ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Lidice
ročník XV -

číslo 5

květen 2011 zdarma

Projekt LIDICKÁ ALEJ - „Doma - je - Doma“ v Lidicích

Developerská skupina Doma-je-Doma zahájila v dubnu 2011 výstavbu rodinných domů Lidická Alej
- moderní domy, ohleduplná architektura v prémiové lokalitě Lidic. Přes půl století stavební uzávěry
ochránilo Lidice před živelným rozvojem a zplaněním. Výstavba rodinných domů Lidická Alej
navazuje na původní zástavbu a rozvíjí tak vizi příjemného bydlení.
O lokalitě:
Žádný text a žádné webové stránky nestačí lipové aleje. Spojuje obec s Památníkem,
k tomu, abyste si vybrali dům a místo, které se obklopeným pečlivě udržovaným parkem a
stane Vaším domovem. Najděte si čas na růžovým sadem. Na bulvár se vážou další parky
procházku po Lidicích a vnímejte ticho a klid, a velkoryse vystavěné budovy galerie, tržnice,
které na Vás budou působit.
obecního úřadu a další parky.
Namísto bohužel dnes obvyklé směsky Mimořádně jsou řešené i detaily - kamenná
nesourodých domů uvidíte promyšlený a dlažba, zábradlí a plastiky.
udržovaný
urbanistický
celek.
Osou Typové rodinné domy jsou pravidelně
poválečných Lidic je šesti set metrový bulvár
rozmístěny v elegantní síti ulic. Lidice vznikly
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jako výstavní symbol poválečné obnovy. Mají
blíže spíše k vilovým čtvrtím jako je Ořechovka
než k tradiční vesnici.
Blízkost Prahy vilový charakter Lidic podporuje.
Ojedinělá kvalita Lidic má několik důvodů. Byly
vystavěny na zelené louce podle plánu architektů Hilského a Tenzera během několika poválečných let. Lidice dostaly do vínku
neobyčejnou tradici péče o parky a veřejná
prostranství, která trvá dodnes. I rodinné domy
jsou majiteli pečlivě udržovány a jejich úpravy
jsou vedeny s citem pro celek. Vede k tomu
samo prostředí (genius loci), ale i dozor
památkářů, pod jejichž pravomoci obec spadá.
Přes půl století stavební uzávěry ochránilo Lidice před živelným rozvojem a zplaněním.
Obec vydala regulační plán, který za přísných
podmínek dovolí postavit novou ulici rodinných
domů. Ve spolupráci se zastupitelstvem
a orgány památkové péče naše společnost
připravila projekt, rozvíjející to nejlepší, co dané
prostředí
nabízí.
Nabízíme
moderní
a energeticky úsporné domy respektující
jedinečnou architekturu. Jsme přesvědčeni, že
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dnešní požadavky na pohodlné a důstojné
bydlení dokážeme uspokojit při zachování
mimořádného charakteru Lidic.
O projektu:
Výstavba rodinných domů Lidická Alej
navazuje na původní zástavbu a rozvíjí tak
vizi příjemného bydlení.
Po dlouhé období, trvající skoro 60 let, kdy
nebylo možné v obci Lidice stavět nové rodinné
domy, bude naší společností vybudováno
celkem 39 rodinných domů. Realizace projektu
bude rozdělena do různých etap.
V nabídce je celkem 5 typů domů různých
velikostí - trojdomy a samostatně stojící - o
celkové užitné ploše od 96 do 209 m2,
v dispozicích 4 + kk až 5 + kk s pozemky
o výměře 202 m2 až 834 m2. Domy budou
dokončeny v provedení na klíč – včetně sanity,
obkladů, dlažeb, podlah a dveří. Návrhy
vybavení domu je možné si nechat zpracovat
u spolupracujících designových firem. „Naším
hlavním záměrem při navrhování tohoto
projektu bylo zasazení lokality, a to jak celku
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tak i jednotlivých domů, do jednotného
architektonického rázu původní obce. Domy
byly projektovány takovým způsobem, aby byly
příjemným domovem a místem pro kvalitní a
spokojený rodinný život. Myslíme si, že tyto
hodnoty noví obyvatelé Lidic ocení a budou těmi
nejvýraznějšími důvody, proč si vybrat právě
tento projekt“, říká architekt společnosti Doma-
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je-Doma. Výstavba byla zahájena v dubnu
2011, dokončení domů a jejich předání je
naplánováno na jaro roku 2012. Více informací
o projektu naleznete na www.doma-je-doma.cz
(fotografie - titulní strana: T domy ulice,
strana 2: T domy zahrada, strana 3: S1 ulice,
S1 zahrada)
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Jubilea
Jaroslava Mikolášková
Helena Zelenková
Jiřina Vachterová
Květuše Muláková

*7. 5.
*11. 5.
*18. 5.
*24. 5.

