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POSLEDNÍ LEČ
Jako každý rok Myslivecké sdružení Orel Lidice pořádalo v prosinci Hlavní hon a Poslední leč, které
jsou završením celoročního mysliveckého hospodaření. Jak už ze slova hospodaření vyplývá, nejde
jen o jakousi obskurní zábavu, jak je mnohdy na myslivost nahlíženo.

Zpravodaj OÚ Lidice

Už v zákoně o myslivosti je jasně napsáno, že
myslivost je soubor činností prováděných
v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako
součásti ekosystému a spolková činnost
směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých
tradic a zvyků jako součásti českého národního
kulturního dědictví. Jak je takováto činnost
obtížná v dnešní době, kdy volná příroda v okolí
velkých měst vlastně neexistuje a volně žijící
živočichové, mezi něž zvěř patří, jsou nuceni
měnit své chování, si málokdo dokáže
představit.
Na jedné straně dochází k úhynům,
způsobeným zvěří, škodící myslivosti a
civilizačními faktory, na druhou stranu jsou
druhy zvěře, kterým právě takovýto stav krajiny
vyhovuje. Myslivci pak v této situaci musí na
prvním místě zvěř chránit a cílevědomě chovat.
Lovit a přivlastňovat si ulovenou zvěř, jak také
zákon říká, tak mohou až na posledním místě.
Není tedy divu, že drtivá většina myslivců
nehledí na myslivost a na zvěř jako na zdroj své
obživy, jak tomu ostatně v historii, snad jen s
výjimkou prvobytně pospolné společnosti, nikdy
nebylo. Není to možné už z toho důvodu, že
zvěře je málo a několik ulovených kusů skončí
vylosováno u hostů myslivecké zábavy,
Poslední leče. Naším cílem také není a nemůže
být provozování myslivosti jenom privilegovanou
skupinou lidí. Členy MS Orel Lidice jsou tak
především ti, které myslivost baví a mnohdy
u nich přirozeně navazuje na jejich pracovní
činnost, lépe by bylo říci na jejich povolání.
Záměrně píšu povolání hospodáře, neboť si
myslím, že to vystihuje skutečnost lépe než
název podnikatel, neboť právě hospodář, ať už
v zemědělství, v myslivosti, nebo v jiném
výrobním odvětví, není jenom tím, kdo sklízí, ale
především tím, kdo hospodaří.
Pochopitelně jen špatný hospodář nechá zkazit
plody své celoroční práce.
Tak i v myslivosti je podzimní období časem
lovu, kdy ale nejde jen o ulovení zvěře, ale
právě o cílenou činnost za účelem regulace
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stavů zvěře před nadcházející zimou. Pokud by
se tak nestalo, došlo by ke škodám na polních,
lesních a zahradních porostech a přemnožená
zvěř by snadněji podléhala infekcím, takže
na konci zimy by její stavy byly prakticky stejné,
jako když je rozumně lovena. Lov je tedy již jen
vyvrcholením celoroční myslivecké práce.
Již před mnoha lety vznikla v našem
mysliveckém sdružení tradice, kdy právě
na Hlavním honu si připomínáme, že nejsme
nějakou ze společnosti vytrženou skupinou lidí.
Kladením věnců si připomínáme nejen památku
lidických mučedníků, jako skupiny lidí, kteří byli
obětováni zrůdné ideologii, ale také to, že to byli
naši předci a příbuzní, a že stačilo jen málo,
a mnozí z nás by zde dnes nebyli. Připomínáme
si také to, jak je důležité, aby každý jednotlivec,
kterému není lhostejný osud nejen našeho
národa, ale i všech slušných a tzv. obyčejných
lidí vůbec, udělal na svém místě každý den
alespoň něco málo i pro druhé. Připomínáme si
v neposlední řadě i to, jakými různými způsoby
mohou být použity zbraně a jak je důležité
s nimi řádně zacházet.
Kladení věnců proběhlo v sobotu 7. prosince,
provedli je přítel p. Václav Hanf a přítel
p. Jaromír Šilhán, doprovodilo je troubení
smuteční fanfáry a zúčastnilo se jej na šedesát
přátel myslivosti. (viz foto: str.1 a 2)
Nemyslím, že je potřeba si do nového
kalendářního, ale i toho mysliveckého roku, přát
jen vše nejlepší. Přejme sobě i všem našim
spoluobčanům hlavně dobré zdraví, hodně
štěstí a nám všem hodně pochopení pro sebe
navzájem, neboť lidská společnost může
přetrvat jen tehdy, bude-li postavena na
spolupráci, pochopení a toleranci, ne však
na sobectví a netečnosti.
Myslivosti zdar!
Ing. Jiří Kožmín, honební starosta a jednatel
mysliveckého sdružení Orel Lidice
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NOVÁ INFORMAČNÍ DESKA V CHELMNU
V červnu loňského roku 2013 jsem na základě
pro ochranu paměti války a utrpení, bude tato
podnětu od pana Ing. Pavla Slezáka (amatérský
informační deska obnovena do konce roku 2013.
badatel z Brna, který na konci listopadu s námi
Po této potěšující zprávě přišel Ing. Pavel Slezák
navštívil Polsko - Po stopách lidických
s návrhem, umístit na desku také informaci
a ležáckých dětí) poprvé oslovil naše
o dětských obětech z Ležáků. Dne
velvyslanectví v Polsku, konkrétně pana
20. června 2013 jsem tedy ještě jednou oslovil
Ing. Ivo Teichmana, který je českým konzulem
pana konzula Teichmana, zda by nám pomohl
na ambasádě ve Varšavě. Pana konzula jsem
a kontaktoval pana Artura Zawadku. Pan konzul
jménem ZO ČSBS Kladno požádal o spolupráci
přislíbil pomoc a v samém závěru roku, dne
při komunikaci s polskou stranou ohledně
10. prosince 2013, došlo v Chelmnu
odcizené informační desky ve vyhlazovacím
k slavnostnímu odhalení pamětní desky
táboře Chelmno nad Nerem, na které byly
s uvedením i dětských obětí z Ležáků!!! Rád bych
zmíněné dětské oběti z Lidic. Pan konzul se
proto poděkoval panu Ing. Pavlu Slezákovi
zkontaktoval s polskou stranou a informoval mě,
za tento podnět a také panu konzulovi
že na základě získané informace od pana
Ing. Ivo Teichmanovi za pomoc.
Artura Zawadky, představitele Rady
Petr Hroník předseda ZO ČSBS Kladno
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Silver A v paměti tří generací
text: Eva Armeanová, foto: Stanislav Pítr

