROČÍ LIDICKÉ TRAGÉDIE V ROCE 2011
1. 6. 2011 v 11:00 hodin

8. 6. 2011 od 19 hodin
9. 6. 2011 od 21:45 hodin
10. 6. 2011 v 8:00 hodin
10. 6. 2010 od 19:30 hodin
10. 6. 2011 ve 20:00 hodin
11. 6. 2011 v 10:00 hodin

Slavnostní vyhlášení výsledků 39. ročníku „Mezinárodní dětské
výtvarné výstavy Lidice“ s předáním cen vítězům soutěže
v Lidické galerii
Requiem W. A. Mozarta v provedení Bremer RathsChor
a Pražského studentského orchestru, před muzeem
Promítání filmu Lidice – zahrada Lidické galerie
Vzpomínka na pobyt lidických žen a jejich dětí v Reálném
gymnáziu Kladno
Křest knihy „Hlasy z hořících domů“ u muzea Památníku
Lidice
Koncert Václava Hudečka a orchestru Barocco sempre
giovane u muzea Památníku Lidice
Pietní vzpomínka u společného hrobu lidických mužů

Časový program pietní vzpomínky a doprovodných akcí
k 69. VÝROČÍ VYHLAZENÍ OBCE LIDICE 11. června 2011
Pietní vzpomínka
09:00 – 09:45 Příjezd hostů na parkoviště Památníku, snídaně ve stanu
09:45 – 10:00 Přesun hostů od muzea ke společnému hrobu
10:00 – 10:35 Kladení věnců u společného hrobu
10:35 – 10:40 Státní hymna – soubor Kvítek
10:40 – 10:45 Přivítání ředitelem Památníku Lidice
10:45 – 10:55 Hlavní projev předsedy Senátu P ČR Milana Štěcha
10:55 – 11:00 Modlitba lounského vikáře P. Wernera Horáka
11:00 – 11:05 Vystoupení předsedkyně ÚV ČSBS Anděly Dvořákové
11:05 – 11:10 Poděkování ředitele PL a pozvání k přehlídce dětských sborů
11:10 – 11:15 Vystoupení sboru Kvítek u společného hrobu
11:15 – 11:40 Přesun účastníků okolo sousoší dětí k muzeu
Vstup do výstavních prostor muzea i galerie po celý den zdarma
11. 6. 2011 v 11:45 hodin

15. 6 – 30. 9. 2011
16. 6. 2011 od 9:00 hodin

Zahájení přehlídky dětských pěveckých sborů z celé ČR
pod názvem „Světlo za Lidice“ s osobní účastí
Anety Langerové, nádvoří před muzeem
Výstava „Projekty ve školních družinách“ Pod Tribunou
8. ročník triatlonu konaného k uctění památky Lidické tragedie

Zpravodaj OÚ Lidice
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ROČNÍK 2011 - RYBÁŘSKÉ ZÁVODY V LIDICÍCH SE VYDAŘILY
(Miroslav Ramba - hospodář MO ČRS Lidice, foto: Barbora Kučerová)
Poslední dubnová sobota (30. 4. 2011) patřila
jako každý rok tradičním rybářským závodům.
Připravená místa obsadilo 70 závodníků, z toho
10 dětí, které soutěžily ve své vlastní kategorii.
Celou soutěž organizačně připravil výbor
MO ČRS Lidice pod vedením předsedy Petra
Klímy. Poděkování patří i panu Hanzlíkovi,
který zajistil občerstvení závodníků, OÚ Lidice
a příznivcům a sponzorům, kteří dodali, či
přispěli na hodnotné ceny. O příznivý průběh
závodů se též zasloužilo příjemné jarní počasí.
Na regulérnost soutěže pak dohlíželi pečlivě
vybraní rozhodčí. Ti naměřili vítězi soutěže
dospělých panu Ivanu Novému celkovou délku

úlovků pěkných 635 cm. Druhé místo obsadil
pan Josef Slanař s vylovenou délkou 482 cm,
následován třetím panem Štefanem Timkem
s délkou 296 cm. V kategorii děti zvítězil žák
Michal Balík s výlovem 52 cm.
Na závěr byli vylosováni ti, jimž rybářská štěstěna tolik nepřála a mohli si ulovit svého kapra
do rukou v kádi.
Myslím, že mohu bez obav konstatovat, že se
letošní ročník lidických závodů vydařil
ke spokojenosti závodníků, hostů i pořadatelů.
Přeji si, aby se všichni účastníci tohoto
tradičního setkání u Lidického rybníka příští rok
ve zdraví u nás opět setkali! Petrův zdar!