83 let
70 let
90 let
80 let

Milí jubilanti, ke krásným narozeninám vám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
Poděkování
• Děkuji obecnímu úřadu a zastupitelstvu obce Lidice za milé přání, květiny a dárkový balíček
k narozeninám, které mi osobně předal pan Miroslav Ramba.
Irena Čtrnáctá
• K 85. narozeninám mi letos přišly popřát Jana Hanzlíková a Libuše Součková v zastoupení
Svazu osvobozených politických vězňů a přinesly krásné květiny a dárek.
Také s dárkem a květinami přišli v zastoupení Obecního úřadu paní starostka Veronika Kellerová
a místostarosta Tomáš Skála. Všem srdečně děkuji.
Jaří Skleničková
• Rovněž chceme s manželem poděkovat všem, kteří přišli na Obecní úřad na naší Diamantovou
svatbu. Moc nás nejen překvapil, ale hlavně potěšil ten velký špalír přátel na schodech a veselé
uvítání.Také sám obřad, kdy oba jak paní starostka, tak i místostarosta měli krásné projevy a co
jsme nečekali, že nám přišly zahrát a zazpívat i děti s paní učitelkou z mateřské školky.
Děkujeme všem, bylo to celé velmi dojemné. Jsme rádi, že máme kolem sebe tolik upřímných lidí.
Rádi bychom jim jmenovitě poděkovali, ale to bychom zaplnili celý zpravodaj. Tak alespoň touto
cestou ještě jednou dík!
Diamantoví staromanželé Jaří a Mirek Skleničkovi
• Děkujeme panu Oldovi Veselému za jarní prořezání a ostříhání přerostlých větví v malém
parčíku, které už každoročně a dobrovolně provádí pro nás všechny v obci. Až půjdete po
chodníčku kolem malého parčíku, podívejte se.
OÚ Lidice
Zprávy z OÁZY

Vážení a milí, už jste se do toho taky dali? Sluníčko už nám pěkně svítí, tak šup do práce. Zahrádka volá po jarním úklidu. Co jsme nestihli
na podzim, je potřeba dohnat teď. K nám přijela
na pomoc vnoučata. Přeci jen, jim to jde lépe
od ruky. Hned jsou tady, hned jsou tam a

za chvilku je hotovo. Když tak pěkně všichni
pracovali, tak my zase dobře uvaříme. Po práci
chutná. A když už toho mají dost, jdou si
odpočinout. Tak hodně úspěchů přeje
osazenstvo Oázy. V sobotu 26. března 2011.
Libuše Doušová
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Lidická diamantová svatba

Diamant – jak se můžeme kdekoliv dočíst – je
nejtvrdší nerost. Je tím pádem trvanlivý, krásný,
a přitom se dá vybrousit do nečekané krásy,
kterou všichni obdivují. Snad proto se výročí
60 let společného soužití manželů říká
diamantová svatba. Protože takové manželství
je „trvanlivé“, krásné a za dobu šesti desítek let
se „vybrousilo“ do obdivuhodného spojení dvou
lidí, které my ostatní také obdivujeme.
A právě takovou svatbu zažily i Lidice. Oslovují
se „Jaří“ a „Mirku“ a řeč není o nikom jiném, než
o paní Jaroslavě Skleničkové a Ing. Čestmíru
Skleničkovi – diamantovém lidickém páru.
Nebrali se sice v roce 1951 v Lidicích, ale
na Staroměstské radnici v Praze (15. března),
ale v naší obci si své „ano“ a výročí svatby
připomenuli a oslavili. Stalo se tak v sobotu
2. dubna 2011 v obřadní síni Obecního úřadu
Lidice.
V proslovech ke snoubencům se často říká, že
budou na všechno dva – na lásku, na starosti,
na péči o děti. Tak proč ne rovnou i dva
oddávající – stali se jimi starostka Veronika
Kellerová a místostarosta Tomáš Skála.
K manželům Skleničkovým promluvili krásně
zformulovanou řečí, která „šla od srdce“ a
přitom byla nápaditá a vtipná. Příbuzní a hosté
se nejenom dojali, ale i zasmáli (vždyť humor

