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Jarošáci na natáčení válečného dramatu Lidice…

...konečně, dnes je dlouho očekávané datum
středa 15. září 2010 a my, žáci ZŠ Jarošova
v Havířově-Šumbarku s Mgr. Šárkou Zapalačovou, nasedáme do vlaku. Vůbec nevadí,
že jsme vstávali kolem čtvrté hodiny ranní,
očekávání hodin příštích je veliké, protože
naším cílem je vesnička Chcebuz
na Litoměřicku, jedno z míst natáčení válečného dramatu Lidice.
Žáci v rámci našeho školního projektu “Lidice… školní kronika vypráví“ pátrali
po Lidických ženách, které před půl stoletím

navštívily naši školu. Za pomoci redaktora
Zpravodaje OÚ Lidice pana Zdeňka Fouse
se nám podařilo nejen navázat kontakt
s příbuznými těchto žen, ale uskutečnilo
se nezapomenutelné setkání s panem Antonínem Nešporem a Markem Veselým
v Památníku Lidice. V hodinách dějepisu
si starší žáci pak samostatně připravili referáty a prezentace zachycující historická fakta
a okolnosti této tragické události
a přibližující historické i současné Lidice.
Z žákovských prací vyzařuje cit a úcta
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ke všem nevinným obětem války. Děti dějepisného kroužku realizovaly výstavu k Lidické
tragédii, doprovázející i dětské výtvarné práce
s touto tematikou.
A dnes se jedeme podívat do filmové vesnice
Lidice a přemýšlíme, zdali bude odpovídat
tomu, jak ji známe z historických fotografií
a z vyprávění pamětníků. Konečně náš cíl a my
se vítáme s tiskovou mluvčí filmu Soňou Polonyiovou, která pro nás připravila, což jsme v této
chvíli netušili, velmi zajímavý den s filmovým
štábem. Asi se ptáte, jak jsme se mohli natáčení
zúčastnit? Naše paní učitelka nás přihlásila
do soutěže a usmálo se na nás štěstí
při losování o možnost této exkurze.
Na místě nás čeká filmový štáb s producentem
filmu Adamem Dvořákem a my se seznamujeme s průběhem natáčení filmu i se zajíma-

vyhořelá tichá vesnice, ale i když je „jen“ filmová
neubráníme se emocím. Je to pro nás velmi
silný prožitek, který je umocněn i zhlédnutím
natáčení dramatických událostí této tragédie.
Rovněž setkání a malá autogramiáda s paní
Zuzanou Bydžovskou, představitelkou jedné
z hlavních rolí, v nás zanechává
nezapomenutelný zážitek, který určitě vždy
vyvolá pohled na společnou fotografii, ke které
nás sama pobídla.
Ano fotografie, fotografujeme všichni a všechno,
nic nechceme zapomenout, ale hlavně vše
dokumentujeme i pro naše kamarády ve škole.
Pár slov, autogram a fotografování, to je
kratičké zastavení s režisérem filmu panem
Petrem Nikolaevem. Mnohem delší je povídání
s hercem Ondřejem Novákem.
Návštěva maskérny, tak to je něco! Někteří

vostmi kolem něj. Na filmovém „place“ jsme
se vrátili do Lidic tragického roku 1942.
Přicházíme k Horákovu statku, kolem nás je

z nás neunikli, i naše paní učitelka, šikovným
rukám maskéra filmu a proměnili jsme se, jak to
nejlépe definovat, asi ve rváče, nakonec i prů-
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vodčí ve vlaku byl v úžasu, když před sebou viděl děvče s kulkou v čele! Komparsisty – německé vojáky žádáme, aby nám „půjčili“ své
zbraně, prohlížíme si jejich uniformy a vojenské
znaky. Viděli jsme toho mnoho a zážitků máme
ještě více. Ale málem bychom zapomněli, pane
kuchaři, chutnalo nám na place!
Čas neúprosně plyne, ještě poslední snímky
a vracíme se domů. Ve vlaku si vzájemně
říkáme své dojmy a prožitky, je to v nás…

strana 3

A sice jsme už to všem členům filmového štábu
říkali při loučení, ale ještě jednou jen jedním
slovem: „DĚKUJEME!“
Mějte se v Lidicích moc hezky.
Žáci ZŠ Jarošova v Havířově-Šumbarku
a Mgr. Šárka Zapalačová (foto: Š. Zapalačová)
P. S: Lidický zpravodaj s dětmi ve škole pilně
čteme, děti se na něj samy ptají, takže chci
jménem svým i dětí poděkovat, že nám jej
v předstihu posíláte.