VÝMĚNA KŘÍŽE U SPOLEČNÉHO HROBU LIDICKÝCH MUŽŮ (www.lidice-memorial.cz)
Ve středu 27. dubna 2011 byl u společného
hrobu lidických mužů postaven nový kříž.
Ten dosavadní zde stál 6 let.
Při každoroční jarní kontrole bylo zjištěno,
že jeho stav je již nevyhovující, ohrožující
bezpečnost návštěvníků a musel být
nahrazen novým. Výměna trvala necelé
2 hodiny a vzhledem k velikosti kříže, který
měří 11 metrů, nebyla jednoduchá.

Z OBECNÍ KRONIKY STEHELČEVSE - ROK 1942
•
•
•

Dne 11. ledna sbírka šatstva, obuvi pro německé vojáky.
Dne 11. února napadlo mnoho sněhu, mrazy dostoupily až -25°C.
Dne 31. března rolníci museli odevzdati koně.

Zpravodaj OÚ Lidice
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Dne 15. dubna hoši narození 1917 fotografováni, a to 5x ze předu a 2x ze strany.
Dne 10. června přejelo přes naši obec 10 nákladních aut, dle hulákání byli to opilí němečtí
vojíni. Ráno jsme se dozvěděli, že to byli vrahové občanů lidických. Z naší obce byly
postiženy rodiny pana Františka Knora, tchán zavražděn, tchýně odvlečena. Rodina pana
Žáka Al. tchán zavražděn, tchýně odvlečena. Rodina pana Vandírka Josefa zeť
zavražděn, dcera a dítě odvlečeny. Vdova Petráková syn zavražděn, snacha a tři dítky
odvlečeny.

Z OBECNÍ KRONIKY STEHELČEVSE - ROK 1943
•
•

V únoru až do dubna bez sněhu, mírná zima, sucho.
V červenci velká vedra. V srpnu pracovní povinnost pro rolníky s koňmi a vozy
do zničených Lidic na svážení obilí.

(převzato ze Stehelčevského Zpravodaje - 5/2011 - Vydavatel: Obec Stehelčeves,
toto číslo vyšlo: 1. 5. 2011)
http://www.obecstehelceves.cz/index.php?do=zpravodaj

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ - Bezpečnost provozu a chodců
(Petr Macháček, Osady Ležáků 114, Lidice)
Vážení, již v dubnovém Zpravodaji jsem Vám
spoluobčanům Lidic napsal svůj názor
na bezpečnost provozu a chodců. Upozornil
jsem na finanční náročnost a jak ji snížit! Návrhy
pana Koláře jsou podle mne daleko větší
na finance i když jsem mu tento návrh podepsal.
Na veřejném zasedání OÚ Lidice jsem se
neúčastnil, ale velmi oceňuji přístup starostky
paní Kellerové a místostarosty pana Skály, kteří
ihned reagovali na podněty svých spoluobčanů
a to jednáním danou situaci řešit
s příslušnými orgány!
1. Ponechat veřejnou dopravní obslužnost
obce a ponechat zastávky u OÚ Lidice.

2. Přemístit stávající autobusové zastávky
do prostoru parkoviště u Památníku
z
důvodu
bezpečnosti
návštěvníků
na přechodu vozovky, tam jsou také stánky
s občerstvením.
3. Co se týče přechodu u hřiště zabudovat
středně dělící ostrůvky, osvětlit a hlavně
umístit dopravní omezení rychlosti na 50 km
v hodině s varovným světlem! S tímto
souhlas místo mnou navrženým nadchodem.
Toto je můj názor na řešení dopravní situace
v naší krásné obci a ne megalománie.
(Přišlo do redakce Zpravodaje - 3. 5. 2011)
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