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Rekonstrukce naší „školkové“ zahrady.
V sobotu 22. října proběhla „školková“ brigáda. Již v devět hodin se sešlo několik prvních
odvážlivců a za chvilku byla zahrada téměř plná rodičů s dětmi. Všichni byli plní energie a chuti
do práce. Bylo potřeba vykopat díry pro stromy, vykopat hlínu pod klouzačkou, odstranit
nevyhovující prolézačky a natřít plot. Tatínkové (a některé odvážné maminky) se pustili
do kopání děr a odstraňování prolézaček a maminky začaly natírat plot. Kromě rodičů se také ale

zapojily děti (školkové i jejich starší sourozenci). Snažily se, jak mohly a co jim jejich síly dovolily.
Zapojili se i nejmladší účastníci, sice jen s drobným náčiním, ale s obrovským pracovním
nasazením. Někteří tatínkové již byli do práce tak zapáleni, že kromě hlíny a písku nakládali i své
vlastní děti ☺. Po celodopolední namáhavé práci čekala na všechny odměna v podobě vynikajícího
guláše a knedlíčkové polévky.
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Nyní již naše zahrada vypadá jako děsivé staveniště, ale jsou zde základy pro náš vysněný plán.
Velmi děkujeme všem zúčastněným a doufáme, že i pro Vás to bylo příjemně (i když náročně)
strávené dopoledne.

28. ŘÍJEN V LIDICÍCH text: Tomáš Skála, foto: Antonín Nešpor
Státní svátek u příležitosti výročí založení samostatného Československého státu připadl
tentokrát na neděli. Právě díky tomu jsme se
netradičně sešli až v 16 hodin. Snad tomu bylo

na vině počasí, které připomínalo spíše adventní čas nebo právě odpolední sraz že nepřišlo mnoho lidí. Jak už jsem u této příležitosti
několikrát konstatoval, na toto setkání si příliš
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mnoho lidických občanů čas nenachází. Letos
byly navíc některé lidické ženy a děti pozvány
na besedu do Opočna. Nicméně snad toto
setkání v Lidicích svůj účel alespoň trochu
splnilo, neboť na něm byly zastoupeny všechny
generace. Za lidické ženy přišla tradičně paní
Kalibová a jako zástupce nejmladší generace
přivezli v kočárku manželé Radovi syna Péťu…
Sešli jsme se tedy jako obvykle v malém parku,
kde jsem všechny přítomné přivítal a představil
holky a kluky z junáckého střediska Buštěhrad
„Stráž Lidic“, i když si myslím, že je v Lidicích
představovat již není třeba. Letos jsme zazpívali
4 písničky – dvě lidovky, Masarykovu oblíbenou
„Ach synku, synku“ a „Na tom pražskym mostě“.
Další dvě byly trampské, aby přítomní viděli
a hlavně slyšeli, co si prozpěvujeme na táboře
u táboráku. Třetí píseň se jmenovala „Už
vyplouvá loď John B“ a to byla pro změnu
oblíbená písnička Karla Hory zvaného Jasan,
který naše tábořiště na Střele založil.
Když jsme dozpívali, vydali jsme se na pietní
území, kde jsme položili věnec k pomníčku
lidickým občanům, kteří padli během I. Světové
války. Paní Kalibová zde zavzpomínala na život
ve starých Lidicích a zejména těm mladším
generacím vyprávěla, kde se tento pomník
původně nacházel. Já jsem již vzpomenul
jméno Karla Hory. Jeho manželka Marie
Horová, mezi junáky zvaná Merry (lidičtí ji znají
jako dlouholetou vychovatelku v buštěhradské
družině) mi půjčila několik starých kronik. Já
z nich při různých slavnostních příležitostech čtu
dětem některé zápisy, které nám zanechali naši
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předci. U příležitosti letošního svátku založení
republiky jsem si dovolil nalistovat v kronice
stránku s datem 28. října 1945 a přítomným
lidickým občanům a buštěhradským junákům
četl následující řádky:
„Náš národní svátek jsme oslavili vskutku
důstojným způsobem. Jedna část se zúčastnila
místních oslav a druhá část se zúčastnila
štafety Lidice – Lány. V Buštěhradě stáli čtyři
junáci čestnou stráž u pomníku padlých v první
světové válce. Ostatní členové se zúčastnili
průvodu městem. Na této oslavě byl přítomen
pluk. Brož, který plně ocenil ve své řeči význam
a hrdinství našich padlých, kteří položili své
životy za vlast. Dvacet junáků běželo štafetový
běh ve stejnou dobu z Lidic do Lán ke hrobu
našeho prvního prezidenta osvoboditele T. G.
Masaryka. V 9:30 přijelo do Lidic auto
Okresního národního výboru s věncem. Byli
v něm zástupce ONV a za okrskové velitelství
junácké bratr Karafiát a bratr Míka. Byli přivítáni
od nás br. Blažkem a Šebkem, kteří vyčkali
průvodu lidických žen a položili věnec na hrob
lidických obětí. Br. Karafiát předal štafetový
tubus prvnímu běžci, který vyběhl přesně
v 10.00 hodin z Lidic. Náš úsek byl mezi
Lidicemi a Dříní. Dále běželi junáci z Vrapic,
Dříně, Dubí, Kročehlav atd. Běžce sbíral cestou
autobus, který nás dovezl do Lán. Štafeta trvala
přesně 1 hodinu a 6 minut. V Lánech jsme se
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seřadili. Vpředu šel okrskový tajemník Míka, za ním br. Blažek a Šebek, kteří opět nesli věnec,
po stranách zástupce okrsku br. Karafiát a vedoucí ve Vrapicích br. Bratišovský a ostatní běžci.
Na hřbitově jsme položili věnec na hrob T. G. M. a všichni účastníci složili nad hrobem přísahu
věrnosti republice a že zůstaneme věrni odkazu T. G. M.“ Jak vidno z této kroniky, buštěhradští
skauti své přízvisko „Stráž Lidic“ nosí již od roku 1945 a i současná generace se snaží na Lidice
nezapomínat…