O víkendu malují v Lidické galerii děti
a otisknout na papír. Inspirací jim samozřejmě
byly barvy podzimní přírody. Kromě barevných
stromů vznikly i abstraktní tisky.
Malíř se zkrátka probudil v každém účastníkovi
a bylo to vidět nejenom na pracovním oblečení,
ale u některých malířů i na obličeji.
Příští měsíc si mohou přijít zkusit tvořit
pro změnu strašidla i strašidýlka pomocí
vytrhávání, stříhání a lepení třeba i Vaše děti.
Budeme se na Vás těšit v sobotu 13. listopadu
od 14 hodin v Lidické galerii.
Marie Borová - Památník Lidice, foto: Jan Bor
V Lidické galerii se výtvarné umění nejenom
vystavuje, ale také tam vzniká. Jednou měsíčně
se zde konají víkendové výtvarné dílny pro děti,
na kterých si malí návštěvníci mohou vyzkoušet
různé výtvarné techniky.
Při první poprázdninové dílně, která proběhla
9. října, vznikaly pomocí razítkování a tiskání
obrázky na téma barevného podzimu.
Děti ve školním věku, ale i mladší, pracovaly
s vlastnoručně vyrobenými razítky z provázků,
houbiček na nádobí, hadříků a takřka ze všeho,
co se dalo namočit do temperové barvy
Další termíny víkendových výtvarných dílen v Lidické galerii
13. listopad 2010 - Strašidla a strašidýlka - vytrhávání, stříhání, lepení.
11. prosinec 2010 - Komu uděláme radost? - povídání o Vánocích a výroba drobných dárků.
8. leden 2011 Moje dlaně - méně tradiční přístup ke kresbě.
Dílny probíhají od 14.00 do 15.30 hod. v budově Lidické galerie.
Poplatek za dílnu je 20,- Kč.
Vzhledem k omezenému počtu míst rezervujte na: edu@lidice-memorial.cz,
tel. M. Borová: 312 253 063, 739 562 267
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Podzimní výlet do Lidic

Ve čtvrtek 23. 9. 2010 v 5:08 středoevropského
letního času vstoupilo Slunce do znamení Vah
a nastala podzimní rovnodennost. Skupina dětí,
složená ze zástupců všech oddělení, prožila
první podzimní den plný slunečních paprsků

náramně díky kvalitní péči zkušených zahradníků. Pak následovala cesta k fontáně a dál,
až ke stromu, který byl do Lidic darován dětmi
z daleké Moravy. "Ptáčci z keramiky na jeho
kmeni mu jistě tajně zpívají některou oblíbenou

a modré oblohy v Památníku Lidice a v Lidicích.
Děti chodí do Lidic několikrát do roka, přesto
byla jejich dnešní návštěva opět jiná. První
kroky je zavedly do Růžového sadu. V záplavě
krásných a vonících růží si našly ty své, které
vysadily na podzim loňského roku. Daří se jim

