Milí a milé,
je mi potěšením a ctí vás přivítat v novém roce 2016. Nejdříve bych vám velmi ráda
poděkovala, že jste to se mnou celý uplynulý rok zvládli a stejně tak pevně věřím, že
nám spolu bude dobře i v tomto nadcházejícím roce.
Chystám pro vás několik dalších novinek, které se budete průběžně dozvídat, přibude
rozhovorů a reportáží. A samozřejmě budou pokračovat i zaběhnuté rubriky.
Nevím, jak pro vás, ale pro mě je leden takový ospalý měsíc, kdy se do toho nového
roku startuji po náročném prosinci, a pokud to máte také tak – startujte pomalu a
obezřetně, plánujte si rok tak, jak byste ho chtěli prožít právě vy!
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka

JUBILANTI V MĚSÍCI LEDNU
Jiřina Vaněčková
Marta Slavíková
Jarmila Štorková
Zdeněk Fous

2.1.
18.1.
25.1.
28.1.

87 let
86 let
86 let
70 let

Vážení jubilanti, přejeme Vám pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti.

PODĚKOVÁNÍ ZASLANÁ DO REDAKCE LIDICKÉHO ZPRAVODAJE
 Děkuji řediteli Památníku Lidice JUDr. M. Červenclovi, vedení této instituce a
všem ostatním zaměstnancům, za celoroční spolupráci s naším zájmovým
zařízením v oblasti výchovy a vzdělávání žáků. Taktéž za vstřícnost a podporu
při pořádání akci s rodiči a jejich dětmi.
Za kolektiv pedagogů Anna Holeyšovská, vedoucí vychovatelka ŠD při ZŠ a MŠ
Oty Pavla Buštěhrad
 Děkuji paní starostce Veronice Kellerové za celoroční spolupráci s naším
zájmovým zařízením v oblasti výchovy a vzdělávání žáků. Taktéž velmi děkuji
za pravidelné zasílání Lidického zpravodaje.
Za kolektiv pedagogů Anna Holeyšovská, vedoucí vychovatelka ŠD při ZŠ a MŠ
Oty Pavla Buštěhrad
 Vážení, dovolte, abych poděkovala Obecnímu úřadu v zastoupení panem
Rambou za milé posezení a předání dárku k narozeninám.
Věra Šobíšková
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REKONSTRUKCE LIDICKÉ ULICE 10. ČERVNA 1942 JE U
KONCE, VOZOVKA JE OTEVŘENA
Text: Veronika Kellerová

Milí spoluobčané,
v naší obci Lidice je aktuálně ukončena rekonstrukce a otevřena k užívání místní
komunikace, ulice 10. června 1942.
Tato akce se mohla uskutečnit díky obdržené dotaci z Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti NUTS Střední Čechy, která činí 4 844 307,05 Kč.
Dodavatelem stavby se stala na základě výběrového řízení firma PKB, která se svého
úkolu výborně zhostila. Věříme, že i přes určitá omezení, která tato stavba do našich
životů přinesla (a děkujeme za Vaši toleranci), je velkým přínosem pro vzhled obce a
především pro zlepšení jízdních vlastností vozovky i komfortu dopravy.

MALÝ PARK ZAŽIL PREMIÉROVĚ „ROZSVÍCENÍ“
VÁNOČNÍHO STROMU
Text a foto: Bohumil Kučera

Rok se s rokem sešel a nastal čas
„Adventu“. To je ta pravá chvíle,
abychom se i v Lidicích sešli a
slavnostně rozsvítili náš vánoční strom.
Svařáčkem a čajem provoněné
prostranství před Obecním úřadem je
tím pravým místem pro vystoupení
našich nejmenších, dětí z Mateřské
školky Lidice, které pod vedením
ředitelky Soni Macháčkové a
s kytarovým doprovodem Ondřeje
Nováka (mj. sbormistra ženského
pěveckého sboru Smetana) zazpívaly
několik krásných vánočně
laděných písní. Ale také
připravily jedno
překvapení. Na pomoc si
děti pozvaly úspěšnou
pěvkyni pocházející
z Lidic, Martu Hanfovou.
Společně zazpívaly krásnou
skladbu Hallelujah, píseň
z dílny kanadského

