Zpravodaj
Obecního úřadu Lidice
Březen 2012 · číslo 3 · ročník 16 · zdarma

22. LEDNA 2012 - 2. ROČNÍK LIDICKÉ SIMULTÁNKY - text i foto: Bohumil Kučera z Lidic
(text převzatý z Kladenského deníku), další fotografie: Jaroslav Tauber - PL, Jaroslav Chocholouš
Ústí nad Labem, Pavel Horešovský z Lidic

Pouhý den po vzniku šachové školy Anatolije
Karpova v Buštěhradu se v Lidické galerii odehrál 2. ročník šachové simultánky. Celkem
23 mladých šachových nadějí se postavilo
velmistrovské koalici Anatolij Jevgeněvič

Karpov - Jan Smejkal. Zatímco se na Lidice
snášela sněhová nadílka, v hlavním sále galerie
se velmistři podáním ruky pozdravili s mladými
šachisty a ve skvělé atmosféře odehráli všech
23 partií. Stejně jako loni, se i letos podařilo
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šachovým nadějím uhrát jednu remízu. Co je
ale hlavní, klání s velmistry přineslo mladým šachistům motivující zkušenost a jedinečný zážitek. Z Lidické simultánky oba velmistři vyzdvihli
výkony Matyáše Černíčka z Loun, který se
ve hře udržel nejdéle, výbornou a silnou hru
Františka Hánla, z dívek Sofii Přibylovou
a Evu Vrbovou. Jako nejlepší považovali partii
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v podání Vojty Jurka. Vedle simultánky došlo
na ještě jeden rychlý duel. S Anatolijem
Karpovem si to rozdal Milan Nový, hokejový
velmistr, ale také výborný amatérský šachista.
Partii s úsměvem nakonec aktéři vyhodnotili
jako remízu. K překvapením patřila i přítomnost
prvního a zatím jediného našeho kosmonauta,
nyní europoslance, Vladimíra Remka.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ŠACHOVÉ ŠKOLY PŘI ZŠ A MŠ OTY PAVLA BUŠTĚHRAD
21. LEDNA 2012 - fotoreportáž Pavla Horešovského
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ŠACHO VÁ TŘÍDA V ŠACHOVÉ ŠKOLE
text i foto: Anna Holeyšovská, vedoucí vychovatelka ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad

Dobrý den, posílám alespoň krátké zpravodajství
z dnešního dne - čtvrtek 2. února 2012.
Na přiložených fotografiích jsou žáci šachové
školy ve své třídě se svým vedoucím, panem

Ing. Václavem Bukem. Tento kroužek má
21 řádně docházejících žáků.
(Dnes jich bylo méně z důvodu velké nemocnosti
dětí.)

BESEDY S PAMĚTNÍKY ANEB LIDICKÝ ODKAZ NESMÍ BÝT ZAPOMENUT
foto: Olga Zubová z Kutné Hory

V letošním roce uplyne 70 let od okamžiku, kdy byla
vypálena středočeská obec Lidice. I po tak dlouhé
době považují přeživší lidičtí pamětníci za nutné
a smysluplné připomínat tuto otřesnou válečnou událost. V zájmu zachování historické paměti zejména
pro mladou generaci se rozhodli spolu s představiteli
ČSBS uspořádat v roce 2012 sérii besed
s názvem „Lidice v paměti tří generací“ pro žáky
základních a středních škol. Iniciátorkou
a koordinátorkou celé akce se stala bývalá poslankyně Parlamentu ČR a členka ZO ČSBS v Lidicích
Olga Zubová.
Jako bývalá učitelka si velmi dobře uvědomuje, jak je
důležité dětem připomínat nezkreslenou historickou
pravdu a naučit nejmladší generaci vážit si našich
národních dějin. Jen takový národ, který je hrdý
na svou historii, dokáže se prát za současnost. Jedna

živá diskuse s lidmi, kteří vyprávějí vlastní zážitky
z války, je větším přínosem než biflování dat a frází
z učebnice.
První z besed proběhla 14. února na základní škole
ve Stříbrné Skalici, kde dětem paní Cábová popsala
prožitky
osmnáctileté
dívky
odvlečené
do Ravensbrücku a paní Čepelová zavzpomínala
na čtyřletý pokus o její převýchovu v německé rodině.
Také pan Horešovský jako přeživší lidické dítě měl
dětem co vyprávět. Z dotazů žáků bylo patrné, že
dnes už si vůbec nedovedeme nacistické hrůzy
představit a pochopit je. Naštěstí.
V následujících dnech se pamětníci vypraví např.
do Bakova nad Jizerou, Kolína, Kněžmostu, Ratají
nad Sázavou atd. Za ochotu obětavě přijmout
pozvání škol a nezištně se tak zapopjit do vzdělávacího procesu žáků, jim patří velký dík.
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JUBILANTI V BŘEZNU
František Slavík
Pavla Vampolová
Libuše Součková

2. 3.
6. 3.
16. 3.

83 let
80 let
70 let

Jaroslava Andělová
Irena Čtrnáctá
Jaroslav Eis
Jaroslava Skleničková

17. 3.
19. 3.
20. 3.
27. 3.

80 let
84 let
87 let
86 let

Našim milým jubilantům, kteří se dožívají významného životního výročí, přejeme vše nejlepší
a pevné zdraví.

OPUSTILA NÁS NAVŽDY
Emílie Chválová

† 23. ledna 2012 ve věku nedožitých 78 let.

Pozůstalým vyjadřujeme projev nejhlubší účasti nad bolestnou ztrátou, která je postihla.