k životu také patří). Paní Jaroslava Skleničková
je nejmladší Lidickou ženou, a tak její výročí
svatby neuniklo ani televiznímu zpravodajství –
v „Událostech“ na ČT1 to byla jedna z hlavních
zpráv sobotního dne. Ať už přikládáme takové
popularitě jakoukoliv vážnost, tak to nic nemění
na tom, že pro Lidice je to zpráva historického
významu.
Manželům Skleničkovým, kterých si nesmírně
vážím, přeji i do dalších let především mnoho
zdraví, úsměvů a entuziasmu, se kterým
přistupují ke společnému rodinnému životu
i zájmu o dění v naší obci. text: Marek Veselý
kompletní fotogalerie na webu:
www.obec-lidice.cz
foto: Bohumil Kučera

Srdečně Vás zveme na odhalení pamětní desky Lidickým dětem z roku 1942,
které se uskuteční v sobotu 28. května 2011 od 15.00 hodin
ve staré budově ZŠ a MŠ Oty Pavla v Buštěhradě. (Zastupitelé obce Lidice)
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39. ročník MDVV Lidice je po uzávěrce i po porotě

Porota 39. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné
výstavy Lidice 2011 se sešla 7. a 8. dubna, aby
posoudila došlých 25 364 prací od dětí ze 65
zemí světa, včetně ČR a SR. Vzhledem
k obrovské účasti to nebyla práce lehká. Oceněno bylo přes 1 200 prací, včetně medailí jednotlivcům i školám za kolekce.
Složení odborné poroty 39. ročníku MDVV
2011. Předseda odborné poroty: ZEDNÍK Josef - výtvarník, Olešná. Členové poroty ČR:
HOMOLA Martin - fotograf Buštěhrad, JUNKOVÁ Ivana - ředitelka ZUŠ Řevnice, pedagog
VŠUP Praha, sochařka, JURKOVÁ Hana - ředitelka Soukromé ZUŠ Jeseník, KRUPKOVÁ
KŘESADLOVÁ Lada - fotografka a pedagog
ZUŠ Biskupská, Praha 1, CHMELAŘOVÁ
MONIKA - pedagog ZUŠ Mšeno, MOUPIC
Zdeněk - pedagog ZUŠ Olomouc, NĚMCOVÁ
Kateřina - pedagog DDM Ulita, Praha 3, RAJDL
Pavel - pedagog ZUŠ Kolín, SCHWARZOVÁ
Ivana - pedagog VO ZUŠ Strakonice,
SOBKOVÁ Milada - metodik DDM Šumperk,
SPĚVÁČKOVÁ Jaroslava - pedagog VO ZUŠ
Plzeň, STARÁ Lada - pedagog VO ZUŠ Nové

Strašecí, SYNECKÁ Zdena - metodik ARTAMA
Praha, VLČKOVÁ Zuzana - pedagog
Gymnázium Kladno. Zahraniční členové
poroty: KIŠKA Igor - pedagog ZUŠ Skalica,
Slovenská republika, KIŠKOVÁ Mária pedagog Gymnázium Skalica, Slovenská
republika, SHERRING Amanda - pedagog
Thettford Grammar School, Velká Británie, DE
GRAEVE Emi - výtvarnice Meerbeke, Belgie,
LAU Henry a Iris - pedagogové Simply Art,
Hong Kong, Čína.
Vzhledem k pečlivé a náročné kontrole všech
informací spojených se seznamem oceněných
dětí, především pak jmen a adres ze zahraničí,
není v současné době ještě kompletní verze seznamu oceněných hotová. Pracujeme na ní
však velmi intenzivně tak, aby byla 10. května
k dispozici na webových stránkách.
(http://www.mdvv-lidice.cz/)
Vernisáž výstavy se bude konat 1. června 2011
od 11.00 hodin v Lidické galerii v Lidicích.
Bližší informace budou zveřejněny.
Ivona Kasalická, kurátorka MDVV Lidice
fotografie panorama: Martin Homola

Velikonoční výstava v Oáze
Tradiční prodejní velikonoční výstavu uspořádala už počtvrté lidická Oáza ve svých prostorách v pátek a sobotu 15. a 16. dubna. Návštěvníci mohli obdivovat šikovnost a um těch, kteří
vystavovali a prodávali ručně dělané výrobky,
získat inspiraci k velikonoční výzdobě – nebo si
ji i koupit, či se jenom velikonočně naladit.
V tradici výstav, konaných vždy před Vánoci
a Velikonocemi, se bude i nadále pokračovat.
text a foto: Marek Veselý
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„Lidické děti“ mezi dětmi z buštěhradské družiny