hudebníka Leonarda Cohena z roku
1984. O hudební doprovod na klávesy
se postaral hudebník Martin Fila
z Buštěhradu.
Jak uvedla paní starostka Veronika
Kellerová, podařilo se splnit to, co jsme
si před rokem předsevzali a po letech,
kdy jsme volili náhradní řešení,
můžeme rozsvítit strom, na který
budeme všichni pyšní. V nově
rekonstruovaném parku se rozzářil na
pokyn místostarosty Tomáše Skály
krásný urostlý smrk.
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Atmosféru doplnily zpěvem koled děti
z „Junáckých“ oddílů Berušky a Vlčata
z Buštěhradu za kytarového doprovodu
Ondry „Óni“ Horkého. Pak už si
všichni mohli prohlédnout a využít
malé vánoční tržiště. Prohlédněte si
malou videoreportáž na webových
stránkách obce (www.obec-lidice.cz),
vychutnejte si v klidu svých domovů

ještě jednou atmosféru krásného
podvečera ve Vaší obci Lidice.
Děkujeme všem účinkujícím za
opravdu krásný zážitek, děkujeme
občanům a návštěvníkům za návštěvu
akce.
Přejeme Vám šťastné a veselé vánoce,
dětem bohatou nadílku a za rok u
„našeho-vašeho“ stromu nashledanou!

CERTIFIKACE ČESKÉHO SYSTÉMU KVALITY SLUŽEB
Text: J. Chourová Plachá, M. Červencl Foto: www.lidice-memorial.cz

Památník Lidice je držitelem certifikátu 1. Stupně Českého systému kvality služeb.
Zavázal se tak k plnění standardu Českého systému kvality služeb, který napomáhá ke
zkvalitňování služeb poskytovaných zákazníkům a zároveň k cizelaci interního
procesního řízení.
Certifikát Českého systému kvality
služeb vydalo Ministerstvo pro
místní rozvoj a je platný do 12.
Listopadu 2018. Věříme, že i tento
krok
přispěje
k všeobecné
spokojenosti návštěvníků Památníku
Lidice, k informovanosti veřejnosti o
lidické tragédii a k předávání
objektivní pravdy všem generacím.
To, že Památník Lidice takové ocenění získal, je zejména zásluha Ing. Jany Chourové
Plaché, která měla tu trpělivost i odvahu se do administrativy s tím spojené pustit,
přesvědčit ostatní zaměstnance, že vnitřní organizační systém Památníku Lidice a jeho
široká činnost vůči veřejnosti, v souladu se zřizovací listinou, jsou na požadované
úrovni a není proto třeba se obávat ucházet o certifikát.
Měla pravdu a za to jí patří velký dík! Je nyní na PL, aby si toto ocenění udržel a
obhájil za tři roky.
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LIDICKÝ TURISTA – STARÝ ŽIDOVSKÝ
HŘBITOV V HOSTOUNI
Text: Michaela Klapalová, Wikipedia

Naše pokračování se událo poměrně nedávno, byla zima a foukalo.
Jelikož je starý židovský hřbitov bez přístupové cesty, bylo jasné, že náš čeká pěkné
dobrodružství. Vedla jsem já, předtím jsem si nastudovala mapy a to doporučuji i vám,
je dobré být připraven. Pokud jste navštívili nový hřbitov, potom se od něj vydáte dále
ke konci této cesty a pak mírně doleva směrem k poli. To pole se dá poměrně dobře po
jeho kraji obejít, aniž byste museli přes něj, což považuji za terno. Vím, jak nabalená
hlína na botách dokáže znepříjemnit procházku. Takže: pole obejdeme po jeho
zaobleném kraji a na jeho konci se vydáme do malého lesíčka. Po chvíli pod sebou
vidíme sráz a tam dole se nachází židovský hřbitov. Pomalu splývá s napadaným
listím, ale obestírá ho takový až neskutečný klid a vyrovnanost. Jsou to trochu jiné
pocity, než u toho porostlého břečťanem. Přemýšlíme, jak se dostat dolů, na to, abych
se vrhla z toho příkrého kopce se mám asi příliš ráda, navíc přemýšlím, jak se pak
budu škrábat zpátky nahoru. Ale stačí jít po okraji dále a na konci hřbitova se sráz
mírně svažuje, takže sejít dolů není tak těžké. A když už budete dole, jako by jste byli
v jiném světě. Všude je ticho, panuje tu neskutečný klid. Náhrobky jsou popsané
hebrejským písmem a velmi staré,….a ano nechybí tu ani schovaný ušák, který si na
mě tentokrát nepřišel, vůbec jsem se ho nelekla!
Až zde budete, mějte k této památce velkou úctu, odpočívají zde lidé, kteří žili dávno,
jinak, a vy máte nyní tu čest být tam a vnímat sílu života v té nejčistější formě!

