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V pondělí 18. října 2010 jsme přivítali naše malé občánky...

Starosta obce, pan Tomáš Skála společně s
místostarostkou paní Veronikou Kellerovou,
tajemníkem
obce
panem
Miroslavem
Čermákem a matrikářkou paní Michaelou
Holubovou oficiálně, v obřadní síní obecního
úřadu, přivítali nejmenší občánky naší obce

a přijali je tak za naše milé plnoprávné
spoluobčany, totiž spoluobčánky.
Jsou to:
Jakub Chaluz, Veronika Davidová, Michael
Robert Nešpor Bellis, Nella Šveinarová
a Marie Mišková
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Přejeme jim šťastné dětství, bezstarostné mládí
a pevné zdraví, prostě vše hezké. Věříme také,
že budou v naší obci spokojení.
Poděkování za milé zpestření "vítání" patří také
dětem z mateřské školky a paní ředitelce
Mgr. Soně Macháčkové. Celou akci sledovali
i dva fotografové, pánové Antonín Nešpor
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a Jaroslav Pergl z Buštěhradu. Fotografům děkujeme za poskytnutí snímků.
text: Bohumil Kučera
převzato: http://www.obec-lidice.cz/

Obecní úřad, zastupitelstvo obce Lidice a Památník Lidice
Vás srdečně zvou na Slavnostní rozsvícení své dobrůtky, můžete už ve čtvrtek 2. prosince,
vánočního stromu v pátek 3. prosince 2010 a to po celý den do kanceláře OÚ nebo v pátek
od 16.30 hodin. Vezměte si s sebou zvonečky 3. prosince přímo k našemu stánku
(či rolničky) a také svíčky.
(tel. 312 253 083).
Sejdeme se před budovou obecního úřadu, kde
bude podáváno svařené víno a dětem čaj a
medové perníčky. Dále zde proběhne krátké
předvánoční pásmo, ve kterém zazpívají: děti
z Mateřské školy Lidice a členky junáckého
oddílu Berušky ze střediska Junák Buštěhrad –
Stráž Lidic. Nakonec půjdeme společně rozsvítit
vánoční strom před Lidickou galerii.
Letos bude ještě další překvapení, živý betlém
a prodejní stánek s výrobky dětí z naší
mateřské školy.
Uvítáme od každého z Vás i něco upečeného
„na zub“, ať koláče, bábovky i na ochutnání
vaše vánoční cukroví. U horkého čaje a svařeného vína bude vhodný čas si spolu pobesedovat. Budete-li chtít pro radost ostatních přinést
Všechny Vás zvou a děkují pořadatelé.
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28. říjen 2010 v Lidicích

Ve čtvrtek 28. října u příležitosti 92. výročí
vzniku samostatného Československého státu
se před budovou Obecního úřadu v Lidicích pod
volně se třepetající státní vlajkou sešla malá
skupinka lidických obyvatel. Tato skupinka
složená především z přeživších lidických žen a
dětí, doplněna o pár „statečných“ občanů, kteří
si vždy najdou na podobnou akci čas, se

přesunula do malého parčíku ke Stromu
republiky – lípě, zasazené zde před 12 lety u
příležitosti 80. výročí.
Po chvilce dorazila i skupinka junáků
z Buštěhradu. Jak je patrné již z názvu střediska
Junáka Buštěhrad „Stráž Lidic“, nejsou jim
Lidice lhostejné. Proto jako každý rok přišla
děvčata z oddílu Berušky pod vedením trojlístku
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VLAĎKA KOUCKÁ, ANETA MÍŠKOVÁ
a KLÁRA NEJEDLÁ, aby zde zazpívaly pár
písniček. Přesně v 10.00 hodin jsem toto setkání
zahájil přivítáním všech přítomných a následně
jsem předal slovo lidické ženě, paní Miloslavě
Kalibové.
Paní Kalibová poutavě vyprávěla o prvních
chvílích před 92 lety nově vzniklého
svobodného státu a připomněla, že mezi
tehdejšími legionáři bylo i 6 lidických občanů.
Po potlesku, který jí právem náležel, vystoupila
již zmíněná děvčata z oddílu Berušky, které
na akordeon doprovázel pan učitel Emil
Červený. Jestli existuje nějaký čestný člen
Junáka Buštěhrad, pak je to právem právě pan
učitel, jelikož nám pokaždé vyjde vstříc
a připraví skvělé vystoupení.
Na kytaru pak doprovázel Ondra Horký z oddílu
Vlci a moje maličkost. Zaznělo pár lidových
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písní včetně ACH SYNKU, SYNKU – oblíbené
skladby prezidenta osvoboditele T.G. Masaryka.
Po skončení hudebního pásma se většina
přítomných přesunula na pietní území. Tam
chlapci z oddílu Zálesáci pomohli donést věnec
věnovaný obcí Lidice a ZO ČSBS Lidice
a následně jej položili k pomníčku lidických
občanů padlých v 1. světové válce.
Rád bych poděkoval všem, kteří si v dnešní
uspěchané době našli ve sváteční den chvilku
času a oslavili tak s námi státní svátek.
Od malička mi táta říkal, buď hrdý na to, že jsi
Čech. V tomto duchu jsem se vždy snažil
vychovávat chlapce v junáckém oddíle a budu

tak činit i u svých dětí. Buďme hrdí, že jsme
Češi a to nejen když vyhrajeme Mistrovství
světa v hokeji…
Tomáš Skála, foto: Pavel Horešovský

