Zpravodaj
Obecního úřadu Lidice
říjen 2012 · číslo 10 · ročník 16 · zdarma

LIDIČTÍ NAVŠTÍVILI MĚSTO STOKE - ON - TRENT - 70. VÝROČÍ LIDICE SHALL LIVE
text: Ivona Kasalická a Radka Šustrová, foto: Phill Greg a Pavel Horešovský

S městem Stoke on Trent pojí Lidice velmi silné
pouto. V tomto městě žil a pracoval
Sir Dr. Barnett Stross, lékař, politik a člen
parlamentu, který již v září 1942 inicioval
založení hnutí Lidice Shall Live.
Díky tomuto hnutí se povědomí o tragickém činu
v Lidicích rozšířilo nejen v Anglii, ale i v celém
světě. V roce 1947 Barnett Stross společně
s předákem Stattfordshirských horníků
Arthurem Baddeleym předali v Lidicích
při příležitosti položení základního kamene
nových Lidic 33 tisíc liber, sbírku od obyvatel
města Stoke-on-Trent. Jeho zájem o Lidice však
pokračoval i později, v roce 1955 otevřel

v Lidicích jím iniciovaný Park míru a přátelství
a v roce 1965 oslovil umělce celého světa, aby
darovali svá díla do galerie v Lidicích.
V souvislosti s oslavou 70. výročí založení hnutí
Lidice Shall Live se ve městě Stoke on Trent na
severu Velké Británie konala ve dnech 6. – 9. 9.
2012 vzpomínka na tuto historickou událost.
Pozvání od města Stoke-on-Trent na společnou
oslavu a účast na oficiálních i doprovodných
akcích přijaly 3 lidické děti – Marie Šupíková,
Jana Hanzlíková a Pavel Horešovský,
starostka obce Lidice Veronika Kellerová,
historička Památníku Lidice Radka Šustrová
a vedoucí Lidické galerie PL Ivona Kasalická.
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také autorem Fredem Hughesem představena
nová publikace o B. Strossovi.
V pátek 7. září dopoledne byli hosté pozváni do
úřadu primátora Stoke-on-Trent, kde došlo ke

Ve čtvrtek, během prohlídky muzeí Wedgwood
a Gladstone a seznámení se s historií a výrobou
keramiky, proběhly rozhovory s Lidickými dětmi
pro BBC North Stathfordshire a regionální TV.
V podvečer byly v budově Potteries
Muzeum & Art Gallery slavnostně otevřeny
výstavy zapůjčené Památníkem Lidice –
Tragédie Lidic, Barnett Stross a Mezinárodní
dětská výtvarná výstava. Během večera byla