písničku, proto je tak pěkný." Řekla nejmladší
Nikolka z první třídy. Za chvíli všichni stáli
před nejdůležitějším cílem výletu – Sousoším
dětí - od sochařky Marie Uchytilové. Okolí bylo
bez návštěvníků a turistů, naši skupinu
doprovázela pouze jediná maminka s miminkem
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v kočárku. Možná proto se děti posadily bez zá- si ještě děti na tomto místě přály. Odpověď
bran do trávy před sochy a dlouze si prohlížely sedmiletého Matýska a Natálky byla téměř
jejich smutné tváře. Pak jen tak, bez přípravy shodná: "Kdyby tak ty sochy mohly obživnout
a obav, co tomu řeknou přihlížející návštěvníci a jít si s námi hrát...“ Cesta do školy byla
nebo hosté, zazpívaly úryvky z pěti lidových spojená s nejrůznějším povídáním, návštěvou
písniček. Jakoby chtěly povědět těm, co je sly- krásného dětského hřiště v Lidicích, ale
šet nemohou, že už opět začala škola a dnes je i hlazením pejska Lucinky, která bydlí tamtéž.
krásný, první podzimní den. Následovala Podzim je tady a děti se těší na jeho další dny.
pochvala pro všechny, ale bylo nutné pomýšlet Děkuji mamince Terezky, paní Chalupové,
na zpáteční cestu. Nezbývalo, než zapálit za milý doprovod během celého výletu.
vyhaslé svíčky, položit kytičku, dokonce i
Anna Holeyšovská
obrázky
od
prvňáčků,
kteří
chodí (foto: 1, 2 pí Chalupová, 3, 4, 5, 6, autorka textu
do školy pouhé tři týdny. Zazněla otázka, co by
převzato: www.zsbustehrad.cz/druzina)
Současný stav růží v Růžovém sadu v Lidicích
architektonického však není možné rozšiřovat
stávající plochy záhonů růží a kapacita záhonů
pro darované růže je již vyčerpaná. Během
poslední zimy, která byla zatím v historii nového
Růžového sadu nejtvrdší, došlo ke značným
ztrátám růží vymrznutím. Nejhorší situace je
u stromkových růží, které jsou na takovéto
extrémní situace nejcitlivější. Z původních
160 ks jich uhynulo 54 ks a ze zbylých žijících
jich je asi polovina silně oslabená. Uvažujeme
o kompletní výměně dožívajících a doplnění již
chybějících stromkových růží. Z estetických
důvodů by bylo vhodné stromkové růže vysázet
všechny najednou, vysadit celý soubor 160 ks
stromkových růží. Sortiment odrůd růží je dán
projektem, který je nutné respektovat a jsem
přesvědčený, že není v silách případných dárců
je zajistit v potřebné odrůdové skladbě. Přesto
uvádím aktuální seznam chybějících růží
Úvodem musím připomenout, že rekonstrukce a případní dárci mohou nabídnout dodání růží
Růžového sadu s výsadbou růží proběhla v uvedené odrůdové skladbě. (viz.: www.lidicena podzim v roce 2001. Růže jsou tedy staré memorial.cz/ViewAttachment.aspx/priloha.pdf?At
9 let a pomalu nastává čas výměn slabých tachmentID=78&group=NEWS).
Doporučuji
jedinců a doplňování za uhynulé růže. dárcům maximálně zkrátit dobu od vyzvednutí
V současné době je v Růžovém sadu víc než růží ve školce po zasazení v Lidicích.
24 000 ks růží v asi 240 odrůdách. V současné Při transportu je nutné zajistit vhodné vláhové
době řešíme tři okruhy problémů: 1. Doplnění a teplotní podmínky. Potom jsou ztráty
stromkových růží. 2. Doplnění keřových růží. vysazovaných růží minimální. Za jakoukoliv
3. Umístění darovaných růží a efektivní využití pomoc od veřejnosti předem děkuji.
nabízené pomoci od veřejnosti. Uvítáme každou Ing. Václav Rosenreiter V Lidicích 27. 9. 2010
pomoc s doplněním růží v RS. Z hlediska
foto: Pavel Horešovský
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Redakce Zpravodaje OÚ Lidice
obdržela
elektronickou Ony se v čepici s logem vyfotí a jejich fotografie
poštou pozdravy od žen, se objeví v titulcích filmu.
které se jmenují Lidice.
Do naší redakce se přihlásilo 11 mladých žen
Stalo se tak u příležitosti a to přes skupinu facebook filmu Lidice. Jsou to:
natáčení filmu Lidice, podle Lidice Romero Amondaray, Lidice Watkin,
knihy
„Nokturno“
od Lidice Ortega, Lídice Moutinho, Lidice Soto,
Zdeňka Mahlera. Producent tohoto filmu pan Lidice Valdes, Lidice Serra, Lidice
Adam Dvořák vyzval, (přes facebook) ženy na Hernandez, Lidice Glez, Lidice Cabrera,
celém světě, které se jmenují Lidice. Přihlásilo Lidice Busot. (poslední jmenovaná navštívila
se jich 400. Filmový štáb bude těmto ženám obec Lidice 1. července 2010). Se třemi dalšími
zasílat čepice s logem filmu „LIDICE ŽIJÍ.“
vás nyní seznámíme. (knihovna.lidice@seznam.cz)
Ženy, které se jmenují Lidice – Las mujeres que se llaman Lidice
mluví o holocaustu. Viděla jsem i film na téma
Lidice. Sbírám si výstřižky z časopisů a novin,
kde se mohu o všem informovat.
Vždycky jsem snila o tom, že jednou v životě
navštívím muzeum i Růžový sad v Lidicích.
Vím, že je to místo k setkávání lidí z celého
světa.
Fotografie z Růžového sadu, které jste mi
poslali e.mailem, jsou krásné, byla jsem
ohromena příběhem autora těchto fotek, pana
Pavla Horešovského.
Od svých 6 let bydlím ve městě Santiago
de Cuba v rezidenční čtvrti, kde je 5 budov přes
18 pater. V každé z nich žije dívka či žena se
jménem
Lidice (v našem domě jsou dvě).
Lidice Romero Amondaray
Znám
ještě
jiné ženy se jménem Lidice
Nejdříve bych vám o sobě pověděla, že jsem
například
jsou:
jedna v armádě, další je lékařka,
se narodila na Kubě ve východní části země
či
pracuje
v
obchodě nebo je studentkou
(ve městě Palma Soriano, provincie-Santiago
na
naší
univerzitě
a další, nemohu si
de Cuba). Je mi 36 let, jsem 10 let vdaná, ale
vzpomenout,
kde
všude
působí.
děti nemám.
Pokud
používáte
Google,
tak uvidíte, že
Absolvovala jsem před 14 lety studium v odvětví
na
Kubě,
je
více
děvčat,
která
se jmenují
telekomunikací a elektronického inženýrství
Lidice.
Před
několika
lety
jsme
měli
sdružení,
na Universitě de Oriente (Východní univerzita).
které
podporovalo
příběh
o
Lidicích
Nyní pracuji na téže Univerzitě jako profesorka.
a
holocaustu.
Získala jsem titul MA (Mgr.) a snažím se
v současné době dokončit ve Španělsku Jak jsem vám odepsala na facebook, tak jsem
nadšená, že jsem se s Vámi poznala
doktorát v oboru telekomunikací.
Od dětství mi moje maminka vyprávěla a ráda bych se spřátelila i s dalšimi obyvateli
o Lidicích. Znám historii vaší obce po které Lidic. Un gran abrazo desde Cuba.
Lidice Romero Amondaray
nosím jméno, jenž mám ráda i jsem na něj
Santiago de Cuba - e.mail 29. 9. 2010
patřičná hrdá. Stále si vyhledávám knihy, které
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Ženy, které se jmenují Lidice – Las mujeres que se llaman Lidice

Lidice Watkin
Mi nombre es Lidice y soy
peruana. Nací en la Lima (Peru).
Vivo en Cincinnati, Ohio hace
8 años. Tengo dos hijos Greta de
19 y Diego de 10, ellos son mi
vida.