Ve středu odpoledne 23. března 2011, ve chvíli,
kdy sluníčko zvědavě nahlíželo do školní herny,
vstoupili mezi žáky ze všech oddělení vzácní
hosté, přeživší lidické děti, paní Marie Šupíková
a pan Pavel Horešovský. Jejich návštěva byla
spojena s velice citlivým a poutavým
vyprávěním o vlastním a v mnohém
neradostném, dramatickém dětství. Paní Šupí-

pláštích a odmítal jít po válce ke své mamince,
protože ji neznal. Děti měly ke svým hostům
spoustu dotazů, jejich otázky přímo pršely a
plánovaná půlhodinová beseda se protáhla na
hodinovou. "Milé děti, žijete v míru, jste zdravé,
máte milující rodiče a netrpíte nouzí. Važte si
všeho, co máte." Těmito srozumitelnými slovy
zakončila paní Marie Šupíková povídání s

ková vyprávěla svůj příběh desetileté školačky, dětmi. Děkujeme oběma hostům za jejich
která se najednou, během krátké doby ocitla vyprávění.
Anna Holeyšovská vedoucí vychovatelka,
bez rodičů a příbuzných v cizím prostředí v PolZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad
sku a později v Německu. Smutné bylo vzpomínání pana Horešovského, který znal do svých tří
fotografie: Anna Holeyšovská - hosté
Pavel Horešovský - děti
let pouze osoby sestřiček a lékařů v bílých
Pozvánka na Dětský den
Obecní úřad Lidice, Sokol Lidice a Mateřské centrum Lidičky zvou všechny děti i jejich
rodiče na tradiční Dětský den, který se uskuteční 29. května 2011 od 9.00 hodin
na fotbalovém hřišti. Na děti čeká plno soutěžních disciplín, sladkých i věcných odměn
a hlavně spousta legrace, zábavy a pohody. Všechny vás srdečně zvou pořadatelé.
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Ženy, které se jmenují Lidice - Las mujeres que se llaman Lidice
četla v novinách článek o obci Lidice a na památku této lidské tragedie mne pojmenovala. Je
to jméno neobvyklé, ve svém okolí vím jen
o jedné ženě s tímto jménem.
Ve svých 25 letech jsem se o příběhu obce Lidice dozvěděla a od této doby jsem začala být
více na své jméno hrdá. Ale nikdy jsem se s nikým z Československa nesetkala ani s ostatními ženami jménem Lidice. To nastalo v loni
na podzim, když jsem se dozvěděla o natáčení
filmu Lidice. Díky facebooku jsem poznala, že
nás je hodně žen se jménem Lidice. Z Kuby,
Mexika, USA, Chile, Brazílie, Peru, atd. Některé
už žijí i v Evropě. V Ekvádoru je nás také
několik a už o sobě díky internetu víme.
O svých zálibách bych mohla napsat, že mám
ráda jízdu na kole, basketbal, sport “gymnácio,”
který by se nechal popsat asi jako u vás aerobik
Jmenuji se Lidice Yolanda Ganchozo Macias, či podobné cvičení s hudbou i na strojích, ale
zkráceně Lidice Ganchozo, ale přátelé mne bez závaží, apod. Také mám ráda hudbu, hraji
oslovují jen Lidy. Narodila jsem se 16. července na kytaru, ráda zpívám a tančím. Miluji květiny
1979 ve městě Calceta v Ekvádoru. Calceta je a zahrady, ale také ráda mlsám čokoládu. Můj
město v provincii Manabí. Nachází se na břehu oblíbený zpěvák je Ricardo Arjona z Guatemaly.
řeky Carrizal, a je obklopená údolím stejného Velký sen je vidět Mexiko a navštívit Evropu
jména. Je to velké město s centrem obchodu a samozřejmě moji milou obec Lidice.
a služeb pro severní oblast v provincii Manabí. Miluji hlavně děti a také zvířata. Jsem
Ekonomika provincie Manabí je založena rozvedená, ale své děti ještě nemám, ale mám
především na přírodních zdrojích, jako je kakao, kolem sebe ráda synovce a neteře. Jsem
banány, bavlna, atd. Ve městě je 12 vysokých křesťanka katolického vyznání. Mám ráda poeškol a 20 škol středních.
