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Duch sounáležitosti a spříznění
realizaci těchto cílů se stalo občanské sdružení
Iniciativa pro podporu vypálených obcí,
založené v listopadu 2009. Zakladatelská
čtveřice se rozrostla v lednu 2010, když se
k Memorandu připojili představitelé Nového
Malína na Šumpersku, který je dědicem
Českého Malína, obce ležící na Ukrajině;
nacisté ji vypálili 13. července 1943 a její
obyvatele, volyňské Čechy, vyvraždili.
A tak měl předseda správní rady Iniciativy pro
podporu vypálených obcí Filip Žáček dobrý
důvod, aby pozval na 26. února 2010 do
Když starostové obcí zastupující lokality Lidice, prostor Památníku Lidice starosty příslušných
Ležáky, Ploština a Javoříčko a spolu s nimi obcí, členy odborného grémia tohoto
ředitel Památníku Lidice podepsali v březnu občanského sdružení a další hosty. Jak
2009 v Olomouci Memorandum o vzájemné v úvodu konstatoval ředitel Památníku Lidice
spolupráci, vyjádřili vůli vzájemně navazovat JUDr. Milouš Červencl, jedná se o první setkání
přímé kontakty, a to z toho důvodu, aby různými tohoto druhu a na tak reprezentativní úrovni –
formami udržovali a rozvíjeli odkaz míst, která vždyť starostové v nejednom případě přijeli i
byla na území České republiky postižena s vícečlenným doprovodem. Mezi hosty, kteří do
nacistickými represemi. Jakýmsi nástrojem pro jednání aktivně zasahovali, byli i první ná-
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městek ministra kultury dr. František Mikeš,
pplk. Jan Machálek z Posádkového velitelství
Praha nebo PhDr. Karel Richter, předseda
Klubu autorů literatury faktu, kolektivního člena
Iniciativy pro podporu vypálených obcí.
Památník Lidice, jemuž v rámci Iniciativy připadla metodická a koordinátorská role, vydal
v uplynulém období propagační brožury věnované Lidicím, Ležákům, Javoříčku a Českému
Malínu, brožura o Ploštině vzniká a v brzké
době vyjde nové vydání knihy Romana Cílka
pojednávající o tragédii v Prlovu. Rovněž další
stálé aktivity Památníku – například putovní výstavy s tematikou nacistických represí na civilním obyvatelstvu, vědomostní soutěž Lidice pro
21. století nebo Mezinárodní dětská výtvarná
výstava Lidice – budou cíleně orientovány také
na problematiku vypálených obcí. „Silnou nohu,
na které stojíme,“ řekl Milouš Červencl, „představuje oblast vzdělávání.“ A tak pedagogická
pracovnice Památníku MgA. Naďa Rezková
Přibylová informovala o široké škále vzdělávacích programů, oslovujících jednak pedagogy,
jednak populaci od mateřských škol až po seniory, a zdůraznila, že ctižádostí Památníku je
zahrnout do těchto programů všechna místa
sdružená v Memorandu. Zároveň vyzvala přítomné starosty, aby sdělili, o jakých tématech
by se mělo v „jejich“ školách hovořit.
Předseda Filip Žáček konstatoval, že významnou složku činnosti Iniciativy tvoří pietní vzpomínky, jež chápeme nikoli jen jako solitérní akce
jednotlivých míst, ale jako součást kolektivního
úsilí všech signatářů Memoranda. Tím význam-
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nější je účast vysokých státních činitelů na pietních shromážděních. Žáček doporučil, aby se
představitelé obcí seznámili s možností čerpání
grantů v jednotlivých krajích. Za důležité označil
přenášení odkazu vypálených obcí do krajských, městských a obecních zastupitelstev.
