ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Lidice
ročník XV -

číslo 1
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Zastupitelstvo obce Lidice

(zleva) Ing. Monika Vaňhová MBA, Hana Kohoutová, Tomáš Skála,
Miroslav Ramba, Michaela Klapalová, Bohumil Kučera,
Veronika Kellerová.
Vážení spoluobčané,
děkujeme vám za hojnou účast v loňských komunálních volbách a věříme,
že vámi projevenou důvěru nezklameme.

Příjemný, klidný a úspěšný nový rok 2011 prožitý
ve zdraví přejí všem lidickým občanům i občánkům
členové obecního zastupitelstva a zaměstnanci
Obecního úřadu Lidice.
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Černý prapor před budovou Obecního úřadu Lidice oznamoval smutnou zprávu

V neděli 28. listopadu 2010 zesnul dlouholetý
tajemník OÚ Lidice pan Miroslav Čermák.
I přes těžký boj se zákeřnou nemocí se snažil do
posledních chvil dávat své síly k prospěchu naší
obce. Čest jeho památce.
Rodina zesnulého si dovoluje poděkovat všem účastníkům smutečního obřadu za projevenou
účast, za čas a úsilí věnované rozloučení se zesnulým. To vše přes nepřízivé mrazivé počasí. Taktéž děkujeme všem za doručené kondolence. Velmi děkujeme starostce obce paní Veronice Kellerové za sestavení a přednesení velmi emotivního smutečního projevu, který našeho "Míru" připomněl tak, jak jsme jej znali a jak na něj budeme vzpomínat. Poděkování patří i členům MS Orel, kde
měl pan Čermák mnoho dobrých přátel s nimiž strávil nejednu krásnou chvíli a mnoho legrace. Nyní
se rozloučili poslední salvou...
Panu Jiřímu Kapitánovi a celé firmě Jiří Kapitán děkujeme též za citlivý přístup a hlavně profesionalitu, kterou v těžkých podmínkách prokázali.
Helena Čermáková, manželka a Helena Kučerová, dcera s rodinou
Výtvarné dílny v Lidické galerii – 13. listopadu 2010

Při výtvarných dílnách 13. listopadu 2010 v Lidické galerii vzniklo díky šikovným
rukám účastníků hodně malých i menších strašidel, jak se na období potemnělého
listopadu sluší.
http://www.lidice-memorial.cz/
foto: Jan Bor
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Předvánoční výtvarná dílna v Lidické galerii – 11. prosince 2010

lektorky Vlčkové, ale hlavně povídání o Vánocích a Ježíškovi a vyrábění dárků. Děti si domů
odnášely pro své blízké malované kamínky,
(nejenom) vánoční koláže v rámečcích anebo
obrázky ryté do měděného plechu. Obdarovaní
určitě nešetřili slovy chvály a obdivu. Sobotní
výtvarná odpoledne budou pokračovat i
v novém roce a tak se můžete už 15. ledna přijít
podívat i vy. Dílna má název MOJE DLANĚ a
na programu je méně tradiční přístup ke kresbě.
Marie Borová Památník Lidice, foto: Jan Bor

Kdo si našel volnou chvíli v předvánočním spěchu a dorazil na poslední loňskou výtvarnou
dílnu, určitě nelitoval. Vánoční atmosféru vytvořily nejen svíčky a vanilkové rohlíčky od paní
Chcete si vyzkoušet stát se někým jiným?
Dívat se na svět jinýma očima? Ponořit se
do světa fantazie a hrát si s příběhy?
Budeme si společně hrát, učit se
a objevovat, nově získané zkušenosti
a dovednosti uplatníme při tvorbě divadelní
inscenace. Scházíme se jednou týdně, vždy
ve čtvrtek od 14.00 – 15.30 hod.
v prostorách Lidické galerie. Přijďte mezi
nás. Bude se těšit lektorka Lucka Mecová.
Kontakt: Marie Borová,
tel: 312 253 063,739 562 267
e-mail: borova@lidice-memorial.cz
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Krádež sochy z Památníku dětských obětí války - publikováno: 22. 11. 2010

Ukradena byla bronzová socha holčičky o výšce
cca 1 metru, která byla umístěna vpravo v popředí sousoší. Sousoší, znázorňující 82 lidických
dětí, zplynovaných v červenci 1942 v polském
Chelmnu, bylo na pietním území postupně
umístěno v letech 1995 - 2000. Za celou dobu
existence pomníku nebyl na toto emotivní sousoší podniknut žádný vandalský útok ani pokus
o jeho krádež. Paradoxem je, že 16. 11. 2010
uplynulo 21 let od úmrtí jeho autorky, ak. sochařky Marie Uchytilové. Po pachatelích
krádeže Policie ČR intenzivně pátrá…
Adventní zpívání v Lidicích