zii, také píšu básně. Jsem určitě romantická
Moje matka se jmenuje Carmen Macias, a můj a snivá, ale při latinskoamerické hudbě vždy
otec je Emilio Ganchozo. Mám pět sourozenců. temperamentní. S oblibou se procházím po
Dva bratry Nelson, Elyo a tři sestry Tania, Mar- pláži s nebem plných hvězd. Miluji naše pláže
garey a Lily. Ještě mám 15 synovců a neteří.
S úsměvem si říkám, že je to u nás “myší
postižení.” Ale mám všechny ráda, s celou
rodinou se stále setkáváme.
Vystudovala jsem univerzitu (Universidad
Tecnologica Equinoccial 2008) s titulem
Magister kontroly a financí. Pracuji
na Ministerstvu zemědělství, chovu zvířat,
akvakultury a rybolovu (Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
(zkratka MAGAP) v hlavním městě Quito.
Jméno Lidice mi dala moje maminka, protože si
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na venkově. Jak už jsem napsala, narodila jsem
se na pobřeží provincie Manabí, a myslím si, že
tady je největší pestrost jídla na světě. Ovoce,
ryby a další rozmanité potraviny, které v Evropě
ani neznáte.
Ráda také fotografuji, jak obyčejný život, tváře
lidí i krajinu v Ekvádoru. Na moji vlast jsem
patřičně hrdá, Ekvádor je krásná země.
(ve španělštině slovo „ecuador“ znamená
„rovník.“) Je zde nádherná kultura, hudba,
rozmanitost flóry i fauny. Mnoho turistických
lokalit.
Nejnavštěvovanější jsou určitě Galapágy, to je
asi 4 hodiny od hlavního města Quito. Taková
rozličnost mořských i pozemských živočichů
není k vidění nikde na světě. V celé délce
Ekvádoru je mnoho rybníků, jezer a vodopádů.
Také je tady mnoho aktivních sopek. Nejvyšší je
Chimborazo a Cotopaxi. Nejaktivnější je Mama
Tungurahua.
Také se musím pochlubit, že ráda sbírám i nosím klobouky a šátky. V provincii Manabí je
město Montecristi a zde se vyrábějí klobouky
nejvyhledávanější na celém světě. Určitě i u vás
budete znát klobouk, kterému se říká Panama,
ale ve skutečnosti tento model klobouku
pochází z Ekvádoru z města Montecristi.
Na etiketě je označení Panama, ale na 100 %
tento klobouk pochází od nás z Ekvádoru.
Milý Zdeňku, potěšilo mne, že se Ti podařilo ve
filmové štábu filmu Lidice, u producenta pana
Adama Dvořáka, zařídit, že jsem také v únoru
2011 obdržela v zásilce čepici s logem LIDICE
ŽIJÍ DÁL. Mám z ní velkou radost a bude pro
mne nejcenějším kouskem ze sbírky, protože je
to čepice Lidice. Ještě se musím přiznat k tomu,
že sbírám a ráda nosím hodinky. Už jich mám
ve své sbírce několik desítek. Na ministerstvu
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nosím tmavě modrý kostým - uniformu. Něco
podobného, co nosí stewardky leteckých
společností, ale každý den střídám šátek kolem
krku a hodinky. Velmi ráda čtu knihy, proto se
mi líbí na fotografiích Veřejná knihovna Lidice.
Napsala jsem o sobě co nejvíce, aby si čtenáři
Zpravodaje mohli udělat představu o mne, která
žije ve vzdáleném Ekvádoru a jmenuje se
Lidice, že jsem úplně obyčejná žena. Ráda si
prohlížím na facebooku krásné fotografie z Lidic
od Pavla Horešovského a Bohumila Kučery.
Potěšily mne děti s Vítáním jara a Vynášením
Morany, také mne zaujaly milé fotografie
z diamantové svatby manželů Skleničkových.
Pozdravuji celé Lidice a věřím, že se mi jednou
splní přání a přijedu k vám na návštěvu.
Saludos, Lidice Ganchozo, Quito, 18. 4. 2011

Veřejná knihovna Lidice
Těšíme se na Vaši návštěvu v knihovně.
Hana Vondráčková, Anna Vondráčková, (Zdeněk Fous)
pátek: od 16.00 - 18.00 hodin
www.obec-lidice.cz/knihovna-lidice