(1. zástupci z Lidic 2. delegace ČsOL a ČSBS Kladno)

Nástup zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha, atentát, který byl úspěšně
proveden 27. května 1942, heydrichiáda, jedno
z nejtemnějších a nejkrvavějších období
v našich novodobých dějinách, popravy, mučení
a také vypálení a vyvraždění Lidic a Ležáků. To
jsou skutečnosti, které jsou známé. Operace
Silver A, již tak známá není, přestože měla
velký význam.
Ve čtvrtek 9. ledna 2014 se uskutečnilo již šesté
setkání spolupracovníků Silver A, členů jejich
rodin a také všech, kteří byli na této odbojové
akci účastni. Datum tohoto setkání bylo vybráno
záměrně. Dne 9. ledna 1942 bylo v 01:45 hodin
zachyceno Vojenskou radiovou ústřednou
poblíž Londýna prvé volání radiostanice
LIBUŠE, kterou obsluhoval Jiří Potůček, radista
Silver A.
Paraskupina Silver A byla na území
Protektorátu Čechy a Morava vysazena
29. prosince 1941 společně se skupinami
ANTHROPOID a Silver B. Úkolem Silver A bylo
zajistit radiové spojení mezi domácím a
exilovým odbojem, vybudovat zpravodajskou síť
a koordinovat domácí odboj. Radistovi Silver A
Jiřímu Potůčkovi se podařilo navázat spojení
s Londýnem a udržovat ho po dobu více než
pěti měsíců. Silver A přímo spolupracoval
s ANTHROPOIDEM a dalšími parašutisty
při náletu na Škodovy závody v Plzni a podílel
se na přípravě atentátu na Heydricha
poskytováním radiového spojení. Němci

