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SILVER A v paměti třech generací

V pátek 8. ledna 2010 se v Pardubicích uskutečnil již druhý ročník setkání spolupracovníků
operace Silver A, členů jejich rodin a všech, kteří byli této významné odbojové akce účastni. U
zrodu tohoto setkání byli v loňském roce ředitel Památníku Lidice Judr. Milouš Červencl a ing.
Jana Bobošíková, v Lidicích jistě velmi dobře známa.
Akce byla zahájena pietní vzpomínkou a kladením věnců u pardubického Památníku Zámeček,
kde bylo za druhé světové války popraviště. Poté se účastníci přesunuli do hotelu Zlatá štika,
kde byla vedle příspěvků renomovaných historiků pplk. Eduarda Stehlíka a Vojtěcha Kyncla
představena putovní výstava Zapomenuté Javoříčko.
Setkání zahájil třetí muž ve státě, předseda poslanecké Sněmovny Miloslav Vlček, dále se zúčastnili velvyslanci Ruské federace, Spolkové republiky Německo a Velké Británie a za pardubický kraj náměstek Hejtmana. Mezi více než 120 hosty nechyběli přímí účastníci odboje a
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jejich potomci, starostové vypálených obcí a samozřejmě přeživší lidické děti a členové ČSBS.
Součástí programu bylo rovněž přistoupení Nového Malína k Memorandu o spolupráci vypálených obcí, které uzavřely 2. Března 2009 Lidice,
Ležáky, Javoříčko, Ploština a Památník Lidice.
Cílem memoranda je prohloubení spolupráce
mezi vypálenými obcemi na území ČR. Dále
byla panem Josefem Somrem přečtena ukázka
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z knihy Přemysla Veverky „Láska a smrt na potoce Ležák“.
Pevně věřím, že díky podobným setkáním jako
je toto se podaří přiblížit mladším generacím
hrůzy II. světové války. A v dnešní době narůstajícího extremismu je o to důležitější, aby osud
Lidic, Ležáků a podobně postižených obcí nepadl v zapomnění a již se znovu neopakoval.
Tomáš Skála

Veletrhy cestovního ruchu

Mezinárodní veletrh GO a REGION TOUR
v Brně, který se koná od 14.-17.ledna 2010, přinesl spoustu zajímavostí v oblasti cestovního
ruchu. Zaměstnanci Památníku Lidice, který pečuje o NKP Ležáky a KP Lety, představil návštěvníkům novinky pro nadcházející sezónu.
Zájem o informace byl nejen z řad starších návštěvníků, ale zejména z řad mladých lidí-studentů. Právě pro studenty a žáky MŠ a ZŠ jsou
připraveny nově vzdělávací programy, další