Usnesení zastupitelstva obce Lidice č. 1/2010
Na 1. veřejném ustavujícím zasedání zastupitelstva
obce Lidice konaném dne 2.11. 2010, bylo přijato toto
usnesení: 1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a/ veřejnou volbu starosty a místostarosty b/
do funkce starosty Obce Lidice paní Veroniku
Kellerovou nar. 8.12.1969. c/ do funkce místostarosty
Obce Lidice pana Tomáše Skálu nar. 5. 9.1976. d/ do
funkce předsedy kontrolního výboru, inventurní a
likvidační komise pana Miroslava Rambu. e/ do
funkce předsedy finančního výboru pana Bohumila
Kučeru. f/ do funkce předsedy nově zřízené kulturní
komise paní Ing. Moniku Vaňhovou MBA. g/ členové
zastupitelstva budou neuvolněni. h/ odměny členům
zastupitelstva i/ pro všechny členy zastupitelstva
právo užívat závěsného odznaku se státním znakem

České republiky při významných příležitostech a občanských obřadech. j/ uzavření smlouvy Mandátní s
právnickou osobou, PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053,
oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti
podle § 24, odst.1 stavebního zákona, jako výkonným
pořizovatelem, podle § 6, odst. 6, písm. b) stavebního
zákona na pořízení ÚP Lidic. Smlouva bude
doplněna o připomínky JUDr. Krupičkové. k/ výpověď
pana Procházky z nebytových prostor a vypsání
výběrového řízení na nového nájemce. l/ povolení
pokácení vzrostlého smrku panu Václavu Zelenkovi.
m/ zasedání zastupitelstva obce bude každé druhé
pondělí v měsíci od 18.00 hodin. 2. Zastupitelstvo
obce jmenuje: a/ pana Miroslav Rambu zástupcem
obce do VH Mikroregionu Lidického potoka.
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b/ komisi na otevírání obálek ve složení: pan Bohumil
Kučera, paní Michaela Klapalová a paní Hana Kohoutová.
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: a/ platnost
výsledků voleb. b/ poděkování odstupujícím zastupitelům za vykonanou práci. c/ složení Slibu člena
obecního zastupitelstva. d/ úpravu Jednacího řádu
OZ Lidice. e/ ukončení pronájmu nebytových prostor
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s Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje
k 31. 12. 2010. f/ jednání místostarosty v ZŠ Beroun
ohledně neinvestičních nákladů na žáky g/ informaci
starostky obce o výsledku jednání s Letištěm Praha.

V Lidicích 2.11.2010
starostka obce: Veronika Kellerová
místostarosta: Tomáš Skála

Podpořte průběžnou obnovu Růžového sadu v Lidicích
veřejnosti s doplněním jak stromkových, tak keřových růží, jejichž odrůdy jsou uvedeny
na webových stránkách: www.lidice-memorial.
Budeme velice rádi, pokud se rozhodnete podpořit průběžnou obnovu Růžového sadu.
Případnou finanční podporu zasílejte na
číslo účtu: 1334141/0710, var. symbol
1061942 (je nutno uvádět), SWIFT (BIC): CNBACZPP, IBAN: CZ96 0710 0000 0000 0133
4141. Cena jednoho keře se pohybuje podle
odrůdy okolo 100,- Kč, cena stromkové růže
cca 500,- Kč včetně zasazení a dřevěné podPoslední rekonstrukce Růžového sadu proběhla pěry.
před necelými deseti lety, na podzim v roce Do platebního příkazu uveďte ve zprávě
2001 a tak nastává čas, kdy některé z růží pro příjemce jméno dárce nebo název organiztrácí svou krásu a mění tvář celého sadu. zace. Každý dárce bude jmenovitě uveden na
Nejen čas, ale i počasí se negativně podílí na seznamu dárců na webových stránkách Památstavu růží. Během poslední zimy, která byla za- níku Lidice a na tabuli dárců v Růžovém sadu v
tím v historii nového Růžového sadu nejtvrdší, Lidicích.
došlo ke značným ztrátám růží vymrznutím.
Všem dárcům upřímně děkujeme za podporu.
Do budoucna se dá předpokládat, že se ztráty
JUDr. Milouš Červencl - ředitel
růží budou zvětšovat i s jejich stárnutím. Je to
foto: Pavel Horešovský
bohužel realita! Uvítáme proto každou pomoc
Růže pro Lidice
V měsíci říjnu daroval Svaz důchodců České odborného personálu, aby se předešlo jejich
republiky, o.s. Památníku Lidice 10 keřů růží pro vymrznutí. V loňském zimním období totiž došlo
obnovu části Růžového sadu v Lidicích k vymrznutí téměř čtvrtiny z 24.000 růžových
v hodnotě 1.000,- Kč. K akci se připojila i Kraj- keřů, většinou již přestárlých, i když se pracovská rada Svazu důchodců České republiky, o.s. níci Památníku Lidice o Růžový sad velice pečStředočeského kraje a darovala 5 keřů růží livě starají. Darované růže z celého světa i
v hodnotě 500,- Kč. Peníze jsme poukázali na z České republiky mají své dárce evidovány a je
účet Památníku Lidice a při osobním jednání s potěšitelné, že tím symbolicky uctíváme i trvalou
ředitelem Památníku JUDr. Červenclem jsme se památku lidické tragédie z 2. světové války.
dohodli, že vybrané druhy růží budou vysazeny
Hana Němcová
v jarních měsících r. 2011 pod dohledem
předsedkyně KR SDČR, Středočeského kraje
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Veřejná knihovna Lidice – informuje
Milá děvčata i kluci z Lidic a okolí.
Zveme vás do obnoveného čtenářského kroužku Veřejné
knihovny Lidice, který však bude nyní neobvyklý, přímo rarita,
neboť se můžeme setkávat, jak při půjčování knih v knihovně,
tak i kdykoliv po internetu. Bude to kroužek virtuální. Kdo už
umíte psát na počítači, posílat e.maily i prostřednictvím rodičů
či starších sourozenců, můžete se k nám přihlásit na e.mail
adresu naší knihovny: knihovna.lidice@seznam.cz
Kroužek se bude jmenovat KLUBÍČKO, stejně jako před 10
lety, kdy jsme se scházeli v OÁZE. Hezké logo nám v roce
2000 vytvořila dcera paní spisovatelky Slávky Kopecké z Lidic,
výtvarnice Anna Frajtová.
KLUBÍČKO bude uveřejňovat v Lidickém Zpravodaji vaše básničky, obrázky, pohádky, reportáže,
křížovky a jiná psaní. Rovněž tak i digitální fotografie, které sami nafotíte.
Těší se na vás, Hanka Vondráčková a Zdeněk Fous
Památník Lidice chystá zajímavé šachové klání pro děti a mládež