V LIDICÍCH NOVÉ CHODNÍKY NEBO „PARKOVIŠTĚ“???
Vážení spoluobčané,
pomalu končí rekonstrukce chodníků v západní
části naší obce, kterou provádí kladenská stavební firma
KLIKA & DVOŘÁK. Děkujeme za pochopení, které jste se stavbou
měli.
Zároveň Vás chci tímto požádat, abyste na nově provedených površích
chodníků neparkovali. Spárořezy dlažby a zvolené materiálové
barevné provedení je shodné s již realizovanou dlažbou chodníků
ve východní části obce. Skladba a plocha vjezdů je provedena tak, aby
zátěž vozidel při pojíždění vydržela. Vlastní skladba a plocha chodníků
je provedena pouze pro běžný pohyb a zátěž osob.
Děkuji za porozumění, Veronika Kellerová - starostka obce

(14. října 2012)
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POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Obecní úřad, zastupitelstvo obce Lidice
a Památník Lidice Vás srdečně zvou
na SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU v pondělí 3. prosince 2012 od 17.00
hodin před budovou obecního úřadu. Vezměte
si s sebou zvonečky (či rolničky) a svíčky.
Sejdeme se před budovou obecního úřadu
v 16.30 hodin, kde bude podáváno svařené víno
a dětem čaj s medovými perníčky. Dále zde
proběhne
krátké
předvánoční
pásmo

u stromečku a betlému zazpívají děti z Mateřské
školy Lidice a členky pěveckého sboru
„SMETANA“ Kladno. Uvítáme od našich
šikovných kuchařinek, babiček, tetiček
i maminek, ale i od dědečků, strejčků i tatínků
něco dobroučkého na zub, jako v loňském roce.
Děkujeme. Těšíme se na Vás! (OÚ)
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JUBILANTI V PRO SINCI
Věra Šobíšková
4. 12.
80 let,
Jaroslav Řečinský 26. 12.
Stanislav Vyhlídka
19.12.
82 let
Miloslava Kalibová 29.12
Vážení jubilanti, přejeme vám pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.

87 let
90 let

PŘEHLED KULTURNÍCH PŘEDSTAVENÍ PAMÁTNÍKU LIDICE PŘIPRAVOVANÝCH
V RÁMCI “LIDICKÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ“ – SEZÓNA 2012 – 2013 – PROSINEC
6. 12. 2012 od 18.00 hod.
Křeslo pro Jana Potměšila
večerem provází Robert Tamchyna,
klavír Marcel Javorček

14. 12. 2012 od 17.00 hod.
Vánoční koncert
účinkuje: Pěvecký sbor Harmonie Louny

OHLASY DIVÁKŮ NA POŘADY „LIDICKÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ“
text: manželé Klánovi z Plzně, foto: Oleg Yavorovskyy
Vyslechli jsme rozmanité historky z hereckého
profesionálního života paní Valérie Zawadské.
Vyprávění o skvělé herecké spolupráci
ve společném představení s Bárou Hrzánovou a
v představení s paní Věrou Galatíkovou.
Vyznání se z lásky k hereckým osobnostem –
Sophii Lorenové, Claudii Cardinalové a Gině
Lollobrigidě. Pořad provázela mistrovská
klavírní hudba Martina Fily. Dech se nám zatajil
při úžasné skladbě z filmu „Tenkrát na Západě“.
Filmu spojeného s vynikajícím dabováním paní
Vážený pane řediteli.
Valérie Zawadské v roli Claudie Cardinalové.
Děkujeme Vám za nádherný včerejší podvečer,
Další velká dabérská role patřila Alexis ze
který byl zahájen vernisáží výstavy českého
seriálu Dynastie. Vnímali jsme vyprávění o její
malíře - ilustrátora a loutkáře Jiřího Trnky.
pedagogické práci spočívající ve správném
Vernisáží, překrásně a citlivě připravenou, nás
nasměrování žáků k jejich budoucí herecké
příjemným odborným slovem provedla kurátorka
profesi.
výstavy Mgr. Lubomíra Hédlová.
Poslechli jsme si vynikající přednes poezie
Kouzelný, pastelový a tajuplný svět pohádek k
i prózy obdivovaného Jana Skácela. Začátek
nám promlouval z vystavených knižních ilustrací
i závěr představení patřil vzpomínkám na Lidice.
a vyvolával vzpomínky na dětství. Svůj večer již
Začátek – kdy jako desetiletá dívka recitovala
na vernisáži zahájila Valérie Zawadská čtenou
báseň „Lidické ženy“, závěr patřil úctě k tomuto
ukázkou z pohádkové knihy „Alenka v říši divů“.
místu a lidem. Představení, které bylo náhle
Vernisáž probíhala za doprovodu klavírní hudby
domluvené jako zástupné (za Báru Hrzánovou)
skvělého Marcela Javorčeka.
dokazuje, jak v mnohdy nepřipravených
Následný večer, který jsme prožili v blízkosti
a nečekaných setkáních tkví krása okamžiku.
Vašeho vzácného hosta, paní Valérie
Děkujeme Vám, pane řediteli, za vzácný
Zawadské, byl velice příjemný. Moderování
prožitek.
pana Jiřího Vaníčka bylo milé, vtipné a veselé
a v tomto duchu se nesl celý pořad.
S úctou Klánovi, Plzeň
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VÝTVARNÉ DÍLNY V LIDICKÉ GALERII
Přijďte tvořit do Lidické galerie i v prosinci.
V posledním měsíci tohoto roku k tomu budete
mít hned dvě příležitosti. 1. prosince 2012
„Ilustrátorská dílna s Eliškou Vrbovou“. Zahrajte
si na ilustrátory a inspirujte se při tom výstavou
„Jiří Trnka vypráví“. Dozvíte se, v čem spočívá
umění a práce ilustrátora, zkusíte si svázat
vlastní ilustrovanou knížku, budou připraveny
i hry i poznávací kvíz.
15. prosince 2012 „Obrácený puntík, obrácená
linka?“ Může nám jeden obraz pomoci vytvořit
druhý?
Pomocí
kartonu,
měděného
a aluminiového plechu si to můžete přijít
vyzkoušet i Vy. Dílny probíhají od 14.00 do 16.00
hodin v budově Lidické galerie. Poplatek za dílnu
je 20,- Kč, pracovní oblečení nutné. Vzhledem
k omezenému počtu míst rezervujte prosím
na: borova@lidice-memorial.cz, tel. M. Borová
312 253 063, 739 562 267