popravili desítky přímých spolupracovníků Silver
A z Pardubicka a Červenokostelecka. Další
tisíce obětí byly odvlečeny do koncentračních
táborů, kde většina z nich zahynula. Bez těchto
obyčejných, ale zároveň velmi neobyčejných lidí
by nikdy atentát nemohl být proveden.
Památník Lidice, pod záštitou ministra kultury
připravil toto význačné setkání, kterého se
zúčastnili také členové ČsOL a ČSBS Kladno.
Pozvání přijal také 1. náměstek ministra kultury
František Mikeš, hejtman Pardubického kraje
Martin Netolický, místopředsedkyně Senátu P
ČR Miluše Horská primátorka Pardubic
Štěpánka Fraňková, předseda ÚV ČSBS
Jaroslav Vodička a samozřejmě nechyběli ani
přímí účastníci odboje a jejich potomci, přeživší
ležácké a lidické děti, starostové dotčených obcí
a přední historici.
Pietní vzpomínka začala kladením věnců na
pardubickém popravišti u Památníku Zámeček.
Hlavní program se uskutečnil opět v hotelu Zlatá
štika. Průvodcem slavnostního odpoledne byl
ředitel Památníku Lidice Milouš Červencl. Na
úvod i během programu vystoupil dechový
kvintet Ústřední hudby AČR. V projevech
zazněla slova k zamyšlení, byl podtržen význam
akce Silver A a také hrdinství bojovníků za
svobodu. Ředitel Památníku Lidice na základě
připomenutí bratra Pítra vzpomněl na osobnost
armádního generála Tomáše Sedláčka, jehož
nedožitých 96. narozenin jsme si v tomto období
připomněli. Jmenoval i další válečné veterány
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kteří se v předchozích letech zúčastňovali
těchto setkání jako např. generálmajora
Alexandra Beera a generálmajora Jaroslava
Klemeše. Historik Eduard Stehlík informoval o
přípravě a výcviku našich parašutistů ve Velké
Británii. Výcvik byl velmi tvrdý, ale parašutisté
museli mít i velké odhodlání, kázeň a projevit
vlastenectví. Naši parašutisté tento náročný
výcvik zvládli na jedničku. Ale neobstáli by bez
podpory statečných občanů Pardubicka, kteří
jim poskytli tak nesmírně důležité zázemí.
Historik Libor Pařízek hovořil o operační činnosti
v protektorátu, poskytl některé konkrétní
informace o akci Silver A a představil nám pana
Hynka Baudyše, který jako jedenáctiletý chlapec
po razii přenesl vysílačku do úkrytu. Přítomní si
také mohli prohlédnout výstavu
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s názvem „Hrdinové – Příběhy odvahy a zrady
v obrazech Zdenky Landové“. Ukázku z knihy
Zdenky Landové přečetl herec Josef Somr,
který na závěr zarecitoval báseň akademické
malířky Marie Uchytilové „Píseň deště“. Tato
velmi emotivní báseň o lidických ženách,
matkách a jejich dětech vehnala slzy do očí
všem přítomným.
Setkání se také zúčastnila dcera Marie
Uchytilové, paní Sylvie Klánová, které mnozí
gratulovali k ocenění, které Marie Uchytilová
obdržela u příležitosti 28. října 2013 z rukou
prezidenta republiky.
Poděkování patří pracovníkům Památníku
Lidice, kteří zajistili důstojný průběh tohoto již
šestého setkání.

DŮLEŽITÉ INFORMACE Z OÚ LIDICE

Obecní úřad Lidice oznamuje občanům, že umístil
do ulice starosty Hejmy (mezi zádní část domků pana
Eise a Beránkovi) žlutý kontejner na plasty a modrou
popelnici na starý papír.
TRADIČNÍ SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO
ODPADU V OBCI LIDICE SE USKUTEČNÍ 30. 3. 2014 a 13. 9. 2014
Kontejner na nebezpečný odpad bude přistaven od 8:30 do 12:00 hod.
v ulici Tokajická naproti MŠ Lidice
Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven od 8:30 do 9:30
hod. v ulici Tokajická naproti MŠ Lidice
10.00 do 11:00 hod- Oradourská na konci ulice před čp. 158 - 159
11.15 do 12.15 hod. Josefa Stříbrného vedle Oázy
Časy svozu jsou orientační

Zpravodaj OÚ Lidice
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VEŘEJNÁ KNIHOVNA LIDICE

zve čtenáře knihovny i širokou veřejnost
v rámci cyklu
"SETKÁVÁNÍ S KNIHOVNOU"
na vyprávění o poznávacím zájezdu

"PO STOPÁCH LIDICKÝCH
A LEŽÁCKÝCH DĚTÍ“
Kdy: středa 26. února 2014 od 18:00 hod.
Kde: Středisko Oáza Lidice, Josefa Stříbrného 162
V listopadu 2013 se z Lidic vypravil zájezd do míst spojených se smutným
osudem lidických a ležáckých dětí po jejich odloučení od maminek a
transportu do Polska v červnu 1942.
Účastníci zájezdu z řad pamětníků, rodin obětí, obyvatel obce, členů ČSBS a
zaměstnanců Památníku Lidice navštívili místa jako Poznaň, Puschkau,
Chelmno, Lodž a Osvětim, aby si připomněli stopy těch nejmladších svědků
a obětí lidické a ležácké tragédie a uctili jejich památku.
O navštívených místech, pocitech a poznatcích ze zájezdu bude vyprávět
Kateřina Hládková (vnučka Emilie Chválové, roz. Frejové) a další účastníci.
Vyprávění doplní i promítáním pořízených fotografií.

