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Dopisnice Václava Pelichovského,
jednoho z mnoha lidických dětí, které
nepřežily lidickou tragedii, tetě Anně
Pelichovské do Prahy.
Součást exponátu Památníku Lidice.
Foto: archiv PL
Výstava potrvá do 23. září 2012, otevřeno
denně 9.00–17.00 hod., v neděli 23. září pouze
9.00–12.00 hod.
V rámci letošního 70. výročí tragické události
vyhlazení Lidic probíhají po celý rok v Památníku Lidice doprovodné akce. Jednou z nich je
i rozsáhlá filatelistická výstava Lidice 2012 pořádaná Svazem českých filatelistů a Památníkem
Lidice.
První spoluprací Památníku Lidice s kladenským klubem filatelistů a Českou poštou v letošním roce bylo otevření dočasné malé expozice v recepci Lidické galerie. Komorní výstava
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představila historii lidických výročí na československých známkách a zároveň proběhla slavnostní inaugurace dvou příležitostných známek
s motivem Lidic a Ležáků, prezentována společně s obálkami prvního dne a přítiskovým
kupónem.
Výstava „Lidice 2012“ se prezentuje ve dvou
kategoriích – v kategorii „Regionální“ a „Premiéra“. Záštitu nad výstavou převzal 1. místopředseda Senátu P ČR Přemysl Sobotka. Výstavu
také podpořily Ministerstvo kultury, obec Lidice
a Svaz českých filatelistů.
Organizační výbor připravoval od listopadu
2011 program a propagaci výstavy, přijímal přihlášky vystavovatelů a pečoval o průběh příprav
výstavy, jejíž rozsah činí bezmála 61 exponátů.
V kategorii Regionální výstavy se přihlásilo
14 vystavujících, v kategorii výstavy Premiéra
26 vystavujících filatelistů, z toho tři vystavující
v třídě mládeže. Vystavovatelé připravili exponáty, které se prezentují celkem v osmi soutěžních výstavních třídách pro Regionální výstavu
a v devíti soutěžních třídách pro výstavu Premiéra (např. tradiční filatelie, poštovní historie, astrofilatelie apod.). Mimo tyto třídy se zde objeví i
nesoutěžní, vyzvané exponáty, jako je například
exponát z vlastních sbírek Památníku, vztahující
se k lidické historii, odrážející se v uchovaných
dopisech, dopisnicích a známkách. Jednotlivé
soutěžní třídy lze nalézt v aktualitách stránek
Památníku Lidice www.lidice-memorial.cz.
Výstava bude umístěna v prostorách Lidické
galerie, ve výstavní síni Pod tribunou Památníku
Lidice a na obecním úřadě v Lidicích ve dnech
20.–23. 9. 2012. Slavnostní zahájení proběhne
20. 9. 2012 v 11.00 hod. v recepci Lidické
galerie, Tokajická 152, Lidice.
Otevírací doba výstavy ve dnech 21. – 22. 9.
bude od 9.00 do 17.00 hod., v neděli 23. 9.
od 9.00 do 12.00 hod.
K příležitosti výstavy vyjde katalog, který je souborem odborných a informativních textů. Katalog obsahuje program výstavy a doprovodný
program, výstavní propozice, seznam exponátů
a seznam vystavovatelů, charakteristiku
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soutěžních tříd či orientační mapy a průvodce
výstavou. Katalog bude v prodeji v recepci
Lidické galerie. V lidické pobočce České pošty
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bude pak možnost využít příležitostného razítka,
které bylo vydáno k příležitosti filatelistické
výstavy.

Důležité informace pro návštěvníky:
Automobily: parkování na vyhrazeném parkovišti u budovy Lidické galerie
MHD – odjezdy autobusů 20. 9. 2012: Praha – z konečné stanice metra A Dejvická (proti hotelu
Diplomat), BUS č. 56 – 10:05 (příjezd do Lidic 10:26), 10:30 (příjezd do Lidic 10:51); Kladno –
autobusové nádraží: BUS č. 56 – 10:15 (příjezd do Lidic 10:37)
Kontakty: Památník Lidice, příspěvková organizace MK ČR, Tokajická 152, 273 54 Lidice
Tel.: 312 253 680, www.lidice-memorial.cz; Mgr. Luba Hédlová, kurátorka Lidické sbírky,
tel.: 734 373 075, e-mail: hedlova@lidice-memorial.cz; Ing. Jiří Sedlák, předseda organizačního
výboru, tel.: 777 333 301, e-mail: agau@agau.cz

A N D U L Y N A D L I D I C E M I text a foto: Marek Veselý

Burácející letadla nad našimi hlavami už většinu
z nás nechávají naprosto chladnými. A zvláště
v poslední době, kdy se opravuje přistávací
dráha v Praze – Ruzyni a přistání a starty se
odehrávají směrem přes Lidice. Jenže v pátek
10. srpna kolem druhé hodiny odpoledne to bylo
něco jiného – podivně brumlavý zvuk i množství
„létajících strojů“. Celkem třikrát zakroužil roj
jednomotorových dvojplošníků nad střechami
lidických domů.
Kdo se trochu vyzná v letadlech, tak poznal, že
se jedná o tzv. Anduly, jak se jim přezdívá
v Česku. Správný název je Antonov An-2. Už
pošestnácté si dali evropští majitelé legendární
„áen dvojky“ sraz, který se konal v Hradci
Králové. Součástí akce byl i přelet jedenácti
letounů z Hradce Králové na pražské letiště
Kbely, který jsme zažili takříkajíc na vlastní kůži
(spíše oči a uši). Pamatuji ještě dobu, kdy se

tato letadla používala jako práškovací
(vzpomeňte si např. na film „Vesničko má
středisková“, kde lze žlutou práškovací Andulu
spatřit).
Buď jak buď, byl to přeci jenom hezký
a netradiční prázdninový zážitek
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POEZIE NA VOLNÉ NOZE - z knihy autorských básní a ilustrací dětí
buštěhradské školní družiny - listopad 2011
uspořádala: Anna Holeyšovská, vedoucí vychovatelka ZŠ a MŠ Oty Pavla
foto 1 – Daniela Javorčeková, foto 2 – Anna Holeyšovská

Jan Javorček, 5 let
Rybář
Já jsem rybář, kdo je víc?
Nechytil jsem nic.
Dnes si chytím rybičku,
bez udice, bez háčku.