Zpravodaj OÚ Lidice
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Památník Lidice zahájil 31. března 2011 hlavní návštěvnickou sezónu
zemi, kdy ze své vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že odpor k romskému etniku jde napříč
všemi vrstvami české společnosti. Stud ve mne
vzbuzující bylo zjištění, že například čeští dozorci v táboře v Kunštátě u Hodonína, doslova
kradli
příděly
potravin
určených
pro Romy zde uvězněné a "kšeftovali" s nimi
mimo tábor. Pan Šarišský, pracovník Muzea
romské kultury v Brně, který výstavní panely instaloval, mne přivedl na myšlenku, která je určující pro integraci Romů.
Romové v této společnosti mohou být zlatí, poVe čtvrtek 31. března 2011 u příležitosti zahá- kud je však majoritní společnost nepřijme jako
jení sezony Památníku Lidice, jsem měl tu čest rovnocenné občany tohoto státu, romská otázka
s paní Marií Šupíkovou, jednou s posledních se v této zemi nikdy nevyřeší. Evropská civilipamětnic Lidické tragédie a paní Lucií Křížovou zace má na svědomí řadu hříchů, největší jsou
z Muzea romské kultury v Brně zahajovat, pře- genocida
původních
obyvatel
Jižní
střižením pásky, výstavu "Genocida Romů a Severní Ameriky, otroctví černošských obyv době II. světové války."
vatel Afriky a holocaust Židů a Romů.
V úvodním slově připomněla paní Křížová Nejen Památník Lidice, ale i výstava "Genocida
tragédii, která romské etnikum v českých ze- Romů v době druhé světové války", dokazují, že
mích v době II. světové války postihla. zlo je v nás přítomno stále a boj s ním je trvalý.
Na instalovaných panelech je bohatě fotograBohumil Řeřicha – Lubenec
ficky i slovně dokumentováno žití tohoto etnika
fotografie: Pavel Horešovský
jak v táboře v Letech, tak v Kunštátě
u Hodonína, které byly prakticky přestupní stanicí do Osvětimi. V krátkém vstupu ředitel památníku Dr. Červencl připomněl, že romský holocaust připravil Romy o jejich elitu. Paní Křížová upozornila na vzestupující nacionalizmus v
Evropě a xenofobii vůči Romům ovlivněnou
silně předsudky.
Domnívám se, že mediální a společenský zájem
byl při zahájení výstavy minimální, což dokazuje
latentní, skrytý rasismus vůči "jiným" v této
Odhalení pamětní desky Marie Uchytilové, autorky sousoší „Pomník dětských obětí války"
Dobrý den, paní Klánová, připravuji si v tyto dny
květnové vydání Zpravodaje OÚ Lidice a řeším
úkol, jak mám zaznamenat den 31. března 2011
„Zahájení sezony Památníku Lidice.“
Tehdy bylo na pietním území více akcí a proto
jsem se rozhodl, že zařadím příspěvky tak, jak
probíhaly za sebou. Už jsem obdržel od paní

Anny Holeyšovské příspěvek Vítání jara, pan
Bohumil Řeřicha mi napíše o vernisáži výstavy
"Genocida Romů v době II. světové války," ale
ještě bych měl zájem o váš příspěvek
z odhalení pamětní desky vaší mamince.
Děkuji. Z Lidic pozdravuje,
Zdeněk Fous (Lidice 6. dubna 2011)

Zpravodaj OÚ Lidice
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Vážený pane Fousi.
Jsem velice ráda, že v Lidicích byla odhalena
pamětní deska mé mamince, akademické sochařce Marii Uchytilové. Velmi si to zaslouží,
protože to byla nesmírně pracovitá, obětavá
a zodpovědná žena, která byla obdařena darem
nadání. Vytvořit 82 soch lidických dětí v nadživotní velikosti, to byla nepředstavitelná práce.
A ona to dokázala a dokončila. Její vlastní
slova: „Vracím, ve jménu míru 82 Dětí Národa
na jejich rodnou pláň, jako varující symbol
miliónů zavražděných dětí v nesmyslných
válkách lidstva.“ „Po sochách posílám poselství
srozumění národům.“ „Nad společným hrobem
dětí se usmiřuje s domem dům.“
Mnoho lidí, kteří obdivují její dílo, sousoší lidických dětí „Památník dětských obětí války“
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se také zajímají o to, jak vypadala jeho autorka.
Já jsem vytvořila její portrét a snažila jsem se
vyjádřit jak její podobu, tak její duši, aby lidé věděli, jaký to byl člověk, jaká to byla žena, že
byla přívětivá a odhodlaná, nesmírně statečná
a dokázala vytrvat ve své práci. (Pamětní desku
odlil, podle mého modelu pan Oldřich Hejtmánek, který také odlil sochu holičky, která byla ze
sousoší odcizena na podzim roku 2010.)
Přála bych si, aby pamětní deska mé maminky
byla přijata s takovou láskou s jakou jsem ji
vytvořila a aby se nikdy nezapomnělo na lidické
děti ani na autorku jejich sousoší akademickou
sochařku Marii Uchytilovou. Mým přáním je, aby
pamětní deska byla trvalou její připomínkou.
Moc Vás pozdravuji, Sylvia Klánová
(Plzeň 10. dubna 2011), foto: Pavel Horešovský