ročník vědomostní soutěže „Lidice pro 21. století“, Mezinárodní výtvarná výstava Lidice“ a
projekt „Oběti a hrdinové“. Ve dnech 4.-7. února
2010 se Památník Lidice, tak jako každý rok,
opět zúčastnil prezentace ve stánku Magistrátu
města Kladna na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD v Praze a o
týden později ve vlastním stánku „LIDICE-LEŽÁKY“ na veletrhu REGIONY ČESKÉ REPUBLIKY na výstavišti v Lysé nad Labem. (web - PL)
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Dopis pro ministra
Prof. Václav Riedlbauch, ministr kultury, Maltézské náměstí l, 118 11 Praha 1
Vážený pane ministře,
dovolte, abychom Vás informovali o příkladné spolupráci Památníku Lidice se základní
organizací Českého svazu bojovníků za svobodu Lidice, zejména pak s ženami a dětmi, které
přežily lidickou tragédii a jichž doposud žije už pouze 23 - 9 žen a 14 dětí. V organizaci máme také
deset sympatizujících členů.
Památník Lidice umožňuje lidickým pamětníkům, aby se zúčastňovali všech akcí v České
republice i v Evropě, na které jsou pracovníci Památníku a lidičtí občané zváni.
A tak se jen během posledního roku mohli zúčastnit pietních vzpomínek na Ploštině, Javoříčku, Ležákách, Bernarticích u Písku, také podpisu Memoranda o spolupráci vypálených obcí v Olomouci,
lednového setkání Silver A v Pardubicích atd. Mohli navštívit i zahraniční místa při tamních pietách,
především Berlín, Gdaňsk, B. Bystrici a Kaliště, holandský Putten.
Všude na těchto místech je lidická delegace srdečně vítána a je jí umožněno, aby některý z
přeživších občanů přednesl zdravici nebo se aktivně zúčastnil zajímavých besed.
Zaměstnanci Památníku a ředitel Památníku se také každý rok zúčastňují 10. června vzpomínkového aktu v Kladenském gymnáziu.
Památník každoročně 16. června poskytuje přepravu osob, aby se přeživší mohli poklonit
památce lidických obětí na pietních místech v Praze a to v Dykově ulici, kde se po lidické tragédii
narodilo šest dětí, z toho dvě zůstaly naživu, ve Strašnickém krematoriu, kde je uložen popel 26
obětí zastřelených v Kobylisích a nakonec v Kobyliské střelnici.
Pamětníci jsou pravidelně zváni Památníkem k úspěšným besedám s pedagogy i studenty a
mohou tak účinně pomáhat zachovávat vzpomínku na lidickou tragédii a její oběti. Podle potřeb a
také zdravotní kondice zajíždějí pamětnice s pracovníky Památníku do škol po celé republice, kde
mají možnost besedovat se studenty.
Památník Lidice nezapomíná zvát pamětníky na veškeré vernisáže výstav v Lidicích a v
Ležákách a každoročně přiděluje všem zájemcům z našich řad bezplatný vstup na Lidické zimní
večery a další kulturní akce Památníku.
ZO ČSBS a zejména pamětníci se vzájemně snaží vyhovět poslání a potřebám Památníku
svojí aktivní účastí na všech oficiálních akcích, ale i provázením zahraničních delegací po pietním
území, spoluprací při určování a zatřídění objevených historických dokumentů ze starých Lidic.
Jsme toho názoru, že vytvoření Památníku Lidice jako příspěvkové organizace Ministerstva
kultury v roce 2000, bylo správným rozhodnutím, které nyní přináší své ovoce. S potěšením a se
zájmem také sledujeme aktivní činnost Památníku Lidice při správě NKP Ležáky a při naplňování
Memoranda uzavřeného s Javoříčkem a Ploštinou, místy, na která se v posledních letech neprávem
zapomínalo.
Píšeme Vám proto, vážený pane ministře, abyste měl reakci na dosavadní činnost a výsledky
Památníku Lidice i z jiné strany, než jen od návštěvníků Lidic nebo oficiálních delegací. Informace
od lidí, kteří mají k Lidicím ze všech nejblíže a nejcitlivěji dovedou posoudit aktivity a výsledky
Památníku při správě této Národní kulturní památky, mohou být pro Vás cenné.
S pozdravem Lidické ženy a děti.

V Lidicích, dne 18.11.2009
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Obec Lidice přijme na poloviční úvazek odborného pracovníka obecního úřadu
Náplň práce
- spolupráce při plnění úkolů uložených zastupitelstvem obce
- pomoc výborům a komisím v jejich činnosti
- plnění pokynů starosty
- aktivní spolupráce při tvorbě žádostí o příspěvky ze strukturálních fondů EU
a fondů Středočeského kraje
*
Požadujeme
- min. středoškolské vzdělání
- zkušenosti z oboru samosprávy příp.státní správy vítány
- uživatelskou znalost PC a znalost internetu
- komunikativní a prezentační schopnosti
- znalost AJ vítána
*
Nabízíme
- výjimečnost obce
- bohatá kulturní činnost v obci
- častá spolupráce se zahraničními delegacemi
vč. možnosti výjezdu do zahraničí
- nástup možný ihned
V případě zájmu zašlete svůj životopis na adresu www.lidice3@volny.cz
do 10. 2. 2010. Poté bude uchazečům oznámen termín pohovoru.