Když v odpoledních hodinách 30. listopadu
2010 vystoupila skupina dětí ze školního autobusu v Lidicích, vykouklo nad Památníkem Lidice sluníčko z šedých mraků, jakoby se chtělo
zvědavě podívat na klidnou, tichou, zasněženou
pláň a zjistit, zda i tady panuje adventní čas.
V prostoru pod muzeem byla proto dobře vidět
tmavá silueta pomníku zavražděných dětí,
nepřehlédnutelná, choulící se k sobě v záplavě

sněhu a ledu. Právě do těchto míst přišly
družinové děti, aby za přítomnosti rodičů a
významných hostů vzpomněly a symbolicky
oznámily, že začalo adventní období, plné
očekávání, tajných přání i tužeb, patřící
především dětem a lidem dobré vůle.
Tiše zazpívaly několik vánočních písní, koled
a nezapomněly ani na malé slovní taškařice.
Pak zapálily první svíčku na adventním věnci
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a navzdory zlovůli, která se v místě sousoší Červenclovi za veškerou vstřícnost a možnost
před několika dny odehrála, položily kytičku uspořádat vzpomínkové adventní zpívání
na místo, ze kterého odcizil jednu ze soch ma- na tomto významném místě.
lého dítěte, dosud stále neznámý vandal. DěAnna Holeyšovská, vedoucí vychovatelka
kuji řediteli Památníku Lidice JUDr. Milouši
foto: Jaroslav Tauber – Památník Lidice
Poděkování z Památníku Lidice
paní vychovatelky Anny Holeyšovské. Děti
zpívaly lidickým dětem.
Těm, které válku nepřežily i těm, které ji přežily
a přišly v mrazivém odpoledni k sousoší.
Dojemné bylo, že děti přinesly peněžní dar
na obnovu sochy, která byla, před několika
týdny, ze sousoší ukradena.
Odřekly si po několik dní sladkosti a z takto
ušetřených peněz vznikl dar ve výši 1.703,- Kč,
který je projevem vztahu dětí k tomuto místu,
kam se pravidelně se svojí vychovatelkou nebo
rodiči vracejí během celého roku.
Včera (30. listopadu 2010) odpoledne se
Patří jim všem velký dík!
uskutečnil malý adventní koncert u sousoší
JUDr. Milouš Červencl, ředitel PL
lidických dětí, v provedení dětí z družiny při ZŠ
foto: Pavel Horešovský
a MŠ Oty Pavla v Buštěhradě a pod vedením
Adventní dáreček
Dovolte mi, abych se na tomto místě svěřila se kabelku. Kabelku s veškerými běžnými
svou neopatrností, nepozorností, ale i radostnou osobními věcmi - s doklady, mobily, kartami,
zkušeností.
klíči, no prostě se vším.
Je krásný zimní pondělní večer, asi hodina poté, Tímto bych ještě jednou ráda mnohokráte
co jsme se s přítelem Jirkou vrátili domů z práce poděkovala poctivému nálezci, neb já jsem
a večeříme. Kulisu nám při tom dělá televizní v tom šoku nebyla schopná si pro své věci ani
seriál. Najednou Jirkovi zazvoní telefon a on se dojít a osobně jej poznat. Kolik práce by mi dalo
na mě nechápavě podívá a ptá se mě, proč mu vyřizování nových dokladů, klíčů apod. mi došlo
volám?
až během následujících chvil.
Já se na něj usměji a odpovídám, že já mu A děkuji mu nejen za vrácení všech mých věcí,
rozhodně nevolám, co že se mu to zdá. Ale v tu ale především za utvrzení, že ještě na tomto
chvíli ve mně hrkne. Vyskočím od stolu a začnu světě (ba přímo v Lidicích) existují hodní lidé
hledat mobil. A on nikde.
a že můžeme lidem stále důvěřovat.
Jirka si během mého hledání domlouvá schůzku I díky němu jsem mohla prožít pokojný Advent
„s tajemným zachráncem“ na předání. Já (a o následujícím víkendu se v klidu pokochat
přemítám, že jsem asi telefon musela ztratit třeba i krásnou vánoční výstavou v lidické
cestou domů od autobusu. To už Jirka domluvil OÁZE) namísto pobíhání po úřadech.
a já na něj: „Tak co, kde je, co se s mobilem Přála bych i všem ostatním spoluobčanům, aby
stalo? Kdo a kde ho našel?“
podobných pozitivních zkušeností zažili co nejOn mi odpoví, že jsem zapomněla na lidické více.
autobusové zastávce nejenom mobil, ale celou
Michaela Indráková, Lidice
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Rozsvícení vánočního stromu v Lidicích 2010