O způsobech činnosti mikroregionu Ploština,
která je výsledkem spolupráce tamějších obcí,
informoval jeho manažer a historik Mgr. Tomáš
Chmela. „Náš mikroregion je hlavním propagátorem poslání, které z vyhlazení Ploštiny vyplývá, a bez jeho působení bychom se neobešli,“ potvrdil starosta Drnovic Tomáš Zicha. Člen
lidické delegace Pavel Horešovský seznámil
přítomné s výjezdy pamětníků lidické tragédie
na besedy a s pozitivními ohlasy, jež sklízejí.
Všeobecný souhlas vyvolal návrh PhDr. Karla
Richtera, aby Klub autorů literatury faktu ve
spolupráci s Iniciativou připravil k vydání publikaci, která zobrazí události související
s nacistickým masakrem českých a moravských
obcí.

„Je to pro nás požehnání,“ prohlásil starosta
Prlova Ladislav Gargulák krátce poté, když na
lidickém setkání podepsal Memorandum o vzájemné spolupráci. Valašská vesnice Prlov, ležící
na Vizovické vrchovině, kterou nacisté 23.
dubna 1945 vypálili a třiadvacet obětí zavraždili,
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se tak stala šestým členem komunity vyhlazených obcí. „Dokud jsme byli sami, nemohlo nás
ani napadnout,“ řekl Ladislav Gargulák. „aby se
pietní vzpomínky v Prlovu zúčastnila čestná
stráž a vojenská hudba. A dneska jsem to s panem podplukovníkem Machálkem dohodnul. I to
je důkaz, že společenství je víc než jeden. Ale i
my můžeme v rámci této skupiny přispět k tomu,
abychom památku zavražděných předků společně předávali další generaci.“
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K radostnému poznání patří skutečnost, že setkání v Lidicích provázela konstruktivní, dělná
atmosféra a že se jednání neslo v pozitivním
duchu sounáležitosti a spříznění, jako to bývá
mezi lidmi, kteří stojí na téže straně, a dodejme
– na správné straně. Právě příslušnost
k uskupení s nanejvýš lidskými cíli by měl symbolizovat odznak, jejž Iniciativa chystá pro širší
veřejnost, pro přátele, kteří s jejími myšlenkami
sympatizují.
Přemysl Veverka – P L

(Ne) zapomenuté Lidice
Když jsem v posledních několika dnech pročítal tových úst nezazněla před několika desítkami
stránky Lidových novin, nemohl jsem si nevšim- let, ale v pátek 26. února tohoto roku, kdy Prlov
nout řádků, které mě přinejmenším překvapily. přistoupil k Memorandu o spolupráci vypálených
Kupříkladu v pondělním vydání se v článku obcí na území České republiky, u jehož zrodu
„Symbol Lidic si musíme chránit“ objevila tato stál právě Památník Lidice a jeho současné vevěta: „Lidická tragédie a lidický památník po- dení. Informace o této akci však na stránkách
malu mizí s odcházející generací druhé světové Lidových novin nezazněla. Jak by také mohla,
války z naší kolektivní paměti.“ V ten moment když se plně věnovaly senzaci vyvolávajícímu
jsem si položil jednu zásadní otázku - zda není vzpomínkovému setkání na Chodžaly. Přál bych
činnost všech, kteří se podílejí na udržení od- si, aby to nebylo úmyslem a byl bych rád, kdyby
kazu vypálených míst na našem území, pro Lidové noviny napříště věnovaly větší pozornost
příští generace jen pouhým výkřikem několika aktivitám v Lidicích, Ležákách, Javoříčku, Nonadšenců do tmy společnosti, kde toto téma již vém Malíně, Prlově a na Ploštině a pomohly
nemá místo? I kdyby tomu tak bylo, není snad nám tím široké veřejnosti ukázat, že památná
povinností nás všech tento stav změnit? Ať je to místa jako Lidice neodcházejí a nikdy neodejakkoliv, stále mi v uších zní slova starosty jdou z kolektivní paměti národa. A ještě nad
Prlova, který byl nacisty vypálen v dubnu 1945. jedním faktem se musím pozastavit, nad
„Je to pro nás požehnání.“ Tato věta ze staros- nepřesnostmi, které u redaktorů Lidových novin
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nejsou zřejmě vzácností. Ve svém článku pan
Palata datuje lidickou tragédii do roku 1941.