slavnostnímu předání obrazu Lidice od malíře
Harryho Davise do Lidické sbírky a k podepsání
Memoranda porozumění mezi městem Stokeon-Trent, obcí Lidice a Památníkem Lidice.
Dále následovala návštěva a beseda s dětmi v
Blurton Primary School.
V podvečer byl v Potteries Muzeu & galerii
zahájen filmový večer, kde byl návštěvníkům
představen formou ukázek dokument, který
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natáčí filmaři z Inspired Film and Video. V rámci
filmového večera přednesla Radka Šustrová
příspěvek ke vztahu Lidice a Stoke-on-Trent
a pamětníci se společně se starostkou obce
zúčastnili besedy.
Hlavní událost oslav proběhla v sobotu 8. září,
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kdy se uskutečnil koncert ve Victoria Hall,
v místě, kde bylo hnutí Lidice Shall Live
založeno. Na koncertě vystoupil pěvecký sbor
Ceramic City Choir a dechový orchestr Florence
Brass, své příspěvky přednesl Lord Mayor,
Charless Strasser – pamětník založení hnutí,
Fred Hughes a starostka Lidic Veronika
Kellerová, která přednesla děkovný dopis
obyvatel obce Lidice. Po koncertě byla
slavnostně odhalena pamětní deska na počest
Barnettovi Strossovi, kterou věnovala obec
Lidice a která bude umístěna ve Victoria Hall.
Odhalení desky byli přítomni pamětníci založení
hnutí, přátelé B. Strosse i mnoho hostů, kteří se
narodili v Československu a podařilo se jim
na začátku války odcestovat do Velké Británie,
kde dodnes žijí.
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V neděli 9. září navštívili hosté na pozvání
Roberta Portera město Nottigham, kde se
setkali s primátorem a navštívili Zahradnické
centrum Harryho Wheatcrofta, odkud byly
poslány růže do Lidic při zakládání Růžového
sadu.
V pondělí 10. září se uskutečnila druhá
návštěva a beseda s dětmi a učiteli ve škole
Our Lady´s Catholic Primary School, kde
proběhla živá diskuse pamětníků s dětmi.
Před odjezdem ještě skupina navštívila The Art
Bay Gallery ve Fentonu, kterou vedou příznivci
Lidic a organizátoři anglické podsoutěže MDVV
Lidice.
Program návštěvy ve Stoke-on-Trent byl sice
velmi nabitý, ale organizačně zvládnutý na velmi
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dobré úrovni. Ohlasy a obrovský zájem o historii
i současnost Lidic a především setkání
s pamětníky opět utvrdil v tom, že mezi Lidicemi
a městem Stoke-on-Trent nadále přetrvává
významné historické pouto.
Český překlad textu na pamětní desce: „V této
budově se 6. září 1942 konala ustavující schůze
hnutí Lidice Shall Live. Hlavním iniciátorem
myšlenky založení hnutí byl Dr. Sir Barnett Stross
(1899 – 1967), radní města Stoke on Trent
a poslanec britského parlamentu, který se velkou
měrou zasloužil o poválečnou obnovu české obce
Lidice vypálené 10. června 1942 nacisty.
S vděčností vzpomínají a děkují občané Lidic
Slavnostní odhalení proběhlo 5. října 2012 v rámci
připomínky 70. výročí založení hnutí“.
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PODĚKOVÁNÍ
• Upřímně děkuji OÚ Lidice za milé přání a dárkový balíček k mému jubileu, které mi osobně
přinesl místostarosta a dobrý soused Tomáš Skála.

Jiří Záruba, Lidice

• Srdečně děkuji za blahopřání, květiny a dárkový balíček, které mi u příležitosti mých
80. narozenin předala za OÚ paní starostka Verunka Kellerová. Potěšila mne i osobní návštěva
s gratulací manželů Formánkových, p. Jitky Veselé, Maruš Štrougalové a Radky Novotné. Děkuji
rovněž mojí rodině a ostatním gratulantům, kteří mi udělali velkou radost.
Jiřina Krausová
• Mnohokrát děkuji OÚ a zastupitelům, MO ČSBS za dárky a gratulace k mým kulatým
narozeninám. Panu řediteli Památníku JUDr. Červenclovi a zaměstnancům Památníku rovněž
děkuji za milý dopis. Paní starostce Veronice Kellerové, manželům Zelenkovým, Horešovským,
Janě Hanzlíkové, Veronice Rýmonové, Jitce Procházkové a Milušce Cábové děkuji za velmi milé
posezení a povídání a vzpomínání. Za velmi milou přítomnost děkuji manželům Abrhámovým
z Ivančic, se kterými mě pojí 30 leté přátelství.
13. srpna mi přišly popřát Gábina Havlůjová a Irena Knotková, které mi předaly květiny a dárky
za OV ČSBS.
Velice mile mě potěšila návštěva Aničky Holeyšovské s dárky.
Nesmím pozapomenout na našeho „Marka“ (Veselého), který velmi vtipným a milým příspěvkem
přispěl k mým narozeninám. Všem moc děkuji.
Marie Šupíková

foto: Pavel Horešovský
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OPUSTIL NÁS NAVŽDY
• pan Vladimír Tříska, Oradourská 75, Lidice. Zemřel 21. září 2012 ve věku 81 let.
Pozůstalým vyjadřujeme projev nejhlubší účasti nad bolestnou ztrátou, která je postihla.