Romana Dvořáková, 8 let
a maminka Romana Dvořáková
s tatínkem Filipem Dvořákem, listopad 2011

Žáci
My jsme žáci druhé třídy,
máme rádi hezké rýmy.
Proto básně skládáme
a písničky zpíváme.
Píšeme a kreslíme,
občas také zlobíme!
S paní vychovatelkou
to pěkně koulíme.
Máme tam i kroužky,
kaktusy a broučky.
Ve škole je sranda,
jsme tam velká banda.
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JUBILANTI V ZÁŘÍ
Jana Hanzlíková

5. 9.

70 let,

František Musel

23. 9.

96 let

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

PODĚKOVÁNÍ
• Děkuji OÚ a zastupitelstvu obce Lidice za blahopřání, květiny a dárkový balíček, který jsem
obdržela k narozeninám.
Květuše Formánková
• Rád bych touto cestou poděkoval Obecnímu úřadu za blahopřání a dárkový koš k mým
narozeninám, který mi přišla osobně předat paní starostka Veronika Kellerová spolu
s Miroslavem Rambou. Ještě jednou velice děkuji.
S pozdravem, Petr Klíma, Lidice
• Děkuji za milé blahopřání, květiny a dárek, který k mým narozeninám mi osobně předala paní
Veronika Kellerová, starostka OÚ Lidice.
Marie Knorová, Lidice
• Ráda bych touto cestou poděkovala paní starostce Veronice Kellerové za milou návštěvu
a zastupitelstvu za dárek, který jsem obdržela k mému životnímu jubileu.
Jana Skálová, Lidice

FOTOGRAFIE Z RŮŽOVÉHO SADU - 19. ČERVNA 1955
Převzato z facebooku pana Alana Gerrarda ze Stoke - on - Trent, Velká Británie
Na této fotografii je Sir Barnett Stross při zahajovacím ceremoniálu otevření „Parku přátelství
a míru“ dne 19. června 1955. U přestřižení pásky byla přeživší žena paní Helena Leflerová
a přeživší dítě, nyní paní Jana Hanzlíková. Původním záměrem pro růžový sad bylo získání 5.000 10.000 růžových keřů, ale tento počet byl překonán s téměř 30.000 keři, které byly darovány
z 35 zemí světa. Delegáty z více než 20 zemí uvítal Dr. Barnett Stross, (vpravo od paní Leflerové).
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ZA OLDŘICHEM HEJTMÁNKEM
text: JUDr. Milouš Červencl, ředitel Památník Lidice
foto: Bára Kučerová (17. ledna 2011)

Když jsem se dozvěděl, že nás na konci července opustil sochař a restaurátor Oldřich
Hejtmánek, kromě hlubokého smutku jsem si
současně uvědomil, že dobré lidi si Bůh k sobě
zve většinou dříve…
Hlavou mi proběhly vzpomínky na tohoto obětavého kumštýře, který měl ještě mnoho uměleckých i osobních plánů před sebou. Lidickým asi
není třeba připomínat, že zcela nezištně se
v listopadu roku 2010 přihlásil a nabídl nám
zhotovení nového odlitku ukradené holčičky
ze sousoší akademické sochařky Marie
Uchytilové, zcela zdarma.
Když mi tuto nabídku sděloval telefonicky, byl
jsem právě s maminkou v nemocnici (a jaká to
náhoda, že to byla právě FTN v Krči, kde byly
za války umístěny některé z přeživších lidických
dětí). Příliš jsem této nabídce nevěřil, ale pan
Hejtmánek zakrátko přijel do Lidic a tuto na-

bídku potvrdil. A když mi ještě vedení Památníku Terezín potvrdilo, že je to ten pán, který jim
odlil všechny ukradené destičky z jejich hřbitova
a také zdarma, neváhal jsem a o spolupráci ho
požádal. Nelituji toho dodnes, naopak na něho
vzpomínám s vděčností.
Pár dní na to mě pan Hejtmánek s pýchou ukazoval svoji restaurátorskou dílnu a pomocné
provozy, představoval syny a další spolupracovníky a nakonec mě zavedl k novému odlitku
sochy, na kterém prováděl finální úpravy.
I po osazení nového odlitku do sousoší
na Lidice vzpomínal.
Občas sem jezdil jen tak, aby se podíval. Přestože už mu zdraví příliš nesloužilo (zřejmě daň
jeho namáhavému povolání), vždy byl plný optimismu a navíc noblesního chování.
Pane Hejtmánku, děkujeme Vám a čest Vaší
památce!
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ÚČAST NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI V BĚLORUSKU – dokončení
text: Ing. Vladimír Kovačík, foto: Pavel Horešovský
Jedná se o historický objekt po rozsáhlé rekonstrukci a je to jedna z mála památek v zemi, která je
chloubou i ukázkou řemeslné zručnosti stavitelů, památkářů a ukázkou péče státu o historické dědictví. Návštěva Běloruska a jeho hlavního města Minsku a seznámení se s místy, které postihl tragický osud v období II. Světové války musí zanechat v každém návštěvníkovi hluboké dojmy. Tak
tomu bylo i v našem případě. Návštěva řady památných míst, setkání a rozhovory s řadou lidí
z různých úrovní sociálních skupin - od vědeckých pracovníků po obyčejné „lidi práce“ každého
zejména pak zahraničního návštěvníka utvrdí v tom, že běloruský národ je velice přátelský, upřímný
a otevřený. Vlastní je mu i skromnost. Náš celkový dojem z návštěvy/soudě dle reakce i mých
kolegů/, je více než dobrý. Děkujeme tímto vedení Památníku Lidice a zejména řediteli
JUDr. Milouši Červenclovi za důvěru reprezentovat NKP Lidice.