POZVÁNKA
Zveme Vás na veřejnou přednášku na téma:
Netradiční možnosti prevence
a řešení zdravotních potíží metodou
ŘÍZENÉ A KONTROLOVANÉ DETOXIKACE
organismu.
Přednáška se koná v pátek 5. 2. 2010 v 16. 00. hod ve společenském sále
domu pro seniory Oáza v Lidicích.
Vstup zdarma,
Přednášející: Lenka Dosedlová
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Děti v Lidické galerii

V sobotu 9. ledna 2010 otevřela Lidická Galerie
své prostory dětem a jejich rodičům díky
novému projektu s názvem Sobotní výtvarné
dílny pro děti.
Zahájení bylo příjemné, přirozené, bez
jakýchkoliv oficialit a proběhlo ve světlé,
prostorné pracovně. Přítomné děti ve věkovém
rozmezí od čtyř do jedenácti let se nejprve
ostýchavě posadily k připraveným stolům, ale
po úvodním povídání o zimě, byly počáteční
rozpačité pohledy pryč a do popředí se tlačila
chuť tvořit. Během krátké chvíle začaly vznikat
malé poetické obrázky. Inspirace k nim nebyla

daleko, protože za okny stále drobně sněžilo.
Čas volně plynul a úměrně s ním vznikaly další
dětské práce, plné života a barev. To, že bylo
všem na prvních „dílnách“ příjemně a hezky,
dokládá skutečnost, že plánovaný konec musel
být posunut o celou půlhodinu. Domů nikdo
nepospíchal, nikdo nikoho nevyháněl, a tak
všichni zúčastnění odcházeli z Lidické galerie
až po šestnácté hodině. Domů si odnášeli nejen
hotová výtvarná díla, ale i dobrý pocit z kvalitně
prožitého volného času a naději, že se opět
setkají při dalším programu v únoru.
Anna Holeyšovská

Víkendové výtvarné dílny v Lidické galerii
Od ledna 2010 nabízí Lidická galerie sobotní výtvarné dílny pro děti. budou se konat každou druhou
sobotu v měsíci od 14:00 do 15:30 v Lidické galerii.
13. 2. - Masopustní čas
13. 3. - Marie Uchytilová a děti - Inspirováno dílem přední české výtvarnice, jejíž sochy a
medaile představuje Památník Lidice ve výstavním prostoru Pod Tribunou.
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10. 4.- Adolf Zábranský a knížky pro děti
15. 5. - Jaro je tady
Dílna doprovází výstavu Adolfa Zábranského v
Výtvarné hrátky v zahradě Lidické galerie.
Lidické galerii.
5. 6. – Vidíme a cítíme přírodu
S dětmi jsou zváni i rodiče, kteří mohou čas
využít k prohlídce Muzea a Galerie Památníku
Lidice nebo k posezení v restauraci Lidická
galerie. Poplatek za dílnu je 20,- Kč. Při
zakoupení vstupenky do Památníku Lidice je

pro
děti
dílna
zdarma.
Pracovní
oblečení nutné. Vzhledem k omezenému počtu
míst rezervujte na: edu@lidice-memorial.cz
telefon - M.Borová: 312 253 063