PODĚKOVÁNÍ
• Mnohokrát děkuji obecnímu úřadu a všem zastupitelům za dárek k mým narozeninám, které jsem
oslavila 18. ledna. Dále bych ráda poděkovala paní starostce Veronice Kellerové za milou
a příjemnou návštěvu.
Marta Slavíková
• Upřímně děkuji Obecnímu úřadu Lidice a zastupitelům obce za milé přání a dárky k mému jubileu.
Jarmila Štorková
• Děkuji OÚ a obecnímu zastupitelstvu za gratulaci, květiny a dárek k mým narozeninám, předaný
starostkou paní Veronikou Kellerovou. Děkuji za milou návštěvu a hezké povídání. Irena Smutná
P.S. Zdravím milý Zděndo, děkuji Ti, žes vzpomněl ve Zpravodaji č. 2/2011 v článku „Ženy, které se
jmenují Lidice“ na mého tatínka Karla Fišera. Velice mne to potěšilo. Ještě jednou dík.
• Milá Ireno, na Tvého tatínka Karla i maminku on, pan Fišer. Přepsal jsem na stroji tuto odpověď,
Irene z Buštěhradu nemohu nikdy zapomenout. a odeslal letecky. Do týdne přišlo další psaní
Asi jsem Ti nikdy nevyprávěl, jak jsme se poznali. z Mexika a to jsem si myslel, že se ta mexická
Vrátil jsem se v roce 1966 z vojny nemocný dívka snad „pomátla.“ Jenže Tvůj táta mi všechno
(bylo mi 20 let) a byl jsem upoutaný na lůžku šest vysvětlil. On do mého textu vložil ještě větu: „Rád
roků. Zůstal jsem odkázaný na obětavou pomoc vám oběma budu dopisy překládat.“ A tak to vše
mých rodičů a sestry Milušky. V roce 1970 se můj začalo. (V té době mi bylo 24 a Fátimě 18 let.)
zdravotní stav trochu zlepšil a mohl jsem psát S Fátimou jsem si dopisoval 10 let. Začal jsem
na psacím stroji. Chtěl jsem si dopisovat o různé se učit z učebnice „Španělština pro samouky.“
turistické prospekty do ciziny, ale uměl jsem Tvůj táta mne v začátku hodně naučil a opravoval
ze školy jen rusky. Můj táta požádal tvoji maminku, moje překládání. Neumím mluvit španělsky, neměl
kterou dobře znal, jestli by pro mne nepřeložila jsem příležitost, umím jen trochu překládat
text do španělštiny. Ona se omluvila, že si neví napsaný text. Představ si, že jsem obdivoval
rady s českou gramatikou, ale že manžel umí i krásný rukopis Tvého tatínka a od té doby se
dobře obojí. Česky i španělsky. Poslal jsem první snažím psát jako on, a to jen tiskací. Ještě dodám,
dopis do Mexico City pro leteckou společnost že Fátima do Lidic přijela z Mexika v roce 1976.
AERONAVES DE MÉXICO. Vrátila se mi odpověď Pro ty čtenáře, kteří neznají Tvoji maminku, ještě
od slečny Leticie Rodríguez, že moje španělština prozradím, že ona je Španělka. A bydlí nyní s vámi
je výborná, že by si chtěla její sestra Fátima v domku v Oradourské ulici. 20. října 2011
se mnou dopisovat. Tak to mne zaskočilo oslavila 91. narozeniny. Moc ji ode mne pozdravuj.
a požádal jsem Tvého tatínka, aby mi přeložil Gracias y saludos señora Fišerová. Me acuerdo
odpověď, že španělsky neumím, že mi vše přeložil de usted y al señor Fišer. Su amigo Zdeněk Fous
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• Děkuji OÚ Lidice za přání a dárek k mým narozeninám a děkuji panu Rambovi za předání dárku
a hezké odpoledne.
Jaroslav Řečínský

PODĚKOVÁNÍ OD NAŠICH (přespolních) ČTENÁŘŮ
• Děkuji paní starostce Veronice Kellerové a ostatním pracovníkům OÚ Lidice, že vyhověli mé
žádosti o zasílání Zpravodaje. Moc si toho vážím.
S pozdravem Marta Tyburcová, Buštěhrad

NAŠI NEJMLADŠÍ OBČÁNKOVÉ jsou sousedé z ulice Josefa Štemberky

Petr Rada

Jaroslava Černá

narodil se 12. ledna 2012, vážil 3.490 g
a měříl 52 cm.

narodila se 19. ledna 2012, vážila 3.450 g
a měřila 52 cm.

21. ledna 2012 oslavila 98. narozeniny paní JOSEFÍNA NAPRAVILOVÁ,
čestná občanka Lidic
foto: Pavel Horešovský, text do památníčku napsali všichni, kteří 19. ledna 2012 navštívili paní
Napravilovou ve městě Tábor v G centru, domě pro seniory s pečovatelskou službou
• Lidické ženy a děti přišly popřát paní Josefíně Napravilové k narozeninám. Vzpomínali jsme společně na dobu pátrání po nás lidických dětech paní Napravilovou. Její záslužná činnost nebude
námi nikdy zapomenuta. Přejeme stálé zdraví a veselou mysl. Václav Hanf, Marie Šupíková,
Milada Cábová, Jana Hanzlíková a Pavel Horešovský.
(Tábor - 19. ledna 2012)
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Poznámka redakce: Paní Josefína Napravilová
působila od května roku 1945 na konci 2. světové války, jako spojovací úředník repatriačního
odboru ministerstva ochrany práce a sociální
péče. Přivedla ji tam touha pomáhat československým občanům postiženým válkou a rovněž
měla jazykové znalosti. V tomto důležitém postavení se především věnovala vyhledávání
českých a slovenských dětí, zavlečených během války do Německa nebo na okupovaná
území, a zajištění jejich návratu do naší vlasti.
Paní Napravilová našla a poslala nebo sama
odvezla domů na čtyřicet dětí. Těsně
před Vánocemi 1945 vypátrala ve sběrném
táboře v rakouském Salzburku jedenáctiletého
Václava Hanfa, chlapce z Lidic, okamžitě s ním
ujížděla do Prahy, a dokonce k němu přilnula
citovým poutem.
Okolnosti tomu chtěly, že se tito dva lidé neviděli plných pětapadesát let a že o sobě ani nevěděli. A zase přispěla náhoda - pan Václav
Hanf, v té době šestašedesátiletý, mohl přijet
v roce 2000 za svou zachránkyní do Bechyně,
kde paní Napravilová žila. Od té doby se s ní
stýká nejen pan Hanf s manželkou, ale i jeho
syn Václav s manželkou a vnučka Marta, kteří
žijí v Lidicích.
Této statečné ženě se dostalo významných
ocenění. Zastupitelstvo obce Lidice jí udělilo
na tamějším obecním úřadě z rukou
místostarosty Tomáše Skály čestné občanství
Lidic, a to 20. ledna 2009, v předvečer jejích
95. narozenin. Zastupitelé ocenili nejen
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repatriační aktivity jubilantky, ale i její poválečné
působení ve vídeňské instituci International
Refugy Organisation, která poskytovala servis
utečencům z východního bloku na Západ, jakož
i plnohodnotný, téměř pětačtyřicetiletý život paní
Napravilové v Kanadě. Věrnost demokratickým
principům, víra ve svobodu a projevy solidarity,
to jsou hodnoty, které paní Napravilovou
charakterizují.
V rámci slavnostního aktu předal oslavenkyni
stříbrný pamětní odznak Památníku Lidice
ředitel této organizace JUDr. Milouš Červencl
a za Občanské sdružení Lidice předal pamětní
list jeho předseda Antonín Nešpor.