Starý židovský hřbitov se nachází na
strmém svahu v úzkém pruhu lesa, odlehlém
lesnatém svahu 600 metrů jihozápadně od
obce na pravém břehu Sulovického potoka.
Ke hřbitovu nevede žádná přístupová cesta.
Založen byl před rokem 1786 a užíván do
roku 1848. Jsou na něm dochovány čtyři
desítky náhrobků (nejstarší z roku 1786)
v nepravidelných a neúplných řadách.
Márnice, která stávala v jihovýchodním roku
hřbitova, je zcela zbořena. V současné době
je zajištěna průběžná údržba hřbitova.
Plocha 0,12 ha. Hřbitovní zeď spolu
s obřadní síní se dochovaly pouze ve
fragmentech zdiva. Je chráněn jako kulturní
památka České republiky.
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Text: Irena Přibylová a Petra Radová

Vážení sousedé, milí přátelé,
dovolte nám nejprve popřát Vám pohodový a úspěšný rok 2016 plný zdraví, štěstí a
spokojenosti!
Na rok 2016 pro Vás opět připravujeme mnoho zajímavých akcí určeným dětem i
dospělým. Můžete se těšit na akce úplně nové, ale i na ty již tradiční.
Velkou novinkou v roce 2016 bude otevření dětské skupiny. Více si o ní přečtěte v
příspěvku níže.
V lednu budeme pokračovat v zaběhnutém programu a navíc se můžete těšit na
oblíbené promítání pohádek a nově na čokoládování.
Informace k pravidelnému programu i ke všem akcím a přihlašovací formuláře na ně
najdete jako vždy na www.mclidicky.cz.
Přijďte, těšíme se na Vás!

Program MC Lidičky na LEDEN 2016
4. 1. 2016

Zahajujeme
provoz
centra
v roce
2016.
V týdnu od 4. ledna začnou kroužky Lidičkové a cvičení rodičů
s dětmi, také začínají jazykové kurzy pro dospělé. V týdnu od
11. ledna začínají všechny odpolední kurzy – keramika pro děti,
keramika pro veřejnost, flétnička, tanečky a angličtina pro
děti.

14. 1. 2016

od 17:00 hodin – Promítání pohádek – přijďte si zavzpomínat
na staré časy a užít si s dětmi odpoledne plné pohádek. Můžete se
těšit na pohádky promítané na staré dětské promítačce
doprovázené čteným textem a na spoustu zábavných i výtvarných
aktivit. Vstupné 30 Kč.

23. 1. 2016

od 16:00 hodin – Čokoládování – přijďte si užít voňavé
odpoledne plné dobrot a zábavy pro děti i dospělé. Čeká nás mimo
jiné malování čokoládou, čokoládové fondue nebo třeba horká
čokoláda pro děti i dospělé. Vstupné 50 Kč. Na tuto akci se

6

prosím, přihlaste do 20. 1. 2016 pomocí online formuláře, který najdete na
www.mclidicky.cz

Registrovaná dětská skupina Lidičkové v Mateřském centru
Lidičky
Milí rodiče,
v listopadu 2015 jsme podali za MC Lidičky žádost do operačního programu
Zaměstnanost na vybudování registrované dětské skupiny Lidičkové. V době, kdy
vzniká tento příspěvek již víme, že naše žádost bude podpořena, tudíž Vás můžeme s
radostí informovat o otevření dětské skupiny od září 2016.
Dětská skupina bude určena dětem od 1 roku. Podmínkou zápisu je to, že alespoň
jeden z rodičů je zaměstnán, nebo zaměstnání aktivně hledá. Výhodou bude
individuální péče o Vaše dítě v malé skupině max. 6 dětí, o děti budou pečovat
zaměstnankyně MC Lidičky, které z hlediska vzdělání splňují podmínky stanovené
"Zákonem o dětské skupině". Pokud tedy v té době budete v situaci, kdy se vracíte do
práce a Vaše dítě se nedostalo do školky, případně již pracujete, ale současný model a
fungování tradičních mateřských škol Vám nevyhovuje (případně znáte někoho, kdo v
takové situaci bude), budete mít možnost využít této alternativy.
Informace o dětské skupině budeme postupně zveřejňovat na našich webových
stránkách www.mclidicky.cz. V případě potřeby získání dalších informací nám napište
na email info@mclidicky.cz.
Za MC Lidičky Irena Přibylová