Loučení se zimou, vítání jara v Lidicích
Větrné odpoledne a nebe plné mraků provázelo tilové. Právě tam zazpívaly svoji první písničku
ve čtvrtek 31. března 2011 děti z družiny a se všemi přítomnými hosty, rodiči a návštěvbuštěhradské školy na cestě do Lidic. Jejich níky se přesunuly k sousoší dětí. Symbolickému
první zastavení patřilo místu u Glorietu v Pa- vítání jara předcházelo položení květin k somátníku Lidice, kde se zúčastnily odhalení pa- chám zavražděných dětí, a pak stíhala jedna pímětní desky akademické sochařce Marii Uchy- seň druhou, nechyběl jednoduchý tanec,

Zpravodaj OÚ Lidice
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ani přizvání nejmenších žáčků z lidické
Mateřské školy ke společné produkci. Závěr byl
určen vodě, vodníkům, hastrmanům, hastrmankám, kachničkám, ale i dešti. Největší rozloučení však patřilo Moreně, která byla vhozena
energicky do potůčku, aby se mohlo s plnou sí-
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lou ujmout své vlády dlouho očekávané jaro.
Pietní územi ožilo na krátkou dobu zpěvem padesáti dětí z obou škol, jejich tleskáním, výskáním a dupáním malých nožiček, aby se posléze
opět vrátilo ke svému důstojnému tichu, které
nutí nejen dospělé návštěvníky k vážnému zamyšlení.
Anna Holeyšovská vedoucí vychovatelka,
ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad
fotografie: Pavel Horešovský
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Lidická galerie - Premiéra pořadu milostné poezie „Exulant z říše slůvek lásky“

Program zahajovacího dne byl završen večerní
premiérou komponovaného pořadu milostné
poezie „Exulant z říše slůvek lásky“ s mladými
herci Mášou Málkovou a Martinem Písaříkem,

na text Jana Mikeše a v režii Tomáše Vondrovice. Podle ohlasů diváků po představení to byla
důstojná tečka za dlouhou zimní kulturní sezónou v Památníku Lidice. www.lidice-memorial.cz
Růžový koncert pro Lidice

V pátek 8. dubna 2011 od 18.00 hodin se konal
v kladenském kině Hutník „Růžový koncert“,
pod vedením Mgr. Evy Moučkové ze Základní
školy Moskevská ulice v Kladně.
Během koncertu vystoupilo celkem pět dětských
pěveckých sborů: Berušky, Pidisluníčko, Malé
sluníčko, Sluníčko a Úsměv Borovany, který
vystoupil jako host. Každý z dětských
pěveckých sborů zazpíval v průměru 5 – 6
písní. Kinosál kladenského Hutníku byl
naplněn k prasknutí jak rodiči účinkujících dětí,
tak příznivci dětských pěveckých sborů. Cílem
„Růžového koncertu” bylo nejen vytvořit
příjemný páteční večer příznivcům písní
dětských pěveckých sborů, ale jeho součástí
byla i peněžní sbírka na obnovu zestárlých
a vymrzlých růží v Růžovém sadu přátelství
a míru v Lidicích. Během koncertu bylo vybráno
od přítomných neuvěřitelných 20 000,- Kč,

které po ukončení Růžového koncertu převzal
zástupce Památníku Lidice Ing. Ančo Marinov.
Ještě jednou upřímně děkujeme touto cestou
všem přítomným „Růžového koncertu”, kteří
darovali Památníku Lidice tento velký finanční
dar na obnovu růží.
www.lidice-memorial.cz
fotografie: žák 9. B. - Ondřej Mravináč
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Poděkování lidickým občanům