Popis fotografie:
Švédsko - 1945, Josefina Napravilová (druhá
zprava) pomáhá manželům Ryšánkovým
(v uniformách) převézt do Prahy dětskou
nemocnici. Sedmnáct vozů na přemístění
celého kontingentu zapůjčila firma VOLVO
(v kloboucích ředitel Nielsen se synem).

INFO RMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
• Od 1. března 2012 bude opět otevřena prodejna potravin. Na základě výběrového řízení byla
uzavřena smlouva o pronájmu s COOP - JEDNOTOU Kladno.
• Výzva pro majitele pejsků. Vážení občané, vzhledem k tomu, že se množí stížnosti na volné
pobíhání psů v obci i na pietním území a dokonce došlo ke zranění starší osoby volně
pobíhajícími psy, žádáme všechny majitele psů, aby své pejsky měli v obci a na pietním
území na vodítku. Také bychom chtěli všem majitelů připomenout jejich povinnost uklízet
extrementy po svých miláčcích. Pro tento účel jsou po obci rozmístěny papírové sáčky
pro snadnější úklid. Děkujeme za projevenou ohleduplnost.
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Z E.MAILOVÉ POŠTY REDAKCE ZPRAVODAJE
Dobrý den,
obracím se na Vás s žádostí o urychlené řešení volného pobíhání psů v obci Lidice
a přilehlém pietním území.Tento dopis jsem chtěla napsat již delší dobu. Poslední incident mě k tomuto kroku už bohužel donutil. Chci jen podotknout, že nemám nic proti pejskům, jelikož jsem sama
majitelkou jednoho. Už mě skutečně obtěžuje volnomyšlenkářský přístup majitelů psů na volné pobíhání s tím, že pejsek se přece chce proběhnout! (existují dlouhá vodítka). Bohužel toto není
chyba psů samotných, ale jejich majitelů. Pes má být na vodítku.
Nedávná událost, která mě přiměla k sepsání tohoto dopisu se udala bohužel navíc mé babičce
(lidické ženě, která brzy oslaví 88 let). Byla na procházce v prostoru pietního území (chodí s hůlkou)
a okolo se prohnali tam a nazpět dva velcí psi (hnědý a černý) přivázaní k sobě a strčili do babičky.
(vím o koho jde, nebudu jmenovat ať se zamyslí sám)
A výsledek? Babička má na noze naštěstí jen obrovskou modřinu. Bohu dík, že babičku neporazili.
Majitelé se zeptali babičky, „ale nepokousali, vás že?“ Opravdu neuvěřitelné. Představte si jen
kdyby se stalo něco horšího. Přežila koncentrační tábor a nechci ani domýšlet co by se
nezodpovědným chováním majitelů mohlo babičce stát. Můj pes, který sám chodí na vodítku byl
několikrát napaden volně pobíhajícím psem. Proč se toto musí stávat? Nemohu jít v klidu
na procházku se psem bez obavy napadení psem od nezodpovědných majitelů. Psi jsou jako lidé
ne všichni se chtějí přátelit. Navíc většina majitelů si z incidentů nic nedělá se slovy vždyť jsou to
psi! Já opravdu nemám zájem trávit svůj čas a peníze na veterinární klinice kvůli nezodpovědnosti
a absolutní ignoraci některých majitelů psů. Bohužel mě mrzí i to, že nemohu se svým psem jít
bez obav na procházku na cestu, která vede z Lidic do Hřebče, protože se stala oblíbeným místem
na zastávku aut s cílem provětrání velkých psů jak jinak než bez vodítka.
Chci jen podotknout, že toto není jen můj názor. Hovořila jsem i s jinými majiteli psů. Někteří včetně
mě si pořídili i paralyzér nebo sprej proti psům. Je toto opravdu nutné? Navíc pes za to nemůže.
Žádám Vás tímto o posouzení a vyjádření k této situaci a důsledné dodržování místní vyhlášky zákazu volného pobíhání psů pod pokutou.
S pozdravem Martina Hodková, Lidice (pondělí - 13. 2. 2012 - 11:44 hod.)

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIDICE Č. 9/2011 - zapsala: Martina Toulcová
Na 9. veřejném zasedání zastupitelstva obce
Lidice konaném dne 26. 1. 2012 bylo přijato
toto usnesení: 1. Zastupitelstvo obce
schválilo: a) rozpočtové provizorium na první
čtvrtletí roku 2012 žádost Českého rybářského
svazu o poskytnutí finanční podpory na rok
2012 ve výši 15 000,- Kč b) nabídku
od Družstvo JEDNOTA KLADNO na pronájem
potravin v obci c) smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby s RWE GasNet, s. r. o.
d) úhradu nákladů na úpravu prostor prodejny
Tomáš Skála
místostarosta obce

potravin p. Klímovi 2. Zastupitelstvo obce
vzalo na vědomí: a) návrh rozpočtu na rok
2012 3. Zastupitelstvo obce pověřilo:
a) starostku obce podpisem smlouvy mezi obcí
Lidice a Družstvo JEDNOTA KLADNO
na pronájem potravin v obci b) starostku obce
podpisem smlouvy mezi obcí Lidice a RWE
GasNet, s. r. o. na zřízení věcného břemene
a
souhlasu
se
zřízením
stavby.
4.
Zastupitelstvo
obce
neschválilo:
a) nabídku firmy Aspida s. r. o. na prezentaci
naší obce v publikaci „Cestujeme po Čechách.“
Veronika Kellerová
starostka obce
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PODĚKOVÁNÍ ZASTUPITELŮM OBCE LIDICE
• Vážení přátelé, prostřednictvím obecního Zpravodaje bychom chtěli veřejně poděkovat
všem našim obecním zastupitelům za rozšíření autobusové dopravy do naší obce.
S velkou radostí jsme uvítali další autobusové spoje a to linky A 21 a A 25.
(Kdo nejezdí často autobusem, tak si neumí představit, jak je nebezpečné v současné
době přejít křižovatku u stávající autobusové zastávky.)
Také kladně hodnotíme rozhodnutí přemístit autobusovou zastávku v obci
od obecního úřadu k nákupnímu středisku, kde je možnost se v nepříznivém počasí schovat v podloubí u knihovny. Děkujeme.
Helena Zelenková, Miloslava Kachlíková, Hana Sehnalová,
Romana Čtrnáctá, Ivan Zelenka, Aleš Kachlík a Michaela Malá z Buštěhradu
Z P R Á V Y Z O Á Z Y - f o t o s o u t ě ž - „ VO D A K L A D E N S K A “
text i foto: Libuše Doušová - OÁZA Lidice
Vážení a milí, tak jsme po těch svátcích nějak
zlenivěli. Anebo je to tím, že je tu docela
smutno. Pani Jiránková je v Unhošti v DPS,
pani Balatovou si odvezla dcera domů, aby
na ni dohlídla. A pani Dufková je po amputaci
nohy.Tak jsem aspoň za Oázu poslala fotografie
do
Sládečkova
vlastivědného
muzea
v Kladně, do soutěže „VODA KLADENSKA“.
Výstava přihlášených fotografií by měla být
od 17. 2. do 15. 4. 2012. Tak uvidíme.
(Taky
Kněževáček
vyhlásil
fotosoutěž
o nejhezčí vánoční stromeček.) Tak jsem tu
stromečky vyfotila a poslala tam. Z redakce nám

napsali, že všechny naše stromečky jsou hezké.
Tak taky uvidíme. Držte nám palce! Děkujeme.