PODĚKOVÁNÍ Z EKVÁDORU
• Vážení přátelé z obecního úřadu, milý příteli Zdeňku, dnes 20. září 2012 jsem ve 14.00 hodin
obdržela zářijový Zpravodaj OÚ Lidice. Jsem velmi šťastná a vám všem velice vděčná, že mám
ve svých rukou tuto milou památku na místo, kde mám druhý domov.
Polibky a objetí z Ekvádoru zasílá, Lidice Navarrete z města Guayaquil

NAŠE NEJMLADŠÍ
„OBČANKA“
je z ulice Josefa Štemberky
a jmenuje se:

Karolínka Přibylová
narodila se
30. srpna 2012
vážila 4686 g a měřila 56 cm.
Společná fotografie
z prvního setkání třetí
generace „LIDICKÝCH“, které
se uskutečnilo
v pátek 21. září 2012 v Praze
na Kampě.
Bylo to velmi milé
a panovala zde přátelská
atmosféra.
Další setkání je naplánováno
na konec listopadu 2012
do restaurace
LIDICKÉ GALERIE.
Zdraví, Gábina Havlůjová

Zpravodaj OÚ Lidice

říjen 2012

7

ZPRÁVY Z OÁZY text i foto: Libuše Doušová - OÁZA Lidice

Lidic. A tak jsme se tam rozjeli. Bylo to v Hrádku
nad Nisou. Opravdu tam byla. Podívejte se
s námi.
Kluci byli rádi, co jsme všechno našli.
Před koncem školního roku ten nejmladší psal
referát na téma Lidice. A jak si liboval, že
spoustu věcí zná. Dostal jedničku a ještě
pořádnou pochvalu. Je to příjemný pocit, když
vidíte, že i jinde ví, co se v Lidicích událo. Byl to

Tak se musím pochlubit. Už jsem našla celkem
17 Lidických ulic u nás v republice. 13. srpna
2012 jsem jela s rodinou dcery do Nového Boru.
Čistě náhodou jsem ráno před odjezdem čapla
u nás v Oáze na stolku poslední číslo Lidického
zpravodaje, to aby měl vnuk Jirka po cestě co
číst a nenudil se. A prý babi koukni – podal mi
zpravodaj, kde se o Novém Boru psalo.
Po příjezdu do Boru, jsme se vydali hledat
Smetanovy sady, Lípu a pamětní desku. A našli.
I malou kytičku jsme tam dali. Poblíž seděla
starší paní na lavičce a tak jsme se s ní dali do
řeči. Prozradila nám, že o pár kilometrů dál je
škola s deskou Na věčnou paměť vyhlazení

moc pěkný výlet a moc pěkný námět na to, kam
se podívat.
Text na pamětní tabulce u lípy: Tato lípa byla
vysazena dne 22. května 2010 na paměť
příchodu pěti lidických žen z koncentračního
tábora Ravensbrück. Anna Hroníková, Miloslava
Hroníková, Anna Kohlíčková, Marie Kohlíčková
a Marie Zelenková dne 27. dubna 1945 utekly
z pochodu smrti a trasou dlouhou 470 km
ukončily 22. května v Boru u České Lípy. Zde
jim poskytli pomoc vojáci podplukovníka
Sekáče. ČsOL jednota Č. Lípy a ZO ČSBS
N. Bor – 23. 6. 2012
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Z P R Á V Y Z M A T E Ř S K É Š K O L Y L I D I C E - http://www.ms-lidice.cz/

V úterý 26. června 2012 se konal fotbalový
turnaj na oslavu Dne tatínků. Ve tři hodiny jsme
měli sraz na fotbalovém hřišti, které nám pan
Skála zamluvil, a dokonce jsme měli k dispozici
i malé branky a kužele. Turnaje se z tatínků
zúčastnili pan Skála, pan Beneš, pan Šabák,
pan Kučera a hlavní fotbalový trenér a rozhodčí
pan Kozubek.
Nejprve probíhalo rozlosování do družstev
a pak základní trénink. Po úvodním zahřátí
začal opravdový zápas. Tatínkové se do hry

pustili s velkým nasazením. Bohužel mladší
hráči nezvládali tempo a tak postupně opouštěli
hru a hráli si okolo. Hrstka statečných v čele
s Matějem Kozubkem ovšem vytrvala až
do konce a umožnila okolním fanouškům vidět
fantastickou podívanou. Na závěr si zahráli
jeden napínavý zápas jen tatínkové a pak už
přišel čas na odměnu pro všechny zúčastněné
v podobě ovocného pitíčka. Všem pěti tatínkům
moc děkujeme za účast a sportovní nasazení
a těšíme se na druhý ročník tohoto turnaje.