Lidice Watkin

Jmenuji se Lidice a jsem
Peruánka. Narodila jsem se
v Limě (Peru).
Bydlím 8 let ve městě Cincinnati,
stát Ohio (USA). Mám dvě děti,
Greta 19 a Diego 10,
ony jsou můj život.

Lidice Ortega
Mi nombre es Lidice y soy cubana. Nací
el 19 de septiembre en La Habana.
Estoy casado.
Yo vivo en Miami, Florida. Después de
ver las fotos Pablo Horešovský
"CUANDO FLOR DE ROSA 27 DE JUNIO
2010, escribió:
…bella foto, me encantan esas flores y
mas el nombre que lleva el LUGAR
...LIDICE
Jmenuji se Lidice a jsem Kubánka.
Narodila jsem se 19. září v Havaně. Jsem
vdaná. Bydlím v Miami na Floridě (USA).
Po zhlédnutí fotografie Pavla
Horešovského “KDYŽ KVETOU RŮŽE 27.6.2010” napsala: ...krásná fotka, miluji
tyto kytky, avšak i mé jméno, které se
nachází v …LIDICE

Lidice Ortega
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Výstava obrázků zvířat 4 letého čínského malíře Kin Gi Laua
během slavnostního programu zahrála Maruška
Sedelmayerová, žákyně ZUŠ Buštěhrad,
na klavír jí doprovodila Lenka Frausová.
Po přivítání vedoucí Lidické galerie Ivonou
Kasalickou přiblížila Kennyho práci jeho
maminka Iris Lauová, která uvedla, že
všechny výtěžky z prodeje Kennyho obrázků
i prodeje knížky, která by měla o vánocích vyjít,
budou věnovány charitě. Po vernisáži byl Kenny
s rodiči požádán o interview Kladenským
deníkem, MF Dnes a novinářem pro čínské
noviny v Praze.
Po vernisáži namaloval Kenny před zraky všech
hostů tuší, mlékem a akvarelovými barvami
obrázek Hong Kongu.
Pro zájemce z řad dětí byla připravena dílna,
kterou vedl otec Kennyho pan Henry Lau - děti
se naučily kreslit tuší, vytvářet efekty s mlékem
a nakonec si vyrobily pravé razítko se svými
jménem, které na svůj obrázek na čínském
papíře natiskly.
Ve čtvrtek 14. října 2010 v 16:00 byla v kinosále Lau Kin Gi je různými médii popisován jako
Lidické galerie v Lidicích otevřena výstava mimořádný mladý umělec. Narodil se v čínském
obrázků Kin Gi Laua, nejmladšího čínského Hongkongu a už od jednoho roku věku si rád
medailisty oceněného ve 38. ročníku čmáral. Ve dvou letech už dokázal řádně
Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice ovládat tužku a štětec a ve třech se začal
2010 medailí Lidická růže, které se malý účastnit výtvarných soutěží.
výtvarník osobně zúčastnil.
Již ve čtyřech letech získával nejvyšší ocenění
Na vernisáž se přišlo podívat mnoho vzácných v mezinárodních výtvarných soutěžích, mimo
hostů - přeživší lidické ženy a děti, kulturní jiné i v malbě v plenéru, a jeho obrazy jsou

poradce Čínské ambasády v Praze pan Yu
Guodi, primátor města Kladna pan Dan Jiránek,
zástupci Kazašského kulturního centra, děti
z MŠ Lidice i ZŠ Buštěhrad. Na příčnou flétnu

mezinárodně uznávané. Kin Giovi bude sice
letos v říjnu teprve pět, ale s velkým potěšením
pořádal svou první zahraniční výstavu v Evropě
a letos o Vánocích vyjde jeho kniha obrazů

Zpravodaj OÚ Lidice

listopad 2010

strana 9

pro charitativní účely. Jelikož je rok 2010 rokem která v oblasti ochrany zvířat působí. Originály
biodiverzity a Kin Gi chce chránit krásná zvířata, Kin Giových obrazů zvířat půjdou také letos
věnuje veškerý výtěžek ze svého uměleckého v prosinci do aukce.
alba organizaci Ocean Park Conservation Fund,
http://www.lidice-memorial.cz/
Natáčení celovečerního filmu Lidice

Ve středu 6. října 2010 se uskutečnila
veledůležitá beseda k filmu Lidice.
K účastníkům postupně promluvili historik
Eduard Stehlík, režisér filmu Petr Nikolaev a
vedoucí produkce Adam Dvořák, přičemž na

plátně za nimi se odvíjely fotografické ukázky
z natáčení filmu a první sestříhané záběry.
Hovořili věcně i emotivně a upřímně, což
v závěru ocenili posluchači potleskem.
http://www.lidice-memorial.cz