VÝTVARNÉ DÍLNY V LIDICKÉ GALERII - sobota 10. března 2012
NAŠE TVÁŘE - práce různými technikami.
Dílny probíhají od 14.00 do 15.30 hodin v budově
Lidické galerie.
Poplatek za dílnu je 20,- Kč.
Pracovní oblečení nutné.
Vzhledem k omezenému počtu míst rezervujte
na: borova@lidice-memorial.cz,
tel. Marie Borová 312 253 063, 739 562 267
nebo osobně v recepci Lidické galerie.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Zubní ordinace, Buštěhrad, Kladenská 728, MUDr. Kateřina Veverová oznamuje,
že od dubna 2012 přijímá nové pacienty. Telefon: 312 250 676.
Ordinační doba: Po 7.00 - 17.00, Út 7.30 - 15.30, St 7.30 - 12.30, Čt 7.30 - 16.00, Pá 7.30 - 12.30
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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

Šklebličky
Šklebličky, škebličky,
skovají si perličky.
Škebličky, rybičky,
nemají chybičky.
Škebličky, mušle,
žádné mišpule.

Kaktus
Kaktus, kaktus, kaktousek,
není ho však jen kousek.
Kaktus nebo sukulent,
je zelený jako svět.

Kopec je pryč
Na zemi stál kopec.
Přišel tam chroust, co si myslel,
že je to toust.
Přišla tam jedna beruška, co si myslela,
že je to malá myšička.
Přišel tam černý mravenec, co si myslel,
že je to lívanec.
Přišel tam malý zlatohlávek, co si myslel,
že jsou to špagety a kečoupek.
Zvířátka žrala a žrala, až celý kopec sežrala.
A chroust měl bič
a kopec je pryč.

Ema Javorčeková, 8 let
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1. část - POVÍDÁNÍ NEJEN O KNÍŽKÁCH se Slávkou Kopeckou
spisovatelkou, nakladatelkou, kamarádkou, sousedkou a lidickou občankou z Oradourské ulice.
rozhovor připravuje: Zdeněk Fous
• Ahoj Slávko, v úvodu našeho povídání musím uvést, že si budeme povídat přes internet, třebaže bydlíme ve dvojdomku a jsme
dobří sousedé.
Pro přespolní čtenáře musím vysvětlit, že
použití e.mailové pošty je z důvodu mého
dlouhodobého onemocnění.
Přiznám se, že pro mne to bude velký oříšek
připravit naše povídání, protože jako amatér
z obecního zpravodaje ti budu muset klást
neobvyklé otázky.
(Věřím, že mi budeš pomáhat.) Přes plot
na zahrádce jsme si v minulosti povídali
o všem možném, co jsi ve svém
nakladatelství „Sláfka“ vydala i připravovala.
• Na začátku našeho povídání musím napsat,
že bych si přála, abys se svou nemocí už konečně zatočil a mohli jsme si zase sousedsky
povídat přes plot. To jsou přece příjemné chvíle,
když se sousedi mají v úctě a jsou spolu rádi.
Takže Zdeňku, chybíš mi na zahrádce…
a přes internet to není ono.
Ale i tak budu ráda pro Zpravodaj odpovídat,
ptej se na co chceš…
• Vím o tobě, že pocházíš ze známého rodu
Kváčů, pekařů z Buštěhradu. Mohla bys mi
povědět něco bližšího o vaší rodině?
• Dělá mi radost, že jsi začal od mých milých
a pracovitých předků. Babička s dědou (viz fotografie z ateliéru v Kladně), oba pekaři se
do Buštěhradu přistěhovali v roce 1904. Děda
Josef Kváča byl právě vyučený pekař, jeho
Josefka v pekárně pracovala a už si na kárce
z Prahy (žádný jiný majetek neměli) vezli dva
synky - nejstaršího Josefa a druhého Jana.
Propachtovali si pekárnu od Huříků v dolní části
města, později si ji koupili a vesele pekli. Nejen
housky. Postupně se jim narodila kupa dalších
dětí, Václav, Marie, František, Miloš, moje
matka Vlasta byla nejmladší, ročník 1912.

Matka mi vyprávěla, že své rodiče neviděla nikdy spát, že tatínek vždycky přimhouřil oči
u stolu nebo se opřel o veřeje dveří… a tak
chvíli spal. Ptávala jsem se drze kdy tedy dělali
všechny ty děti. Máma se smála a řekla mi: No,
snad než vzešel kvásek!
U Kváčů byla vždy také legrace! Pekařina je ale
především dřina a moji předkové nic jiného než
dřinu neznali. Pravda, kšeft jim šel. Svou živnost
brzy rozšiřovali. Babička byla podnikavá,
koupila několik domů, pozemky a v obchodě se
otáčela. To všechno ale vím bohužel jen
zprostředkovaně, babičku ani dědu jsem
nepoznala.
Moc mě to mrzí a vyčítám jim to, kdykoliv jdu
buštěhradským hřbitovem.
Vděčím jim (nejen já, ale i moji početní bratranci
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a sestřenice) za příznivé genetické vlohy.
Pracovitost jsme obdrželi do kolébky a všichni.
se svorně rádi smějeme...
• Tak to tě jistě potěším, až ti řeknu, že jsem
vyrostl na Kváčovic chlebu. Bydleli jsme
v Buštěhradě, kde se říká Na Skalech, a maminka kupovala chleba jen v krámu U Seifertů.