Vzpomínám si na článek jeho kolegy Z.
Petráčka z minulého roku, ve kterém sděloval
čtenářům, že stát zaplatil bronzovou sochu
každému lidickému dítěti, které zahynulo
v Chelmnu, ač si mohl lehce i na webových
stránkách Památníku Lidice zjistit, že odlití
bronzových soch představujících 82 lidických
dětí zplynovaných ve vyhlazovacím táboře v
Chelmnu v roce 1942 se podařilo realizovat
zejména díky sbírce, kterou podpořili dárci z
České republiky i ze zahraničí. Nebýt této
nevládní podpory, sousoší by s největší
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pravděpodobností nikdy nebylo do bronzu
odlito. Historie Lidic je bohužel i dnes v médiích
často prezentována s mnoha fatálními
nepřesnostmi.
Varováním pro nás je, že tyto neobjektivní
informace mají možnost redaktoři předkládat
denně možná statisícům čtenářů a zkresleně
působit na jejich vnímání historických událostí.
O to složitější je pak práce všech těch, kteří se
snaží nezkreslenou historii uchovat pro další
generace. Filip Žáček - předseda
Iniciativy pro podporu
vypálených obcí, o.s.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ K VÝROKŮM RAKOUSKÉHO PREZIDENTA
Odmítáme vyjádření rakouského prezidenta ve Velké Británii, která se svou činností snažila
Heinze Fischera, jestliže této formulace opravdu udržet
kontinuitu
s demokratickým
použil, o dekretech prezidenta republiky předválečným Československem a čelit
známých pod názvem „Benešovy dekrety“, které důsledkům poválečného chaosu.
označil za „těžké bezpráví“.
S velkým rozhořčením, proto přijímáme všechny
Tato československá normotvorba realizovaná obdobné výroky, které rozjitřují rány pamětníků
prostřednictvím dekretů prezidenta republiky, 2. světové války a nacistických zločinů a
která byla dodatečně schválena Prozatímním odmítáme jakékoli zpochybňování tzv.
národním shromážděním, a to ústavním Benešových dekretů jak na domácí, tak na
zákonem 57/1946 Sb., je stále součástí našeho mezinárodní úrovni.
právního řádu.
Základní organizace ČSBS Lidice,
Rovněž nelze opominout fakt, že tato legislativa Památník Lidice, Iniciativa pro podporu
vznikala v situaci, do které se tehdejší
Československá republika dostala ne vlastní vypálených obcí, o.s.
vinou a nelze zpochybňovat úlohu exilové vlády
NAŠE KRONIKA
Děkujeme
Pavlu Kachlíkovi
z Lidic, nyní z Opavy,
který naše čtenáře a
kamarády(ky) upozornil
na další společné výročí.
Před 24 lety
jsme byli v „Lesní chatě“
v Bedřichově.
„Lidičáci“- 22. března 1986 jsme byli v Bedřichově (foto: Z.F.)

Poznáte se?
Ozvěte se.
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(Lidická galerie – 4. 3. 2010). Na koncert Marty Hanfové přijel z daleké Mimoně David Zikmund (10let) s
rodiči a se svou mladší sestrou Terezkou. Koncert ho natolik zaujal, že se chtěl o své zážitky podělit se
svými spolužáky a paní učitelkou ve škole a proto vypracoval tento referát.