KŘESLO PRO MARTINA HOMOLU A KŘEST KNIHY O
RŮŽOVÉM SADU
Text a foto: www.lidice-memorial.cz, J. Chourová - Plachá

Na čtvrtek 26. Listopadu 2015 připravil Památník Lidice zajímavý večerní program.
Od 18 hodin se v Lidické galerii uskutečnil kulturní pořad Křeslo pro hosta, který byl
věnován skvělému fotografovi Martinu Homolovi, který úzce spolupracuje také
s Památníkem Lidice.
Již řadu let působí jako odborný porotce Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice a
mimo jiné se stal autorem série nádherných fotografií Růžového sadu v Lidicích
z letošního léta, které skvěle dokreslují nově vydanou publikaci z dílny Památníku
Lidice nesoucí název „Most naděje a života – Růžový sad přátelství a míru Lidice
(1955 – 2015)“.
Na ojedinělé knize věnované jednomu z nějvětších a nejvýznamnějších růžových sadů
na světě spolupracovali tři významní autoři – Přemysl Veverka, spisovatel, člen
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KALF, Luba Hédlová, kurátorka Památníku Lidice a Jiří Žlebčík, botanik
Výzkumného ústavu pro krajinu a okrasné zahradnictví.
Křest publikace se příhodně uskutečnil v rámci Křesla pro Martina Homolu a kromě
představení publikace samotné nabídl i zajímavé setkání s jejími tvůrci.
Křest započal recitací Karolínky Čermákové a Viktorky Klímové, pravnuček
přeživších lidických žen, které přednesly básničku o růžovém sadu, kterou samy
vymyslely a zdramatizovaly.
Následovalo vyznání autorů a kmotrů knihy, tedy všech úžasných lidí, kteří se podíleli
nejen na knize, ale také každodenně pečují o samotný růžový sad a zachování jeho
jména a věhlasu u nás i v zahraničí.
Přípitek těch nejpovolanějších posvětil cestu knihy za čtenáři a obdivovateli na celém
světě. Večer s nezaměnitelnou atmosférou zakončila autogramiáda nadšených tvůrců,
bohužel bez Přemysla Veverky, který se ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit.
Knihu Most naděje a života je možné za cenu 350 Kč zakoupit v recepcích muzea a
Lidické galerie.

I DO LIDIC ZAVÍTAL MIKULÁŠ, ANDĚL A ČERT
Text: Michaela Klapalová

Foto: Marek Veselý

Jednoho velmi příjemného a skoro až teplého prosincového večera se v našem novém
parku sešla ohromná parta dospěláků a dětí. Všichni se chystali na velkou akci – měl
k nám totiž přijít Mikuláš, Anděl a Čert!
A čím si zkrátit čekání? Bylo to jednoduché, děti hned obsadily výtvarné dílny a
začaly tvořit úžasné kousky, zdobily perníčky, házely šišky do čertí tlamy, všude se
povídalo, smálo, popíjel se výtečný svařáček a ochutnávalo se, co kdo přinesl.
A pak…kdesi v dáli byl slyšet klapot koní! Nebo že by to byla čertova kopýtka? Ne, to
určitě ne, vždyť děti u nás, v Lidicích, ty jsou celý rok hodné!
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Kočár tažený
koňmi přivezl
Mikuláše
s Andílkem a hned
dvěma Čerty!
Páni! Že by
nakonec byli
potřeba??
Ale hned bylo
vidět, že ne. Děti
toho uměly hodně
a společnými
silami zpívaly
písničky, říkaly
básničky a čertů se skoro nebály. Byly statečné a tak si zasloužily odměnu, kterou
začal rozdávat Mikuláš s Andílkem. Balíčky plné překvapení tak dostaly úplně
všechny!
Dokonce se našly tak
odvážné dětičky, které si
s pekelníky rovnou
zapózovaly! Tomu říkám
kuráž!
A aby těch dárečků a
překvapení nebylo málo, byl
přistaven kočár a všechny
hodné děti si mohly
vychutnat mikulášskou jízdu
po Lidicích!
Všem se to moc líbilo, protože se ve chvilce stála ohromná fronta na svezení.
Celý úžasný večer jsme završili ještě dětskou diskotékou, která ale ponejvíce strhla
dospělé a v rytmu, který zněl nedělním večerem po celém parku, jsme se tak všichni
báječně bavili! Bylo to skvělé sousedské setkání, povídání, plánování a zahřívání se
svařáčkem a čajem.
Děkujeme Mateřskému centru
za skvělé naplánování, a už teď
se moc těšíme na příští rok, kdy
k nám snad Mikuláš také zavítá
a rozzáří všechna očka
lidických dětí. Jestlipak nás
opět navštíví v našem centru
dění – našem parku? 
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ZPRÁVY Z OO ČSBS LIDICE
Text a foto: Pavel Horešovský, www.csbslidice.cz