● Závěrem mi dovolte, abych se krátce zmínil
o rozdílném chápání pohledu na Běloruskosuverénního státu - z pohledu oficiálních
představitelů České republiky prezentovaných
v našich veřejných sdělovacích prostředcích
a jejího řadového občana, jímž jsem já. V této
zemi lidé nežijí na stromech, neumírají hlady
a usuzuji, že absolutní většina občanů necítí
aktuální potřebu zásadní změny systému. Navíc
se domnívám, že tito lidé mají výsostné právo
o osudu a směřování své země sami
rozhodovat. Soudím tak na základě mnoha
neformálních diskuzí a rozhovorů, které jsem
v průběhu posledních let – kdy jsem několikrát
měl možnost Bělorusko navštívit. Lidé zde mají
práci a z našeho (českého pohledu), že
z průměrné vyplácené mzdy ve státních
podnicích 200 Euro / cca 5000,- Kč se nedá žít,
není úplně výstižné. Např. oběd ve stravovacích

zařízeních (typu závodních jídelen) stojí
přibližně v přepočtu 8,- Kč, cigarety, kterých je
značně široká nabídka od 7,- až 8,- Kč.
Jednorázová jízdenka na METRO denní –
časově neomezená 8,- Kč, měsíční inkaso
v bytě 2+1 přibližně12 Euro / cca 300,- Kč, atd.
Že zde k postupným změnám a otvírání se
světu dochází, je patrné na příkladech vstupu
zahraničních investorů např. ze Švýcarska
(banky), Číny (budování vědeckých parků),
obchodních společností se značkovým zbožím
a dalších investičních projektů. Zvláštní status
má a zcela jistě bude v budoucnu mít Rusko
a to s ohledem na historické skutečnosti.
Na základě osobních poznatků se proto
domnívám, že česká veřejnost je v tomto ohledu
mnohdy
neobjektivně
a
nepravdivě
manipulována. Proto i zde platí pořekadlo: „lepší
jedenkrát viděti než Xkrát nepravdivě slyšeti“.
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MATEŘSKÉ CENTRUM LIDIČKY text: Irena Přibylová a Petra Radová
Milí rodiče a prarodiče,
prázdniny už nám pomalu
končí a nastává čas
hledání
volnočasových
aktivit jak pro děti, při
kterých si nejen užijí
spoustu zábavy, ale naučí
se i něco nového, tak pro celé rodiny. Proto se
i my, Mateřské centrum Lidičky, na Vás
obracíme s nabídkou aktivit pro Vás i Vaše děti.
Provoz v dalším školním roce zahajujeme již
6. září 2012.
Na úplném začátku bychom Vás rádi seznámili
s pravidelnými kroužky, které jsme pro Vás
připravili. Každou středu se opět budou střídat
Zpívánky a Výtvarné řádění, na které bude
navazovat volná herna. Tyto kroužky jsou
určeny dětem ve věku od 2 do 6 let. Čtvrtky
budou věnovány cvičení. V dopoledních
hodinách se můžete těšit na Cvičení rodičů
s dětmi (pro děti ve věku 1 – 3 roky), na které
bude opět navazovat volná herna.
V odpoledních hodinách bude probíhat Cvičení
dětí ve věku od 3 – 6 let. Rodiče mohou v době
cvičení odejít nebo na své děti počkat
v prostorách centra.
Na září jsme pro Vás připravili i další program.
Kromě výše zmíněných pravidelných aktivit se
můžete těšit na akci Lidické MOTO GP, na které
se děti dozvědí něco o dopravě, dopravních
značkách a hlavně budou závodit na dětských

odrážedlech, odstrkovadlech, koloběžkách
a kolech. Dále jsme pro Vás připravili kurz
Polohování miminek, který už u nás úspěšně
proběhl na jaře.
A co dalšího pro Vás na podzim chystáme?
Rádi bychom Vám nabídli i další pravidelné
kroužky – Keramiku a Angličtinu pro nejmenší.
Realizace těchto kroužků je zatím v jednání
s lektory a dalšími subjekty. O jejich zařazení
do našeho pravidelného programu Vás budeme
informovat již v dalším vydání lidického
Zpravodaje a na našich internetových stránkách
www.mclidicky.cz.
Z nepravidelných akcí chystáme na podzim
například další Výtvarné dílny pro dospělé,
Podzimní sekáč, Putování za zvířátky,
Promítání pohádek a mnoho dalšího.
Pokud máte zájem, sledujte naše webové
stránky www.mclidicky.cz, kde pravidelně
informujeme o všem, co se u nás děje. Další
informace o našem programu budou i nadále
pravidelně vycházet zde, v lidickém Zpravodaji,
a ve čtrnáctideníku Náš Region nebo sledujte
letáčky k jednotlivým akcím, které pravidelně
vyvěšujeme v MŠ, na nástěnce u pošty nebo
v knihovně.
O prázdninách jsme pro Vás opět trochu
vylepšili prostory centra a nakoupili spoustu
nových pomůcek a hraček.
Přijďte se k nám podívat, moc se na Vás
těšíme!

Pravidelný rozvrh MC Lidičky od září 2012
10:00 – 10:30

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

10:30 – 11:30

16:00 - 16:30
16:30 - 17:30
16:00 – 16:45
Vyhrazeno pro nepravidelné akce
Vyhrazeno pro nepravidelné akce
Zpívánky
Volná
Výtvarné řádění herna
Cvičení rodičů s dětmi
Volná
Cvičení dětí (3 – 6 let)
(1 – 3 roky)
herna
Z a v ř e n o
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PROGRAM MC LIDIČKY NA ZÁŘÍ 2012
2. 9. 2012 od 10:00 Velký úklid v Lidičkách – dříve, než spustíme provoz, čeká nás velký úklid
v prostorách centra. Uvítáme každou pomocnou ruku!