Kateřina Němcová

Anatolij Karpov
Lidická galerie se 22. ledna 2011 otevře mladým šachistům, kteří se budou moci utkat
v simultánní partii s mezinárodní velmistryní
Kateřinou Němcovou.
Kateřina Němcová

je česká šachistka, mistryně České republiky
v kategorii ženy a vicemistryně světa a mistryně
Evropy v kategorii ženy do 18 let.
Historicky první simultánka v Lidicích má přislíbenu záštitu samotného šachového velikána
Anatolije Karpova, který potvrdil svou osobní
účast.
Dětem se tak dostává začátkem příštího roku
opravdu ojedinělá možnost být u toho!
http://www.lidice-memorial.cz/, foto: Internet
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Otázky Hanky Juráskové pro Kateřinu Němcovou
1. Jak a kdy jste se dostala k šachům?
7. Měla jste někdy dojem, že Vás soupeř
K šachům mě přivedli rodiče už jako malou. podcenil jen proto, že jste žena?
Společně mě i moje sourozence učili tahat fi- Určitě, to se stávalo často. Nyní už jsem ale
gurkami a poté pochopit logiku a vedení celé v šachu něco dokázala, tak si soupeři dávají
šachové partie.
větší pozor.
2. Co Vás na této hře baví?
8. Jaký vztah máte k Lidicím?
Šachy jsou velice bohatou hrou. Spousta věcí Lidice jsou pro mě obcí, která nám stále musí
mě na ní baví. Můžu zde tvořit své plány, vy- připomínat válečné zločiny proti lidskosti na nemýšlet zajímavé zápletky nebo se snažit pře- vinných a statečných obyvatelích… Je to histochytračit soupeře. Vždy se pokouším vybrat rické místo, které si zaslouží být stále připomítu lepší variantu, která se mi naskýtá. V tom náno všem generacím. Obdiv zaslouží také objsou šachy velkým přínosem pro život. Všichni čané, kteří vybudovali „nové“ Lidice. Pro mě je
stále hledáme tu lepší variantu. V šachu se velmi působivý příběh lidického faráře Josefa
naprosto můžu odtrhnout od reality a hraji Štemberky, který se mohl smrti vyhnout, ale zůs figurkami. Díky šachům jsem poznala velké stal mezi svými bližními až do konce. Můj
množství skvělých lidí a také se podívala dědeček se velmi dobře znal s prvním nana zajímavá místa ve světě.
rozeným v „nových“ Lidicích a můj pradědeček
3. Bavili Vás šachy odjakživa, nebo jste měla generál Matěj Němec byl legionářem a nasazoněkdy chuť přestat hrát?
val život za svobodný český stát. I legionáři
Šachy mě bavily odjakživa. Jako malou mě ša- i lidé z Lidic svými oběťmi přispěli k tomu, abychová hra velice fascinovala a jelikož jsem i vy- chom měli svobodu dokonalou, neotřesitelnou.
hrávala mistrovství republiky, tak nebyl důvod
ani chuť přestat. Samozřejmě ale kolem 14-15
let přišla doba, kdy jsem chtěla šachy odložit.
Když má člověk nějaké jiné starosti, tak není
lehké na ně při partii přestat myslet. A o to těžší
je ještě hrát dobře.
4. Pamatujete si, kdy jste získala první medaili?To ne, ale pamatuji si na svůj první turnaj.
Bylo to asi v pěti letech a uhrála jsem
si 4.výkonnostní třídu. To byl pro mě obrovský
úspěch. 5. Kterého ocenění si nejvíce ceníte?
Nejvíce si cením titulu Mistryně Evropy v dívkách do 18 let. Velmi milé bylo také oficiální poděkování v Bruselu od Mileny Vicenové, velvyslankyně ČR při EU. Dalším asi stejně důležitým
výsledkem je i druhé místo na Mistrovství světa
do 18 let.
6. Hrajete raději s černými nebo bílými?
Obecně hraji raději bílými. Tím, že bílé figury
začínají, si tak většinou můžu zvolit, kterým
směrem se partie bude ubírat. Jsou ale i soupeři, se kterými raději hraji černými.
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Anketa dětí z Mateřské školy v Lidicích
1. Co si přeješ pod stromeček od Ježíška?