Oblastní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Lidice
…byla zřízena Ústředním výborem ČSBS dne 8. září 2015. K ustavující konferenci
oblastní organizace ČSBS Lidice došlo dne 1. října 2015. Oblastní organizace ČSBS
Lidice navazuje na úspěšnou dlouholetou činnost Základní organizace ČSBS Lidice.

Pieta za sestru Miladu Cábovou
Členové Oblastní organizace ČSBS Lidice
položili květiny a zapálili svíčku na hrobě
paní Milady Cábové. Tímto aktem se naše
organizace rozloučila s bývalou
dlouholetou členkou ZO ČSBS Lidice a
jednou z posledních žijících žen, která
přežila hrůzy války.
Děkujeme sestře Miladě Cábové za
usilovnou práci na zachování historické
pravdy o zlomových zločinných dějinných
událostech v Československu i v Evropě.
Svými besedami o válečných událostech a
hrůzách nacismu neúnavně přispívala
k tomu, že se další generace snaží o to, aby
se podobné hrůzy nemohly opakovat.
Pietního aktu se zúčastnili Marie
Štrougalová, Marie Šupíková a Pavel
Horešovský. Čest její památce!

KAREL IV. V BRANIBORSKU ANEB VÝSTAVA
PAMÁTNÍKU LIDICE
Text a foto: www.lidice-memorial.cz

Památník Lidice, jako první instituce Ministerstva kultury, uvádí výstavu s tématem
Karel IV v jubilejním roce.
Rok 2016 se ponese ve znamení 700. výročí narození Karla IV. – Otce vlasti. Jistě celá
řada muzeí a kulturních institucí přinese různé pohledy na život a zásluhy tohoto
nejvýznamnějšího českého panovníka v evropském kontextu. Památník Lidice využil
původní putovní výstavu s názvem Karel IV. V Braniborsku, uvedenou zde již v roce

10

2008, aby vědom si svého poslání, opět přispěl k vzájemnému porozumění mezi
oběma národy. Výstava nás vede nazpět do 14. Století, kdy Tangermünde v létech
1373 – 1378 vzestoupilo na jedno z mocenských center Svaté říše římské, vedle Prahy
a Norimberku. Císař Karel IV. vytvořil z Tangermünde své oblíbené sídlo a vládl
odtud Braniborské marce, kterou získal pro svého nezletilého syna Václava, a také
Svaté říši římské. České království a braniborské markrabství byly ve středověku
důležitými členy Svaté říše římské. Vládci obou zemí byli kurfiřty a nositely vysokých
čestných úřadů.
Císař Karel IV. byl od roku 1347 do r. 1363 českým králem a vládl pak tomuto
království – jako Braniborské marce – namísto svého nezletilého syna Václava. České
království bylo v této době nejbohatší a nejmocnější člen Svaté říše římské a
ztělesňovalo domácí moc Karla IV.
V roce 1374 se Braniborská marka připojila k zemím Koruny české, což bylo
v Tangermünde slavnostně potvrzeno. Doba vlády Karla IV. v Tangermünde je tedy
současně kamenem do mozaiky braniborsko-německé a české historie.