Usnesení zastupitelstva obce Lidice č. 44
Na 44. veřejném zasedání zastupitelstva obce obce úpravou smlouvy a jejím podpisem.
Lidice konaném dne 21. 9. 2010 bylo přijato b/ žádosti o povolení pokácení vzrostlých
toto usnesení:
stromů paní Čížkovské a pana Klímy.
1. Zastupitelstvo obce Lidice schvaluje:
c/ že lidický hřbitov bude sloužit pouze pro poa/ V textu přiloženého návrhu kupní smlouvy hřbívání občanů Lidic a Makotřas.
provést následující opravy: v odstavci 3. 4, kde d/ že obec Lidice je opět spolu vyhlašovatelem
kupující se zavazuje uhradit část kupní ceny 5. ročníku nesoutěžní přehlídky dětských pěvec1,345.176,- Kč bude
částka opravena kých sborů „Světlo za Lidice“ a příspěvek
na částku 1,367.214,- Kč a z toho bude vychá- na konání přehlídky ve výši 12.000,- Kč.
zet výpočet doplatku, přičemž celková cena e/ uzavření Smlouvy mezi obcí Lidice a Domo20,633.400,- Kč uvedená v Kupní smlouvě se vem s pečovatelskou službou Buštěhrad
nemění.
o úhradě nákladů ve výši 135,- Kč/měsíc na doTato oprava bude v textu smlouvy provedena voz pouze obědů paní Müllerové.
všude, kde je uváděna částka kupní ceny 2. Zastupitelstvo obce Lidice bere na věodpovídající parcele zatížené skládkou.
domí:
V odstavci 3.5 bod b), bude doplněno, že úrok a/ dopis Krajského ředitelství policie
se platí kvartálně na účet obce uvedený v textu Středočeského kraje, že do současné doby
smlouvy. Dále bude v hlavičce změněno jméno nebylo definitivně rozhodnuto o změnách
starosty obce.
v dislokaci policejní služebny. O rozhodnutí
V Zástavní smlouvě bude zajišťovaná částka ředitele nás budou včas informovat. b/ vytyčení
v souladu s kupní smlouvou.
polní cesty vedoucí od obce k hřebečskému
Uzavření Kupní smlouvy a pověřuje starostu
větrolamu (pozemek p.č. 879).
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c/ dar pana Marka Židlického ve výši
20.000,- Kč jako příspěvek na instalaci retardérů v ulici Josefa Stříbrného.
d/ informaci pana Ramby z jednání VH Mikroregionu Lidického potoka. Mikroregion bude
ročně dostávat od letiště Praha 3,000.000,- Kč
po dobu výstavby paralelní dráhy.
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Tyto prostředky budou rozděleny dle klíče na
jednotlivé obce. e/ změnu střediska OÁZA na
Bytový dům.
Lidice 21. 9. 2010
starosta obce: Tomáš Skála
místostarostka obce: Veronika Kellerová
zapsal: Miroslav Čermák

Veřejná knihovna Lidice – informuje
Oznamujeme
všem pace. Pozadu v tomto trendu nezůstanou ani
čtenářům i novým zá- Římané!
jemcům o čtení, že Zdeněk Mahler: NOKTURNO. Novela je volnou
od října 2010 bude variací na známé téma lidické tragedie. V předknihovna pravidelně večer okupace Československa se odehraje
otevřená (mimo státní svátky) každý v Lidicích soukromá tragedie jedné rodiny.
pátek od 16.00 – 18.00 hodin.
Otec při rodinné hádce zabije svého syna.
I pro rok 2011 zůstává stejná částka za regis- Je odsouzen na několik let vězení, což ho abtrační poplatek: Za registraci platí čtenář surdně zachrání před smrtí. Autor ve své fiktivní
paušální poplatek za kalendářní rok. dokumentární rekonstrukci domýšlí politické
(po zaplacení registračního poplatku se motivy, historické okamžiky i morální a lidská
knihy půjčují celý rok zdarma). Paušální po- hlediska událostí kolem heydrichiády, dopad
platek za rok činí: 40,- Kč pro dospělé, politiky na jednotlivé lidské osudy i absurdnost
20,- Kč pro děti (do 15 let).
konečných závěrů této události. V současné
Veřejná knihovna Lidice vám může nabíd- době se podle této knihy natáčí film Lidice.
nout po celý rok nové knihy z výpůjčních Šárka Adámková: SVÍTÁNÍ. Děj novely začínasouborů Středočeské vědecké knihovny jící autorky se odehrává během jedné noci, kdy
v Kladně. V současné době Vám můžeme je hlavní hrdinka, mladá novinářka Sára, na své
nabídnout 118 nových knih. Těšíme se
životní křižovatce. Odna Vaší návštěvu.
chází od manžela, kteGoscinny, Uderzo: RŮŽE A MEČ, komiks rého milovala a který ji
Asterix. V nepokořené
dlouhodobě psychicky
vesnici odbojných Galů
i fyzicky týral. Během
vládne nespokojenost
noci, která je poslední
s bardem Trubadixem.
v jejich společném
Zejména ženy si stěbytě, Sára retrospekžují, jak vede školní výtivně reflektuje svůj žichovu mládeže.
vot s ním a čtenář
A tak přichází do vesočima vypravěče slenice nová bardka a s ní duje proměnu zcela závislé, nezralé Sáry v rozi čerstvý vítr emanci- hodnou ženu. (knihovna.lidice@seznam.cz)
Děkujeme paní Ivaně Pokorné a žáku Štěpánu Pokornému za velkou pomoc při zářijovém
úklidu ve Veřejné knihovně Lidice.
Hana Vondráčková, Zdeněk Fous a Aleš Kachlík
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Památník Lidice si Vás dovoluje pozvat na putovní výstavu „Sir Barnett Stross“
In Memoriam. Sir
Barnett Stross byl
anglický
lékař,
britský poslanec,
mecenáš umění
a zejména člověk,
který velkou část
svého
života
zasvětil obnově
obce Lidice. Již
v září 1942 bylo
díky jeho iniciativě
Sir Barnett Stross - Základní kámen nových Lidic - 15. červen 1947
založeno
hnutí
„Lidice Shall Live“,
Cílem putovní výstavy je představit Sira
jehož výstižný název znamenal jediné:
Barnetta Strosse jako významnou osobnost
nedopustíme, aby tato obec zmizela z mapy
poválečných Lidic a připomenout jeho podíl
světa.
http://www.lidice-memorial.cz/
na současné podobě této obce a Památníku
foto: facebook ze skupiny "Sir. Barnett
Lidice. Výstava "Sir Barnett Stross" termín:
Stross, Twinning Lidice & Stoke-on-Trent"
11. 11. 2010 - 31. 3. 2011 místo konání:
Volby v Lidicích 15. - 16. 10. 2010
V polovině října se v celé České republice konaly volby do obecních zastupitelstev - Lidice
pochopitelně nevyjímaje. Oproti jiným letům
po roce 1989 (alespoň co pamatuji) byla v naší
obci sestavena pouze jedna kandidátka - Sdružení nezávislých Lidice - s devíti kandidáty,
kteří se ucházeli o Váš hlas.
Ten přišlo do volebních uren z celkového počtu
381 oprávněných voličů vhodit pouhých 54,3 %
(tedy 207 voličů). Celkem 6 hlasů bylo neplatných, a tak 52,7 % voličů v obci Lidice rozhodlo
o tom, kterých sedm (chce se mi říci "sedm
statečných") lidických občanů bude v příštích
čtyřech letech zastupovat zájmy nás všech.
Jsou to: Tomáš Skála, Veronika Kellerová,
Ing. Monika Vaňhová, MBA, Miroslav Ramba,
Hana Kohoutová, Michaela Klapalová a Bohumil
Kučera.
Dovolte mi několik zajímavostí o tomto novém
zastupitelstvu (podotýkám, že článek píši
před ustanovující schůzí). Převahu tentokrát
tvoří ženy. V zastupitelstvu jsou tři lidé, kteří již