Jakub Štýbr

2. Jak si představuješ Ježíška?

Deniska Maturová

Jakub Štýbr, 6 let 1. Já si přeju kolo a nového robota. 2. Myslím, že má vousy jako Santa Klaus
a kdybych byl soudcem, tak bych nařídil, aby měl bodlinky jako ježek.
Deniska Maturová, 6 let 1. Ježíšek by mi mohl přinést štěňátko. 2. Ježíšek je celý červený.

Kačenka Svobodová

Tereza Procházková

Kačenka Svobodová, 6 let 1. Přeju si od Ježíška panenku a domeček. 2. Má pytel, jezdí
na saních a vozí dárky.
Terezka Procházková, 5 let 1. Chtěla bych chodícího koně, který uveze moje panenky. 2. Ježíšek
má červený kabát, bílé vousy a je hodný.
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Davídek Gallat

Vašík Jaroš, 6 let
1. Byl bych rád, kdybych dostal Mašinku
Tomáše a lego.
2. Já vím, že Ježíšek má červený plášť,
červené tričko a kdybych byl starostou, tak
by měl i červenou bambuli na čepici.

P.S. Vašík Jaroš byl ve dnech fotografování
nemocný a proto zde nemáme jeho
fotografii.

Vašík Jaroš

Šárka Pančáková

Terezka Polívková, 6 let 1. Já bych měla radost z chodícího koně na baterky. 2. Ježíšek má určitě
kabát a čepici, protože je mu zima.
Davídek Gallat, 6 let 1. Já chci taky koně, ale houpacího a dřevěného. 2. Ježíšek je celý bílý.
Šárka Pančáková, 5 let 1. K Vánocům si přeji modelínu, takovou tu hezkou, co se nesmíchává a
jde z ní vyrobit třeba pizza. 2. Ježíšek je celý bílý, má bílé fousy, vlasy i celý oblek.
V pátek 3. listopadu 2010. Anketu s dětmi připravila a doslovně zapsala Veronika Kellerová,
starostka obce, pod dohledem paní ředitelky MŠ Soni Macháčkové, foto: paní ředitelka
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Ženy, které se jmenují Lidice – Las mujeres que se llaman Lidice
Pak jsem v pořadí já. Nejmladší z nás je dcera
mého bratrance, která se už narodila v USA.
Když jsem vyrůstala na Kubě, tak jsem se už
jako dítě dozvídala o tragedii vaší obce po které
nosím jméno. Každý rok jsme se setkávaly
v malé skupině žen a dívek jménem "Lidice.“
Bylo to ještě v Havaně a také jsme se osobně
setkaly se dvěma Lidickými ženami, které přežily koncentrační tábor. S pietou jsme vzpomněly a uctily památku všech, kteří lidickou
tragedii nepřežili.
Jak jsem už napsala, teď žiji v Chile, jsem filmová dokumentaristka a mým cílem je natočit
někdy dokumentární film o Lidicích, a to jen
z mého pohledu. Jedním z mých dalších snů je
navštívit Lidice, doufám, že se mi jednou toto
přání vyplní.
Zdeňku, ještě bych měla pro vás zajímavou
zprávičku, objevila jsem ve městě, kde žiji,
jednu ulici, která se jmenuje Lidická.
V Chile není slovo "Lidice" zcela neznámé. Již
17. října 1944
Radnice města Santiaga
rozhodla o otevření malé ulice - „pasáže“
Jmenuji se Lidice Pérez López a narodila jsem v samotném centru hlavního města a přidělení
se 9. května v Havaně. Je mi 37 let. Vystudo- jí jména Lidice. Na chodníku je umístěna
vala jsem střední školu Antonio Guiteras - pamětní deska, jejíž text všem kolemjdoucím
Cuba. V roce 1998 jsem ukončila vysokou školu objasňuje význam tohoto krátkého slova Lidice.
INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE DE CUBA
ISA. Jsem vdaná. Můj manžel se jmenuje Yoel
Vera. Nyní bydlím v Chile ve městě Santiago.
Jsem zaměstnaná jako filmová dokumentaristka
u CENFOTO/Chile.
V této chvíli se vám mohu pochlubit se zajímavým příběhem ohledně mého jména Lidice.
V naší rodině jsme celkem tři Lidice. Moje teta,
která se narodila v roce 1942, (rok vyhlazení
obce Lidice), se jmenuje Lidice Cardounell a je
Kubánka, stejně jako já. Ale žije v USA
ve městě Jersey City ve státě New Jersey. Ona
stále sní o tom, že by se ráda podívala do Lidic.
Jméno jí dali můj děda s babičkou v odezvě
Saludos, Lidice Pérez López
na celosvětového hnutí „Lidice budou žít!“
Santiago de Chile – 20. 11. 2010
(Lidice shall live! španělsky !Lidice vivirá!).
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Angličtina se školní družinou v Buštěhradě a také v Lidicích
už veškerý ostych dětí ztratil. Zjistily mnohé
informace o panu Barend de Geus, protože
otázky přímo pršely: "Máte děti? Máte velký byt
nebo dům? Co rád jíte a pijete? Máte nějaké
koníčky a zvířecí miláčky? Máte v České
republice
hodně
přátel?..."
Největším
překvapením bylo i anglické vtipkování, o které
se pokusila a velice dobře zvládla děvčata
z pátého ročníku - Evička a Natálka. Rozloučení
s hostem se konalo v Lidické galerii při prohlídce
Mezinárodní
dětské
výtvarné
výstavy.
Tam všichni se zájmem shlédli nejen vystavená
Skupinka dětí se zájmem o anglický jazyk díla, ale i videofilm, na kterém letošní nejmladší
přivítala 23.10. 2010 krátce po třinácté hodině čínský medailista, čtyřletý Lau, maloval své
ve staré budově školy pana Barend de Geus, obrazy.
historika z Holandska, který se zajímá Milé odpoledne se poněkud protáhlo, a tak se
o minulost naší země. Děti se v anglickém poslední ze zúčastněných vraceli domů
jazyce nejprve představily, potom provedly hosta až kolem půl páté odpoledne. Určitě jim
školou, hovořily o jejím stáří, pěkných učebnách, ale zůstanou v paměti zajímavé chvíle a první
vyučovacích předmětech i kamarádech. Pak se zkušenosti získané při rozhovorech v angličtině.
mluvená angličtina přesunula ze školy
do Památníku Lidice. Provázení známým
místem začalo v dosud stále vonícím Růžovém
sadu, kde všichni zjistili, že jejich host má velmi
blízký vztah ke květinám.
Následovala cesta k sousoší dětí a hrobu
lidických mužů. Děti ve věku od devíti
do dvanácti let vytvořily pracovní skupinu
a usilovně lovily v paměti jednoduché věty
i známá anglická slova, která by se dala použít
při konverzaci. Chtěly co nejvíce přiblížit místo,
Anna Holeyšovská, vedoucí vychovatelka ŠD
kterým se procházelo. Někdy z toho byl trošku
ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad
zmatek, ale nejdůležitější informace byly
http://www.zsbustehrad.cz/druzina/akce/
úspěšně předány. Při cestě do Lidické galerie se
Přehled kulturních představení Památníku Lidice připravovaných v rámci
“Lidických zimních večerů“ - PROSINEC 2010
Čtvrtek - 2. 12 2010 od 1100 hod.
Středa - 15. 12. 2010 od 1800 hod.
Nebe nad námi – literární pořad
Vánoční koncert Trio Siraels
účinkují Táňa Fischerová a Jana Rychterová
účinkují: Pavlína Senič - soprán, Lada JirásÚterý - 7. 12. 2010 od 1700 hod.
ková - klavír, Jitka Hosprová - viola. Součástí
Adventní koncert u glorietu v rámci
koncertu bude křest sbírky poezie Honzy Mikeše „Zájezd do vzpomínek“. Ukázky recituje
"Lidických zimních večerů“
účinkuje: DPS Sluníčko z 5. ZŠ Kladno
Josef Somr.
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LIONS CLUB PRAHA HARTIG sázel 2 lípy v Památníku Lidice

V sobotu 6. listopadu 2010 v dopoledních
hodinách přijela organizace LIONS CLUB
PRAHA - HARTIG do Památníku Lidice zasadit
dvě lípy. V čele delegace za LIONS CLUB
PRAHA - HARTIG byl Mgr. Hassan Ezzeddine –

prezident LC Praha - Hartig s chotí a dětmi
a dalšími členy LC Praha - Hartig. Za Obecní
úřad Lidice se akce zúčastnila starostka obce
paní Veronika Kellerová a za Památník Lidice
Ing. Ančo Marinov.
foto: A. Marinov – PL