KDY A KDE?
Od 7. 1. – 31. 5. 2016, Výstavní síň Pod Tribunou

POHÁDKA PRO SENIORY V OÁZE
Text a foto: www.ms-lidice.cz

V úterý 8. prosince si děti z velké třídy udělaly generálku svého vystoupení v domově
pro seniory Oáza v Lidicích. To však nebylo hlavním cílem. Důležitější bylo potěšit
„babičky“ a „dědečky“ v této předvánoční době. A protože se povedly říkanky i
pohádka o 12 měsíčkách, dostaly děti odměnu.
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PROJEKT VÁNOCE
Text a foto: www.ms-lidice.cz

Projekt Vánoce začal už z kraje listopadu, abychom to všechno stihli. Nejprve jsme se
vrhli na výrobu vánočních drobností, které jsme pak dávali na vánočním jarmarku.
Museli jsme se naučit i vánoční písničky, které jsme pak zpívaly, když se rozsvěcel
vánoční strom. Při tom všem jsme chystali vystoupení na vánoční besídky. Koníci měli
spoustu říkanek a písniček a Štěňata si nacvičila pohádku O dvanácti měsíčkách. Obě
besídky se povedly, děti si stihly pohrát a dospěláci měli čas na kávu, cukroví a
povídání.

V dalším týdnu jsme měli čas na povídání o Vánocích, vánoční zvyky, zpívání koled a
vyrábění všeho možného, co nás napadlo. A těšili jsme se, až kolem poletí Ježíšek a
něco nám přinese. K Vánocům patří také hudba a nás opět pozval pan ředitel Bednář
do ZUŠ Buštěhrad, kde nám děti zahrály koledy na různé nástroje. V pátek 18. 12.
jsme si plánovali slavnostní oběd, na který jsme si připravili zdravé cukroví. Než jsme
se vrátili z procházky, čekala na nás slavnostní tabule a dokonce…PŘILETĚL I
JEŽÍŠEK! A když jsme si prohlédli, co nám Ježíšek nadělil, mohli jsme si udělat tu
pravou slavnostní atmosféru, pustit koledy a společně se naobědvat.
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OBMĚNA STÁLÉ EXPOZICE LIDICKÉ SBÍRKY: ILUSTRACE
DĚTSKÝCH KNÍŽEK ADOLFA
ZÁBRANSKÉHO
Text a foto: www.lidice-memorial.cz

Od 1. prosince 2015 až do konce března 2016
můžete v kabinetu v přízemí Lidické galerie
zhlédnout komorní výstavu ilustrací dětských
knih od Adolfa Zábranského. Ilustrace ke
knížkám jako Do kola (1947), Čarokruh
(1971), Kytička říkadel či vánoční plakát pro
nakladatelství Melantrich (1941) byly do
Lidické sbírky věnovány v roce 2012 rodinou
autora.

OPERACE VALKÝRA V PAMÁTNÍKU LIDICE
Text a foto: www.lidice-memorial.cz

Hrabě Claus Schenk von Stauffenberg představoval od podzimu roku 1943 rozhodující
sílu v boji proti Hitlerovi v Německu. Začal spolupracovat na vojenském a civilním
spiknutí, které vyvrcholilo v pokus o atentát na Hitlera dne 20. července 1944 a pokus
svrhnout pomocí převratu nacistický režim. Hitler však útok přežil. Stauffenberg a tři
jeho kolegové – spiklenci byli zastřeleni ještě v noci 20. července 1944 a více než 150
lidí bylo zabito nacisty jako pomsta za tento čin.
Výstava na 20 panelech dokumentuje život iniciátora pokusu o atentát na Hitlera,
hraběte Clause von Stauffenberga, vysvětluje, co jej vedlo k jeho odbojové činnosti a
objasňuje jeho motivy k pokusu o odvážný atentát na „Vůdce“. Popisuje přípravy na
útok, všímá si úlohy Stauffenbergových spolupracovníků, představuje průběh pokusu
o atentát na Hitlera ve vůdcově hlavním stanu zvaném Vlčí doupě v Rastenburgu ve
východním Prusku a zoufalé pokusy spiklenců o zahájení převratu v Berlíně. Výstava
také dokumentuje Stauffenbergovu popravu po neúspěšném atentátu v noci 20.
července 1944, a informuje, jak nacistický režim naložil se Stauffenbergovými přáteli
a kolegy spiklenců.
Výstava OPERACE VALKÝRA se koná ve výstavní síni In Memoriam
Památníku Lidice a to od 6. 1. – do 31. 5. 2016.
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V PROSEČI JSME ZASADILI DVANÁCTOU HRUŠEŇ
Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