Prostory budou přístupné od 17:45 hod.
Vstup volný

Zpravodaj OÚ Lidice

únor 2014

8

text: Irena Přibylová a Petra Radová
Naši milí příznivci,
i na nejkratší měsíc v roce jsme pro Vás připravili, jak doufáme, zajímavý program.
Přehled našich pravidelných aktivit a informace k nim naleznete na našich webových stránkách.
Dovolujeme si Vám nabídnout ještě několik volných míst na kurzu keramiky pro veřejnost. Kurz
probíhá v pondělí od 16:45 hod. a je určen pro rodiče s dětmi nebo pro větší děti bez rodičů. Více
informací ke kurzům keramiky najdete na webu MC Lidičky v záložce Kurzy keramiky.
A na co dalšího se můžete těšit v měsíci únoru?
Pro děti jsme připravili odpolední Pohádkové cvičení, pro rodiče miminek a malých dětí minikurz
Masáže miminek a dětí a první březnový den je věnován rodičům všech dětí, kteří chtějí být
připraveni na každou situaci – nabízíme kurz 1. pomoci u dětí.
Na únorové akce je nutné se přihlásit pomocí webových formulářů, které jsou přístupné na
www.mclidicky.cz. Kapacita našich prostor je velmi omezená, proto neváhejte a přihlaste se co
nejdříve.
Přejeme krásný únor plný zimních radovánek!

PROGRAM MC LIDIČKY NA ÚNOR 2014
13. 2. 2014

22. 2. 2014

1. 3. 2014

od 16:00 hod. – Pohádkové cvičení. Přijďte si zacvičit za doprovodu
vyprávění Marka Ebena a zpěvu Severáčku. Jedná se o hodinový cvičební
program určený pro větší děti bez doprovodu rodičů. Na program se
přihlaste do 11. 2. 2014 pomocí formuláře na našich webových stránkách.
Vstupné 30 Kč.
od 14:00 hod. – minikurz Masáže miminek a dětí. Tento kurz je určen
miminkům a dětem od 6 týdnů do cca 2 let a jejich rodičům (v případě
velkého věkového rozdílu mezi dětmi, budou zájemci rozděleni do skupinek
dle věku dětí). Cena kurzu je 350 Kč. Na kurzu se dozvíte základní informace
o správné manipulaci s dětmi, aromaterapii a především se naučíte provádět
masáž celého těla Vašeho dítěte. Každá maminka v průběhu kurzu získá
spoustu nových teoretických i praktických rad a zkušeností, jak s dítětem
správně pracovat tak, aby podpořila jeho rozvoj a psychickou i fyzickou
pohodu. Na kurz je nutné se přihlásit na www.mclidicky.cz do 18. 2.
2014. Více informací najdete tamtéž.
od 9:00 hod. – kurz 1. pomoci u dětí. Pokud jste rodiči či prarodiči, kteří
chtějí být připraveni na poskytnutí první pomoci dítěti, přijměte pozvání na
kurz zaměřený na 1. pomoc u dětí. Lektorkou je Mgr. Laura Blatenská,
zkušená zdravotnice a lektorka kurzů 1. pomoci pro dospělé.
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Kurz je zaměřen na poskytování první pomoci u miminek i starších dětí. Jeho součástí bude
také praktický nácvik resuscitace na figurínách, čímž se maximálně přiblížíme reálným
podmínkám. Díky kurzu může každý jeho účastník získat nejen informace a praktické
zkušenosti, ale i více sebevědomí, že dokážete poskytnout pomoc druhým. Cena přibližně
6 hodinového kurzu je 200,- Kč. Podrobnější informace a přihlašovací formulář najdete na:
www.mclidicky.cz. Na kurz je nutné se přihlásit do 23. 2. 2014
(maximální počet účastníků je 10).
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Aneb, jak jsme hráli divadlo - Kulturní dům v Lidicích - 2. 1. 1982
N o v o r o č n í b e s í d k a . - (fotografie: Jiří Hýbl z Lidic)
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Jak se v kronice uvádí, bylo v to šťastné novoroční odpoledne v „kulturáku“ nabito
a nestačila sedadla pro 160 diváků, nosily se židle i ze zasedací síně Místního
národního výboru.
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84 let