(Dnes je v tomto opraveném domě buštěhradská knihovna, tzv. „Seifertovna“. Viz fotografie.)
Paní Marie Seifertová byla dcera Kváčovic,
sestra tvé maminky, vlastně tvoje teta. Já si
na ní ještě pamatuji, chodil jsem tam, jako
malý kluk kupovat droždí za 50 haléřů.
Ale, abych se nezapomněl zeptat na další
otázku. Pokud si vzpomínám, tak jsem tě
v buštěhradské škole objevil až později.
Mohla bys mi vysvětlit, kde jsi se vlastně narodila?
• Pokládám Buštěhrad za svou „rodnou“ obec,
třebaže jsem se narodila kus odtud,
v Panenském Týnci u Loun. Moje máma si nevzala pekaře, ale vrchního četnického strážmistra. S ním pak musela putovat po vlastech českých.
Ale Panenský Týnec je nádherná obec
s fascinujícím klášterem, kde podle pověsti budou jednou konečně objeveny ostatky svaté
Anežky. Ta vzácná žena byla prý plná energie,
do kláštera jezdí senzibilové z celé Evropy, prý
jsou tam pozitivní vlivy nebývalé síly…
No - a já se narodila přesně tam. V místě

12

kláštera. Nabíjet energií se tam nechodím,
třebaže do „Tejnice“ ráda jezdím. Energie mám
i tak dost.
Do buštěhradské školy jsem přestoupila
z Veltrus, bydleli jsme zase kousek odtud, ve
Vojkovicích u Kralup, škola byla ve Veltrusích.
I tam byl klášter, škola klášterní.
A představ si, Zdeňku, kdo do té školy chodil:
Jiřina Bohdalová. Tam, ve Veltrusích. Když
jsme se s Jiřinou dopátraly tohoto bodu
ve svých životech, nemohly jsme těm údajům
uvěřit. A obě jsme ve Veltrusích žily ve stejném
věku - ve dvanácti letech…
Pro čtenáře Zpravodaje musím tenhle údaj
trochu vysvětlit, s populární herečkou jsem totiž
později spojila svůj profesionální život, píšu
pro ní čtyřit let…
• Ze školy jsem tě znal jako nohatou holku se
sklonem ke sportu, k lumpárnám a legraci.
A byla jsi ostříhaná na kluka a řekl bych, že
se ti líbily spíš klukovské hry než panenky.
Je to tak?
• V Buštěhradě jsem absolvovala osmiletku
a pak jsem byla přijata na průmyslovku
do Kladna. To byl omyl. Do té školy jsem
nepatřila, technika mě nebavila, skoro jsem
propadala. Byla jsem z těch všech hutních
předmětů zoufalá a proto jsem se vrhla
na sport. Abych se nezbláznila z diagramu
železo - uhlík.
Ve sportu jsem ale byla jen průměrná, žádnej
zázrak se nekonal. V té průměrnosti jsem ale
ovládla snad všechny sporty, od každého kousek. To, že mě po maturitě vzali na Fakultu tělesné výchovy a sportu UK, byla radost až
do rána.
• Nebudu tajit, že jsem byl velice překvapený, když jsem se později o tobě dozvídal,
že jsi novinářka a spisovatelka. Kde se to
najednou všechno u tebe vzalo? Vždyť jsi
začínala na Hutní průmce v Kladně a pak dostudovala Fakultu tělesné výchovy a sportu
Univerzity Karlovy. Nebo jsi se už na základní škole projevovala jako „psavec?“
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• V podstatě ano. Ale vždycky jsem ráda četla,
táta měl opravdu velkou a dobrou knihovnu, byl
zakládající člen LK, lidové knihovny Odeonu,
posléze Klubu čtenářů.
To mě hodně ovlivnilo a to, že jsem byla přijata i
na obor čeština Filosofické fakulty UK, mi už
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přišlo docela samozřejmé. A tady někde začala
má profesionální cesta k psaní. K literatuře.
K novinařině. Ke spisovatelství a nakladatelování knih.
• Slávko děkuji. O dalším v pokračování
příště.

KNIHOVNA LIDICE A JEJÍ KNIHOVNÍCI
vzp omí nk y n a p okr ač ová ní - 3. č ást
za použití výpisků z obecní kroniky od Marka Veselého, připravuje: Zdeněk Fous
• Rok 1974: Naše místní lidová knihovna byla vybavena novým nábytkem a za pěkné plnění svých
úkolů byla vyznamenána titulem „Vzorná knihovna.“ Za celý rok navštívilo knihovnu celkem
495 čtenářů, kteří si vypůjčili 2.393 knih a 200 ilustrovaných sešitů a časopisů. Zásluha patří pracovníkům v knihovně Zdeňku Žižkovi a Marii Ottomanské.
• Zdeněk Žižka se narodil 6. června 1922
v Kladně. Rodina Žižkova měla v Kročehlavech
hezký rodinný dům.
Zdeněk se dobře učil, a tak vystudoval Obchodní akademii v Berouně. Nějaký čas pracoval v Poldi Kladno, kde se také seznámil se
svojí budoucí manželkou (lidickou ženou, která
prožila 3 roky koncentračním táborem Ravensbrück) Miloslavou Zbrojkovou.
Brzy ho však postihly vážné zdravotní komplikace, byl v invalidním důchodu, ale než se tak
stalo, pracoval v jednom pražském podniku zahraničního obchodu.
Zemřel 13. prosince 1978 v kladenské nemocnici. Manželství zůstalo bezdětné, jedním
z nejbližších, a poměrně známých příbuzných je
jeho synovec plk. Jan Žižka, bývalý ředitel středočeských hasičů v Kladně.
(pokračování příště)

• Děkujeme Pavlu Horešovskému za zajímavou knihu „Evropa v boji 1939 - 1944“, kterou přivezl z poslední návštěvy Ravensbrücku v listopadu 2011. Je to kniha veršů, které napsaly
ženy - vězenkyně při pobytu v tomto koncentračním táboře. Jsou zde originální texty
v polštině, holandštině, němčině, ruštině, francouzštině, slovinštině, italštině, norštině, španělštině a češtině.
Těšíme se na Vás každý pátek od 16.00 - 18.00 hodin v knihovně. Hana a Anna Vondráčkovy
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V PÁTEK 3. ÚNO RA 2012 BYLY V NAŠÍ KNIHO VNĚ DĚTI Z MŠ LIDICE

MATEŘSKÉ CENTRUM LIDIČKY text: Irena Přibylová
Milé děti a rodiče, opět uplynul další měsíc a my
jsme tady se zprávami o dění v našem Mateřském centru Lidičky.
Nejprve bychom rádi upozornili na pravidelný
program centra. Každou středu od 16.00 hod. se
pravidelně střídá výtvarné řádění se zpívánkami
a každý čtvrtek dopoledne se můžete zúčastnit
cvičení rodičů s dětmi od 1 roku. Aktivity
neprobíhají formou kurzu, proto je možné přidat
se kdykoli! A co mimořádného chystáme
na březen?
V pondělí 5. března se půjdeme, v rámci programu „Příprava na školku“, s dětmi poprvé
podívat do MŠ. Dále chystáme další „Den otevřených dveří“ v našem Mateřském centru
pro všechny z Vás, kteří se k nám chcete přijít
podívat, pohrát si nebo se o nás něco dozvědět.
Můžete se také těšit na odpoledne s názvem
„Jak chutná párty“, kde si děti samy vyzkouší,
jak se dá připravit občerstvení na dětskou
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oslavu, zasoutěží si, zatančí a nakonec snědí
to, co si vyrobily. Opět nezapomínáme ani
na dospělé, pro které jsme tentokrát připravili
„Velikonoční výtvarnou dílnu“, kde budeme
vyrábět jarní i velikonoční dekorace nebo třeba
věnce na dveře. Rádi bychom také upozornili
na již dubnovou akci pro děti - „Předvelikonoční
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hraní“. Stejně jako minulý rok se můžete těšit
na odpoledne plné soutěží a malování
velikonočních vajec zakončené hledáním
vajíček.
Bližší informace a přihlášky na akce budou
postupně k dispozici na www.mclidicky.cz.
Přijďte, těšíme se na Vás!