V sobotu 9. dubna 2011 se v restauraci Lidická
galerie uskutečnil slavností obřad, který jsme
nazvali „Poděkování lidickým občanům."
Smyslem tohoto svátečního odpoledne, bylo
vyjádření uznání, díků a úcty nejstarším občanům, kteří v minulosti svou prací a nezištnou
činností příspívali k přátelské atmosféře ve vesnici. Protože si uvědomujeme, že život v obci
výraznou měrou ovlivňují a určují právě její obyvatelé. Oceněni pamětním listem obce Lidice

byli: Hana Bušková, Milada Cábová, Věra Čepelová, Zdeňka Čížkovská, Jana Hanzlíková,
Pavel Horešovský, Emilie Chválová, Miloslava
Kalibová, Jiřina Krausová, Helena Malá, František Musel, Metoděj Sehnal, Čestmír Sklenička,
Jaroslava Skleničková, Marta Slavíková, Libuše
Součková, Věra Šobíšková, Marie Šupíková, Jiřina Vachterová, Josef Vaněček a Václav Zelenka.
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Programem profesionálně a s noblesou jemu
vlastní provázel Marek Veselý, který svůj
honorář věnoval ve prospěch nově otevřeného
Mateřského centra Lidičky.
Svým krásným zpěvem nás všechny potěšila
slečna Šárka Fingerhutová a k tanci a poslechu
hrála kapela pana Ladislava Krupičky z
Hostouně ve složení Josef Velc z Buštěhradu a
Ladislav Huml z Lidic. Poděkování za vynikající

občerstvení pro všechny zúčastněné patří
i panu Václavu Krobovi, nájemci restaurace.
Pozvání na naše sváteční odpoledne přijal i pan
Jaroslav Richter, starosta Opočna u Loun se
svými kolegy na oplátku za příjemně strávené
chvíle lidických žen a dětí mezi obyvateli
Opočna v minulých letech.
Zastupitelé obce Lidice
(foto: Bohumil Kučera - zastupitel OÚ)
Došlo po uzávěrece

• Obecní úřad a ZO ČSBS Lidice zvou všechny občany u příležitosti Dne vítězství 8. května 2011
k položení věnce u hrobu lidických mužů. Sraz všech účastníků je v 10.00 hod. před budovou OÚ.
• Veřejné projednávání plánované výstavby Bioplynové stanice na katastru obce Buštěhradu se
koná 5. května 2011 od 16.30 hod. v Sokolovně, přítomni budou zástupci investora MPS
a poslanec pan Úlehla, se kterými můžete o výstavbě bioplynové stanice diskutovat. Starostka
Buštěhradu Jitka Leflerová zve všechny obyvatele přilehlých obcí, kterým není lhostejné životní
prostředí v okolí jejich obce.
• Vážení příznivci MC Lidičky, s potěšením Vám oznamujeme, že jsme zprovoznili internetové
stránky: www.mclidicky.cz., e-mail info@mclidicky.cz. Ve výloze Veřejné knihovny Lidice jsme
vytvořili nástěnku věnovanou našemu mateřskému centru. Za MC Lidičky, Petra Radová
Milí čtenáři, dostává se Vám do rukou první barevné vydání Zpravodaje OÚ Lidice. Veškeré náklady
za vytištění uhradila firma: Doma-je-Doma (www.doma-je-doma.cz)
Zpravodaj Obecního úřadu Lidice. Evidenční číslo: MK ČR E 10562. Vydavatel: Obec Lidice. První číslo vyšlo v srpnu 1995.
Redakce: Obecní úřad, ul. 10. června 1942, čp. 161, 273 54 Lidice, tel. 312 253 083, e-mail: lidice3@volny.cz, oficiální stránky:
http://www.obec-lidice.cz/. Vychází měsíčně. Připravuje: Zdeněk Fous, Veřejná knihovna Lidice, e-mail:
knihovna.lidice@seznam.cz, tel.: 604 929 169. Náklad: 220 výtisků, for. A5,
16 str., barevné vydání. Uzávěrka příštího čísla: 15. 5. 2011. Cena: zdarma. Za původnost a obsahovou správnost ručí autoři
článků. Publikované články nemusí nutně vyjadřovat stanovisko OÚ či OZ Lidice. Redakce si vyhrazuje právo drobných úprav
textu. Před vydáním schvaluje starosta obce.
NEPROŠLO JAZYKOVOU ÚPRAVOU.
Předáno do tisku dne: 26. dubna 2011. Roznášku v obci zajišťují: manželé Skálovi s Barunkou a Tomáškem
či Veronika Kellerová a Monika Vaňhová s Danečkem.
Tisk: A centrum Kladno s r.o., www.acentrum.cz, email: info@acentrum.cz, Na Stráni 2588, 272 01 Kladno,
tel.: 312 256 000, T-mobile: 603 900 001, O2: 606 900 000