Vážená paní Řečínská, přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
PODĚKOVÁNÍ zaslaná do redakce Zpravodaje OÚ Lidice
• Děkuji paní starostce Veronice
Kellerové, místostarostovi Tomáši
Skálovi a paní Milušce Cábové
i Miloslavě Kalibové za velice milou
návštěvu v Domově pro seniory v den
mých 100. narozenin a předání květin
a dárku od OÚ Lidice.
Musím též poděkovat za návštěvu o dva
dny později, kdy mne navštívily Lidické
děti. Jana Hanzlíková, Věra Čepelová,
Libuše Součková a Pavel Horešovský
mně předali květiny, dárek, blahopřání nejen od Lidických žen a dětí, ale i dopis
z Berlína.
Zvláštní poděkování patří Zdeňkovi Fousovi, za jeho vzpomínku na společný pobyt
v Jestřabí v Krkonoších, uveřejněnou ve Zpravodaji.
Poděkování jménem Miloslavy Jirasové, píše syn Miroslav
VELKÁ PARDUBICKÁ... DOKTORA ZDEŇKA MAHLERA
– rozhovor Slávky Kopecké uveřejněný v časopise KNIŽNÍ NOVINKY 24 – 25. (Ve Zpravodaji
OÚ Lidice uvádíme jen úryvek).
Kopecká: Které z hrdinů či hrdinek vašich
literárních (ale i filmových) opusů máte
nejradši? Vím, že jich je více - nebo lépe - že
je máte rád všechny. Ale přece jen: jaký je
váš osobní vztah k velikánům, které jste si
pro svou tvorbu vybral?
Mahler: Umělecká tvorba géniů nebývá
provázena odpovídajícím osobním
charakterem. Občas (výjimečně) genialita
a charakter ladí – a takové své hrdiny mám
nejradši. Koho? Především Antonína
Dvořáka, ale také Karla Havlíčka Borovského... Přitahují mě ale i obyčejní lidé, například
stateční muži z Lidic. Víme o nich stále tak málo! A já bych se právě k nim, budu-li mít sílu
a čas, rád ve své práci ještě vrátil
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OTY PAVLA, BUŠTĚHRAD, OKR. KLADNO
Š K O L N Í D R U Ž I N A - text i foto: Anna Holeyšovská vedoucí vychovatelka
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM NEJVĚTŠÍ
CELOREPUBLIKOVÁ KAMPAŇ NA PODPORU
EMOCIONÁLNÍHO ZDRAVÍ DĚTÍ
REGISTRACE ŠKOLNÍ DRUŽINY
A POTVRZENÍ PŘIJETÍ DO PROGRAMU
PROVEDENO DNE: 2.7.2013
ORGANIZÁTOR A KONTAKTNÍ OSOBA:
ANNA HOLEYŠOVSKÁ

Motto: „Čtenářem se nikdo nerodí,
čtenáři musíme ukázat cestu“
„Národ, který málo čte, málo ví. Národ, který málo ví, přijímá špatná rozhodnutí – doma,
v obchodě, u soudu, u volební urny. Nevzdělaná většina může přehlasovat vzdělanou
menšinu – to je velice nebezpečný aspekt demokracie.“
Jim Trelease, „The Read-Aloud Handbook“, (Učebnice předčítání)
Podmínky účasti:
• kampaň je nekomerčního charakteru, při veřejné produkci je vstupné na všechny akce zdarma.
• organizátor podporuje myšlenku, aby si společnost uvědomila, jak obrovský význam má
pravidelné čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a formování návyku číst v dospělosti.
• pravidelným, hlasitým předčítáním v přátelské atmosféře dát dítěti pocit důležitosti, projevit mu
svou lásku, nenásilně rozvíjet jeho jazykové dovednosti, všeobecné vědomosti, formovat jeho
vlastní návyk a potřebu číst si s chutí rovněž v dospělosti.
• propagace kampaně pomocí, plakátů, pozvánek, knih a dalších možností, včetně webových
stránek školní družiny.
• informovat o některých zajímavých uskutečněných akcích.
Kampaň proběhne ve spolupráci: Obecně prospěšná společnost „Celé Česko čte dětem“, která
zajišťuje většinu propagačních materiálů.
Činnost je dobrovolná, předpokládá široké zapojení dětí, rodičů, významných osobností a široké
veřejnosti
Co přináší pravidelné předčítání dětem?
▪ uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte;
▪ vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem;
▪ podporuje psychický rozvoj dítěte;
▪ posiluje jeho sebevědomí;
▪ rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování;
▪ formuje čtecí a písemné návyky;
▪učí samostatnému myšlení - logickému a kritickému;
▪ rozvíjí představivost;
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▪ zlepšuje soustředění, uklidňuje;
▪ trénuje paměť;
▪ přináší všeobecné znalosti;
▪ ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole;
▪ učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla;
▪ rozvíjí smysl pro humor;
▪ je výbornou zábavou;
▪ zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači;
▪ je to únik od nudy, neúspěchů a problémů;
▪ chrání dítě před hrozbou ze strany masové kultury;
▪ je prevencí patologických jevů;
▪ formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý další život;
▪ je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.
Co nejsrdečněji zveme k návštěvě našeho zařízení každého, kdo věnuje 15 minut dětem
při předčítání příběhu, pohádky nebo zajímavého textu z knihy. (Většinou kdykoliv v čase
od 13:00 – 15:00 hod. PŘEDBĚŽNÁ DOMLUVA NUTNÁ. tel.:731 308 961)
Poslední den před podzimními prázdninami
(25. 10. 2013) přišla do družiny předčítat
pohádky paní Dana Musilová (maminka
Petrušky ze třetího oddělení). Donesla knihu
od Františka Hrubína "Špalíček veršů a
pohádek" s ilustracemi Jiřího Trnky. Pohodová
chvilka tentokrát přilákala okruh posluchačů ve
věku od šesti do deseti let. Možná i proto, že se
děti začínaly zvolna připravovat na listopadový
poetický festival, je verše upoutaly.
S neskrývaným potěšením se v některých
známých pasážích přidávaly k předčítanému
textu a to jim přinášelo velkou radost.
Další příspěvky: www.zsbustehrad.cz/druzina/