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 a Petra Radová
Vážení a milí,
další měsíc uplynul
a my bychom Vás
rádi seznámili s
programem
MC
Lidičky na měsíc
říjen. Nejdříve Vás
ale musíme upozornit

na změnu v pravidelném programu – zpívánky
a výtvarné řádění, které bylo doposud ve středu
odpoledne, přesouváme na úterní odpoledne.
Obě aktivity se budou i nadále pravidelně střídat
od 16.00 hod. Další pravidelný program zůstává
beze změn. A na co se tedy můžete těšit
v říjnu? Pro všechny zájemce jsme připravili
Den otevřených dveří. Využijte tuto příležitost a
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přijďte se k nám podívat a zúčastnit se některé
z připravených aktivit nebo si jen tak pohrát
do naší herničky. Dále nás opět navštíví
pojízdný sekáč MaMiTa, který nabízí značkové
zboží z druhé ruky pro děti od 0 do 6 let věku
dovezené z Anglie, Německa, Švýcarska
a USA. Součástí nabídky jsou i hand made
tašky a nově má sekáč v nabídce i speciální
marmelády na palačinky a domácí pečené čaje.
V druhé polovině října se můžete těšit na dílnu
nejen pro dospělé – Korálkování. Budete si
moci vyzkoušet jemnou práci s korálky a úlomky

polodrahokamů a vyrobit si tak pro sebe nebo
pro své známé krásný originální šperk. Dílny se
mohou zúčastnit i větší (školní) děti – lektorka
kurzu má s prací s dětmi bohaté zkušenosti.
Na konci měsíce pořádáme další minikurz
Polohování miminek dle Evy Kiedroň, který je
určen nastávajícím rodičům a rodičům
s miminky do přibližně 4 měsíců věku. Bližší
informace k programu naleznete v následujícím
programu nebo na www.mclidicky.cz. A pozor!
Na některé z akcí je nutné se předem přihlásit!
Děkujeme a těšíme se na Vás!

PROGRAM MC LIDIČKY NA ŘÍJEN 2012
2. 10. 2012
9. 10. 2012
11. 10. 2012

15. 10. 2012

16. 10. 2012
21. 10. 2012

23. 10. 2012
27. 10. 2012

30. 10. 2012
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Výtvarné řádění – přijďte vyrobit mamince nebo babičce cukrové srdíčko
pro radost
Zpívánky - rytmizace říkadel, zpívání písniček, tancování pro nejmenší
ve spolupráci s maminkami
Den otevřených dveří v MC Lidičky
10.00 – 10.30 cvičení rodičů s dětmi (pro děti od 1 – 3 let)
10.30 – 11.30 volná herna
14.00 – 16.00 volná herna (zpívání a malování)
16.00 – 16.45 cvičení dětí bez rodičů (pro děti od 3 – 6 let)
Vstup do centra ZDARMA.
od 16.30 hod. – pojízdný sekáč MaMiTa – přijede přímo do našeho centra.
MaMiTa nabízí značkové zboží z druhé ruky pro děti od 0 do 6 let věku
dovezené z Anglie, Německa, Švýcarska a USA. Součástí nabídky jsou i hand
made tašky a nově i speciální marmelády na palačinky a domácí pečené čaje.
Výtvarné řádění – přijďte si vyrobit barevný podzimní strom plný opravdového
listí
od 15.00 hod. – výtvarná dílna nejen pro dospělé – Korálkování. Přijďte si
vyzkoušet jemnou práci s korálky a úlomky polodrahokamů a vyrobit si tak
pro sebe nebo pro své známé krásný originální šperk. Budeme vyrábět
proplétané náramky a náhrdelníky, náušnice, spony, sponky a čelenky do vlasů.
Akce je určena dospělým, ale pokud máte doma šikovné dítě starší 10 let, které
by si práci s korálky chtělo také vyzkoušet, vezměte ho s sebou. Na akci je
nutné se přihlásit do 18. 10. 2012 pomocí on-line formuláře, který najdete
na www.mclidicky.cz.
Zpívánky
od 14.00 hod. – minikurz Polohování miminek dle Evy Kiedroň. Bližší
informace a přihlašovací formulář naleznete na www.mclidicky.cz. Chcete-li se
kurzu zúčastnit, přihlaste se pomocí on-line registračního formuláře
do 24. 10. 2012.
Výtvarné řádění – budeme vyrábět les plný hub
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU LIDICE
Na základě opakovaných případů náhlého výpadku elektrického proudu, který vzápětí hned naskočil
a na základě dotazů občanů jsme oslovili Rozvodné závody s dotazem proč se tak děje? Zaslanou
odpověď přikládáme pro informaci občanům:

Zpravodaj OÚ Lidice

INZERÁT ZPRAVODAJE

říjen 2012

11

Zpravodaj OÚ Lidice

říjen 2012

12

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA O BCE LIDICE Č. 13/2012
zapsala: Martina Toulcová
Na 13. veřejném zasedání zastupitelstva obce Lidice konaném dne 3. 9. 2012 bylo přijato toto
usnesení:
1.
Zastupitelstvo obce schválilo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
3.
a)
b)

název nové ulice Starosty Hejmy v západní části obce
vybrání firmy Roza Mšec s.r.o. na akci „Naše zahrada“ dle výsledků výběrového řízení
uzavření mandátní smlouvy se společností Flexum Trade a.s.
žádost o příspěvek na činnost Občanského sdružení Lidice ve výši 10.000,-Kč
žádost na úhradu neinvestičních nákladů na provoz ZŠ Buštěhrad za lidické žáky ve výši
115. 024,-Kč
vyhlášení výběrového řízení na opravu střechy nad obchodním střediskem
vyhlášení výběrového řízení na pronájem reklamní plochy na střeše zastávky
Dohodu o provozování technické infrastruktury se společností Monlid Development s.r.o.
žádost paní Ing. Kostové na pokácení stromů
program zasedání
Zastupitelstvo obce pověřilo:
starostku obce uzavřením Mandátní smlouvy se společností Flexum Trade a.s.
starostku obce podpisem smlouvy s firmou Roza Mšec s. r. o. na akci „Naše zahrada“
starostku obce dalším jednáním se společností K1 business s. r. o.
starostku obce vyhlášením výběrového řízení na opravu střechy nad obchodním
střediskem
starostku obce vyhlášením výběrového řízení na pronájem reklamní plochy na střeše
zastávky
starostku obce podpisem Dohody o provozování technické infrastruktury mezi obcí Lidice
a společností Monlid Development s. r. o.
starostku obce jednáním s panem Šveinarem ohledně založení keramického kroužku
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
informace pana Jakuba Schrödera o energetické optimalizaci cenového srovnání
nejvýhodnějších dodavatelů elektrické energie a zemního plynu
informace, které se týkají založení nového keramického kroužku v obci
Tomáš Skála
místostarosta obce

Veronika Kellerová
starostka obce

DOŠLO Z OBECNÍHO ÚŘADU PO UZÁVĚRCE ZPRAVO DAJE
Dobrý den, dovoluji si Vás informovat o naší nově otevřené pobočce Oddlužovacího centra
v Kladně, která je otevřena pro Vaše občany, naší prací je pomáhat lidem při řešení jejich tíživých
problémů s dluhy, exekucemi a podobně ať už mimosoudní, nebo soudní cestou. Ráda Vás
seznámím s naší formou pomoci na osobní schůzce, kde můžeme probrat i možnosti spolupráce
s naším Oddlužovacím centrem, možnosti prezentovat naší společnost i Vašim prostřednictvím.
Můžeme, a to zcela zdarma, pomoci i Vašim dlužníkům.
Těším se na Vaší reakci a mějte dobrý den.
Lenka Lamleinová, Oddlužovací centrum s.r.o. Kladno
tel.: 775 719 373, Oddlužovací centrum, Váňova 3180, 272 01 Kladno
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FILATELISTICKÁ VÝSTAVA „LIDICE 2012"
text: http://www.lidice-memorial.cz/, foto: Jaroslav Tauber - PL
Ve čtvrtek 20. září byla otevřena celostátní
filatelistická výstava "Lidice 2012", která byla
k vidění v prostorách Lidické galerie, výstavní
síně Pod tribunou Památníku Lidice a
na obecním úřadě. Výstava trvala do neděle 23.
září 2012.
Hosty vernisáže přivítal ředitel Památníku Lidice
a pozdravil je též první místopředseda senátu
Přemysl Sobotka, který nad výstavou převzal
záštitu.
Poté se odborného slova ujal Jiří Sedlák,
místopředseda Svazu českých filatelistů,
a Tereza Šormová, kteří společně kurátorsky
a organizačně výstavu zajišťovali. Pan Sobotka
následně společně s paní Kalibovou, lidickou
ženou, a s prvním náměstkem ministryně
kultury Františkem Mikešem slavnostně
přestřihli pásku.
Na vernisáž přijeli filatelisté z celé České
republiky, aby osobně zhodnotili soutěžní
exponáty. Po celý čtvrtek exponáty též odborně
hodnotila porota, která následně v sobotu 22. 9.
ve 14:00 hodin předala ocenění na slavnostním
setkání v Lidické galerii. Ocenění jsou zároveň
kvalifikací na národní výstavu Ostropa v Jihlavě.