V pátek 3. prosince 2010 jsme v naší obci již
tradičně společně rozsvítili vánoční stromeček. I
když píši tradičně, trochu netradiční to naše

Junáci z Buštěhradu postavili maketu Betléma s
jesličkami a vánoční hvězdou a děti se mohly
seznámit prostřednictvím postav Marie, Josefa,

rozsvícení bylo. Na schodech s našimi dětmi z
MŠ Lidice zazpívaly koledy i členky Ženského
pěveckého sboru Smetana Kladno. Za krásný
zpěv malá Viktorka Klímová obdarovala malé
zpěváčky lízátkem a poté jsme se všichni za
zvuku zvonečků přesunuli na náměstí, kde

Jezulátka a ostatních, kteří přinesli dary
Ježíškovi, s historií vánoc. Za hlasitého počítání
pana místostarosty Skály a všech přítomných
jsme stromeček rozsvítili, za což patří velký dík
panu Zárubovi, který vše i v hlubokém sněhu
dokonale propojil. Další poděkování patří panu
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pracovnice OÚ paní Holubová a Toulcová
uvařily výborné svařené víno a čaj pro
nejmenší. Další várku horkých nápojů pro nás
uvařil pan Krob, nový nájemce restaurace
Lidická galerie. U vedlejšího stolu nabízela paní
ředitelka školky Soňa Macháčková výrobky
dětí s vánoční tématikou a než se nadála měla
stoleček prázdný. Milí spoluobčané, ve svém
vánočním projevu jsem si přála, abychom se
více setkávali na různých akcích pořádaných
obcí nebo Památníkem Lidice a znovu obnovili
učiteli Červenému, který hudebně doprovodil vesnickou pospolitost, kterou se obec Lidice
Junáky a nás ostatní při sborovém zpěvu vá- dříve pyšnila a v průběhu doby se kamsi
nočních koled. V podloubí u obchodů bylo při- vytratila. Na závěr chci vám všem poděkovat,
pravené občerstvení, které upekly šikovné ruce kteří jste přišli a nenechali se odradit mrazivým
našich občanek paní Dostálové, Fialové, Mi- počasím, že jsme mohli společně strávit
kové, Štrougalové, Novotné, Ilony Svobo- adventní čas. Veronika Kellerová – starostka
dové, Šilhové a paní Vaškové z Oázy Lidice,
foto: Pavel Horešovský, foto: vánočního
která nám přinesla dobré koblížky. Pro zahřátí
stromu a stánku v podloubí : Bára Kučerová
Poděkování
Vážené zastupitelstvo, v pátek 3. prosince večer jsem se zúčastnil rozsvícení vánočního stromu
a musím s radostí konstatovat, že to byl opravdu krásný zážitek a chtěl bych tímto poděkovat všem,
kteří se na něm podíleli.
Pavel Horešovský
Adventní koncert v Glorietu Památníku Lidice – 7. prosince 2010
Nastal čas, kdy opět vstupovala do domovů písní. Díky dětskému pěveckému sboru
vánoční nálada, doprovázena vůní cukroví Sluníčko z 5. ZŠ Kladno, to byl opravdu
a cinkáním rolniček. Čas, kdy dětem jiskřily oči nevšední zážitek, který snad každého
zvědavostí, srdíčka tloukla o trochu rychleji z přítomných zahřál na duši.
nervozitou a do duší vstupoval zvláštní klid.
Na závěr večera byla do prostoru nádvoří
Pro spoustu dospělých byla ale doba adventu promítnuta silueta kostela, který pro Lidice před
poznamenána úklidem, nekonečnými nákupy několika lety navrhl již nežijící Bohumír
a ve shonu často zapomínají na její kouzlo.
Prokůpek. Těm, kteří nemohli být s námi,
Aby se toto kouzlo nevytratilo z našich srdcí, nabízíme alespoň dvě fotografie z krásného
proměnil se Gloriet Památníku Lidice v jakýsi večera.
chrám, ve kterém zaznělo několik adventních
http://www.lidice-memorial.cz/
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Jubilea
Jiřina Vaněčková
8. 1. 82 let
Anežka Jiránková
13. 1. 82 let
Marta Slavíková
18. 1. 81 let
Jarmila Štorková
25. 1. 81 let
Milé jubilantky, přejeme Vám pevné zdraví a hodně osobní spokojenosti ke krásným narozeninám.
Poděkování obecního zastupitelstva
● Vážení spoluobčané, chtěli bychom vám ● Rádi bychom poděkovali i panu Oldřichu
všem, kteří si poctivě uklízíte chodníky před Veselému, který se už mnoho roků dobrovolně
svými nemovitostmi, i když vám to už žádný
zákon neukládá, velmi poděkovat. Vaše pomoc
při loňské i letošní nadílce sněhu je opravdu
velmi důležitá a významná a moc si jí vážíme.
● Děkujeme panu Martinu Hanzlíkovi, který