N Á V Š T Ě V A B E R L Í N A – text i foto: Pavel Horešovský
Na pozvání starosty městské části Berlína - Reinickendorfu
a německé skupiny Arbeitskreis Politische Bildung se dne
9. října 2012 zúčastnila delegace z Lidic ve složení:
starostka obce Veronika Kellerová, členka obecního
zastupitelstva Hana Kohoutová, historička Památníku
Lidice Radka Šustrová a lidické děti Marie Šupíková
a Pavel Horešovský pietního aktu před radnicí
v Reinickendorfu, který se konal u příležitosti vzpomínky
na křišťálovou noc. Součástí této akce byla i vzpomínka
na lidické oběti, které zahynuly v KT Ravensbrücku.
Položením kytice růží jsme uctili jejich památku.
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M A T E Ř S K É C E N T R U M L I D I Č K Y text: Irena Přibylová
Milí příznivci MC Lidičky, rádi
bychom
Vás
seznámili
s naším programem, který přinášíme na měsíc prosinec
a který, jak doufáme, Vás
potěší natolik, že si i Vy
v předvánočním
shonu
najdete čas a některou
z připravených akcí navštívíte.
V prosinci se tedy můžete těšit
nejen na náš pravidelný
program (zpívánky, výtvarné
řádění a cvičení dětí), ale i na
několik mimořádných akcí. První prosincový den
začínáme výtvarnou dílnou pro dospělé –
výrobou adventních věnců a dalších
vánočních ozdob (informace již vyšla
v minulém vydání Zpravodaje). Dále připravujeme pro děti Mikulášskou besídku a Před-

vánoční
odpoledne.
Dospělí se pak ještě
mohou těšit na besedu
na téma „Pneumokokové
infekce a možnosti
prevence aneb co může
způsobit pneumokok“,
na workshop k výrobě
dnes
populárních
fotoknih
a
dalších
fotovýrobků, které mohou
být pěkným vánočním
dárkem pro Vaše blízké
a na v tomto roce poslední výtvarnou dílnu
nejen pro dospělé - korálkování, tentokrát
zaměřené na výrobu vánočních ozdob z korálků
a drátkovaných ozdob s korálky. A jelikož i my si
rádi užijeme Vánoční svátky a Nový rok
v poklidu rodinného kruhu, v období
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od 21. 12. 2012 do 2. 1. 2013 vyhlašujeme
v MC vánoční prázdniny ☺. V roce 2013
začínáme ve čtvrtek 3. ledna od 10.00 hod.
cvičením dětí s rodiči a pokračujeme dalším
pravidelným programem. Na některé akce je

nutné se předem přihlásit, proto neváhejte
a podívejte se na www.mclidicky.cz a přihlaste
se již nyní. Naleznete zde i další podrobnější
informace k jednotlivým akcím prosincového
programu. Přijďte, těšíme se na Vás!