Delegace z lotyšského Audrini v Lidicích
Delegace z města Audrini a Rezeknenského seminář s promítáním dokumentárních filmů
kraje z Lotyšska navštívila ve dnech 9. - 11. a předvedli návštěvníkům ukázky lotyšské
listopadu 2010 Lidice. Audrini bylo za druhé národní kuchyně. Během své třídenní návštěvy
světové války postiženo podobně jako obec navštívila lotyšská delegace postupně Památník
Lidice. Návštěva se uskutečnila při příležitosti Vojna, KP Lety u Písku a NKP Ležáky.
zahájení výstavy pojednávající o tragédii Delegace byla na svých cestách přijata starosty
v Audrini. Hosté symbolicky zasadili čtyři růže obcí v Lidicích, Letech, Miřeticích, primátorem
v Růžovém sadu a zasypali je prstí z válečného Kladna a velvyslancem Lotyšska v Praze.
popraviště audrinských obyvatel. Následně si Představitelé Audrini projevili upřímný zájem
prohlédli lidické muzeum, uskutečnili odborný na těsnější budoucí spolupráci s Lidicemi.
Hosté ze Stoke-on-Trent
návštívili v pátek 12. listopadu 2010 vernisáž lékaře působícího dlouhá léta právě v tomto
výstavy u příležitosti 111. výročí narození, anglickém městě. Důvodem návštěvy byla
čestného občana Lidic, Sira Barnetta Strosse, i budoucí spolupráce města Stoke-on-Trent
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svého pobytu v České republice přijata starostkou obce Lidice Veronikou Kellerovou, místosta-
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rostou Tomášem Skálou, ředitelem Památníku
Lidice JUDr. Miloušem Červenclem a Mgr. Ivonou Kasalickou i primátorem Kladna Ing. Danem Jiránkem. htt:www.lidice-memorial.cz