v Lidicích v minulých letech, i při letošní zimě,
kvalitně pomáhá udržet sjízdnost ulic. Jezdil
s obecním traktorem při návalech sněhu
za každého počasí a podle naléhavé potřeby i
o vánočních svátcích. V sobotu i neděli
a v časných ranních i nočních hodinách.

a nezištně stará o vzhled naší obce. Konkrétně
v ulici Josefa Horáka pravidelně zastřihuje,
stříhá a ořezává větve jehličnanů kolem
chodníku u malého parku. Každou zimu odklízí
sníh na cestě v parčíku, která spojuje ulice
Josefa Horáka a 10. června 1942. Děkujeme.

Poděkování od čtenářů Zpravodaje
Vážený pane Zdeňku, děkuji Vám za vánoční sociálním zázemí. Ale nakonec jsme přece
přání! Jménem svým i našich žáčků Vám chci na něco s dětmi přišli. Po přečtení výzvy
popřát krásné prožití svátků vánočních a k záchraně Růžového parku, jsme před Vánoci
v novém roce 2011, co nejvíce slunečných uspořádali se školním parlamentem sbírku
a pohodových dní!
"Lidická růže" a tak dnes můžeme na účet
Píši Vám až dnes, u příležitosti Štědrého dne, přeposlat 800,- Kč na jednu stromkovou a tři
protože máme pro naše milované Lidice malinký keřové růže.
dárek. Velice nás rozhořčila zpráva Děti jen projevily přání, není-li možnost se pak
o znesvěcení Památníku ukradením sochy zúčastnit výsadby? Tak to je ten malý vánoční
Lidického dítěte.
dárek, snad to pomůže.
Přemýšleli jsme s dětmi jak pomoci, bohužel Také Vám chci poděkovat za úžasnou
jsme jen malou školou a ještě ve složitém spolupráci a pomoc, kterou jste nám poskytl při
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pátrání po příbuzných dvou Lidických žen a návštěvě Lidic. Všichni se těšíme na další spolupráci!
Mějte se moc hezky! Mgr. Šárka Zapalačová a žáci ZŠ Jarošova Havířov-Šumbark
Milý pane Fous: Přijměte srdečný pozdrav a dostává a za něž jsem velmi vděčná. Slibuji, že
vzpomínku z Mexika spolu s přáním příjemných se brzy ozvu podrobněji. Dnes právě odjíždíme
svátků vánočních a úspěšného nového roku, k moři, ke Golfskému zálivu.
hlavně hodně zdraví!! Mockrát Vám děkuji za Srdečně zdraví Vás i Lidice,
veškeré milé pozornosti, kterých se mi od Vás
Vaše Irena Chytrá - Mexiko
Po předávání cen 38. ročníku MDVV Lidice 2010 se našel digifotoaparát v Sao Paulo…
possible to get this camera back home.

To whom it may concern: I hope you can help me out.
Last Sunday (Dec. 12th) I found a camera in Sao
Paulo - Brazil and I was wondering if you know the
people that appear on the pictures. I would like to
return the camera to its owner. I think it would be kind
of difficult if I cannot find it in the next 2 days,
because I will be returning to Mexico on Sunday
and right now I'm in Rio. In fact, it's been kind of hard
to get a reference of the owner because the camera
doesn't have a tag with the owner's information. Let
me say that I had to buy the charger to see the
pictures and then find a reference. Anyway, my only
intention is to return it. Please let me know if it is

Yours sincerely, Carlos Atonal
(V neděli 12. prosince 2010 našel pan Carlos
Atenal ve městě Sao Paulo v Brazílii digitální
fotoaparát. Zakoupil si novou nabíječku, aby
mohl otevřít snímky (viz foto - na fotografii
vpravo stojící chlapec se jmenuje, podle
diplomu, Augusto Diaz Douglas). Z fotografií
poznal, že se jednalo o někoho, kdo si fotil
předávání cen z 38. ročníku Mezinárodní
dětské výtvarné výstavy Lidice 2010. Rád by
fotoaparát majiteli vrátil. Vrací se domů
do Mexika, nyní, kdy psal, byl v Rio de Janero.
Prosí, aby mu dal majitel vědět.
vietod@hotmail.com
P.S. Tato informace byla zveřejněna v našem
Zpravodaji, protože oficiální webové stránky
obce Lidice, které připravuje pan Bohumil
Kučera, se čtou nejen v České republice, ale
i v zahraničí - http://www.obec-lidice.cz/