v minulém zastupitelstvu pracovali (Skála, Kellerová, Ramba), ostatní jsou „nováčci“. Průměrný
věk je necelých 36 let. Je to tedy jedno
z nejmladších lidických zastupitelstev v historii
obce. Většina voličů využila možnosti tzv. křížkování
jednotlivých
kandidátů,
takže
v absolutních hlasech je pořadí toto: Tomáš
Skála (190 hlasů), Veronika Kellerová
a Miroslav Ramba (oba 177 hlasů), Monika
Vaňhová (164 hlasy), Hana Kohoutová (147
hlasů), Bohumil Kučera (139 hlasů)
a Michaela Klapalová (115 hlasů).
Volební komise pracovala ve složení: Miroslav
Čermák (předseda), Barbora Kučerová, Věra
Šobíšková, Marie Šupíková a Marek Veselý;
zapisovatelkou byla paní Michaela Holubová.
Z krajského úřadu Středočeského kraje
se v sobotu byla na práci komise podívat i „kontrola“, která shledala vše v naprostém pořádku.
Pan předseda volební komise děkuje všem členům a paní zapisovatelce za odvedenou práci.
text: Marek Veselý (Lidice, 17. 10. 2010)
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Odhalení sochy Jasana Zoubka v zahradě Lidické galerie
S. Polke, R. Trockel, Palermo, R. Guttuso,
z českých umělců Karel Malich, Kurt Gebauer
nebo Jitka a Květa Válovy), ale také prvním příspěvkem Lidické sbírky, který bude umístěn
v zahradě Lidické galerie. Vedle samotného
autora se tohoto výjimečného momentu zúčastnili ještě další vzácní hosté – otec Jasana
Zoubka pan Olbram Zoubek, malířka Jitka Válová, Alena Petříčková a fotografové Jiří a Jiřina
Hankeovi.
Po odhalení sochy, kterého se ujala lidická žena
paní Milada Cábová, bylo pro návštěvníky

Významný český sochař Jasan Zoubek, syn sochaře Olbrama Zoubka a sochařky Evy Kmentové, se rozhodl následovat vytvořením díla
a jeho darováním do Lidické sbírky své rodiče,
kteří v roce 1968 přispěli svými dary do nově
vzniklé sbírky moderního umění Lidické sbírky.
Dar J. Zoubka není jen obohacením vzácné
sbírky, do které přispělo během 50 let množství
významných umělců (G. Richter, J. Beuys,
připraveno překvapení v samotné expozici
Lidické galerie – přímo před zraky hostů byla
nainstalována socha Olbrama Zoubka, kterou
daroval do sbírky společně se svou ženou Evou
Kmentovou již v roce 1968. Je dobře, že
se Lidická sbírka moderního výtvarného umění
stále rozšiřuje a je živá. Návštěvníci si v ní mohou prohlédnout nejen díla významných českých a slovenských autorů, ale i umělců z 34
zemí světa. Taková sbírka již stojí za zhlédnutí!
http://www.lidice-memorial.cz/
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Pochod pana Fouse aneb VANDR KRAJÁNKŮ