6. 9. 2012

Zahajujeme provoz v novém školním roce

10:00 – 10:30 Cvičení rodičů s dětmi - říkadla a písničky doplněné pohybem, aktivity
pro zlepšení motoriky
10.30 – 11:30 Volná herna - přijďte si pohrát s ostatními dětmi a hračkami, které pro ně máme
v našem centru připravené
16:00 – 16:45 Cvičení dětí - pohybové aktivity spojené s říkadly a písničkami, za doprovodu
hudby, s prvky aerobiku, bez účasti rodičů
12. 9. 2012 16:00 – 16:30 Zpívánky – rytmizace říkadel, zpívání písniček, tancování
pro nejmenší ve spolupráci s maminkami (do 17:30 hod. pak navazuje volná herna)
13. 9. 2012 Dopolední i odpolední program probíhá dle pravidelného programu (dopoledne
Cvičení rodičů s dětmi a Volná herna, odpoledne Cvičení dětí 3 – 6 let)
15. 9. 2012 od 9:30
Lidické Moto GP – přijďte si užít dopoledne plné pohybu a zábavy.
Pro děti jsme připravili závody na dětských odrážedlech, odstrkovadlech, koloběžkách a kolech
(dopravní prostředek si vezměte s sebou) doplněné naučně zábavnými úkoly. Akce proběhne
v malém parku v Lidicích (naproti Obecnímu úřadu). V 9:30 hod. proběhne rozdělení závodníků
do skupin dle věku a dopravního prostředku, závod začne cca v 10:00 hod. Pro nejlepší
závodníky budou připraveny drobné odměny. Vstupné dobrovolné. Na akci je nutné se
registrovat na www.mclidicky.cz do 12. 9. 2012.
19. 9. 2012 16:00 – 16:30 Výtvarné řádění – přijďte si vyrobit a namalovat šneka z rychle
tvrdnoucí hmoty s opravdovou ulitou (do 17:30 pak navazuje volná herna)
20. 9. 2012
Dopolední i odpolední program probíhá dle pravidelného programu
(dopoledne Cvičení rodičů s dětmi a Volná herna, odpoledne Cvičení dětí 3 – 6 let)
26. 9. 2012 16:00 – 16:30 Zpívánky – rytmizace říkadel, zpívání písniček, tancování
pro nejmenší ve spolupráci s maminkami (do 17:30 pak navazuje volná herna)
27. 9. 2012
Dopolední i odpolední program probíhá dle pravidelného programu
(dopoledne Cvičení rodičů s dětmi a Volná herna, odpoledne Cvičení dětí 3 – 6 let)
30. 9. 2012 14:00 – 17:00 Polohování miminek dle Evy Kiedroň – kurz je určen především
nastávajícím rodičům a rodičům miminek do cca 4 měsíců věku. Během odpoledne se dozvíte
základní informace o fyziologickém vývoji miminek a naučíte se teoreticky i prakticky zvládat
správnou manipulaci s miminkem. Kurz je veden dle filozofie známé dětské rehabilitační sestry
Evy Kiedroň. Správné zacházení s miminkem má velký vliv na jeho celkový budoucí vývoj. To,
jak miminko držíte, nosíte nebo houpete, ovlivní jeho zádové i břišní svalstvo, které zajišťuje
zdravé postavení páteře a dobrou funkci vnitřních orgánů. Přijďte se tedy dozvědět něco
nového a naučit se již všeobecně známé polohy „tygříka“, „klokánka“, „zajíčka“ a mnoho
dalšího. Cena kurzu je 370,- Kč.
Na kurz je nutné se přihlásit na www.mclidicky.cz do 27. 9. 2012.

Vstupné se odvíjí od jednotlivých aktivit. Více se dozvíte na www.mclidicky.cz.

9

Zpravodaj OÚ Lidice

září 2012

10

"KVĚTY 2012" O PĚT PŘEDSTAVILY LIDICKÉ RŮŽE
publikováno: 8. 8. 2012 - http://www.lidice-memorial.cz/
Památník Lidice se zúčastnil se svými růžemi 16. celostátní výstavy „Květy 2012“ v Lysé
nad Labem, na které prezentoval ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem o. s., Praha 3 –
Žižkov svou expozici překrásných odrůd růží z Růžového sadu v Lidicích.

DOŠLO POŠTO U NA O BECNÍ ÚŘAD LIDICE DNE 5. ČERVNA 2012

Vážená paní starostko!
Jelikož se blíží významné 70. výročí vyhlazení obce Lidice, zasílám Vám báseň k tomuto výročí,
kterou maminka složila již k 40. výročí vyhlazení této vesnice.
Maminka již léta nežije a chtěla bych připomenout její básnickou touhu.
Bude-li Vám to možné a bude se Vám líbit, uveřejněte to prosím, jak uznáte za vhodné.
Předem děkuji, dcera Jana Bezdíčková, Koldín 40, 565 01 Choceň
Poznámka redakce: pro zářijové vydání Zpravodaje OÚ Lidice 2012 přepsala (všema deseti)
průvodní dopis i báseň 18 letá studentka Anna Trusinová z Valašského Meziříčí. O prázdninách
byla u sestřenice a naší knihovnice Míši Indrákové z ulice Josefa Štemberky. Děkujeme.

Zpravodaj OÚ Lidice

září 2012

Marie Marková

LIDICKÝM ŽENÁM
Šlo jaro krajem, slunko hřálo,
v modré dálce šuměl lesnebe s obláčky se křižovalo
na zahrádkách voněl bez,
děti na návsi s míčky si hrály,
matky s taškami šly z nákupu,
otcové v dolech pracovali,
sváželi uhlí na kupu.
Děvčátka v pestrých sukních
mávají šátky bílými,
na lukách, kde zvonky kvetly,
poletovali motýli.
Lidice, vesnička bílá v zeleni
stromů,
kostelík tu hrdě stál,
kol ženy vracely se z polí domů.
Za hřbitovem, opodál stařenka
těžce vetché tělo vleče,
ve vlasech stříbro, v očích žal,
v žilnaté ruce hůlka se třese
opírajíc se o tvrdou dlaň.
Vichr vstal a vznes se v bouři!
Náhle, jako úder blesku
do dědiny sjela zvěst,
vesnička, že obstoupena vojskem,
kol dokola jest,
tlupa vrahů, jak dravé šelmy
matkám děti berounářek a pláč, širou plání
zní ozvěnou sterou.
Ty noci plna hrůzy,
kdy třásly se lípy kolem cest
pod kolonou germánské lůzy.

Muži svírají ruce v pěst
v bezmoci a beznaději.
Třeskly rány, padly salvy,
druhá, třetí, - pátá,
dílo zkázy dokonáno,
roztříštěná vrata.
Jen smrt a spoušť zbyla tu.
Krví a slzami prosáklá zem,
ohořelé pahýly stromů
k pomstě zvedají se tu.
Vám, jež jste přežily
to strašné drama,
Vám, jimž bolest tvrdě
vepsala se v tvář,
Vám budiž čest a věčná
paměť zachována!
A přešla léta,
zas jde jaro krajem,
v modré dálce šumí les.
Tam, co víska stála kdes,
tisíce růží zdobí sad,
prostý se zvedá kříž.
Jen tiše postůj poutníče
a dej čest padlým!
Aby nikdy, nikdy již
děly nezahřměla dálka,
by matky mohly v míru spát,
a dětské oči pro vždy přestaly se ptát
„Kdo, že to byla válka?“
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ŽENY, KTERÉ SE JMENUJÍ LIDICE, LAS MUJERES QUE SE LLAMAN LIDICE
připravil: Zdeněk Fous

Jmenuji se Lidice Alemania Navarrete
Santana, ale používám zkrácené jméno
Lidice Navarrete. Narodila jsem se 21. dubna
1954 ve městě v Guayaquil. Je to největší

město v Ekvádoru. Jsou zde nádherná muzea,
veřejné parky, obchody, hotely a také krásná
botanická zahrada, která se nachází na kopci
s výhledem na řeky Daule a Guayas. Viz foto.