Cestou do Proseče jsme se zastavili v Nasavrkách,
abychom se podívali na vloni vysazenou hrušeň a
přibrali čestného občana Lidic, pana Jana Rýdla
z Nasavrk. Hruštička jak vidno o kousek
povyrostla, ale už se připravuje na zimu.
Po sobotním odhalení památníku prosečským
obětem holocaustu pod evangelickým parkem, se
v neděli 1. Listopadu 2015 opět občané Proseče
shromáždili v parku pojmenovaném po dvou
hrdinech, generálu Svatoňovi a kapitánu Soškovi.
Ti dva právě před jeden a sedmdesáti roky byli
právě v těchto místech zastřeleni v nerovném boji
s nacisty.
K parku jsme přijeli kolem jedné a to už byla
příjezdová silnice lemována množstvím
automobilů. V jeho jižním cípu je monumentální
památník věnovaný jmenovaným hrdinům protinacistického odboje. Byli zde už
shromážděni obyvatelé, žáci místní školy a veteráni, včetně zástupců města. U
pomníku stála vojenská čestná stráž. Před projevem a přivítáním starosty Proseče
panem Janem Macháčkem vystoupil dětský pěvecký sbor ze Základní i mateřské
školy.
Poté jednotlivé delegace položily
k památníku věnce a kytice.
Hlavní projev měl plk. v. v. Ing.
Jaroslav Vodička. Historický
exkurs související s gen.
Svatoněm a kpt. Soškou přednesl
válečný veterán Mgr. Vladimír
Báča, předseda okresního výboru
Českého svazu bojovníků za
svobodu.
Po pietních projevech opět
zazpívaly děti a po té si převzaly
hrušeň od lidických a samy ji
zasadily. Ke kořenům Lidické hrušně byla vložena schránka obsahující městské znaky
a symboly a dobové dokumenty. Do schránky byly rovněž uloženy seznamy učitelů a
žáků v letošním školním roce a další artefakty, včetně originálu záštity ministra obrany
ČR Martina Stropnického nad touto akcí.
Po ceremonii jsme si ještě dlouho povídali při čaji s místními a na závěr návštěvy jsme
v Proseči navštívili o den dříve otevřené muzeum holocaustu.
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MARTA HANFOVÁ KONCERTOVALA V BUŠTĚHRADĚ
Text: Marek Veselý

Foto:Jaroslav Pergl

Koncertní vystoupení operní pěvkyně s nádherným sopránem a lidické rodačky
Marty Hanfové se sice jmenovalo „Marta Hanfová a přátelé“, ale docela dobře
by se hodil i název „Koncert pro radost“. Marta chtěla zejména potěšit své
přátele tím, že opět (zhruba po třech letech) vystoupí pro domácí publikum.
Stalo se tak v adventním čase 10. prosince večer ve společenském sále
buštěhradského zámku, který byl zaplněn do posledního místa navzdory tomu,
že ve stejnou dobu se do křesla pro hosta v rámci Lidických zimních večerů
posadil herec Karel Roden.

Pro svůj koncert si Marta pozvala své dlouholeté přátele – klavíristu a
buštěhradského občana Martina Filu, violoncellistu Jana Kellera a moderátora
Marka Veselého z Lidic. Tato čtveřice divákům připravila hudbou, zpěvem a
průvodním slovem příjemný a skvostný zážitek. Ti naopak účinkujícím vytvořili
báječnou a vstřícnou atmosféru, ve které zazněly písně a skladby českého
velikána Antonína Dvořáka, prostor tu měl i Wolfgang Amadeus Mozart či
oblíbený Ital Giacomo Puccini. Z operních árií se přešlo k operetě (Lehár,
Kálmán) a klasickému muzikálu, ale posluchači si vychutnali i ryze hudební
čísla, jako byl například Martinem Filou skvěle zahraný Turecký pochod.
Koncert byl zkrátka a dobře opravdovým potěšením, na které se vyplatilo
zavítat. Na shledanou někdy příště!
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