Informace o záměru vybudovat bioplynovou stanici na katastrálním území Buštěhradu
Vážení spoluobčané, ráda bych vás informovala celévěci zamítavý postoj a svůj postoj vyjádřili i
o záměru MPS Kladno vybudovat bioplynovou občané Buštěhradu v petici, kterou předali
stanici na katastrálním území města vedení města. I my, zastupitelé obce Lidice se
Buštěhradu, směrem na Vrapice. V této připojujeme
k
zastavení
projednávání
bioplynové stanici by se kromě jiného měl předloženého projektu, protože se obáváme
zpracovávat biologicky rozložitelný komunální negativního dopadu na životní prostředí naší
odpad, odpad z pekáren a pivovarů, obce i blízkého okolí. Bližší informace můžete
potravinových konzerv, odpadů z kuchyní a získat na webových stránkách města
jídelen a jateční odpad, celkové množství Buštěhradu www.mestobustehrad.cz nebo k
vstupního materiálu by měl být max. 10.000 nahlédnutí na Obecním úřadu Lidice.
t/rok. Zástupcům předchozího zastupitelstva
byla zprostředkována návštěva vzorové Veronika Kellerová starostka,Tomáš Skála
bioplynové stanice poblíž Tulnu v Rakousku jako místostarosta, Ing. Monika Vaňhová,
referenci na zamýšlenou stavbu. V součastnosti Miroslav Ramba, Hana Kohoutová, Michaela
nově zvolené obecní zastupitelstvo zaujalo k Klapalová, Bohumil Kučera
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Veřejná knihovna Lidice – informuje
● Děkujeme Slávce Kopecké, spisovatelce, kumštu. Zanechal desítky filmových rolí, četné
nakladatelce a sousedce z Lidic za báječný nahrávky v rozhlase a v televizi… K tomu byl
dárek z jejího nakladatelství „Sláfka“, který vynikající vypravěč neuvěřitelných příběhů,
věnovala pro naše čtenáře. Knihy vzpomínek z nichž mnohé zlidověly. Měl vzácnou vlastnost:
na milovaného herce a dobrého člověka, jehož uměl lidi bavit a legraci si dělal hlavně sám ze
chytrý humor byl a stále je přijímaný prostým
sebe. Míra upřímnosti,
lidem stejně tak, jako vzdělanými intelektuály.
s níž vtrhnul poprvé
● SOVÁKOVA KUCHAŘKA ANEB ŽIVOT S
před dvaceti lety na trh
KRÁLEM FÓRU - Jiří Sovák neměl rád metály,
memoárových knížek,
chválu a samochválu
je dosud nepřekonaná.
nesnášel... Ale na
Nepodléhá času, je
jeden svůj titul byl
osvěžující, inspirující hrdý. Titul KRÁL
a vzácná. Výběr ze
„sebraných spisů“ JiFÓRU mu udělil Vladimír Menšík. Já už
řího Sováka je důstojnedám dohromady při
ným připomenutím jeho
jaké to bylo příleži- nedožitých devadesátých narozenin a také
tosti, ale vím jistě, že deseti let, které vloni uplynuly od jeho smrti.
všichni kolem pukali ● Rádi bychom poděkovali při této příležitosti i
smíchy. Jiří Sovák paní
starostce
Veronice
Kellerové
měl
schopnost a jejímu manželu Marku Kellerovi za rychlé
královsky bavit lidi. opravení nefukčního plynového kotle v naší
Uměl obarvit a vyprávět každou historku tak, že knihovně. V pátek 3. prosince 2010, v den
zazářila jako klenot. Měla jsem to štěstí, že jsem rozsvícení vánočního stromu v obci, jsme měli
s ním dlouhá léta pracovala při sepisování jeho otevřeno v knihovně a půjčovali knihy, ale
vzpomínkových knížek. Dnes už dobře vím, že najednou přestalo topit ústřední topení
to byl krásný a plodný čas. Andulka Sováková a v knihovně začalo být chladno. V této chvíli
nám tenkrát nezištně přihrávala - a aby nám přišla do knihovny paní Miloslava Kachlíková a
práce šla radostně od ruky, chopila se kuchyně. když zjistila, co se stalo, tak ihned vyhledala u
Byl to čas i v tomto směru lahodný. Voněl vánočního stromu Veroniku Kellerovou a
rodinnou pohodou, kouzlem vstřícných setkání závadu jí oznámila. Ta nastalou situaci ohlásila
a také skvělým jídlem.
manželu Markovi a on do knihovny přijel a
● SOVÁK A JEHO SPISY ANEB LÉČBA SMÍ- poruchu odstranil, takže bylo vše zachráněné,
CHEM - Originál každým coulem, v profesi i neboť v ten den byl velký mráz. Děkujeme.
v osobním životě. Proslul jako jeden
Hana Vondráčková, Anna Vondráčková,
z posledních bohémů, ale byl vždy zároveň
Zdeněk Fous
nepřehlédnutelný hráč na poli hereckého