Můj otec se jmenoval Emilio Navarrete (zemřel)
a matka se jmenuje Cira Santana a stále je díky
Bohu naživu. V současné době žije v Itálii
s mými třemi sestrami, které se jmenují Glenda,
Grace a Nela. Také jsem měla jednoho bratra,
ale už zemřel. Domov jsem vždy měla ve městě
Guayaquil. Vystudovala jsem zde i státní
univerzitu obor ekonomie.
Po studiu se mi narodila dcera. Zůstala jsem
svobodnou matkou. Měla jsem svou práci
a s pomocí Boha jsem vychovala i dceru
Evelyn, které je nyní už 29 roků a má krásného
syna, mého vnuka. Jméno Lidice mi vybrala
maminka, ale přiznám se, že se mi vůbec
nelíbilo, přála jsem si jmenovat se Katty.
O historii jména Lidice jsem nic nevěděla a bylo

mi nepříjemné, když se mne lidé ptali, co to
mám za neobvyklé jméno. Nyní, když jsem se
díky internetu od Zdeňka Fouse dozvěděla, že
na světě a hlavně u nás v Latinské Americe, je
mnoho žen s tímto jménem, tak jsem na své
jméno hrdá. Ráda bych viděla film Lidice, ale
zatím se u nás promítání neuskutečnilo.
Ve volném čase se s oblibou dívám na televizi,
ale nejraději jsem se svou dcerou a vnukem. Je
to moje největší životní štěstí.
Byla jsem velice hrdá, že moje krajanka, operní
pěvkyně Lídice Robinson, poděkovala
v Lidicích svým krásným zpěvem za nás
všechny ženy, které se jmenujeme Lidice.
Posílám upřímné pozdravy všem do Lidic.
Saludos Lidice Navarrete
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DOPIS OD ČTENÁŘE ZE SOUSEDNÍ OBCE BĚLOKY

Málem jsem byl jeden z Vás. Dne 10. 6. 1942
můj otec p. František Horák trochu zaspal, takže
mu Běločtí kamarádi jezdící do Kladenské
„Poldovky“ na kolech už všichni odjeli. Dohonil
je až v Lidicích u prvního domu, kde seděli
na sloupech pro elektrifikaci obce. Seděli
v poklidu, nevědouce co bude dále a čekali, zda
je Němci pustí dál skrz obec směrem
na Hřebeč. Jinak tomu bylo s mým otcem.
Při legitimování a zjištění jeho jména Horák se
na něho vrhli a pod bodáky ho hnali před hlavní
pohlaváry. Ostatní jeho kamarády propustili zpět
směrem na Makotřasy.
Mého otce postavili ke zdi některé budovy.
Muselo mu být hrozně, když slyšel výstřely,
které ukončily životy Lidických mužů. Následně
vyšetřovali i mojí maminku, která třikrát po dobu
jeho zatčení prosila, aby ho pustili, že nic
špatného neudělal. Nevím dnes, co mělo větší
váhu u Němců, zda její prosby, nebo snad
německá důslednost. Zjišťovali po okolních
matrikách na farách v Hostouni, odkud otec
pocházel, v Unhošti a na Kladně zda jsme
s Horákovými z Lidic příbuzní. Údajně byl
10. červen velmi slunný den a on neměl
na hlavě žádné vlasy. Stál u zdi na slunci
od rána do 16 hod. odpoledne, kdy ho konečně
pustili. V této hrozné nejistotě, na prudkém
slunci, ve strachu musel vydržet těch 10 hodin
jen s největším vypětím sil. Nevím, jak bych
dopadl já – bylo mi rok a pět měsíců – jak by
dopadla celá rodina, asi podobně jako Lidičtí.
Prosím za omluvu u přeživších, že připomínám
tuto tragickou příhodu, se kterou mě rodiče

seznámili jen jedenkrát ve 14 letech. Nikdy více
nechtěli připomínat tyto hrůzy. Byli vždy tak
na měkko, jako nyní já, kdy jsem se odhodlal
toto napsat odpoledne v den sedmdesátiletí
tragické události.
Jsem patriotem života na vesnici a celého
našeho regionu. Proto mám obrovskou radost
z obnoveného „Růžového sadu“, kam často
docházím a jezdím na kole. Zúčastňuji se
Vašich zimních večerů v divadélku a jsem rád,
že je zde podporována kultura. Za zábavou
a kulturou k Vám chodím od postavení
Kulturního domu. Tancoval jsem zde za Franty
Malého, Vlka i pana kapelníka Humla. Zde
v Lidicích jsme byli oddáni s mojí ženou ještě
paní Jarošovou za předvedení paní Bedřišky
Pokorné, krátce Saidlové, rozené Hejdukové
z Bělok. Pravidelně od starostování p. Zelenky
odebírám Váš Lidický zpravodaj.
Teď fandím Vaší nové mladé starostce Veronice
Kellerové.
Tak, jako fandím Vaší obci, mám moc rád
i svoje Běloky. Třicet osm let jsem pracoval
pro naši obec. Osmnáct let jsem byl v radě MNV
a osmnáct let jako starosta obce. Za mého
působení jsme Vás dotáhli ve vybavení obce.
Před třinácti lety jsme plynofikovali celou obec.
Máme vodovod i kanalizaci od roku 2003.
Máme opravenou Kapličku i sochu Anežky
České, nový Obecní úřad, nový rybník,
vyasfaltované ulice a nové cyklostezky.
Zvu Vás na prohlídku nejkrásnější obce, která
byla s Vaší obcí v minulosti často spojována.
František Horák, Běloky, narozen 20. 1. 1941
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VÝTVARNÉ DÍLNY V LG ZAČÍNAJÍ UŽ V ZÁŘÍ
V novém školním roce Vás opět zveme na výtvarné dílny pro děti do Lidické galerie. Výtvarné setkání na téma „Jak žili naši předkové v době rytířské?“ (malba, kresba, rytí do papíru) se koná
v sobotu 22. září 2012. Dílna probíhá od 14:00 do 15:30 hod. v budově Lidické galerie. Poplatek
za dílnu je 20,- Kč, pracovní oblečení vhodné. Vzhledem k omezenému počtu míst rezervujte
prosím na: borova@lidice-memorial.cz tel. M. Borová 312 253 063, 739 562 267

ŽIJÍ LIDICE V KAŽDÉM MĚSTĚ???