Program MC Lidičky na BŘEZEN 2012
2. 3. 2012
5. 3. 2012

7. 3. 2012
9. 3. 2012
14. 3. 2012
15. 3. 2012

19. 3. 2012

21. 3. 2012
28. 3. 2012
1. 4. 2012

2. 4. 2012

od 9.00 - 11.00 hod. - 2. lekce kurzu Masáže kojenců a dětí
od 9.30 hod. - první návštěva školky v rámci programu
„Příprava na školku“. Pokud se chcete tohoto programu
zúčastnit, přihlaste se na www.mclidicky.cz, kde najdete
příslušný formulář. Sraz účastníků programu v 9.30 hod.
před MŠ.
zpívánky - přijďte si s dětmi zazpívat známé písničky
a vyzkoušet si různé hudební nástroje, vstupné 30 Kč
9.00 - 11.00 hod. - 3. lekce kurzu Masáže kojenců a dětí
výtvarné řádění – budeme malovat prstovými barvami
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v MC Lidičky
9.30 - 10.15 hod. cvičení rodičů s dětmi (1 - 3 roky)
10.15 - 12.00 hod. volná herna
15.00 -18.00 hod. volná herna Vstup do centra zdarma!
16.00 - 18.00 hod. „Jak chutná párty“ – přijďte si užít odpoledne
plné zábavy se spoustou dobrot, které si děti samy vyrobí a pak
i snědí. Na závěr dětská diskotéka, vstupné 30,- Kč.
zpívánky – přijďte si s dětmi zazpívat známé písničky
a vyzkoušet si různé hudební nástroje, vstupné 30,- Kč
výtvarné řádění – budeme vyrábět velikonoční kuřátko
na kolíčku
od 15.00 hod. - Velikonoční výtvarná dílna pro dospělé - přijďte
si vlastnoručně vyrobit jarní a velikonoční dekoraci nebo jarní
věnec na dveře. Všechen potřebný materiál, ozdoby i živé
květiny do dekorací budou k dispozici na místě. Cena dekorace
bude stanovena dle použitého materiálu + vstupné do centra
30,- Kč pro nečleny a 20,- Kč pro členy MC.
V případě Vašeho zájmu je nutná rezervace nejpozději
do 18.3. a to prostřednictvím SMS, telefonu, e-mailu nebo
on - line registračního formuláře, který je k dispozici na našich
stránkách www.mclidicky.cz.
od 16.00 hod. - Předvelikonoční hraní - můžete se těšit
na odpoledne plné soutěží a malování velikonočních vajec
zakončené hledáním vajíček, vstupné 30,- Kč. Bližší informace
o akci a přihlašovací formulář najdete na www.mclidicky.cz
Rezervace na akci je nutná nejpozději do 30. 3. 2012.

Zpravodaj OÚ Lidice

březen 2012

16

ŽENY, KTERÉ SE JMENUJÍ LIDICE, LAS MUJERES QUE SE LLAMAN LIDICE
rozhovor připravil: Zdeněk Fous

Jmenuji se Lidice Rodríguez Ovalles. Narodila
jsem se 18. srpna 1959 ve městě Barquisimeto,
státu Lara ve Venezuele. Jsem Venezuelanka.
Bydlím stále ve svém rodném městě.
Zdeňku, nyní tě asi mile překvapím, protože
jsme vlastně kolegové. Ty jsi před onemocněním dělal obecního knihovníka, jako amatér, ale
se stejnou láskou ke knihám i čtenářům. I já
jsem knihovnice i když povoláním. Studovala
jsem na státní univerzitě se zaměřením na obor
knihovnictví.
Ptáš se, jak jsem získala své křestní jméno
Lidice? Když byla moje maminka těhotná, tak
můj otec navrhl, že když se narodí děvče, tak že
se bude jmenovat Lidice. A to na památku obce,
která se stala symbolem svobody a dobra lidstva. Nikdy jsem si nepomyslela, že když mi můj
táta dal toto jméno, že mi tím otevřel okno do
světa. Můj vztah s lidmi z nových Lidic byl vždy
jen v mé mysli, snažila jsem si hledat četbu
o Lidicích, abych se dozvěla více. Když jsem se
prostřednictví internetu seznámila s tebou, tak
jsem najednou začala vnímat všechny informace z krásných fotografií od tvých přátel a
hlavně od tvého kamaráda Pavla, který je
nejmladším lidickým dítětem. Je to všechno

pro mne neuvěřitelné, že on tragedii přežil
a nyní po 70 letech o svém rodišti promlouvá
zajímavými fotografiemi z denního života obce
a jejich obyvatel.
Jméno Lidice nosím s velkou pýchou a cítím se
součástí vaší (mojí) obce.
Můj otec Hugo Rodriguez Gonzales byl venezuelský spisovatel, básník a milovník svobody.
Moje matka Concilia Ovalles Rodriguez byla
vždy v domácnosti a vytvářela nám krásný domov. Byla věrnou a milující manželkou. Oba rodiče mi vštěpovali myšlenky o čestnosti a lidské
slušnosti. Děkuji Bohu, že jsem takové rodiče
měla.
Ptáš se, jakého mám koníčka čili hobby. Nebudu nikterak originální, ale mé zaměstnání je
mi zároveň i koníčkem, takže ráda ve volném
čase zase čtu. Je to pro mne božské dědictví,
které mi předal můj otec.
V mé vlasti jsou místa, která jsou pojmenovaná
po obci Lidice. V roce 1943 zahájili stavební dělníci, na památku po obci v Československu,
která byla vyhlazena nacisty v roce 1942, budování ulice s názvem Lidice ve městě Carora,
státu Lara ve Venezuele. Jak se můžeš přesvědčit v mé vlasti je jméno Lidice trvalou

vzpomínkou a s úctou je respektováno.
Příteli Zdeňku, děkuji, že jsi mi nabídl možnost,
stát se součastí příběhů žen se jménem Lidice
v obecním Zpravodaji. Budu se těšit na jeho zaslání, a ráda ho budu ukazovat naším čtenářům
v knihovně města Barquisimeto.
Saludos, Lidice Ovalles z Venezuely
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RESTAURACE LIDICKÁ GALERIE pořádá v sobotu 17. března 2012 od
“Josefovskou zábavu“. Vstup dobrovolný.
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19.00

hod.