Předčítání s babičkou (25. 11. 2013)
V době poledního klidu přišla za dětmi paní
Alena Pospíšilová, babička Zuzanky
a zdravotní sestřička v jedné osobě.
Přinesla s sebou tři knížky pro malé čtenáře.
Po jejich představení a krátkém úvodu začalo
předčítání z titulu KÁJA MAŘÍK. Děti pečlivě
poslouchaly a zaznamenávaly slova, která
v současné době nejsou často používaná
nebo ta, jejichž obsah si neuměly vysvětlit.
Byla však česká, a tak stačilo drobné
doplnění a všem bylo jasné, že tato kniha
nebude o neživotných počítačích, ale
o stejně starém chlapci, který měl velice
zvláštní záliby a nápady.
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CO SE STALO PŘED 100 LETY V LIDICÍCH?
Přepis: Bohumil Kučera (www.obec-lidice.cz)
Plánovala se oprava zvonů, zanedlouho začala 1. světová válka...
Výňatek z Farní kroniky z 6. března 1914, a též souvislost z roku 1917...
Dne 6. III. 1914 byli zde dva zástupci firmy Diepoldovy z Prahy za příčinou vyšetření
oprav zvonů, o níž zažádáno dne 27. listopadu 1913 pod č. 618.
Zjištěno, že jeden zvon je prasklý, takže nutno jej přelíti, dva pak nutno upraviti tak,
aby srdce bilo na jiná místa než dosud, jelikož je nebezpečí, že by časem též praskly.
Rozpočet na tyto práce činí 1000K.
oprava zvonů 1914
Dne 28. července 1914, ale vyhlásilo Rakousko-Uhersko Srbsku válku ...
Kovové předměty kostelní odevzdány k válečným účelům
Z příkazu politického úřadu odevzdány dne 16. II. 1917 na radnici kladenské některé
kovové předměty zdejšího kostela: 2 konvičky, tác - ostatní předměty byly c.k.
konservátorem z odevzdávky vyňaty.
Prasklý zvon dosud je na věži - (???) nikdo oň nestál. Snad dojde-li jednou naň bude-li sejmut - bude to znamení konce války, jako jeho prasknutí bylo znamením
začátku jejího. Netřeba být pověrčivým, ale toto je skutečností. Když zvon v r. 1913
praskl, tázal jsem se v duchu zaraženě, co že to má znamenat. Neuplynul ani rok, a
odpověď byla tu: světová válka!
Jak to se zvony dopadlo? Dokončení příběhu se dále připravuje....
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Památník Lidice a Památník Hrabyně si Vás dovolují pozvat na výstavu
„VÁLEČNÁ KORESPONDENCE“, která se koná od 7. ledna 2014 ve výstavní síni IN
MEMORIAM v areálu muzea Památníku Lidice. Výstava potrvá do 31. května 2014
Výstava "INDUSTRIÁL VÁLKY“
Památník Lidice ve spolupráci se Severočeským muzeem v Liberci si dovoluje srdečně Vás
pozvat na výstavu „INDUSTRIÁL VÁLKY“
Výstava se koná od 13. 1. do 15. 5. 2014 ve výstavní síni POD TRIBUNOU v areálu muzea
Památníku Lidice.
Výstava INDUSTRIÁL VÁLKY navázala na projekt knihy Tábory a válečná výroba. Kniha
mapuje pracovní, zajatecké a koncentrační tábory na území okresů Liberec a Jablonec
nad Nisou a v příhraničních oblastech současného Polska a Německa. Při studiu materiálů se
podařilo objevit i archivní dokumenty týkající se válečné výroby. Výstava se pak již jen
okrajově dotýká problematiky nucené práce a zaměřuje se především na průmysl v letech
1939 - 1945 v dnešním Euroregionu Nisa a na související témata.
Mediální partneři
Většina výstavních panelů je věnována jednotlivým firmám a podnikům, působícím zde
v regionu převážně v souvislosti s přemisťováním podniků na sklonku války. Vedle toho je
na výstavě vysvětlena předválečná i poválečná situace, nástup automatizace výroby jako
východisko z nedostatku kvalifikované pracovní síly, přestavba ekonomiky Sudetské župy a
podobně. Samostatné soubory výstavních panelů se zabývají tématy pilotované střely V-1
zvané Reichenberg, která se zčásti vyráběla v Liberci, a podzemních továren v okolí. Autorem
výstavy je Ivan Rous. Vstup na výstavu je zdarma.
Mediální partneři
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PŘEHLED KULTURNÍCH PŘEDSTAVENÍ PAMÁTNÍKU LIDICE PŘIPRAVOVANÝCH
V RÁMCI “LIDICKÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ“ – SEZÓNA 2013 – 2014 – ÚNOR
4. 2. 2014 od 18.00 hod.
18. 2. 2014 od 18.00 hod.
Křeslo pro Jana Čenského
Křeslo pro Ondřeje Vetchého
večerem provází Jiří Vaníček,
večerem provází Jiří Vaníček, klavír Martin Fila
klavír Marcel Javorček
20. 2. 2014 od 18.00 hod.
11. 2. 2014 od 18.00 hod.
Křeslo pro Jaroslavu Kretschmerovou
Křeslo pro Stanislava Hložka
a Jiřího Lábuse
večerem provází Jiří Vaníček, zpěv S. Hložek
večerem provází Jiří Vaníček,
zpěv J. Kretschmerová a J. Lábus