Téměř v každém městě, vesnici v Čechách
ve Slezku 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).
• Ahoj Zdeňku, zasílám foto Lidické ulice
v Dobřanech. Na fotografii jsou děti
z příměstského tábora, který pořádá dobřanské
MC BUDULÍNEK a já letos pro ně připravila
tábor „Tajemství stromů“. Před focením jsme si
o Lidicích povídali a i ti nejmenší (1. ročník) měli
o Lidicích povědomost a sami vyprávěli, co
o nich slyšeli apod. Na společné fotografii
se mnou se děti na poledním slunci „kření“, ale
snad to tak úplně nevadí. Moc zdravím,
Jaroslava Pachlová ze Stráže u Tachova

Z P R Á V Y Z O Á Z Y text i foto: Libuše Doušová - OÁZA Lidice

A máme tady zase nový školní rok. Nevím jak
vy, ale my jsme si prázdniny náležitě užili. Jezdili jsme po výletech, za zábavou, a vnoučata
a návštěvy zase k nám. Poznali jsme spoustu
krásných míst v naší maličké zemi. O tu krásu
se alespoň trochu podělíme s vámi. Cestou

jsme se dívali, kde je jaká Lidická ulice nebo
něco, co s ní městečka a vesnice spojuje. Věřte
nevěřte, je toho dost. Cestou jsme navazovali
nová přátelství. Bylo to super. Nabrali jsme sílu
na zimu a budeme se těšit zase na příští léto.
(1 - Sloup, 2 - Mnichovo Hradiště - Lidická ulice)
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6. závěrečná část - POVÍDÁNÍ NEJEN O KNÍŽKÁCH se Slávkou Kopeckou
spisovatelkou, nakladatelkou, kamarádkou, sousedkou a lidickou občankou z Oradourské ulice.
rozhovory připravoval: Zdeněk Fous
• Slávko, na konec našeho krátkého povídání
v lidickém Zpravodaji jsem si nechal téma
SPISOVATEL OTA PAVEL A BUŠTĚHRAD.
Vím, že o něm i jeho rodině víš nejvíce. Otu
Pavla jsi znala osobně, vydala jsi mu soubor
jeho knížek. (Také jsi nám tyto „sebrané
spisy“ darovala do knihovny). Budu rád,
když se s námi podělíš o vzpomínky na Otu
Pavla a Buštěhrad.
• V dětství mi máma místo pohádek vyprávěla o
tom, jak se žilo na Buštěhradě v době, kdy byla
mladá. O tom, jak rodiče pekli chleba a housky,
o tom, kdo všechno chodil do krámu, jaké tenkrát zpívali písničky a co všechno se událo.
Tehdy jsem poprvé zaznamenala existenci dvou
povedených bratrů - Lea a Oty Popperových,
kteří bydleli u rybníka, pár kroků od pekárny
mých prarodičů. Jejich kousky byly v kraji proslulé a tradují se ústním podáním vlastně do-

Ota Pavel s rodiči a bratrem Hugem

Ota Pavel s Armoštem Lustigem
dnes. Nehynoucí pomník svému tatínkovi Leovi
(a nejen jemu) ve svých knihách postavil Ota
Pavel, jeden z našich nejlepších spisovatelů.
Jako malá holka jsem podlehla kouzlu jeho
psaní nejen pro jeho nesporné kvality, ale také
proto, že se moje takříkajíc „známost“ s ním
zrodila vlastně přes vyprávění mé matky.
Osobní kontakt se ale mezi námi odehrál až v
době, kdy jsem už pracovala v novinách. Ota od
počátku neskrýval sympatie ke mně. Aby ne byla jsem z Buštěhradu, kam se trvale vracel ve
svých vzpomínkách a kráčela jsem tak trochu v
jeho stopách. Sportovala jsem, psala, právě
jsem se vrátila z Paříže, kterou on také navštívil
a miloval. Měli jsme si tedy okamžitě co povídat,
ale byl v tom háček. Ota bydlel v Říčanské, na
rozhraní Vinohrad a Vršovic, už špatně chodil,
často pobýval v nemocnici (zemřel náhle a
předčasně, v pouhých 43 letech!) - a tak jsem
se osobně viděli bohužel jen párkrát. Ale v čilém
kontaktu jsme byli. Opravdu častokrát mi
telefonoval do redakce Květů, kde jsem pracovala. Volával mi poránu, věděl, kdy mi přijíždí
autobus z Buštěhradu a věděl, že ráno bývá
v redakcích klid. Probírali jsme pak všechno
možné. Co píše on - a co já! Když na to dneska
pomyslím, říkám si, že jsem byla dost odvážná,
když jsem se mu s klidem svěřovala o svém
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psaní. Ale on to tak nebral, byl vstřícný, milý,
přátelský. Sepisoval pro mě jakési novinářské
desatero. A dával mi navíc pozoruhodné úkoly,
které jsem se snažila plnit. Měl v plánu napsat
povídkovou knížku s pracovním názvem
Buštěhradská dráha, z čehož jasně plyne, že
její děj zasadil k nám, do Buštěhradu a do doby,
kdy u babičky a dědy u rybníka žil. Žel –
desatero dokončeno nebylo a torzo zůstalo
i z povídkové knížky Buštěhradská dráha…
S Otou jsem se rozloučila ve strašnickém
krematoriu a velmi intenzívně jsem se k němu
vrátila v době, kdy jsem editorovala – už jako
nakladatelka - jeho dosud jediné Sebrané
spisy. Sedm svazků povídek. Skvělé dílo! Jan
Werich o Otovi Pavlovi řekl: “Kdyby psal
anglicky, ležel by mu u nohou celý svět!“ Já
s pokorou dodávám, že považuju za velkou čest
být nakladatelkou souborného díla tak
vynikajícího – a ryze českého - spisovatele.
• Ze svého dětství si pamatuji, že mi můj táta
truhlář vyprávěl o povedeném tatínkovi Oty
Pavla a to Leo Popperovi. To se ještě o spisovateli Otu Pavlovi nevědělo. Jeho táta byl
obchodní cestující, prodával vysavače
značky LUX. Také prodal vysavač obchodníkovi z Buštěhradu panu Fišerovi. Měl
KOLONIÁL u silnice naproti cukrárně U
Vacků. Tehdy se ještě prodávala mouka
na váhu do papírových pytlíků. Mouka byla
uložena v jutovém pytli a lopatkou se
nabírala. Jutový pytel však nešel zcela
vybrat, zbytek se musel vyprášit.
Pan Leo Popper přesvědčil obchodníka pana
Fišera, že když si zakoupí u něho LUX, tak
může zbytek mouky z jutového pytle
vyluxovat a mouku ještě prodat, jako krmivo
pro drůbež. Došlo ke koupi a pan Fišer byl
spokojený až do té doby, než za ním přišla
paní, která si tuto „vyluxovanou“ mouku
koupila. Nadělala z ní šišky pro husu
a šiškami husu nakrmila a druhý den ji husa
chcípla. V té mouce byla vyluxovaná i vlákna
z juty, což pro husu bylo nestravitelné…
• Zdeňku, dík za krásnou historku s husou, šiškama a luxem! Naprosto zapadá do obrazu po-
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vedeného Leo Poppera. Neznala jsem ji, a hned
zatepla ji povím Hugovi, poslednímu z bratrů
Oty Pavla
• Osobně jsem se setkal s bratrem Oty Pavla
a to Hugem Pavlem. Je to moc hodný člověk.
Seděli jsme spolu v místním kině v obci
Žilina, kde účinkoval herec Petr Haničinec,
který uměl povídky Oty Pavla zpaměti. Hlásil
jsem se k panu Hugovi Pavlovi, že pocházím
z Buštěhradu, což ho potěšilo.
A když jsem se mu představil, tak si hned
vzpomněl, že můj táta měl v Buštěhradě
truhlářskou dílnu v ulici pod nynější poštou.
Ta ulice se nyní jmenuje Oty Pavla. Určitě mi
můžeš o panu Hugovi povědět více. Jak
jsem se dozvěděl, ze tří bratrů žije už jen on.
3