Jubilea
Libuše Řečínská
8. 2.
80 let
Vážená paní Řečinská, přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí a osobní spokojenosti k Vašim
krásným narozeninám.
Poděkování
• Děkuji za přání k narozeninám ve Zpravodaji OÚ, panu řediteli a zaměstnancům Památníku, členům a ZO ČSBS, Obecnímu úřadu a zastupitelstvu tlumočené panem Tomášem Skálou
v doprovodu Barunky. Děkuji za hezké květiny a dárky.
Miloslava Kalibová
• Děkuji panu Rambovi a Obecnímu úřadu a zastupitelstvu obce Lidice za květiny a dárek, který mi
byl předán k mým narozeninám
Jaroslav Řečínský
• Upřímně děkuji OÚ Lidice za milé přání a dárky k mému jubileu.
Jiřina Vaněčková
Poděkování od dětí ze školní družiny ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad
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Tajemství lidických ulic - ORADOURSKÁ
Pokud by snad někdo ze čtenářů váhal: přijíždíte-li od Kladna, je to první ulice vpravo. Tato
zhruba 450 metrů dlouhá ulice v západní části
Lidic končí jako slepá (jediná v obci). Napočítal
jsem v ní 39 domů, které mají „Oradourská“
v adrese, což představuje téměř čtvrtinu všech
rodinných domů v naší obci. V Lidicích jsou postaveny 4 typy domů označovaných také jako A,
B, C, D. V Oradourské ulici je najdete všechny.
Nesou popisná čísla od 73 do 88, poté od 134
do 149, následně pak 151, 154 až 159. Od čísla
151 jsou to domy, které byly dostavěny až po
samotné výstavbě Lidic (zhruba v šedesátých
letech). Vystavěli si je sami občané, kteří
v Lidicích chtěli bydlet. Pochopitelně, že jejich
domy musely odpovídat některému z výše uvedených typů dřívější zástavby.
Mezi perličky lze zařadit i fakt, že nejvíce „porevolučních“ starostů pocházelo právě z této ulice:
Ing. Miroslav Kaliba, Mgr. Pavel Müller, Jaroslav
Skála a Václav Zelenka. Doplnit můžeme ještě
jména místostarostů: Ing. Hana Pokorná a Tomáš Skála.
Oradour-sur-Glane (čti oradúr sir glán)
Podle výše napsaného by se tedy správně měl
název lidické ulice vyslovovat „oradúrská“, ale
spíše zaslechnete „oradourská“. Nepodařilo se
mi zjistit, zda Oradour-sur-Glane má nějaký význam při překladu z francouzštiny.
Oradour-sur-Glane byla obec ve střední Francii,
severozápadně od města Limoges a potkal ji podobný osud jako Lidice – obyvatelstvo bylo
povražděno a obec vypálena.
6. června 1944 proběhlo vylodění spojeneckých
jednotek v Normandii a obrněné jednotky generála Pattona se poměrně rychle bez vážnějších
překážek přibližovaly k Paříži. Hnutí odporu
francouzských partyzánů totiž opravdu před i po
vylodění poskytovalo spojencům vysoce cenné
služby.
V sobotu 10. června 1944 (dva roky po vypálení
Lidic) nacistické jednotky SS Sturmbannführera
Diekmanna obklíčily obec Oradour-sur-Glane.
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trosky z Oradouru

kostel v Oradouru

Všech 652 osob, které se v té době v obci
nacházely, se muselo shromáždit na náměstí.
Němečtí komandanti zdůvodnili tuto akci tím, že
je podezření, že jsou v obci skrýše výbušnin
(podle jiných materiálů skrýše partyzánů), a
proto proběhne prohlídka obce a kontrola
průkazů totožnosti každé osoby. Podle jiných
informací došlo k mýlce s obcí s podobným
názvem Oradour-sur-Vayres, ve které měli
francouzští partyzáni držet v zajetí německého
velitele. Žádní svědkové však už nežijí, a tak se
jenom těžko dozvíme úplnou pravdu.
Veškeré obyvatelstvo bylo poté zavřeno – muži
do stodol, ženy a děti do kostela. Nacisté
zapálili celou vesnici a začali střílet obyvatele
z automatických zbraní. Pak podpálili stodoly i
kostel. Muži, ženy i děti byli tak upáleni zaživa.
Kdo přežil, byl zastřelen. Celkem bylo
povražděno 642 obyvatel – 245 žen, 207 dětí a
190 mužů. Tři dny po masakru našel katolický
biskup na hromadě za oltářem uvnitř kostela
ohořelá těla patnácti dětí. Diekmann měl být za