Výstava byla soutěžní všeobecnou filatelistickou
výstavou ve dvou kategoriích, a sice regionální
a premiéra, z nichž každá zahrnuje dvanáct
sekcí (např. tradiční filatelie, poštovní historie,
aerofilatelie apod.).
Mimo tyto sekce se zde objevily i nesoutěžní,
vyzvané exponáty, jako byl například exponát
z vlastních sbírek Památníku, vztahující se
k lidické historii, odrážející se v uchovaných
dopisech, dopisnicích a známkách.
K výstavě vyšel katalog, který je souborem
odborných a informativních textů, a také
přítiskový kupon, dopisnice či příležitostné
razítko.

INZERÁT ZPRAVODAJE

STAVEBNÍ ČINNOST

e.mail: domonta.petr@seznam.cz

PROVÁDÍME
VEŠKERÉ
STAVEBNÍ PRÁCE
• rekonstrukce bytových jader, likvidaci sutin,
rekonstrukce bytů a domů, rekonstrukce
koupelen, obklady a dlažby, zdění příček,
omítky, štuky, keraštuky, sádrokartonové
konstrukce, zateplení fasád, zdění plotů,
zámkové dlažby

Petr Chalus, ul. 10. června 1942, čp. 31, Lidice, tel 603 76 99 48, IČ 624 33 202
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ŽIJÍ LIDICE V KAŽDÉM MĚSTĚ???
Téměř v každém městě, vesnici v Čechách, ve Slezsku i na Moravě nalezneme ulici, (Lidická,
Lidických žen, apod.) Prosíme Vás pošlete nám fotku ulice i s Vámi u názvu ulice a napište město,
vesnici, ve kterém se nachází! Foto může být z vaší návštěvy v obci či městě na e.mail:
havlujova.gabriela@seznam.cz Do 31. prosince 2012. Děkujeme. (Některé z vás vylosujeme
a dostanete knižní publikace z Památníku i Obecního úřadu Lidice).

Anička Holeyšovská ze Hřebče – v Lomnici nad Popelkou

Sylvia Klánová s vnoučaty – Plzeň (foto vpravo – vnučka Markétka)

Zpravodaj OÚ Lidice

říjen 2012

15

PŘEHLED KULTURNÍCH PŘEDSTAVENÍ PAMÁTNÍKU LIDICE PŘIPRAVOVANÝCH
V RÁMCI “LIDICKÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ“ - SEZÓNA 2012 - 2013
Zahájení sezóny LZV 2012/2013
9. 10. 2012 od 18.00 hod.
Křeslo pro Václava Hudečka
večerem provází ředitel Památníku Lidice
V rámci večera bude pokřtěna
kniha Přemysla Veverky „Jdou do nebe“
15. 10. 2012 od 18.00 hod.
Křeslo pro Vladimíra Remka
večerem provází Robert Tamchyna,

22. 10. 2012 od 18.00 hod.
Křeslo pro Terezu Kostkovou
večerem provází Jan Mikeš,
klavír Marcel Javorček