Slávka s Hugem Pavlem při besedě
v Městské knihovně v Kladně
• Hugo, nejstarší ze tří sourozenců, žije se svou
ženou Elinkou ve věžáku na Kladně a pečlivě se
stará o literární odkaz svého slavného bratra.
Prožil tvrdý život, ve válce byl v koncentráku
s židovskou hvězdou, pak dřel celý život na
„Poldovce“ jako dělník, ve volných chvílích
na milované chatičce nad Zbečnem rybařil…
Píše básničky a já mu jednu malou sbírku také
vydala. Huga mám moc ráda, je to dobrý člověk.
Jirka, prostřední bratr, letos na jaře zemřel. I on
pracoval v novinách, ve vojenském tisku, a byl
to velký kamarád Arnošta Lustiga.
Z rodiny pak zbývá jen Otův syn Jirka. Ten
kromě velkého literárního talentu bohužel
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po tatínkovi zdědil i těžkou duševní nemoc.
Pere se ze životem jak se dá a nemá to vůbec
lehké. Snažím se mu pomáhat. Vydala jsem mu
dvě povídkové knížky. Vím, že by z nich měl
největší radost jeho otec: Ota Pavel. A abych
pravdu řekla, i tohle byl hnací motor k tomu,
abych práci na Jirkových knížkách dokončila.
Do rodiny Oty Pavla patří ještě dva nevlastní
synové. Jeden je lékař-kardiochirurg a druhý
obchodník.
• Závěrem bych ti chtěl poděkovat za to, že
jsi měla se mnou trpělivost a podělila ses
s našimi čtenáři o zajímavosti z tvé rodiny
i nakladatelství. Také bych rád připomněl, že
v Lidicích jsi bydlela se svým manželem
Antonínem Frajtem, který byl pro nás
sousedy pan Toník. On už nežije, ale
vzpomínám na něho rád. Byl to hodný
člověk a soused. Mockrát mi jako stavař
poradil. Ještě máš také dvě dcery Aničku
a Marušku. O Aničce vím, že je výtvarnicí.
Když jsem v knihovně zakládal kroužek dětí,
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který
se
jmenoval
KLUBÍČKO, tak nám Anička
navrhla logo. O Marušce
vím, že u ní „jablko nepadlo
daleko od stromu“, protože
se vydala tvou cestou, je novinářkou. Budu
rád, když nám o nich povíš více.
• Děkuju za vzpomínku na mého muže. Byl to
dobrý životní partner, prožili jsme spolu - i tady
v Lidicích - kus pěkného života, chybí mi. Dcery
jdou svou cestou a obě si našly profesi, která je
baví. Mám z nich v tomto směru radost.
• Také bych tě rád požádal za nové lidické
knihovníky Jirku Černého a Míšu
Indrákovou, jestli by ses někdy nezúčastnila
besedy pro naše čtenáře nad tvými knížkami. Děkuji.
• Žiju v Lidicích a rozumné aktivity v obci samozřejmě kdykoliv ráda podpořím. Navíc kde jinde
by měl besedovat nakladatel - než se čtenáři
a knihovníky v knihovně?

KNIHOVNA LIDICE A JEJÍ KNIHOVNÍCI - vzpomínky na pokračování - 6. část
připravuje: Zdeněk Fous

„Po vyřazení poškozených knih pro mne, nového knihovníka, nastalo velké uklízení, tzn. vysavač, hadr, saponát, voda, kýbl a pak balení
a ukládání knih do nových polic v OÁZE“.
Touto větou jsem ukončil vzpomínky 5. části
v květnovém Zpravodaji. Po 8 letech, kdy knihovna v obci neexistovala, se podařilo ji znovu
otevřít a to v OÁZE ve čtvrtek 9. 9. 1999. První
čtenář, který přišel, byl pan Ing. Čestmír
Sklenička, dostal pořadové číslo čtenářské

legitimace č. 1. Jako druhý přišel Vilém Dostál
ml. Číslo 3 dostala paní Jaroslava
Skleničková, č. 4 Marek Veselý, č. 5. Míša
Holubová. Z dětí měl č. 1 Martin Gabriš,
č. 2 Monika Vampolová, č. 3 Bára Kučerová,
4 Veronika Kučerová, č. 5 Aleš Kachlík.
Do konce roku 1999 se přihlásilo 29 čtenářů, z
toho bylo 14 dětí. Návštěvy v knihovně dosáhly
čísla 109. Celkově bylo vypůjčeno 157 knih
všech žánrů.
(pokračování příště)
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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 - 2. část
vyprávění na pokračování připravuje: Zdeněk Fous, fotografie: Pavel Oslejšek