PF 2011 – zveme všechny čtenáře do naší knihovny,
od 10. prosince 2010 máme další soubor 108 nových knih
ze Středočeské vědecké knihovny v
Kladně.
Těšíme se na shledanou některý pátek od 16.00 – 18.00 hod.
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Ředitel Památníku Lidice mezi dětmi v družině ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad
Vestibul staré budovy školy je němý svědek soše, jejíž zmizení všechny hodně trápí.
každodenního pulsujícího života, dětských ra- Dočkaly se jich v neformální besedě, která
dostí, veselého pokřikování, zajímavých škol- trvala téměř celou vyučovací hodinu. Dotazy
ních událostí, výstav i neobvyklých setkání dětí ve věku od sedmi do deseti let, kladené bez
a návštěv. Jedna taková, v historii školní družiny jakýchkoliv zábran byly upřímné, dětské, ale
jedinečná a první, se uskutečnila 3. prosince některé až příliš dospěle vážné. Pan ředitel
2010 odpoledne. Přesně ve 13.30 hod., přišel zodpověděl všechny v rychlém sledu

mezi děti ředitel Památníku Lidice JUDr. Milouš a nevynechal ani jeden osobní, který zněl: "Jste
Červencl, společně se svojí asistentkou, paní smutný?" Vychovatelky školní družiny děkují
Renatou Hanzlíkovou. Předal vychovatelkám řediteli Památníku Lidice JUDr. Milouši
a dětem dar za spolupráci v uplynulém období, Červenclovi za dnešní odpoledne, které
který jim zkvalitní práci ve volném čase v příjemné atmosféře přineslo všem žákům
a pomůže při vystoupeních na veřejnosti. Snad kromě hodnotného daru také hodně nových,
právě proto spadla z natěšených, zvědavých kvalitních informací a rozvinulo školní vědomosti
i nedočkavých dětí počáteční tréma. Chtěly i osobní poznání. www.zsbustehrad.cz/druzina/
slyšet odpovědi na spoustu otázek, vztahujících
Anna Holeyšovská - vedoucí vychovatelka
se k historii Lidic, ale především k odcizené
foto: Renata Hanzlíková – Památník Lidice
v sobotu 4. prosince 2010 od 15 hodin byla „Mikulášská“ v OÁZE

I letos, stejně jako v letech minulých, užily si děti "Mikulášskou" v OÁZE v Lidicích.
Ať se hledalo jak se hledalo, zlobidla se nenašla. Alespoň soudě podle faktu, že dárky
dostaly děti všechny a čert měl práce pomálu...
http://www.obec-lidice.cz/
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Ženy, které se jmenují Lidice – Las mujeres que se llaman Lidice

Jmenuji se Lidice Gonzáles Blanco.
Narodila jsem se 14. října 1972 na Kubě
v hlavním městě Havana. Jsem sklářskou
výtvarnicí.
V roce 1989 jsem ukončila studium
na Stavebním a polytechnickém institutu José
Martího.
Od
roku
1990-1995
jsem
spolupracovala při kompletaci a výrobě zařízení
pro projekční zakázky. Katalogy a plakáty
především kubánského umění VANGUARD 90.
Později jsem pracovala v hudebním divadle a
ve filmu. Také při instalaci výstav výrobků
z plastu.
V roce 1999 – jsem odcestovala do Španělska.