31. 10. 2012 od 18.00 hod.
Křeslo pro Jana Rosáka
večerem provází Robert Tamchyna,
klavír Marcel Javorček

POZVÁNKA NA ŘÍJNOVOU VÝTVARNO U DÍLNU V LG
Dílna s názvem Slova, slovíčka se koná v sobotu
20. října 2012. Děti si na ní za pomoci různých
materiálů i technik vyzkouší výtvarně zpracovat
slova, která pro ně něco znamenají.
Dílna probíhá od 14:00 do 15:30 hod. 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

M E Z I N Á R O D N Í D E N S E N I O R Ů - foto: Pavel Horešovský

Dne 1. října 2012 u příležitosti Mezinárodního dne seniorů je vstup do všech prostor
Památníku Lidice pro návštěvníky nad 65 let zdarma. Těšíme se na Vaši návštěvu!
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Akce ve školní družině - školní rok 2012/13 - zdroj: http://www.zsbustehrad.cz/druzina/

POSLEDNÍ LETNÍ DEN V PAMÁTNÍKU LIDICE
text: Anna Holeyšovská, vedoucí vychovatelka školní družiny ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad

Často slýcháme, že děti pro samé povídání
nemohou zavřít ústa. Jaká je ve skutečnosti
jejich otevřená komunikace, zda se rozvíjí a jak
moc je všestranná, to bylo možné si ověřit
při prvním výletu tohoto školního roku do Lidic,
který se uskutečnil 21. září 2012.
Člověka charakterizuje schopnost mluvit
a rozumět řeči. Jak to je s mluvením u dětí, když
je obklopuje krásná příroda, první známky
přicházejícího podzimu a slunečná obloha?
Jaké to je, sledovat drobné rybky ve fontáně
a cítit krásnou vůni stále kvetoucích růží
v Růžovém sadu?
Jak rozumí děti slovům na místech, která patří
v naší historii k tragickým? Vyjádřit myšlenku
slovem je obtížné i pro dospělé. Přiložené

fotografie však dokazují, že i beze slov je
možné sdělit vše, co si ve svém věku děti myslí.
V Památníku Lidice měly možnost samostatně
pozorovat, naslouchat promluvám druhých,
diskutovat o výsledcích svého zjištění. Dotýkaly
se pietních míst a na místě hovořily o všem, co
bylo k vidění.
Cílem dnešního putování po okolí bylo: rozvíjet
u nich citlivé vztahy k lidem, svému bydlišti,
okolí a přírodě.
Spontánní vyprávění nejmenších školáčků,
které se rozléhalo vestibulem školy po návratu
z Lidic bylo důkazem, že dnešní odpoledne bylo
nejen zdařilé a zajímavé, ale že získané
vědomosti dětem pomohou při řešení dalších
úkolů ve škole.
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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 - 3. část
vyprávění na pokračování připravuje: Zdeněk Fous, fotografie: Pavel Oslejšek
…na generální zkoušku „Děkovného koncertu“
v sobotu 9. června odešla Lídice Robinson
s Monikou Vaňhovou už z našeho domku. Z této
zkoušky nemám žádné fotografie, ale jednu
hezkou vzpomínku jsem si uchoval. Mobilem
zavolal pan Milouš Červencl, ředitel Památníku

Lidice, a řekl, že mi „předá“ Lídici. Domníval jsem
se, že ona něco řekne, ale pan Červencl mi
zprostředkoval „přímý přenos“ jejího zpěvu. Ještě
mi na závěr pověděl, co mu sdělil houslový virtuos
pan Václav Hudeček. On řekl, že je Lídice
Robinson velký talent s krásným hlasem.