toto zvěrstvo souzen, ale padl dříve, než přišel
konec války.
Obec Oradour-sur-Glane nebyla již znovu
postavena, navěky zde stojí jako tichý
monument německého nacistického zvěrstva
zbytky vesnice v tom stavu, ve kterém byly
v roce 1944. Na rozdíl od Lidic nebyla tato obec
úplně srovnána se zemí. Proto jsou tu dodnes
vidět vypálené domy (obvodové zdi) rozmístěné
většinou na obou stranách dlouhé ulice.
Zahlédnout je možné rezivějící vraky aut, ploty a
vrátka, která už nikam nevedou. Na stěnách
kostela jsou vidět díry po kulkách a na několika
místech cedule s nápisem „Souviens – toi“
(Pamatuj
si).
Zdroj:
www.wikipedia.cz
www.oradour.info (z těchto webových stránek
jsou převzaté i fotografie)
připravil: Marek Veselý
fotografie z Lidic:
Aleš Kachlík (1) , Pavel Horešovský (2, 3, 4)
Panoráma Oradouru
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Přehled kulturních představení Památníku Lidice připravovaných v rámci
“Lidických zimních večerů“ - ÚNOR 2010
2. 2. 2010 od 18°° hod.
11. 2. 2010 od 18°° hod. Trio Siraels
Josef Vejvoda TRIO a host– jazzový koncert
účinkují: Pavlína Senič-soprán, Lada Jirásková-klavír
Účinkují: Josef Vejvoda-bicí, Kryštof Marek–
a Jitka Hosprová-viola
piano, Ondřej Štajnochr-kontrabas, Marcel BárHosty večera jsou Jan Paulík-kytara, Václav Fikrlesaxofony
recitace
15. 2. 2010 od 18°° hod.
19. 2. 2010 od 18°° hod. (dopolední představení
Křeslo pro Václava Cílka – geologa, klimatopro studenty od 11°° hodin)
loga, spisovatele
Konference ve Wannsee
večerem provází Robert Tamchyna, klavír Marcel
převzaté divadelní představení Činoherního studia
Javorček
Ústí nad Labem
23. 2. 2010 od 18°° hod.
Mistři italského baroka – pocta A.Vivaldimu
účinkují: Lyra da camera - Johana Rosická - soprán, Jitka Navrátilová – cembalo, Kateřina Chudobováflétna, Bledar Zajmi – violoncello
25. 2. 2010 od 18°° hod.
Křeslo pro herečku Lilian Malkinu
večerem provází Robert Tamchyna, klavír Martin Fila

Informace z knihovny - „Křeslo pro hosta“ - 15.2.2010
RNDr. Václav Cílek, CSc. (* 5. listopadu 1955, Brno Židenice) je český geolog, klimatolog, spisovatel, filosof,
překladatel taoistických a zenových textů a popularizátor
vědy.
Střední školu studoval také v Tanzanii, poté vystudoval
hornickou průmyslovku v Příbrami a přírodovědeckou
fakultu – obor geologie na Univerzitě Karlově v Praze.
V letech 1980 až 1990 pracoval v Hornickém ústavu
Akademie věd ČR. Od roku 1990 pracoval v Geologickém
ústavu Akademie věd ČR a v letech 1994 až 2001 pak na
částečný úvazek v Centru teoretických studií. Od roku
2004 je ředitelem Geologického ústavu Akademie věd ČR.
Přestože se ve své práci zabývá především popularizací
vědy, změnami klimatu a prostředí, vývojem české krajiny
a interakcemi mezi přírodou a civilizací, najdeme v jeho
knihách přesahy směrem k literatuře, religionistice,
filozofii, teologii, výtvarnému umění nebo hudbě všech žánrů.
Publicistika:
Václav Cílek spolupracoval na zhruba třiceti
knižních titulech, své texty publikuje v řadě
časopisů, např. Vesmír, Respekt atd.
Spolupracuje též s Českým rozhlasem a
s Českou televizí. Byl např. průvodcem

televizních pořadů „Putování starými cestami“
(2005), „Aleje jako součást naší krajiny“ (2007)
a „Kameny v české krajině“ (2008) nebo seriálů
„Podzemní Čechy“ (2001) a „Podzemní Čechy
II“ (2009), na kterých se též významně podílel
autorsky.
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Ocenění: Za knihu Krajiny vnitřní a vnější a za
následující knihu Makom: Kniha míst získal
Cenu Toma Stopparda za rok 2004 (cena za
literární eseje). V červnu 2007 získal Cenu
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ministra životního prostředí „za výrazný přínos k
popularizaci české vědy, zejména geologie a
klimatologie“. V roce 2009 získal Cenu Nadace
Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.