15000. PLATÍCÍ NÁVŠTĚVNÍK LIDICKÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ PŘIŠEL 14. 1. 2014
Jak jsme oprávněně očekávali, dne 14. ledna
2014 vstoupil do dveří Lidické galerie 15000.
platící návštěvník Lidických zimních večerů.
Tím jubilejním návštěvníkem byla paní
Šárka Třísková, která vzápětí při večerním
představení obdržela z rukou moderátora
Roberta Tamchyny hodnotné dárky
od pořadatelů. Dlužno dodat, že paní Třísková
příležitostně navštěvuje Lidické zimní večery
již od jejich prvního ročníku.
Už nyní se těšíme na 20000. návštěvníka zhruba za dva roky.
A K C E

P R O

D Ě T I

V

L I D I C K É

V sobotu 8. února 2014 od 13.00 hodin
proběhne v Lidické galerii další
ze zahradnických seminářů s Bc. Janem Kecem
tentokrát na téma „Výsev a množení rostlin
doma i venku“. Vstupné 100,- Kč.
V sobotu 8. února 2014 od 14.00 do 16.00
hodin v Lidické galerii Vás zveme na výtvarnou
dílnu pro děti a rodiče Výroba karnevalových
masek. Vytvoříte si vlastní originální
karnevalovou masku, s kterou se můžete další
sobotu 15. 2. 2014 zúčastnit masopustního
průvodu, rejdění a soutěžit o nejhezčí masku.
Poplatek za dílnu je 20,- Kč, pracovní oblečení
vhodné. Vzhledem k omezenému počtu míst
rezervujte prosím na: chvapilova@lidicememorial.cztel. 739 562 267 nebo osobně
v recepci LG.V sobotu 15. února 2014 od 14.30
hodin s námi přijďte vytvořit masopustní průvod

G A L E R I I

s originálními maskami, zatančit si a zazpívat.
Odpoledne bude plné her a soutěží. Výherci se
mohou těšit na plyšové odměny. Rezervace na:
chvapilova@lidice-memorial.cz,
tel. 739 562 267
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ZPRÁVY Z MEMENTA LIDICE, O.P.S. (OÁZA)
Dělali jste předvánoční úklid? Chystáte se na novoroční? Nevíte, co s malým nebo starším
oblečením?

Nepotřebné věci potřebným lidem
Tak se jmenuje sbírka, kterou již několik let pořádá Diakonie Broumov. A již loni jste mohli za
pomoci střediska Oáza do ní přispět. Byli bychom rádi, kdybyste se ke sbírce připojili i letos.
Darovat můžete především tyto potřebné věci:
● letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) ● lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
● látky (minimálně 1m2 – ne odřezky a zbytky látek) ● domácí potřeby – nádobí bílé i černé,
skleničky – vše nepoškozené ● peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky ● obuv –
veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo spojené gumičkou, aby se boty neztratily.
Všechny výše zmíněné věci prosím noste od 3. 2. 2014 do 11. 3. 2014 zabalené do igelitových
pytlů či krabic vždy:
● v pondělí a úterý od 13:00 do 17:00 do Oázy Lidice, Josefa Stříbrného 162
● ve čtvrtek od 16:00 do 18:00 do Veřejné knihovny Lidice, Tokajická 163.
Pokud se chcete dozvědět více informací o samotné sbírce a především o tom, co se stane s Vámi
odevzdaným použitým ošacením, tak můžete nahlédnout na: www.diakoniebroumov.wbs.cz
Předem Vám děkujeme, že společně s námi pomáháte potřebným lidem.
Zaměstnanci Mementa Lidice, o.p.s.
Z A J Í M A V O S T I