PROGRAM MC LIDIČKY NA PROSINEC 2012
1. 12. 2012
4. 12. 2012
4. 12. 2012

9. 12. 2012

11. 12. 2012
11. 12. 2012

15. 12. 2012

18. 12. 2012
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od 15.00 hod. – výtvarná dílna pro dospělé – výroba adventních věnců.
Podrobné informace viz. minulé vydání Zpravodaje nebo na www.mclidicky.cz.
zpívánky
od 17.00 hod. – workshop na téma výroba fotoknihy – přijďte se seznámit s
výrobou fotoknih a s dalšími fotovýrobky, které mohou být zajímavým osobním
dárkem pro Vaše blízké. Každý účastník workshopu obdrží dárek – slevový
poukaz v hodnotě 150 Kč na výrobu fotoknihy nebo jiného fotovýrobku u
společnosti Piklio. Vstup do MC zdarma i s dětmi, které si mohou v průběhu
workshopu pohrát v herničce. V případě Vašeho zájmu o workshop se do 3. 12.
2012 přihlaste na www.mclidicky.cz .
od 16.00 hod. - Mikulášská besídka v restauraci Lidická Galerie - přijďte si
s dětmi odpočinout od předvánočního shonu a trochu se pobavit. Pro všechny
předem přihlášené děti je nachystané občerstvení. V 16.30 hod. přijde Mikuláš,
čert a anděl, od kterých děti za básničku či písničku získají balíček plný dobrot.
V průběhu celé akce si mohou děti ozdobit vánoční perníček a těšit se na malou
dětskou diskotéku. Aby měl Mikuláš dost balíčků pro všechny děti, je nutné se
na akci přihlásit telefonicky, SMS na tel: 605 806 074, emailem:
info@mclidicky.cz nebo na www.mclidicky.cz a to nejpozději do 4. 12. 2012.
Vstupné je 60 Kč (v této hodnotě obdrží každé předem přihlášené dítě
mikulášský balíček).
od 16.00 – 16. 45 hod. výtvarné řádění – budeme vyrábět vánoční stromky
z roliček od toaletního papíru a barevných papírů.
od 17.00 hod. – beseda na téma „Pneumokokové infekce a možnosti
prevence aneb co může způsobit pneumokok“ – přijďte se pobavit na toto
téma, podělit se o své zkušenosti a dozvědět se něco nového. Vstup zdarma,
děti si mohou v průběhu besedy hrát v herničce.
od 14.00 hod. – výtvarná dílna nejen pro dospělé – Korálkování. Přijďte si
vyzkoušet jemnou práci s korálky, úlomky polodrahokamů a drátkem. Budeme
vyrábět vánoční ozdoby s korálky a drátkované ozdoby a svícínky s korálky.
Akce je určena dospělým, ale pokud máte doma šikovné dítě, které by si práci
s korálky chtělo také vyzkoušet, vezměte ho s sebou. Na akci je nutné se
přihlásit do 13. 12. 2012 pomocí on-line formuláře, který najdete na
www.mclidicky.cz.
od 16.00 hod. – Předvánoční odpoledne – přijďte si užít odpoledne plné
předvánoční nálady. Budeme zpívat vánoční koledy, nazdobíme si jablíčko, ze
kterého uděláme krásný voňavý vánoční svícínek a vyzkoušíme si některé
vánoční zvyky. Vstupné 30 Kč.
21. 12. 2012 – 2. 1. 2013 vánoční prázdniny ☺
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zapsala: Martina Toulcová

Na 14. veřejném zasedání zastupitelstva obce Lidice konaném dne 29. 10. 2012 bylo přijato toto
usnesení:
1. Zastupitelstvo obce schválilo:
a) program zasedání
b) žádost města Beroun na úhradu 2 docházejících žáků do školy v Berouně ve výši 16. 008 Kč
c) žádost pana Adamovského na pokácení dvou vzrostlých stromů
d) výsledky výběrového řízení na opravu střešní krytiny nad obchodním centrem v Lidicích
e) výsledky výběrového řízení na pronájem reklamní plochy na autobusové zastávce v Lidicích
f) zvýšení příspěvku oddávajícímu, matrikářce a zvukaři za svatební obřady na částku 250Kč /den/
g) návrh na pronájem pozemku parc.č.232 ve výši 3.280,-Kč /rok/ ( 10 Kč/m2)
2. Zastupitelstvo obce pověřilo:
a) starostku obce podpisem smlouvy se společností SAT-AN STAVBY,SE na opravu střešní krytiny
nad obchodním centrem v Lidicích
b) starostku obce podpisem smlouvy se společností Monlid Development s.r.o. a GAMA Kladno
s.r.o. na pronájem reklamní plochy na autobusové zastávce v Lidicích
Tomáš Skála
místostarosta obce

Veronika Kellerová
starostka obce

ŽENY, KTERÉ SE JMENUJÍ LIDICE, LAS MUJERES QUE SE LLAMAN LIDICE
připravil: Zdeněk Fous
v prosinci 2010 se narodili dva kluci, jeden Kateřině a Tomášovi Skálovým z Lidic a druhý se narodil
v Mexiku ve městě Mexico City mamince se jménem Mayra Lídice a tatínkovi Jorge. První se
jmenuje po tátovi Tomáš a má starší sestru Báru. Druhý v Mexiku se jmenuje Sebastián.
O mamince Sebastiána se psalo ve Zpravodaji OÚ – červen 2011 – viz str. 8-9. Kluci, přejeme vám
všechno hezké k 2. narozeninám. Kéž byste se jednou setkali, buď u nás v Lidicích, nebo v Mexiku.

Tomáš

Sebastian

Zpravodaj OÚ Lidice
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OHLAS NA „POVÍDÁNÍ O KNÍŽKÁCH SE SLÁVKOU KOPECKOU“

Jako jeden z milých ohlasů na vyprávění o knížkách se Slávkou Kopeckou jsme dostali k přetištění
vzácnou fotografii školní třídy buštěhradské školy z roku 1942 – 1943. Poslal nám ji pan Ladislav
Huml, kapelník z Oradourské ulice. (Ladislava Humla najdete v prostřední řadě, je to zprava pátý
kluk v kraťasech a bujnou kšticí s účesem na patku.)
V poslední řadě, druhého zprava, nemůžete minout zřetelnou tvář jeho spolužáka - Oty Poppera,
později slavného spisovatele Oty Pavla. Při pohledu na rok pořízení fotografie - vznikla
na zahradě staré školy - vás zamrazí. V tom roce přece shořely Lidice... a - jak píše Ota Pavel:
"Příhoda z Lidic nepřišel do školy a jeho místo v lavici zůstalo prázdné." (Redakce LZ)