V sobotu 9. října 2010 jsme se sešli před
mateřskou školou, abychom vyrazili na první
společný výlet nazvaný „Pochod pana Fouse,“
který byl uskutečněn a zorganizován
na „počest“ a pro radost panu Zdeňku Fousovi,
lidickému občanu, knihovníkovi a
tvůrci
lidického Zpravodaje.
Naším cílem byl Soušův mlýn v Bělokách, tak
jak si kdysi naplánoval pan Fous, který chtěl
realizovat sérii výletů po okolních mlýnech
pod názvem „Vandr krajánků.“

Počasí nám přálo. Od školky vyrazilo – 8 dětí
ze školky, některé přišly se svými sourozenci
nebo kamarády, tatínek se dvěma slečnami
z Lidic, rodina Tureckých z Kladna, oddíl
Berušek a Zálesáků Junák středisko Buštěhrad
– „Stráž Lidic“, a naše paní uklízečka Vlaďka
Burkytová. Cestu nám připravili dva chlapci
z oddílu Junáků – Michal Dršťák a David Šípek.
Měli na přípravu minimální čas a úkol zvládli
naprosto skvěle. Patří jim za to veliké
poděkování. Děti cestu hledaly podle pentliček,
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kterými je vodník lákal k rybníku a musely splnit
úkoly jako, poznat některá zvířátka, říct, jak
se vyrábí mouka, nebo co se v lese nesmí jíst.
Cesta byla náročná a dost dlouhá, ale všechny
děti došly až k vodníkovi, kde dostaly diplom
a razítko. Chtěla bych poděkovat všem
dospělákům, kteří se naší akce zúčastnili,
protože hlavním cílem je, aby si v dnešním
shonu udělali čas a strávili spolu s dětmi
příjemné dopoledne. Na další výlet vyrazíme
hned zjara 2011.
Slibuji kratší trasu, pomalejší tempo a vuřty. ☺
P.S. Na začátku měsíce října jsme se ještě
zúčastnili programu „KDE BYDLÍ SLUNÍČKO,“
který nám zdarma poskytla Lidická galerie
a vedla ho paní Naďa Rezková Přibylová.
Děti se seznámily s prostředím rybníka, potoka,
lesa, pole a louky v podzimním období.
text i foto: Soňa Macháčková, ředitelka
Mateřské školy v Lidicích, foto vodníka:
Eliška Müllerová z oddílu Berušky Junák
středisko Buštěhrad - Stráž Lidic.
65 růží pro Sad přátelství a míru v Lidicích 2010
U příležitosti 65. výročí osvobození tuto krásnou akci, která se konala v Růžovém
Československa Sovětskou armádou, byla sadu 9. 10. 2010, ale vše bylo nakonec jinak.
ze strany OV VSA Semily zorganizována akce Zájem podpořit Růžový sad byl tak velký, že
pod názvem „65 růží pro Sad přátelství a míru do Lidic bylo organizátory přivezeno
v Lidicích 2010“.
na devadesát keřů jedenácti odrůd růží.
K tomuto Vlasteneckému sdružení se připojilo Vlastenecké sdružení Antifašistů Semily má
dalších devět organizací např. ZO KSČM č. 3, ve svém znaku růži, což si členové považují
4 Semily, MO KSČM Lomnice nad Popelkou, za velkou čest a vnímají ji jako spojovník mezi
ZO ČSBS Jilemnice a KČP Vysoké nad Jizerou sdružením a Památníkem Lidice.
a 90 jednotlivců semilského okresu.
Srdečnost semilských a krásné počasí celou
Číslo 65 se mělo stát symbolickým číslem pro akci jen umocnilo. http://www.lidice-memorial.cz/
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LITVA - Slavnostní předání ocenění laureátům Mezinárodní výtvarné výstavy Lidice 2010
všeobecného
a
odborného
vzdělání
Ministerstva školství a vědy Litevské republiky
dr. Dalia Šiaulytiené. V letošním roce
se mimořádného ocenění dostalo žákyni
Trakaiské umělecké školy Skaisté Tamošaityté:
zúčastnila se předání ocenění přímo v Lidicích.
Spolu se svojí učitelkou Renatou Mečkovskiené
připravila proto pro ostatní laureáty fotoreportáž
a vyprávění o návštěvě v Lidicích, v Praze
a dalších zajímavostech, které na ně čekaly
v České republice.
Po dalších vystoupeních mladých umělců Vážená paní Kasalická,
harmonikáře A. Žilo s „Liber tango“ od
dovolujeme si Vás informovat o slavnostním A. Piazolly, saxofonistů T. Čepkauskase a
předání ocenění laureátům Mezinárodní dětské O. Paramonova a harmonikáře M. Voitkuna s
výtvarné výstavy Lidice 2010 (MVVD) z Litvy, „Povídkami z Vídeňského lesa“ od J. Strausse
které se uskutečnilo v prostorách českého (všichni jsou z Rudaminské hudební školy) a
velvyslanectví ve Vilniusu dne 22. 9. 2010.
vokálního souboru Vilniuského oddělení odborní
Děti z Gargždaiského gymnázia Vaivorykšté, organizace učitelů Litvy, který zazpíval českou
Trakaiské