PŘEHLED KULTURNÍCH PŘEDSTAVENÍ PAMÁTNÍKU LIDICE
PŘIPRAVOVANÝCH V RÁMCI „LIDICKÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ“
SEZÓNA 2011 - 2012 - BŘEZEN
6. 3. 2012 od 18.00 hod.
Křeslo pro kardinála Dominika Duku
večerem provází Zdeněk Mahler, varhany Marcel Javorček

28. 3. 2012 od 18.00 hod.
Křeslo pro Viktora Preisse
večerem provází Robert Tamchyna,
klavír Martin Fila

13. 3. 2012 od 18.00 hod.
Historie tanga
Účinkují: Jitka Hosprová - viola, jejím hostem je
Denisa Schneebaumová - kytara
20. 3. 2012 od 18.00 hod.
Křeslo pro Jaromíra Nohavicu
večerem provází Jan Mikeš, klavír…

29. 3. 2012 od 18.00 hod.
Večer milostné poezie „Exulant z říše slůvek
lásky“ spojený s koncertem skupiny
Akustik.
účinkují: Máša Málková, Martin Písařík,
text Jan Mikeš, režie Tomáš Vondrovic

OHLASY DIVÁKŮ NA POŘADY „LIDICKÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ“
24. 1. 2012 od 18.00 hod.
Křeslo pro Michala Horáčka, večerem provázel Jan Mikeš, klavír Martin Fila.
• Hezký den a velký dík za podnětný a krásný večer s Michalem Horáčkem! Znám se s panem
Horáčkem jakožto se spolužákem z doby magisterského studia Soudobých dějin. Choval se
ve škole přesně, jak sám říkal - užíval si to. Vždy v první lavici, měl spousty doplňujících otázek, načítal si poctivě doporučenou literaturu. Na lyrikálu Kudykam jsem obdivovala jeho nádherné verše
a hlavně jeho jakožto autora, který seděl často při představení sám v hledišti a sledoval reakce
lidí… Včerejší Křeslo pro hosta mě jen utvrdilo v tom, že je velký rozdíl mezí „bohatým“ a bohatým
člověkem. Bylo to prostě skvělé.
Gabriela Havlůjová, Kladno
2. 2 . 2012 od 18.00 hod.
Poprvé vdaná - převzaté divadelní představení, za které obdržela herečka Cenu Thalie za rok
2002. Účinkovala: Taťjana Medvecká, režie Jaromír Pleskot.
• Dobrý den pane řediteli. Opět je za námi jeden z překrásných pořadů v rámci LZV. Mistrovský výkon v excelentním podání skvělé a populární paní Táni Medvecké - to jsou pouze slabá hodnocení
včerejšího pořadu. Absolutně vrcholný výkon umělce uznávaných kvalit, hodného mít právo vystupovat v naší Zlaté Kapličce a být držitelkou Ceny Thálie. Profesionál, tak jak se sluší a zároveň
skromný a normální člověk, mající vlastnost udělat něco „navíc" pro ostatní (spolupráce s PL). Dle
našeho soudu jsou v absolutní většině výkony dosud vystupujících, nejen herců, režisérů, koncertních umělců, ale i všech dalších osobností z různých oborů činností ovlivněny zcela určitě místem,
kde se konají. Je to dáno nejen historickými skutečnostmi tohoto místa, ale dnes již jakýmsi dalším
„fenoménem“, o kterém jste se nedávno zmínil (divadélko, genius loci). Vedle těchto výše
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citovaných „fenoménů“ zde vzniká prakticky tradice, která nám návštěvníkům garantuje škálu takových pořadů s takovými „veličinami,“ o kterých lidé v různých koutech naší země mnohdy pouze sní
a nám mohou prakticky závidět (v dobrém slova smyslu). Pro Vás, jako pořadatele, to však sebou
nese závazky a z toho pramenící větší nároky na práci celého kolektivu, v jehož čele stojíte. Přijměte, prosím, poděkování a hluboké uznání za vše dosud vykonané!
Kovačíkovi, Lidice
• Milý pane, doktore Červencle, děkuji za Váš mail i přeposlané další ohlasy. Udělaly mi radost.
Opravdu jsem se u vás cítila moc dobře a můj slib, že zahraju „Poprvé vdaná“ i v Ležákách, platí.
Zdravím Vás i všechny milé známé v Lidicích, dobré dny.
Taťjána Medvecká, Praha
• 16. února 2012 se v Lidické galerii konala
vernisáž výstavy Zdeňka Šplíchala, nazvaná
„Průsečíky světů“. Na vernisáži měl úvodní
slovo Mgr. Daniel Novák, kurátor Oblastní
galerie Vysočiny v Jihlavě, který koncipoval
výběr děl a ve spolupráci s autorem připravil
katalog. Kresby, grafiky a malby si přijela
prohlédnout také Jana Bobošíková.
text i foto: Olga Zubová, Kutná Hora

PAMÁTNÍK LIDICE NA MEZINÁRODNÍM VELETRHU CR HOLIDAY WORLD 2012

Letošního 21. ročníku středoevropského veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2012,
který probíhal od 9. do 12. února 2012 v Praze
na výstavišti v Holešovicích, se opět zúčastnili
také zástupci Památníku Lidice, Ing. Ančo
Marinov a Jana Plachá. Díky spolupráci
s Asociací cestovních kanceláří České republiky

měli možnost prezentace v samostatném
stánku, který byl součástí komplexu neziskových organizací. Výhodné umístění v pavilonu věnovanému zejména regionům a cestovním kancelářím přispělo ke zviditelnění Lidic
jako destinace určené pro jednotlivce
i organizované skupiny.
Cílem účasti zástupců PL na veletrhu byla především prezentace NKP Památníku Lidice, NKP
Pietního území Ležáky a KP Lety, seznámení
návštěvníků s dokončenými rekonstrukcemi
v těchto památnících, propagace vzdělávacích
a publikačních činností PL, představení
vedlejších činností a doprovodných programů.
Hlavním úkolem tohoto ročníku bylo nepochybně připomínání 70. výročí tragédií, které se
odehrály na pietních místech.
Prezentace PL na veletrhu přispěla
ke zviditelnění pietních míst a představení
činnosti PL odborné i široké veřejnosti.
Zástupci PL se opět přesvědčili, že tento
způsob prezentace přiláká do Lidic návštěvníky
a zároveň poskytuje zpětnou vazbu na jejich
spokojenost. http://www.lidice-memorial.cz/
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JAK JE V LIDICÍCH HEZKY - neděle 13. února 2012