DIVADLO U HASIČŮ – KONCERT - www.zsbustehrad.cz/druzina/, foto: Monika Žitníková
Třetí benefiční koncert na podporu
dětských domovů se konal dne
8. listopadu 2012 v Praze. Divadlo
U Hasičů bylo zcela zaplněno, když
na pódium vstoupily děti ze souboru
DUHA, školní družiny ZŠ Buštěhrad,
aby koncert zahájily. Zazpívaly čtyři
lidové písničky a ohromný potlesk
od diváků jim byl velkou odměnou.
Nebyla však jediná. V zákulisí se
potkaly s mnoha umělci. Mohly s nimi
hovořit o hudbě, písničkách, radosti
ze zpěvu, ale i z obdarovávání. První
vystoupení na prknech, co znamenají svět, jistě podpoří rozvoj jejich vyhraněného zájmu a určitě
budou vzpomínat na své malé hudební krůčky s příjemnými pocity po dlouhá léta. Děkuji všem
ochotným maminkám a tatínkům za organizační i materiální pomoc. Anna Holeyšovská
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VETERÁNI Z BĚLORUSKA NAVŠTÍVILI PAMÁTNÍK LIDICE - www.lidice-memorial.cz

Početná delegace běloruských veteránů
navštívila v pátek 2. listopadu Památník Lidice.
V Lidicích je přivítala starostka obce Veronika
Kellerová, představitelé památníku a pamětník
lidické tragédie Pavel Horešovský. Po krátkém
výkladu o historii Lidic se delegace odebrala ke
společnému hrobu lidických mužů, kde položila
věnec a kytici položila i u Pomníku dětských

obětí války. V prostoru před Glorietem pěvecký
sbor veteránů zazpíval dvě vlastnecké
běloruské písně. Po prohlídce muzea
následoval zápis do pamětní knihy a neformální
setkání s hostiteli. Návštěva běloruské delegace
potvrdila dlouhodobou spolupráci Lidic
s muzeem v Chatyni a paměťovými institucemi
v Minsku.

Добрый день, уважаемый господин Milouš Červencl,
Встреча с вами, посещение мемориала оставило глубокий след в наших душах. Нам ни когда не
забыть трагедию жителей Лидице. Нас восхищает ваше отношение к сохранению памяти о
жертвах фашизма. Выражаем сердечную благодарность за тёплую встречу нашей
делегации.Благодарим вас за информацию, размещённую на вашем сайте! Если есть публикации
вашей прессы, о визите, будем очень благодарны, если вы вышлете нам по адрессу: ОО
"Белорусский союз женщин" пер. К. Чорного, 5, комната 107, индекс 220012, г. Минск, Республика
Беларусь
Dobrý den vážený pane, Milouši Červencle,
setkání s Vámi, návštěva Památníku Lidice zanechala hlubokou stopu v našich duších. Nikdy
nezapomeneme na tragédii obyvatel Lidic. Obdivujeme Váš postoj k uchování vzpomínky na oběti
fašismu. Srdečné díky za vřelé uvítání naší delegace. Děkuji Vám za informace, které jste uveřejnili na
vašich webových stránkách. Máte-li tiskovinu, kde se píše o naší návštěvě, budeme velmi vděčni, když
nám ji pošlete na adresu: (viz v azbuce).

POZVÁNKA NA PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVU
Středisko Oáza Lidice Vás srdečně zve na prodejní PŘEDVÁNOČNÍ
VÝSTAVU. V pátek 7. 12. 2012 od 10.00 - 19.00 hodin. V sobotu 8. 12.
2012 od 10.00 - 16.00 hodin, která se koná v prostorách Střediska Oázy
(Josefa Stříbrného 162, Lidice). Stejně jako v minulých letech si můžete
prohlédnout rukodělné výrobky obyvatel Oázy, Lidic blízkého okolí.
V nabídce mimo tradičních vánočních ozdob, svíček, dekorace, korálků, keramiky, drobných
vánočních dárků apod. budou nově i výrobky z kůže a patchworku. Jako tašky, kabelky, batohy,
deky a další. Na Vaši návštěvu se těší obyvatelé Oázy a další vystavovatelé. Přijďte se k nám
vánočně naladit…

Zpravodaj OÚ Lidice
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PAMĚTNÍKY Z LIDIC A LEŽÁKŮ PŘIJALA PŘEDSEDKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY P ČR

Pamětníky z Lidic a Ležáků přijala 29. října 2012 předsedkyně Poslanecké sněmovny P ČR
Miroslava Němcová. Milého setkání se zúčastnilo celkem 13 přeživších žen a dětí z těchto
vypálených obcí. Předsedkyně Poslanecké sněmovny předala všem pamětníkům upomínkové
předměty a Pamětní listy, provedla je prostorami sněmovny s odborným výkladem a na závěr
uspořádala pro všechny hosty slavnostní oběd spojený s neformální besedou. Posledním žijícím
svědkům nacistického běsnění v Lidicích a Ležákách se tak dostalo dalšího významného ocenění v
tomto roce, kdy si připomínáme 70. výročí obou tragédií. Připomínáme, že v červnu byli pamětníci
přijati předsedou vlády ČR Petrem Nečasem v Kramářově vile a ministryní kultury Alenou
Hanákovou v Nosticově paláci.