foto vlevo: Radní městské rady ze Stoke-on-Trent paní Hazel Lyth. foto vpravo: Dárek od pana
Alana Gerrarda do Památníku Lidice převzal ředitel PL JUDr. Milouš Červencl. Výtvarná
práce Sida Kirkhama bude částí sbírky Lidice, kterou v roce 1966 založil Sir Barnett Stross.
Rád bych chtěl touto cestou mnohokrát poděkovat panu Miloši Žákovi z Třebechovic, který obci Lidice věnoval obraz malíře
Pilnera, zobrazující obec Lidice v roce 1942
před vyhlazením nacisty. Pan Žák tento obraz předal v den státního svátku u příležitosti oslav 92. výročí vzniku samostatného
Československa 28. října 2010.
Za obec Lidice uctivě děkuje
Tomáš Skála, místostarosta obce Lidice
Pietní vzpomínka u radnice v Berlíně-Reinickendorf na oběti týrání a zejména na oběti z Lidic
Bylo mi ctí zúčastnit se pietních akcí k uctění české delegace se členy „ Pracovního kruhu
památky obětem Lidic, holocaustu a německého politického vzdělávání minulost, budoucnost.“
nacizmu. Při této příležitosti musím poděkovat Milým hostem večera byl vyslanecký rada vel„Pracovnímu kruhu politického vzdělávání mi- vyslanectví České republiky Dr. Milan Čoupek
nulost, budoucnost“ z Berlína a obzvláště jeho s chotí.
předsedovi Helmutu Walzovi.
Pro mne osobně velmi příjemným překvapením
Byl jsem při této příležitostí poctěn poznat de- bylo vystupování delegace z Lidic. Vysoce
legaci z Lidic včele s paní starostkou Veronikou oceňuji znalosti němčiny jak paní Šupíkové, tak
Kellerovou, místostarostou panem Tomášem paní Kellerové a pana Skály. Podle mého
Skálou a především paní Marii Šupíkovou, názoru tito lidé zanechali v Berlíně velmi dobrý
jednou z posledních žijících pamětnic lidické dojem a byli skutečně více než důstojnými
tragédie. V předvečer pietní vzpomínky dne zástupci obce, která se tak nezapomenutelně
8. listopadu došlo k neformálnímu setkání naší zapsala do tragické historie naší země.
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V úterý 9. listopadu 2010 jsme byli všichni přijati
na radnici berlínské čtvrti Reinickendorf,
starostou
panem
Frankem
Balzerem.
Vzpomínková akce probíhala v důstojném
prostředí s vojenskými poctami.
Mimo české delegace, zde byli přítomni zástupci
různých složek, včetně zástupkyně českého
velvyslanectví paní Grocholové, a také školy
„Berthy von Sutter a Gustav FreytagOberschule“ z Berlína, jejichž žáci a studenti se
každoročně zúčastňují červnové pietní vzpo-
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mínky v Lidicích. Večer, který přesně před 72
lety Křišťálovou nocí předznamenal příští hrůzy
nacizmu, jsme se zúčastnili vzpomínkového večera v „Židovské obci“ v Berlíně. Stěžejním projevem večera bylo vystoupení berlínského starosty Klause Vowereita a berlínského rabína.
Zvláště starosta Vowereit přiznal zodpovědnost
Německa za nacizmus, s tím, že se to již nikdy
nesmí opakovat. „Již nikdy Lidice!“
Bohumil Řeřicha, předseda české části
Kruhu přátel česko-německého porozumění
Lidičtí v Ravensbrücku
popel z pecí táborového krematoria. Než
vstoupíte do samotného tábora, procházíte
kolem budov, kde byli ubytováni dozorci. Když
v červnu 1942 přicházely Lidické ženy, viděly
ty upravené domky se záclonkami, údajně
si pomyslely, tam na nás jistě čekají naše děti.
Nestalo se tak, o chvilku později prošly bránou
s nápisem „Arbeit macht frei“ a ocitly se tak
na místě, odkud se jich vrátilo pouze 143.
Položili jsme kytice a zapálili svíčky u pecí
v krematoriu, u zdi s nápisem Tschechoslovakei
Ve středu 10. listopadu 2010 jsme se při návratu a u sochy na břehu jezera, která je věnována
z návštěvy Berlína zastavili v místě, kde stával všem obětem tohoto koncentráku. Byl jsem
koncentrační tábor Ravensbrück. Měli jsme zde zde poprvé, toto místo na mne velice emotivně
domluvenou průvodkyni, která nás areálem bý- zapůsobilo, obzvláště když jsem viděl slzy
valého koncentráku provedla.
na tvářích obou mých společnic. Paní Šupíková
Při příjezdu jsme spatřili nejprve krásné jezero, mi říkala, nejvíc to na tebe dolehne až doma.
ovšem krásné se nám přestalo zdát v okamžiku, Měla pravdu, když jsem po třech dnech