umělecké
školy,
Litevského lidovou písničku „Travička zelená“ - mohli si
vzdělávacího
centra
pro
nevidomé účastníci slavnosti prohlédnout malou výstavu
a slabozraké, základní školy I. stupně neoceněných dětských prací MVVD a ochutnat
z Lentvaris, umělecké školy z Vievis, Vilniuské české a litevské sladkosti, které pro ně připravili
umělecké školy pro děti a mládež zaměstnanci ZÚ a jejich rodinní příslušníci.
a Viekšniaiské školky převzaly medaile ZÚ Vilnius srdečně děkuje Památníku Lidice
a diplomy z rukou velvyslance p. Radka Pecha. a Vám osobně za výbornou spolupráci a těší se
Slavnostní předání cen proběhlo ve velmi milé
a srdečné atmosféře za účasti rodičů,
sourozenců a učitelů mladých laureátů.
Slavnost zahájil duet klavíristek z Vilniuské
umělecké školy Broniuse Jonušase M.
Moničiuté a K. Donskojuté, který zahrál Rondo
ze Sonatiny op. 163 č. 6 od A. Diabelli, houslista
Norbert Keizo z Rudaminské umělecké školy
s Variacemi od A. Komarovského a pětiletá
sólistka E. Kuncevič se skladbou A. Nikolajeva
„Na zelené louce jsem routu nalezla“
a písničkou „Bejvávalo“. Velvyslanec R. Pech na 39. ročník soutěže MVVD Lidice 2011.
srdečně přivítal všechny laureáty a předal S pozdravem Gražina Bikulčiuté referentka
ocenění, na která se děti opravdu těšily.
ZÚ. Ve Vilniusu dne 29. září 2010
Laureátům a jejich učitelům a rodičům, také Příloha: fotografie ze slavnostního předání
samotné soutěži v Lidicích, popřála hodně ocenění (jejich autorem je p. Roman Starý,
dalších úspěchů hlavní odbornice odboru adjutant obranného přidělence ČR v Litvě).
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Svatby v Růžovém sadu
V roce 2005 byla započata v Památníku Lidice růží dvacet šest párů, z nichž dvacet čtyři
jedna z krásných tradic. Možnost uzavřít sňatek zasadilo růžový keř do svatebního záhonu.
v Růžovém sadu, který se stal rozkvetlým Od počátku této tradice uzavřelo sňatek
mostem mezi pietním územím a novou obcí v Růžovém sadu 161 párů. Jsme velice rádi, že
Lidice, využilo od té doby již několik desítek tento pomyslný most se stal nejen jakousi
párů. V letošním roce si své ano řeklo na tomto spojnicí dvou míst, ale také cestou
nádherném
místě
provoněném
tisíci do společného života dvou lidí. www.lidice-memorial.cz
V Banské Bystrici se konala už třetí konference sítě vypálených obcí a měst v Evropě
Ve dnech 21. - 23. 9. uspořádalo Muzeum SNP přijelo 50 zástupců ze 13 zemí – z Ruska,
v Banské Bystrici třetí konferenci vypálených Polska, Běloruska, Ukrajiny, Holandska, Itálie,
měst a obcí v Evropě. Na konferenci nazvanou Srbska, Slovinska, Rumunska, Makedonie,
Tolerance - základ soužití národů v Evropě Německa, Slovenska a České republiky.
Světlo za Audrini - Lotyšsko
Památník Lidice pořádá ve spolupráci národním
kulturním
večerem.
Není
s lotyšskými partnery 9. listopadu 2010 bez zajímavosti, že spolupráce Památníku
vzpomínkovou akci pod názvem "Světlo Lidice s Lotyši má v posledních letech, díky
za Audrini." Delegace z Audrini představí příkladné součinnosti velvyslanectví České
v Lidicích putovní výstavu, zasadí symbolicky republiky v Rize, několik podob. Zejména
růže v Růžovém sadu, uskuteční odborný je potěšitelná každoroční účast lotyšských dětí
seminář a vzpomínkový den bude zakončen v Mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice.
Přehled kulturních představení Památníku Lidice připravovaných v rámci “Lidických
zimních večerů“ - LISTOPAD 2010
00
2. 11. 2010 od 18. hod.
18. 11. 2010 od 18.00 hod.
Rudolf
Höss,
divadelní
představení Křeslo pro herečku Táňu Fischerovou
Činoherního studia Ústí nad Labem
večerem provází Robert Tamchyna, klavír
účinkuje: Kryštof Rímský
Martin Fila
4. 11. 2010 od 18.00 hod.
Koncertní turné
housle Tomáš Vinklát (člen vídeňských
filharmoniků), klavír Martin Fila, večerem
provází M. Veselý
11. 11. 2010 od 18.00 hod.
Křeslo pro Karla Šípa večerem
provází Robert Tamchyna, viola Jan Šrámek

25. 11. 2010 od 18.00 hod.
Večer s písničkářem Pepou Štrosem a
knihkupcem Vráťou Ebrem

7. 12. 2010 od 17.00 hod.
Adventní koncert
účinkuje: DPS Sluníčko z 5. ZŠ
Kladno
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