DĚKOVNÝ DOPIS OD VĚZNĚ DOŠEL DO PAMÁTNÍKU LIDICE - 9. 10. 2012
Vážená paní Klímová, dnes jsem obdržel balíček s knihami, za které Vám tímto srdečně děkuji. Nejen za
publikaci Romana Cílka, ale i ostatní knihy pojednávající o lidické tragédii mi udělaly obrovskou radost.
Je to od Vás skutečně milé gesto, které v ústavu, jako je tento, potěší dvojnásob. Léta středoškolská
jsem strávil na Kladně, kde jsem se i narodil, při každé hodině tělocviku v dolní tělocvičně gymnázia si
nešlo nevzpomenout, čeho ta místnost byla svědkem. Vyjma historie kladenských hutí byly Lidice téma,
které mě od malička fascinovalo a přitahovalo. Doma jsem měl starší knihy od Vladimíra Konopky („Zde
stávaly Lidice“ – tuším), pamatuji, pak těžké bylo ty knihy číst, kolikrát jsem neměl na to sílu, vzdorovat
textu. Do Lidic jsem jezdíval každý rok, nežli mi do života vstoupila kryptokomunistická justiční mašinérie,
bral jsem to jako jistou povinnost. Ještě jednou tedy děkuji Vám i panu řediteli Památníku Lidice, že jste
nezůstali hluší k mé prosbě, omlouvám se za tu vložku výše, jen jsem cítil potřebu vypsat se z upřímné
radosti, které z knih mám. Přeji Vám hodně zdaru, Památníku co nejvíce návštěvníků, vnímajících
a myslících…
Z Nového Sedla zdraví, Lukáš Macháček
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DOPIS Z MAJÁKU PLZEŇ-15. LISTOPADU 2012
Maják Plzeň:. majkplzne@gmail.com

Pavel Motejzík a Lukáš Mácha
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JIŘÍ TRNKA VYPRÁVÍ VÝSTAVA KNIŽNÍ ILUSTRACE
Lidická galerie, Památník Lidice 16. 11. 2012 – 31. 1. 2013
Vernisáž byla: 15. listopadu 2012 v 16:30 hodin, Výstavu uvedla: Luba Hédlová, kurátorka výstavy
Pořadatel výstavy: Památník Lidice, Grafický design: Milena Burgrová
Otevřeno denně 10.00 –16.00 hodin
Zveme vás k nahlédnutí do poetického světa
knižních ilustrací Jiřího Trnky, jejichž výstava
v Památníku Lidice připomene letošní sté výročí
narození výjimečného a všestranného autora.
Celosvětová proslulost Jiřího Trnky je založená
na jeho výtvarné virtuozitě, píli
a bezmezné tvořivosti. Jeho dílo
zahrnuje
nespočet
výtvarných
oblastí, a ač je snad nejznámější
jako loutkář a průkopnický tvůrce
animovaných filmů, jeho nadání
a zručnost se projevily například také
v méně známé volné sochařské
tvorbě, nebo dokonce i v návrzích
nábytku.
Pečlivě
prováděná
rukodělná práce spolu se smyslem
pro charakter materiálu, precizně zvládnutá
kresba a grafické metody – tyhle pozitivní
charakteristiky lze číst v každém jeho díle.
Jsou to však především ilustrace ke knihám
různých žánrů, které držel v rukách snad každý
český čtenář. Svět Trnkovy knižní ilustrace je na
této výstavě zpřítomněn v příbězích dětských
knih jako Hrubínův Špalíček pohádek, Míša
Kulička Josefa Menzela či Zahrada, jejíž příběh
pochází z pera samotného Trnky. Jsou zde také
k vidění ilustrace vyprávění pro malé i velké
čtenáře, jako je Werichovo Fimfárum, Broučci
Jana Karafiáta nebo Staré pověsti české
od Aloise Jiráska. Aby výstava opravdu dostála
i Trnkově světovému ohlasu, vystaveny jsou
rovněž ilustrace k dětské knize s dvěma
příběhy, vydané v Německu – Die Traumzwerge
(Snoví skřítci) od Vladislava Stanovského
a Eierkuchensophie (Palačinková Pepinka)
Aloise Mikulky. Různé žánry se v Trnkově
tvorbě často neoddělitelně prolínaly; jako
například u série ilustrací pro knihy o Míšovi
Kuličkovi, kdy charaktery z tohoto příběhu již

na konci 30. let hrály v Trnkově představení
Vasil a medvěd v jeho „Dřevěném divadle“
v suterénu pražské budovy Lucerna. Nebo
Broučci – to bylo loutkové představení, s nímž
ve svém divadle začínal, poté také ilustrace
ke Karafiátově knize, a na toto téma
také vytvořil slavné dioráma Svatba
u Broučků, připravované pro světovou
výstavu v New Yorku, nově
zrestaurované a vystavené v Plzni.
Proto také diváci v Lidicích mohou
zhlédnout i přípravný scénář
pro Špalíček, loutkový film ilustrující
dění na českém venkově na přelomu
19. a 20. století.
Jiří Trnka není v Lidicích nový:
výstava navazuje na jubilejní 40. ročník
mezinárodní dětské výtvarné výstavy, která byla
letos zaměřena na sté výroční Trnkova narození
a s ním zde rezonovalo téma „divadlo – loutka –
pohádka“. Ohlasy na tuto dětskou tvorbu budou
k vidění v jedné ze sekcí výstavy, spolu
s filmem o Trnkově životě a tvorbě
od dokumentaristky Miroslavy Humplíkové.
Také lze říct, že Trnkova tvorba byla časově
spojena s těžkými válečnými lety, v nichž
umělecky vyrostl a zažíval své úspěchy,
v dobách heydrichiády, která připravila Lidicím
tragický osud. Jak poznamenal historik umění
Ivo Kořán, v Trnkových ilustracích v této době
„proti
nietscheovsko-nacistickému
ideálu
plavého nadčlověka povstaly nejistě ťapkající
postavičky střapatých dětí“.
Doprovodný program k výstavě zahrnuje
prohlídky s kurátorkou, animační dílny pro děti
„Výprava do světa animovaného filmu“
od organizátorů přehlídky animovaných filmů
Anifest a také ilustrátorskou dětskou dílnu
s Eliškou Vrbovou.
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L Í D I C E R O B I N S O N V L I D I C Í C H - 5. část
vyprávění na pokračování připravuje: Zdeněk Fous, foto: Pavel Oslejšek a Anna Holeyšovská