kdy nám paní Šupíková řekla, že z výpovědí strávených v Německu dorazil domů, přivítala
lidických žen, které zde byly také uvězněny, mě naše Barborka s otevřenou náručí
je patrné, že právě do tohoto jezera byl sypán a se slovy:
„Ahoj tatínku, ty už si doma?“
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Jen hrstka lidických žen měla to štěstí, že se shledala se svými milovanými. Pevně věřím, že se nikdy podobný osud Lidických žen a dětí již nebude opakovat…
Tomáš Skála, místostarosta
OÚ informuje
Obecní zastupitelstvo schválilo na svém zasedání dne 21. 9. 2010 příspěvek z rozpočtu obce
na dovoz obědů pro starší nebo nemohoucí občany v ceně 135,- Kč za osobu a měsíc. Dovoz
zajišťuje DPS Buštěhrad, případné dotazy zodpoví ředitelka DPS Buštěhrad paní Šumná tel.
312 250 280, 312 250 003 nebo paní starostka Kellerová tel. 312 253 083.
Jubilea
Stanislav Vyhlídka 19. 12. 80 let
Jaroslav Řečínský 26. 12. 85 let
Miloslava Kalibová 29. 12. 88 let
Milí jubilanti, ke krásným narozeninám vám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti
Poděkování
● Dne 17.10. 2010 zemřela naše maminka paní a odpovědnost, a děláte to skvěle, s energií
Anna Šíchová. Chtěli bychom touto cestou po- a Vaší profesionalitou. S úctou a poděkováním
děkovat OÚ Lidice, Památníku Lidice, organi- za krásný včerejší večer.
zaci Českého svazu bojovníků za svobodu
manželé Klánovi – V Plzni 27. října 2010
a všem občanům Lidic za projevy soustrasti ● Vážená redakce Lidického Zpravodaje i pane
a květinové dary.
Zdeňku Fousi. Trochu se zpožděním, ale přesto
rodina Koreckých, Ladislav Šícha odpovídám, abych vám všem poděkovala
a rodina Prágrova za zaslání elektronického Zpravodaje OÚ Lidice
● Vážení, rádi bychom Vám všem poděkovali - listopad 2010.
za vřelé přivítání našeho syna Michaela na ví- Třebaže neumím dobře česky, přesto se mi vytání občánků dne 18. října 2010 a za krásné dání líbilo, zaujaly mne barevné fotografie
k jednotlivým
článkům.
Nadchly
mne
upomínkové dárečky i květinu.
manželé Nešpor Bellis i stránky 6 a 7 s titulkem: „Ženy, které se jme● Vážený pane, řediteli M. Červencle, děkujeme nují Lidice.“ Přála bych si, aby moje pozdravy
ciziny,
potěšily
i
čtenáře
za další z nádherných Lidických zimních večerů. z daleké
z
Lidic.
Dnes,
co
vám
píši,
tak
v
mém
městě
Přenést vynikající kulturní, herecká a hudební
očekáváme
hurikán,
což
u
vás
asi
neznáte.
vystoupení do Lidic, a vytvořit tak kouzelné, komorní divadélko v Lidické galerii, byl od Vás Ještě vám chci poděkovat za krásné fotografie
úžasný nápad, s již několikaletou tradicí. Vče- z Lidic od pana Pavla Horešovského, které jste
rejší večer a představení "Kulhavý poutník" byl uveřejnili na facebooku. Un gran abrazo,
Lidice Romero Amondaray
další umělecký skvost - zamyšlení nad přírodou
Santiago
de Cuba, 4.11.2010, 22:53
a lidstvím, protkané krásnými slovy. Vážíme si
●
Děkuji
ZO
ČSBS
Lidice
za gratulaci, květiny
umění, a zde se umění řeči snoubilo s uměním
a
dárek
k
mému
výročí
90
narozenin předané
myšlenky a hudby. Po představení jsem viděla,
paní
Janou
Hanzlíkovou
a
Libuší
Součkovou.
jak lidé září, jak skvěle bylo panu Otakaru
Irene Fišerová
Brouskovi rozumět, ta jeho řeč, ty myšlenky po- Děkuji za milou návštěvu.
řadu, úžasné. Lidé byli stejně jako my obrovsky ● V srpnovém Zpravodaji 2010 vyšlo milé ponadšeni. Pro nás jsou "Lidické zimní večery" děkování paní Renaty Koukalové za svatební
chvíle duševní pohody a velkého obohacení. obřad novomanželům Horešovským.
Krásné okamžiky. Zprostředkovat taková před- Dále však paní Koukalová sděluje nepěkné
stavení, zajistit účinkující, aby vše vyšlo dojmy z restaurace Lidická Galerie. V té době
a všichni byli potěšeni, je velká práce ji provozoval pan Karel Zvelebil. Kdo ví, třeba ta
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„reklama“ sehrála nějakou roli a tento pán dostal
krátce na to z Lidické Galerie výpověď. Bohudík! V září t.r. jsme se v lidickém Růžovém sadu
s manželem brali a zmíněný člověk nám nabídl
hostinu
ve
své
další
provozovně
ve Středoklukách. Nebyl schopen splnit nic,
co nasliboval, nezajistil dokonce ani personál.
Vše jsme si museli, den předem, připravit sami.