Od dětí z buštěhradské školní družiny přijela
Lídice Robinson s „doprovodem“ Monika
Vaňhová, Luba Hédlová a Soňa Oslejšková
s manželem Pavlem za mnou do Oradourské
ulice. Pavel ke všemu v Lidicích zabloudil a vjel
autem do ulice Josefa Horáka. Ale přes mobil
jsem ho správně navedl až k nám, jako
„džípíeska“. Připravoval jsem si ve španělštině
nějaké uvítání pro Lídici, ale vše dopadlo
nakonec jinak. Přiběhl Pavel s foťákem
a videokamerou a brzy na to se v mém pokoji
objevila Lídice.
Oba jsme se dojetím i z radosti rozbrečeli
a jenom jsme se vroucně objali. Uvítání bylo
beze slov. Znali jsme se jen z dopisování
a jednou jsme se slyšeli i po telefonu. Přítel
Lídice Juan Borja si vyhledal moje číslo
na pevnou linku a navečer 11. března t.r. mi
s Lídicí zatelefonovali. Zaskočilo mne to, neboť
mluvenému slovu ve španělštině rozumím, ale
neumím dobře mluvit, takže jsem více méně

do telefonu koktal. Ale Lídice mi k mé omluvě
řekla: „Zdenek, no probléma“.
Nyní díky tlumočení báječné kamarádky Moniky
Vaňhové naše setkání probíhalo v přátelské
pohodě. Vzájemně jsme si předávali dárky. Měl
jsem pro Lídici připravený společný dárek a to
ručně vyšívaný černý chodský šátek, který nám
opatřila teta Marie Humlová z Domažlic.
Na koupi dárku se, mimo tety Marie, podílely
i všechny děti z pěveckého souboru DUHA
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a kroužku kaktusářů s Aničkou Holeyšovskou,
sestra Miluška Kachlíková, Míša Malá a Dana
Musilová z Buštěhradu a samozřejmě i já.
Když se moje sestra Miluška, dozvěděla, že by
Lídice Robinson měla celý pobyt trávit
na hotelu v Praze - Dejvicích, tak z ničeho nic,
řekla Monice, jestli by mohla Lídici sdělit, zdali

domov můj…“ Žasnuli jsme, jak krásně česká
slova vyslovovala. Druhý den hymnu zpívala
s dětmi na Děkovném koncertě.
Od nás Lídice pokračovala s Monikou
do Veřejné knihovny, kde na ni netrpělivě čekali
Jirka Černý s Míšou Indrákovou. Lídici se naše
knihovna velice zalíbila. Zajímala se hlavně

by nechtěla bydlet přímo u nás. Lídice se
nejdříve zdráhala, ale nakonec pozvání ráda
přijala. Mezi tím k nám přijela autem ještě
Anička Holeyšovská a přivezla pro Lídici slíbený
zpěvník, který zůstal v družině zapomenutý.
Lídice si našla stránky s českou hymnou
a začala hned podle not a česky zpívat: „Kde

o knihy s tématikou naší obce. Se zájmem si
tyto obrazové publikace prohlížela. Jirka dostal
okamžitý nápad, předal Lídici Robinson
ČTENÁŘSKÝ PRŮKAZ s přihláškou do naší
knihovny a to s pořadovým číslem 118, kterou
Lídice s radostí vyplnila i podepsala.
Máme čtenářku z daleka až z Ekvádoru.

Od pátku 8. června Lídice Robinson bydlela s námi pod jednou střechou. Aleš Kachlík ji připojil
notebook k wifi internetu a tak mohla komunikovat s přítelem Juanem Borjou. (pokračování příště)
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VEŘEJNÁ KNIHOVNA LIDICE - NABÍDKA Z NOVÝCH KNIH
text: Zdeněk Fous
• Milí čtenáři i noví zájemci o čtení, nabízíme vám další část titulů knih

z nového souboru knih výměnného fondu Středočeské vědecké
knihovny Kladno. Tento nový soubor obsahuje celkem 166 knih, je si z čeho vybírat.
Abé, Shara:
Příslib deště
Alaux Jean-Piere:
Přízraky v Cótes de Nuit
Balogh, Mary:
Trochu nebezpeční
Barrett, Maria:
Čekání na lásku
Birken, Gary A.:
Osudová chyba
Bittnerová, Martina: Spisovatelky a Erós
Blahotová, Pavlína: Bydlíme s dětmi – a děti s námi
Branford, Barbara Taylor: Zatměni srdce
Bryant, Bonnie:
Dívky v sedlech
Bridgewater, Alan: Rychlé a snadné projekty pro víkendové truhláře
Březinová, Anna:
Zapuzená královna
Campbell, Bethsny: Na útěku
Campos, Cristian:
Koupelny
Campos, Cristian:
Dětské pokoje
Cartland, Barbara: Ráj na zemi
Cavanna, Francois: Plavovlasý Hun
Clark, Mary Higgins: Ještě se setkáme
Coulter, Catherine: Nutkání
Courths-Mahler, Hedwig: Vykoupení
Cowie, Vera:
Stíny lásky
Crombie, Deborah: Až za hrob
Dahl, Kjell Ota:
Smrt za letní noci
Deveraux, Jude:
Ledové dvojče
Deveraux, Jude:
Zlaté dny
Dvořáková, Zora:
Indie, touho má
Fforde, Katie
Téměř perfektní
Fischer, Comelius: Palác tisíce koření
Fox, Leonie:
Intimní a osobní
Francková, Zuzana: Opravdové vítězství Frodien, Ulrich:
Přežij

Všechny čtenáře do knihovny srdečně zveme, rádi Vám další knihy z nové nabídky
osobně představíme. Na základě pozitivního ohlasu čtenářů na prázdninovou změnu
výpůjčního dne oznamujeme, že i nadále bude knihovna otevřena vždy
ve ČTVRTEK od 16.00 do 18.00 hodin.
Těší se na Vás Jirka Černý a Míša Indráková
Došlo po uzávěrce: D Ů L E Ž I T Á I N F O R M A C E Z O B E C N Í H O Ú Ř A D U
Od čtvrtka - 16. srpna 2012 začala konečně a dlouho očekávaná obnova chodníků
v západní části obce. Žádáme všechny občany o pochopení a součinnost při
stavebních úkonech. Děkujeme. Veronika Kellerová - starostka.
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