V pondělí 11. června v časných ranních hodinách
odešla Lídice Robinson s Monikou Vaňhovou
k autobusu a odjela s ostatními do kladenského
Gymnázia položit kytičku ve zdejší tělocvičně
na místo, kde před sedmdesáti lety viděly lidické
ženy své děti naposledy. Před budovou se setkala
s dívkami ze souboru DUHA školní družiny

ZŠ Buštěhrad. Jedinou fotografii se podařilo nafotit
vychovatelce Aničce Holeyšovské a to se Sašou
a Stelou. Po návratu navštívila muzeum
s ostatními Lidickými a prohlédla si model starých
Lidic. Také se fotografovala s paní Marií
Šupíkovou v místech, kde stával jejich domek.
(Na snímku je i Jana Hanzlíková). U pomníku dětí
se Lídice Robinson vyfotila na památku
se starostkou Veronikou Kellerovou a v glorietu
s nerozlučnou průvodkyní Monikou Vaňhovou.
Ještě na ni čekala další vzácná návštěva, ale...
pokračování až příště.
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Z P R Á V Y Z O Á Z Y text i foto: Libuše Doušová - OÁZA Lidice

„Setkávání s knihovnou proběhlo" u nás v Oáze
podvečer 17. října 2012. Pan Čestmír Sklenička
přišel povyprávět a ukázat nám fotografie
z cesty do Petrohradu, kde byl se
svým vnukem, aby mu ukázal, kde
od roku 1956 průběžně 12 let
pracoval. Působil při realizaci
první československé jaderné
elektrárny Jaslovské Bohunice.
Bylo to poutavé vyprávění
a zároveň porovnání dřívějšího a současného
Petrohradu. Jeho povídání místy doplňovala
i manželka a paní Vampolová, které také

dřívější Petrohrad poznaly. Došlo i na výborné
pohoštění. Když se hosté i účastníci občerstvili,
tak se pokračovalo. Během vyprávění došlo i na
dotazy, na které pan Sklenička
rád odpovídal. Byl to moc hezký
večer. Určitě se mnou budou
souhlasit všichni, kdo si přišli
vyprávění poslechnout.
Takových večerů, kde bychom si
mohli popovídat s různými lidmi,
kteří mají co vyprávět, těch by mohlo být určitě
víc. Děkujeme všem, kdo se o tak pěkný večer
zasloužili a věříme, že to nebylo naposledy.

Zpravodaj OÚ Lidice
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připravil: Zdeněk Fous
Veřejná knihovna Lidice vyhlásila od 23. září do 23. listopadu 2012 první ročník přehlídky
„Malovaných záložek do knih“. Oslovili jsme paní ředitelku Soňu Macháčkovou z MŠ Lidice. Děti
namalovaly krásné záložky (23), které budou nejdříve vystaveny ve výloze naší knihovny a pak
postupně vkládány do knih, které si čtenáři zapůjčí, a tím výstava nádherně malovaných záložek
bude pokračovat mezi čtenáři. Můžete si také přijít do knihovny pro knížku s originální záložkou.
Děti dostanou z knihovny pamětní záložku a školka pozornost pro „malíře“ v podobě potřeb
na kreslení od OÚ Lidice.
Záložky malovaly tyto děti: Filip Beneš, Michael Svatoš, Eliška Kratochvílová, Barbora Skálová,
Jan Chalupa, Sophia Denny, Matyaš Halaj, Pavel Danko, Viktorka Klímová, Matěj Smrtka,
Natálie Michlová, Vlastimil Truneček, Simona Schöttnerová, Jakub Novotný, Matěj Kozubek,
Tereza Havlíková, Adéla Matoušková, Andrea Hanousková. (foto záložek: ředitelka MŠ Soňa
Macháčková.) S dětmi záložky připravily paní učitelky: Soňa Macháčková a Lenka Dudková
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KNIHOVNA LIDICE A JEJÍ KNIHOVNÍCI - vzpomínky na pokračování - 9. část
připravuje: Zdeněk Fous
Veřejná knihovna Lidice působila v OÁZE Lidice od 9. 9. 1999 do 12. 8. 2004. Knihovníkem byl
Zdeněk Fous. (od 12. srpna se vrátila knihovna na své původní místo v Lidicích do budovy
nákupního střediska, ale na toto téma se bude ještě psát v příštích pokračováních.)
Veřejná knihovna Lidice, OÁZA, Josefa Stříbrného 162, Lidice
• rok 1999 - od 9. 9. do 31. 12. - 29 čtenářů, z toho 14 dětí do 15 let. Výpůjčky knih: 157
• rok 2000 - 61 čtenářů z toho 17 dětí do 15 let. Výpůjčky knih: 567
• rok 2001 - 68 čtenářů z toho 17 dětí do 15 let. Výpůjčky knih: 575
• rok 2002 - 72 čtenářů z toho 20 dětí do 15 let. Výpůjčky knih: 570
• rok 2003 - 75 čtenářů z toho 20 dětí do 15 let. Výpůjčky knih: 371
• rok 2004 - 57 čtenářů z toho 13 dětí, Přestěhování do obnovené knihovny. Výpůjčky knih: 1.086
Veřejná knihovna Lidice, Tokajická 163, Lidice
• rok 2005 - 92 čtenářů z toho 22 dětí do 15 let. Výpůjčky knih: 1.869
• rok 2006 - 78 čtenářů z toho 14 dětí do 15 let. Výpůjčky knih: 1.588
V únoru 2007 dlouhodobě onemocněl knihovník Zdeněk Fous
Veřejná knihovna Lidice získala na svou činnost i několik grantů.
• rok 2001 - získáno 20.000,- Kč – na vybudování Malé galerie na chodbě OÚ a vydání publikace
Tajemství lidických ulic. O grant žádal knihovník společně s Markem Veselým
• rok 2001 získáno 60.000,- Kč na nový počítač, tiskárnu a scaner. O grant žádal knihovník
společně s Markem Veselým
• rok 2002 - grant na činnost dětského kroužku KLUBÍČKO - 6.000,- Kč
• rok 2003 - grant na činnost dětského kroužku KLUBÍČKO - 5.000,- Kč
Pro knihovnu získáno v grantech celkem 91.000,- Kč.
(pokračování příště)
2