Pracovala jsem u firmy IAN MOSH - obchod
a design ve městě Bilbao. Roku 2000 jsem se
vrátila na Kubu. V roce 2002 jsem se zúčastnila
se skupinou vystavujících sklářských výtvarníků
v Národním uměleckoprůmyslovém muzeu
8. Bienále Havana.
Další moje cesta byla v roce 2004 - odcestovala
jsem do Venezuely k práci v divadle Arts
Management. Od roku 2008 žiju v Bolívii
ve městě Cochabamba, (pro bližší informaci
povím, že Cochabamba je hlavním městem
stejnojmenného
departmánu
v
Bolívii.
Rozprostírá se v údolí Cochabamba
pod Andami. Toto krásné místo je třetím
největším bolivijským městem s počtem
608.276 obyvatel. Město je také známé pod
jmény „Město věčného jara“ a „Město zahrad.“)
Ráda bych však chtěla říci, třebaže se nyní
mohu považovat za světoobčanku, přesto jsem
na 100 % Kubánka. Chvílemi také žiji v Chile,
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Argentině, Peru, Ekvádoru a Kolumbii.
V Santiágo de Chile jsem navštívila Lidickou
ulici, byla jsem mile potěšena, když jsem
uviděla její pamětní desku umístěnou
na chodníku. Tato ulice se nachází velmi blízko
k centru města. V Ekvádoru jsem stála na
rovníku. Byla jsem jednou nohou na severní
a druhou na jižní polokouli. Na důkaz posílám
z tohoto místa fotografii. Jsem hrdá na své
křestní jméno Lidice, které mi dali rodiče. Znám
historii vaší obce a velice si vážím toho, že jste
se mi z redakce Zpravodaje ozvali. Ráda bych
se jednou přijela do „své“ obce podívat
a poklonit se u společného hrobu mužů a položit
kytičku u pomníku dětí. Jsem jedna z nich, také
jsem lidické dítě. Zdeňku, děkuji za seznámení
s Tvým synovcem Alešem Kachlíkem, který
studuje prvním rokem na universitě obor design.
Jeho práce jsou velice dobré, gratuluji mu.
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V současné době se zabývám tvorbou při níž
používám speciální barvy na sklo. Tvořím vše
podle vlastních návrhů. Každý kus je jedinečný
originál, protože je ručně malovaný a vzory jsou
rozdílné. Vytvářím výrobky jako jsou svítidla obrazy - vázy - zrcadla - sklo pro stoly ozdobné skleněné dveře - a různé skleněné
přívěsky, apod. Pro lepší seznámení s mou
sklářskou tvorbou přikládám odkaz na své
webové stránky.
http://www.facebook.com/l/a8fdaFZH2Szg6Yl
CNeucyhhUQgw;mandalaslili.blogspot.com/,
http://www.facebook.com/l/a8fdaIH-NmDjDB4LY8vsIV-W-Q;lidice.artelista.com/
Zdeňku, můžeš si, na ukázku pro čtenáře
Zpravodaje, vybrat fotografie, které se Ti budou
líbit.
Pozdravuji a objímám všechny v Lidicích.
Vaše, Lidice Gonzáles Blanco

Ženy, které se jmenují Lidice – Las mujeres que se llaman Lidice
Jmenuji se Lidice Zuniga.
Jsem Mexičanka. Narodila jsem se v Mexiko
City. V hlavním městě Spojených států
mexických (Estados Unidos Mexicanos), tak zní
správný název Mexika, jsem žila do svých
22 let.
Nyní je mi 31 roků a už bydlím ve městě Ciudad
Juárez (Ciudad Juárez je největší město
mexického státu Chihuahua a celého severního
Mexika. Leží na samé hranici s USA. Hranici
tvoří řeka Río Bravo, která dělí Juárez
od texaského města El Paso. V roce 2005 mělo
město 1.300 000 obyvatel a bylo tak sedmým
největším městem Mexika).
Tím, že bydlím na hranici s USA, tak plynule
mluvím jak španělsky, tak anglicky. Vystudovala
jsem střední školu i univerzitu. (Knowledge '05).
Křestní jméno Lidice mi dal můj otec, který četl
o lidické tragédii. Moc se mi toto pojmenování
líbí. Jsem na své jméno patřičně hrdá. V Mexiku
je neobvyklé, ale hezké, je spojováno se
symbolem růže.
O několika ženách jménem Lidice jsem se už
z internetu dozvěděla. Udivilo mne, kolik nás je,

a to nejvíce z USA, Mexika, Kuby, Ekvádoru,
Chile,
Peru
a
dalších,
převážně
latinskoamerických zemí. Také se zajímám
o natáčení českého filmu Lidice.
Zdeňku, jsem ráda, že jsi mne na FB vyhledal
a napsal. Děkuji i za zaslání odkazu na web
Památníku Lidice v anglickém jazyce, kde jsem
se dočetla více z historie i současnosti Lidic.
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Ráda bych se k vám jednou přijela podívat a
uctila tak památku všech zavražděných občanů
a dětí. Neumím si představit, jak ve skutečnosti
vypadá růžový sad, kde je vysazeno 24.000
růží. Znám toto krásné místo díky báječným
fotkám pana Pavla Horešovského.
Děkuji, že jsi mi o autorovi fotografií napsal více.
Proto už o něm vím, že on byl nejmladší lidické
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dítě, které vyhlazení obce německými nacisty
přežilo. Je velice milé, že už je dědečkem čtyř
vnoučat a že s nejmladší Barborou jezdí do Růžového sadu, kde svým fotoaparátem zachycuje
krásu rozkvetlých růží. To je krásné a důstojné
místo na památku Lidic. Děkuji a pozdravuji
všechny.
Saludos, Lidice Zuniga /připravil: Zdeněk Fous