Z

O Á Z Y text i foto: Libuše Doušová

Konec loňského roku byl v takovém fofru, že
jsem nestíhala napsat, co je u nás v Oáze
nového. Tak to teď zkusím napravit. Nejprve to
byla Vánoční výstava, která byla kouzelná.
Potom 15. výročí Oázy. To se sešlo
zastupitelstvo, spousta hostů a přišly i děti
z naší mateřinky. Sehrály pro nás krásné
scénky. Bylo i pohoštění s dortem. Skutečně to
byla důstojná oslava. Také se sešly dvoje
narozeniny a potom ještě náš společný Štědrý
večer. To přišly zase děti z mateřské školy
s hezkým vánočním pásmem. Pro děti jsme

měli připravené dárečky. My měli Ježíška také.
A nakonec jsme byli požádáni panem Luďkem
Černým, redaktorem Kněževáku z Kněževse,
zda bychom se nechtěli stát zodpovědnou
porotou při výběru fotografie nejhezčího
vánočního stromku. Byla vyhlášená soutěž
a bylo třeba jí vyhodnotit. Velice rádi jsme tento
úkol převzali. Až bude oficiální vyhlášení, dáme
vám vědět. A na úplný konec tu byl Silvestr.
Rozloučili jsme se se starým rokem a přivítali
nový. Sice opožděně, ale chceme vám všem
popřát, aby ten letošní rok byl tím nejlepším.
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ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY LIDICE (http://www.ms-lidice.cz)

„Když Alenka stůně“ Povídání o zdraví s pracovníky červeného kříže
14. ledna 2014 - 9.30 – 10.30 hod. v Mateřské škole Lidice

Lídice Robinson s malou Anitou
a Juanem Borjou
přejí všem přátelům
v Lidicích šťastný nový rok 2014

NEJMLADŠÍ DÍVKA JMÉNEM LIDICE
z města Santa Ana v Kalifornii – USA
posílá všem dětem i dospělákům z Lidic
velkou pusu (BESO) za zaslání lednového
Zpravodaje.
Maminka Erika Cano děkuje Obecnímu
úřadu v Lidicích za zaslání lednového
Zpravodaje, kde se psalo o její dceři Lidice.
Všem u nich doma to udělalo velkou
radost.
Gracias todos amigos de Lidice.
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VEŘEJNÁ KNIHOVNA LIDICE – INFORMACE
Všechny zájemce o kvalitní knihy srdečně zveme do naší knihovny.
Zajímavé tituly knih vám rádi osobně představíme.
Knihovna je otevřena každý čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin.
Těší se na Vás Jirka Černý a Míša Indráková
Zpravodaj Obecního úřadu Lidice. Evidenční číslo: MK ČR E 10562. Vydavatel: Obec Lidice. První číslo vyšlo
v srpnu 1995. Redakce: Obecní úřad, ul. 10. června 1942, čp. 161, 273 54 Lidice, tel. 312 253 083, e-mail:
lidice3@volny.cz, oficiální stránky: http://www.obec-lidice.cz/. Vychází měsíčně. Připravuje: Zdeněk Fous, Veřejná
knihovna Lidice, e-mail: knihovna.lidice@seznam.cz, tel.: 604 929 169. Náklad: 220 výtisků, for. A5,
20 str. Uzávěrka příštího čísla: 15. 3. 2014. Cena: zdarma. Za původnost a obsahovou správnost ručí autoři článků.
Publikované články nemusí nutně vyjadřovat stanovisko OÚ či OZ Lidice. Redakce si vyhrazuje právo drobných
úprav textu. Před vydáním schvaluje starosta obce. NEPROŠLO JAZYKOVOU ÚPRAVOU. Předáno
do tisku dne: 20. ledna 2013. Roznášku v obci zajišťují: manželé Tomáš a Kateřina Skálovi s Barunkou
a Tomáškem nebo Hana Kohoutová s Karolínkou či Veronika Kellerová a Monika Vaňhová s Danečkem a Adélkou.
Tiskne: Agentura 5, spol. s r.o., Horova 1631, 252 63 Roztoky u Prahy, telefon: 602 613 647, www.agentura5.cz