PODĚKOVÁNÍ Z REDAKCE ZPRAVODAJE
Děkujeme všem, kteří do Zpravodaje OÚ Lidice v letošním roce 2012 přispívali zajímavými články.
Starostce Veronice Kellerové, místostarostovi Tomáši Skálovi a Martině Toulcové z OÚ Lidice,
JUDr. Milouši Červenclovi, Ivoně Kasalické, Marii Borové a všem pracovníkům Památníku Lidice,
Libuši Doušové z OÁZY, Marku Veselému z Lidic, Anně Holeyšovské vedoucí vychovatelce ŠD
v ZŠ Buštěhrad, Mgr. Evě Armeanové z Československé obce legionářské, Ing. Vladimíru
Kovačíkovi, Michaele Indrákové, Jirkovi Černému z knihovny, Petře Radové a Ireně Přibylové
za MC Lidičky, ředitelce MŠ Lidice Soně Macháčkové, Sylvii Klánové z Plzně, Bohumilu Řeřichovi
z Lubence, Karolíně Svatošové a Houstouňským nadšencům, Mgr. Gabriele Havlůjové z Kladna,
Ladislavu Humlovi a spisovatelce Slávce Kopecké z Lidic, Lidici Róbinson z Argentiny, Lidici Ba
z Brazílie, Janě Bezdíčkové, Lukáši Macháčkovi, L. Franzlové.
Za krásné fotografie patří velký dík Pavlu Horešovskému (pravidelnému dodavateli fotografií),
Bohumilu Kučerovi, Báře Kučerové, Ing. Čestmíru Skleničkovi, Renatě Hanzlíkové,
Ing. Ančo Marinovi, Jaroslavu Tauberovi z Památníku Lidice, Bc. Stanislavu Pítrovi předsedovi
ZO ČSBS Kladno.
Poděkování patří všem, kteří se podílejí na roznášení Zpravodaje do poštovních schránek, i za posílání
Zpravodaje přespolním čtenářům. Velký dík patří paní Ing. Jitce Müllerové z Buštěhradu, pracovnici
Památníku Lidice, která pomáhala před každým výtiskem s vyhledáváním různých chybiček
a překlepů. Budeme se těšit s vámi na další spolupráci i zajímavé zprávy a informace pro naše čtenáře.
Zároveň mezi námi uvítáme i nové dopisovatele, kteří čtenářům poskytnou pozoruhodné příspěvky, které
rádi otiskneme. Hezké Vánoce a PF 2013.
Redakce Zpravodaje a Zdeněk Fous

Zpravodaj OÚ Lidice

prosinec 2012
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V E Ř E J N Á K N I H O V N A L I D I C E – I N F O R M A C E text: Zdeněk Fous
Oznamujeme, že i nadále bude knihovna otevřena vždy
ve ČTVRTEK od 16.00 do 18.00 hodin.
Všechny čtenáře do knihovny srdečně zveme. Ve čtvrtek
15. října jsme z výměnného fondu SVK Kladno převzali nový
soubor knih, který čítá 182 titulů. Nejen novou nabídku Vám
rádi představíme, určitě si vyberete.
Těší se na Vás Jirka Černý a Míša Indráková

VEŘEJNÁ KNIHOVNA LIDICE
zve v rámci cyklu
"SETKÁVÁNÍ S KNIHOVNOU"
čtenáře knihovny i širokou veřejnost na

Kdy: středa 12. prosince 2012 od 18:00 hod.
Kde: Středisko Oáza Lidice, Josefa Stříbrného 162
Během pohodového předvánočního setkání
si budeme povídat s lidickou spisovatelkou,
nakladatelkou, moderátorkou a zejména
milou sousedkou - paní Slávkou Kopeckou.
Řeč bude o knížkách (probereme všechny
stránky ☺), o rádiu, o vzpomínkách z Buštěhradu i o životě v Lidicích. Představíme si
knižní novinku nakladatelství Sláfka „Laďka
Kozderková - Lady MUZIKÁL“ vyprávějící
životní příběh naší talentované zpěvačky

a herečky. Slávka Kopecká je známá
především jako autorka a vydavatelka knih
memoárové literatury (Sovák, Menšík,
Brodský, Bohdalová, …), z nichž celá řada
titulů je díky jejím darům k zapůjčení
v lidické knihovně.
Slávku můžeme občas slýchat i v rozhlase
v nedělním Dobrém jitru. Jelikož se jedná
o velmi činorodou ženu, má nám o čem
vyprávět. Ráda zodpoví i Vaše dotazy.

Vstup volný. Pohoštění zajištěno. Prostory budou přístupné od 17:45 hodin
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