Ve 20.00 hodin začal „Děkovný koncert“. V závěru
vystoupila Lídice Robinson s ekvádorskou lidovou
písní
„TAITA
QUISHPE“,
následovala
„AVE MARIA“ od Franze Schuberta a velkým
překvapením byla česky zazpívaná „ZDRÁVAS
MARIA - AVE MARIA“ Leoše Janáčka.
Po koncertě se s Lídicí fotografovalo mnoho účinkujících i přátel… viz foto: děti ze souboru DUHA
školní družiny buštěhradské školy s vychovatelkou

Aničkou Holeyšovskou. Z Lubence přijeli i manželé
Řeřichovi s dcerou a přivezli Lídici krásně
nazdobené medové perníčky. Jejich syn, virtuos
na klarinet Milan Řeřicha se v květnu s Lídicí
Robinson setkal v Buenos Aires, kde měl velký
koncert v Museo de Arte Hispanoamericano.
Co se dělo po koncertě u nás doma, tak to vám
ještě řeknu. Jen napovím, že ten červnový večer
bylo velmi chladno…
(pokračování příště)
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POEZIE NA VOLNÉ NOZE - z knihy autorských básní a ilustrací dětí
buštěhradské školní družiny - listopad 2011
uspořádala a fotografovala: Anna Holeyšovská, vedoucí vychovatelka ZŠ a MŠ Oty Pavla

Stela Sochrová, 7 let
Standa Sochr, 7 let

Co si dám ráno k snídani?
Eidam, ten si ráno nedám.
Hermelín, hermelín, ten k snídani ocením.
Šunka, šunka, šunčička,
to je moje maličká.

Dada
Nejsem ledním medvědem,
žiju jenom pohybem.
Tenis, kolo, plavání,
není pro mě zklamání.
Ale třeba kytara,
to je velká otrava.

Stela Sochrová, Standa Sochr
a maminka Jitka Sochrová s tatínkem Stanislavem Sochrem, listopad 2011
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KNIHOVNA LIDICE A JEJÍ KNIHOVNÍCI - vzpomínky na pokračování - 7. část
připravuje: Zdeněk Fous
Ve čtvrtek 9. září 1999 byla Veřejná knihovna
Lidice prvně otevřena v OÁZE. V té době byl
ředitelem OÁZY pan Vostárek, vedoucí Pavla
Nešporová a její spolupracovnicí byla Alena

Fišerová, rozená Crková z Lidic. Knihovně také
hodně
pomáhal
Antonín
Nešpor
st.
Nezapomenutelným čtenářem byl první obyvatel
OÁZY a to pan PhDr. Gustav Suchan.

Ke knihovně neodmyslitelně patřilo KLUB ÍČKO.
Byla to v počátku samá děvčata. Aneta Horáková,
Bára Kučerová, Hanka Vondráčková, Lucie
Skleničková, Lucie Vaníková, Monika Vampolová,
Ráďa Skleničková, Tereza Pavlovská, Veronika
Kučerová a jen jediný kluk Martin Gabriš. Později
se k nám přidal i Tonda Nešpor. Je až

neuvěřitelné, co tato parta šikovných dětí
v Lidicích všechno založila. 9. října 1999 jsme už
navázali na tradici z minulosti a to 3. ročník
KOLMO NA OKOŘ A V HUČCE. Oživili jsme
lidový zvyk, Mikulášskou nadílku, začali společně
s Marek Veselým „Rozsvícení vánočního stromu“,
hráli divadlo, atd., atd.
(pokračování příště)
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zve v rámci cyklu
"SETKÁVÁNÍ S KNIHOVNOU"
na vyprávění Čestmíra Skleničky

""PPEETTRRO
OHHRRAADD TTEEHHDDYY AA DDNNEESS""
Kdy: středa 17. října 2012 od 17:30 hod.
Kde: Středisko Oáza Lidice, Josefa Stříbrného 162
Vyprávění našeho čtenáře pana Ing. Čestmíra Skleničky o jeho cestě
do Petrohradu, kam se letos v červenci vypravil spolu se svým vnukem Ondrou,
aby mu osobně ukázal, kde od roku 1956 průběžně po dobu 12 let pracovně
působil při přípravě a realizaci první československé jaderné elektrárny Jaslovské
Bohunice.
Nabízí se tak srovnání současného Petrohradu s jeho dřívější podobou. Nechte se
promítanými fotografiemi a poutavým vyprávěním inspirovat k návštěvě kulturní
metropole a druhého největšího města Ruska. Pan Sklenička se rád bude věnovat
i Vašim dotazům či Vašim vlastním postřehům.
Vstup volný. Pohoštění zajištěno. Prostory budou přístupné od 17:15 hod.
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