Zkazit nám svatební den se mu jen díky obsluze
v improvizovaném složení a dobrému kuchaři
nepovedlo. Jeho jednání v den svatby potom
překročilo všechny meze hulvátství a arogance.
Radíme párům, které se budou v budoucnu brát
a dostanou kontakt na tohoto člověka, aby
po přečtení tohoto článku od svého úmyslu, využít služeb pana Zvelebila, rychle upustily.
manželé Mrázkovi
Poděkování z redakce Lidického Zpravodaje
Děkujeme všem, kteří do Zpravodaje OÚ Lidice Za krásné fotografie patří dík Pavlu Horešovv letošním roce přispívali zajímavými články. skému, Bohumilu Kučerovi, Ing. Čestmíru
Marku
Veselému,
vychovatelce
ŠD Skleničkovi, Aleši Kachlíkovi, Ing. Ančo Mav Buštěhradě Anně Holeyšovské, učitelce rinovi, Jaroslavu Tauberovi z PL, Haně
z Havířova Šárce Zapalačové, JUDr. Milouši Gajdové z Hostouně, Ing. Jitce Pečové, RoČervenclovi, Ivoně Kasalické, Marii Borové, bertu Božovskému z Kladenského deníku,
Haně Juráskové, Renatě Hanzlíkové, Petře
Bc. Stanislavu Pítrovi předsedovi ZO ČSBS
Sedláčkové i všem pracovníkům Památníku Kladno, Ing. Zdeňku Holickému, Janu Borovi
Lidice, JUDr. Josefu Klímovi, Tomáši Ská- ze Hřebče, Antonínu Nešporovi st.
lovi, Miroslavu Rambovi, Veronice Kellerové a Jaroslavu Perglovi z Buštěhradu. Poděkoa dalším pracovníkům obecního úřadu, Milo- vání patří i manželům Kateřině a Tomáši Skáslavě Kalibové, Bohumilu Řeřichovi, předse- lovým, kteří zajišťovali vyzvedávání výtisků v
dovi české části Kruhu přátel česko-německého tiskárně a následně ho s dcerou Baruškou rozporozumění, spisovateli Přemyslu Veverkovi, nášeli po obci. Rovněž roznášku zajišťovali paní
Zdence Kotkové (Muselové) z Liberce, vycho- Helena Čermáková s vnoučkem Matějem Kuvatelce ŠD v ZŠ Liptál na Valašsku, Petře čerou a také Veronika Kellerová. Velký dík
Pilné, Ireně Chytré z Mexika, Ing. Janě Wich- patří paní Ing. Jitce Müllerové z Buštěhradu,
sové a Libuši Doušové z OÁZY, Pavlu Kach- pracovnici Památníku Lidice, která nám pomálíkovi z Opavy, básníku Janu Mikešovi, Mgr. hala před každým výtiskem s vyhledáváním
Evě Armeanové z Československé obce legio- různých chybiček a překlepů. Budeme se těšit
nářské, Vlaďce Koucké ze střediska Junáku s vámi na další spolupráci i zajímavé zprávy
Buštěhrad – Stráž Lidic, žáku Davidu Zikmun- a informace pro naše čtenáře. Zároveň mezi
dovi z Mimoňě, Haně Němcové ze Svazu dů- námi uvítáme i nové dopisovatele, kteří čtenáchodců ČR, ředitelce MŠ Soně Macháčkové, řům poskytnou pozoruhodné příspěvky, které
Aleně Krausové z Ústí nad Labem, Báře Ku- rádi otiskneme. Přejeme Vám i naším čtenářům
čerové, Filipu Žáčkovi, předsedovi Iniciativy hezké vánoční svátky a vše dobré v roce 2011.
pro podporu vypálených obcí, o.s.
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