Veřejná knihovna – z nabídky nových knih
Slovo makom pochází z hebrejštiny. Znamená místo, ale
je to spíš místo v srdci, protože vesmír jsou (jak se říká)
hlavně vztahy. V kabale je význam slova makom ještě
závažnější představuje šesté nebe, kde se vše
předurčuje. Uprostřed šestého nebe je temná propast
Daat Berija, z níž vychází hlas, jenž dává poznání.
Předkládaná kniha má prostší cíl. Navazuje na knihu o
krajinách vnitřních a vnějších a v první části se obrací k
reálným místům: k čarodějnému lesu u Kuksu, k paládiu
ve Staré Boleslavi, k Vojtěšské huti na Kladně i k
situacím, kdy Balkán je víc než celá Evropa.
Ptáme se zde, kde žijeme a odkud pocházíme. V druhé
části, nazvané Zeitgeist - duch doby, nás víc zajímá, v
jaké době to vlastně žijeme a kam směřujeme. V části
třetí, nazvané Bohové, buddhové a trpaslíci, se nám
jedná zejména o trpaslíky, o to, co nás přesahuje a co
vůbec nezapadá do každodenního života. Kniha byla
nově rozšířena o čtvrtou část „Poslední divočina“.
UPOZORNĚNÍ pro čtenáře: budete-li mít zájem o některý titul z knih Václava Cílka, je
možné knihy vypůjčit ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně.
Za knihovnu připravili: Eliška Jedličková, Aleš Kachlík, Ing. Čestmír Sklenička a Zdeněk Fous

Zastupitelstvo města Buštěhrad a Základní umělecká škola Buštěhrad
Vás srdečně zvou
Na setkání učitelů a příznivců ZUŠ Buštěhrad

u příležitosti 60. výročí založení
v pondělí 1. února 2010
Sraz všech účastníků ve 14.30 hod. v budově ZUŠ
v 15 hod. setkání v Kulturním středisku v Buštěhradě
Slavnostní koncert
Se koná 1. února 2010 v 18.00 hod.
v hudebním sále ZUŠ Buštěhrad
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60 let bydlím v nových Lidicích

Vzhledem ke svému věku jsem to samozřejmě
nemohl prohlásit já. Řekla mi to moje babička
Jiřina Vachterová koncem minulého roku. Mezi
prvními se totiž po Vánocích roku 1949 přistěhovali do nových Lidic.
Jenže to ještě nebyly Lidice, jak je známe dnes.
To byla jedna ulice (dnešní Josefa Horáka), ve
které byly domy obklopené horami hlíny. Všude
bylo bahno a o kus dál vlastně staveniště, na
kterém rostly další domy. Babička říká, že se
mnoha ženám z Kladna, které zde našly po
válce dočasný domov, do nových Lidic moc nechtělo. Tady „nic“ nebylo (prodejna, služby,
úřad, atd.), to bydlení v Kladně poskytovalo
větší komfort.

K nastěhování byly především domy čp. 1 až 18
(po jedné straně ulice). Paní Marie Minaříková,
sestřenice mojí babičky, už tady dokonce (v
domě čp. 11) oslavila Vánoce. V Lidicích, nebo
spíše na jejich okraji, do té doby bydleli především dělníci, kteří novou obec stavěli – v tzv.
ubikacích (správně ubytovací tábor pro dělníky,
žilo jich tu 256 v osmi domcích), jejichž pozůstatek je ještě v úrovni zahradnictví. Nakupovat se muselo chodit do Buštěhradu, teprve po
nastěhování více žen, se v jedné z ubikací otevřela prodejna Jednoty. A místo do hospody se
chodilo do „kantýny“.
Ve starých Lidicích bydlela babička 21 let, než
nedobrovolně vyměnily se sestrou Miloslavou a
maminkou Boženou Zbrojkovou, bydlení v nově
postaveném rodinném domku čp. 80 za „ubytování“ v koncentračním táboře Ravensbrück.
Shodou okolností byly zprvu umístěny v bloku č.
8. To píšu hlavně proto, že dnes má dům mé
babičky popisné číslo 8. Podivná souhra náhod,
že?
I když se základní kámen nových Lidic pokládal
v roce 1947, tak „život“ se do naší obce začal
vracet právě až v roce 1949. Stále platí heslo
„Lidice žijí“, ale my k němu můžeme dodat „už
šedesát let“.
Marek Veselý
(Na fotografii je babička Jiřina v kuchyni svého
nového domu a to v únoru r. 1950. Reprofoto
z knihy „Lidice“ (vydala Společnost pro obnovu
Lidic, r. 1952).
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