Ahoj Zdeňku, včera jsme byli bruslit na rybníku
v Lidicích (na Nerváku) a neodolal jsem, abych Ti
to nevyfotil ☺ (resp. nenechal vyfotit mým
kamarádem Janem Zelenkou z Pardubic, který
měl s sebou foťák ☺). Neznámý dobrodinec tam
odmetl bruslařský ovál po celém obvodu rybníka

(což musela být pěkná fuška), takže jsme tentokrát
ani vlastní hrablo nepotřebovali. Byl krásný
slunečný víkend, bruslařská dráha parádní krásně strávené odpoledne za humny. Kamarádi
z Prahy mi záviděli, jak že se tu máme.
Měj se hezky, Jirka Černý, Lidice

POMÍSTNÍ, LIDOVÁ A SLANGOVÁ LIDICKÁ POJMENOVÁNÍ - 1. DÍL
připravil: Marek Veselý
Zamýšlel jsem se nad tím, zda by někdo, kdo není z Lidic, rozuměl této větě: „Vyšel jsem
na pešuňk, vydal se na sraz pod ambíty a pak jsme společně šli na Růžák.“ Podobně jako mají
různé profese svůj vlastní slang, tak i v Lidicích najdete výrazy, které se používají zřejmě jenom
zde. Pokusil jsem se tedy o vysvětlení jejich pravděpodobného původu.
„Pešuňk“ či „Pešunk“
Tohle slovo vychází vlastně z železničářského slangu (a ten zase patrně z němčiny), kde se jím
označuje násep. V „lidické terminologii“ znamená prostor před vchodovými dveřmi, kde je také jakýsi násep či val, na který vede několik schodů. V Lidicích se nachází pouze u některých typů domů
- zpravidla u typu „B“ a „C“, kdežto u dvojdomků (typ „A“) ani u typu „D“ pešuňk zpravidla nenajdete.
„Ambíty“ či „Pod Ambíty“
Tento název se používal (a možná ještě používá) pro pojmenování místa u obchodního centra.
Pro upřesnění: pokud vyjdete několik schodů k obchodům, či knihovně, právě se nalézáte
„pod ambíty“. Název byl rozšířený zvláště mezi prvními obyvatelkami - lidickými ženami (já sám ho
znám od své babičky). Původ názvu bychom měli hledat zřejmě v cizím slově ambit, což je otevřená
sloupová klenutá chodba na vnitřní straně budovy, křížová chodba, či ochoz.
„Růžák“
Myslím, že tohle pojmenování vám nebude cizí. Ale označuje vlastně hned dvě lokality – jednak je
to přímo Růžový sad, ale pak také svah, na kterém několik generací (včetně mě) sáňkovalo, bobovalo a lyžovalo. Svah začíná u Růžového sadu a směřuje dolů k dětskému sousoší. V dnešní době
se používá název „Růžový sad“, ale v době svého založení (a vlastně asi až do roku 1989) byl oficiální název „Sad přátelství a míru“.
Prosím laskavé čtenáře, aby mi zatelefonovali (312 253 080) nebo poslali e-mailem:
(vesely.marek@seznam.cz) další různé výrazy, které se v Lidicích používají. V zásobě mám ještě
tyto: Pod Bezděrou, U Blivánek, Ořechovka (Oříšky), Hluboká, Nervák, U Vodárny, Parčík. Všechny
další názvy (třeba i včetně možného vysvětlení) jsou vítány! Děkuji předem. (pokračování příště)

Zpravodaj OÚ Lidice

březen 2012

20

7. RO ČNÍK SOUTĚŽE „ LIDICE PRO 21. STOLETÍ“ ZAHÁJEN
1. února 2012 bylo zahájeno 1. kolo mezinárodní vědomostní soutěže
„Lidice pro 21. století“ pro mládež. Zájemci o moderní historii
od 10 do 19 let získají po přihlášení na internetu přístup k vědomostnímu
testu a tématu literární práce. První soutěžní kolo končí 4. března 2012.
Výsledky 1. kola soutěže budou vyhlášeny 4. dubna 2012.
Informace z došlé e.mailové pošty:
February 07, 2012 7:31 AM. Zatím přihlášeno 90 škol - to je nejvíc, ze všech ročníků, a 800 soutěžících.
Tohle číslo nedokážu s předchozími ročníky porovnat v čase. Rekord to zatím není, ale nejhorší to taky
nebude. Rez.
Odesláno: 17. února 2012 12:24. Dobrý den, pro informaci - počet soutěžících dosáhl 1800 (minulý rok
za stejné období 1.596). Marie Borová
February 23, 2012 2:11 PM. Dobrý den, posílám nejnovější čísla - přibyly dvě školy, nyní máme 99 škol.
Počet přihlášených 2173 (vloni za stejné období 1882). Marie Borová

ZAHÁJENÍ NÁVŠTĚVNÍ SEZÓ NY PAMÁTNÍKU LIDICE - 2012
70. výročí vyhlazení obce Lidice
Památník Lidice si vás dovoluje pozvat ve čtvrtek 29. března 2012
na zahájení návštěvní sezóny. • 11.00 hodin TISKOVÁ KONFERENCE
k otevření nové expozice Lidické galerie. Místo: Recepce LG.
• 14.15 hodin VÍTÁNÍ JARA v podání dětí z družiny ZŠ Buštěhrad.
Místo: pietní území.
• 15.00 hodin PŘEDVEDENÍ MODELU STARÝCH LIDIC.
Místo: recepce muzea.
• 17.00 hodin OTEVŘENÍ NOVÉ EXPOZICE STÁLÉ SBÍRKY.
Místo: LG. • 18.00 hod. EXULANT Z ŘÍŠE SLŮVEK LÁSKY komponovaný pořad. Místo: LG

OMLUVA Z REDAKCE ZPRAVO DAJE
• Milí čtenáři, omlouvám se vám za zpožděné vydání březnového Zpravodaje, které
nastalo ztrátou všech důležitých dat i archivu Zpravodaje 2012. Vše se přihodilo poruchou
přenosného harddisku ADATA při instalaci nového notebooku. Měl jsem již připravené
i některé stránky, ale musel jsem je nyní vytvářet od začátku. Děkuji všem našim
dopisovatelům, kteří mi ochotně zaslali znovu své příspěvky i fotografie.
Zdeněk Fous
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