Vánoční koncert a křest sbírky básní "Zájezd do vzpomínek“

Lidické zimní večery 2010 - 2011 jsou ve své
polovině. Ve středu 15. prosince 2010 se
uskutečnil v Lidické galerii vánoční koncert Tria
Siraels doplněný křtem sbírky básní Jan Mikeše
„Zájezd do vzpomínek.“ Přestože celodenní
silné sněžení a tomu odpovídající stav silnic nasvědčoval velkým komplikacím pro přijíždějící
diváky, což se nakonec i potvrdilo a představení
poprvé v historii LZV začalo s 15 minutovým
zpožděním, mohli být ti co nakonec do Lidic dorazili, s průběhem večera spokojeni. Úvodu večera se bravurně ujal známý knihkupec Vráťa

Ebr, který představil návštěvníkům sbírku milostných veršů i mladého autora samotného.
Představení knihy bylo doplněno přednesem
ukázek ze sbírky v mistrném provedení herce
Josefa Somra. A po tomto krátkém úvodu
vstoupily na podium tři krásné nymfy – Jitka
Hosprová, Lada Jirásková a Pavlína Senič, aby
diváky vzápětí vtáhly do předvánoční atmosféry
svými skvělými výkony. Nadšené obecenstvo
ocenilo jejich profesionální a přitom neformální
provedení krásných skladeb starých mistrů,
aby ve finále s podporou obecenstva zahrály
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a zazpívaly pásmo koled ve strhujícím finiši. Byl to krásný večer a závěrečná autogramiáda milou

tečkou za posledním představením Lidických Zimních Večerů roku 2010. www.lidicememorial.cz/
Dětský koncert dobré vůle

- Buštěhradské děti pro obnovu sousoší lidických dětí

Ve středu 22. prosince 2010 se v Lidické galerii
uskutečnil koncert dětí z družiny při
ZŠ Buštěhrad a žáků ZUŠ Buštěhrad.
Zcela zaplněný sál přízemí galerie byl svědkem
nádherného hudebního zážitku, skvělých výkonů účinkujících dětí, které strhávaly diváky
k bouřlivému aplausu. Poděkování patří také

všem pedagogům, kteří koncert s dětmi
připravili. Bývalý kulturní dům obce Lidice tak
byl po delší době opět svědkem toho, že Lidice
žijí! Výtěžek z dobrovolného vstupného ve výši
11.174,- Kč byl účinkujícími věnován na obnovu
bronzové sochy holčičky, která byla z „Pomníku
dětských obětí války“ odcizena v listopadu t.r.
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Děti se tímto činem připojily k dárcům z celé republiky, kteří na obnovu ukradené sochy zasílají
Památníku Lidice peněžní dary. Celková částka na účtu pro obnovu sochy se tak po
koncertu vyšplhala již na 70.914,- Kč.
(http://www.lidice-memorial.cz/)
P F 2011

Pracovníci Památníku Lidice přejí všem
občanům Lidic vše nejlepší
do roku 2011.
JUDr. Milouš Červencl, ředitel
Přehled kulturních představení Památníku Lidice připravovaných v rámci
“Lidických zimních večerů“ - LEDEN 2011
4. 1. 2011 od 18.00 hod. Josef Vejvoda TRIO - jazzový koncert
účinkují: Josef Vejvoda - bicí, Ondřej Kabrna - piano, Ondřej Štajnochr - kontrabas
13. 1. 2011 od 18.00 hod. Křeslo pro Martinu Kociánovou
večerem provází a na flétnu hraje Žofie Vokálková, harfa - Zbyňka Šolcová
20. 1. 2011 od 18.00 hod. Křeslo pro Martina Hilského
hosta uvede ředitel Památníku Lidice, klavír Marcel Javorček
24. 1. 2011 od 18.00 hod. George Gershwin a slavné světové muzikály
účinkují: Pražští koncertní umělci (agentura Lydie)
31. 1. 2011 od 18.00 hod. Křeslo pro Zdeňka Mahlera
večerem provází Robert Tamchyna, klavír Martin Fila
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