Referát školáka
Á jéje, zase nějaký koncert, ale alespoň, že Svatební košilí (text K.J.Erben), tři duchovní
bude zpívat Marta, tedy Marta Hanfová, moje zpěvy - Ave Maria, árie Terinky z Jakobína (to
kamarádka, kterou sice znám spíš v zeleném se zalíbilo sestře, které říkáme Terinko) a vše
oblečení s flintou v ruce. Jo, přijde mi to divný, končilo samozřejmě nejznámější Rusalkou. Nejvidět ji ve večerní róbě a zpívat takovým tím po- hezčí byl úplně poslední kousek, kdy se na pódivným hlasem, ale je to docela příjemná diu sešli všichni účinkují, tedy kromě Marty tam
změna. A co si budeme říkat, občas se to tu ho- byl ještě jeden soprán, alt a baryton a zazpívali
dinu dá vydržet, né!
výstup Žíněk a Vodníka. To bylo fakt super až
Tak co máme na programu? Dvořák není jen mi běhal mráz po zádech a ségra se trochu
Rusalka? Co to má znamenat? Aha, vždyť bála, že Vodník si jednu Žínku stáhne k sobě
konferenciér říkal, že příští rok bude 170té vý- pod vodu.
ročí od narození Antonína Dvořáka (8.9.1841), No koncert
ale zapamatoval jsem si, že vůbec nemusel být jsem přežil,
skladatelem, ale řezníkem po tatínkovi, no ještě, no jo docela
že jeho tatínek měl také rád hudbu a Antonínovi se mi líbil,
nic nezakazoval.
ale stejně
Koncert byl seřazen datově, tedy tak, jak pan mám Martu
Dvořák skládal. Začalo se tedy písněmi nejradši
v národním tónu z roku 1886, po té Cigánské v loveckém
melodie. Vzápětí jsem se trochu zamyslel nad oblečení, i
tím, jak sám doma cvičím na kytaru a jak se mi když i v těch
většinou nechce, protože přišel na pódium za- šatech jí to
hrát teprve 11ti letý Adam Češpivo na housle. sluší. Tak
Píseň od Antonína Dvořáka. Cyklus pokračoval zas někdy!
Moravskými dvojzpěvy, Biblickými písněmi (ty
David Zikmund
mne moc nezaujaly), Milostnými písněmi (to
když se nám Antonín zamiloval, nešťastně),

VLEVO: Společné foto po koncertě. Marek Veselý - moderace, Martin Matoušek-baryton, Jarmila
Kosinová - alt, David s Terezkou a Marta Hanfová. VPRAVO: Gratulace a kytičky pro Martu od Davida
a jeho mladší sestřičky Terezky ještě před přídavkem.
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Jubilea
Ladislav Žemla 16. 4. 85 let
Irena Müllerová 22. 4. 90 let
Oběma jubilantům si dovolujeme popřát ke krásným narozeninám hodně zdraví a štěstí.
Poděkování
• Děkuji panu Miroslavu Rambovi, Obecnímu úřadu a zastupitelstvu obce Lidice za květiny a dárek, který mi byl předán k mým narozeninám.
Josef Vaněček
• Chtěli bychom touto cestou poděkovat redakci Zpravodaje a Obecnímu úřadu v Lidicích za zasílání každého čísla zpravodaje. I když žijeme v Jizerských horách, díky zpravodaji máme neustále
přehled co se v Lidicích děje.
Manželé Hanfovi, Bohdalovice - Velké Hamry
• Děkuji ZO ČSBS za blahopřání k mým 86. narozeninám. Sestře Hanzlíkové a Součkové za předání balíčku a pěknou květinu.Mé poděkování patří i OÚ za zasílání Zpravodaje. Milada Cábová
• Děkuji redakci Zpravodaje a Obecnímu úřadu za blahopřání k narozeninám a za hezké dárky.
Všechny Vás zdraví.
Alena Kučerová
• Děkuji panu starostovi J. Klímovi za milou návštěvu a gratulaci při příležitosti mých 81. narozenin.
Zároveň chci poděkovat za dárek, který mi předal jménem obecního zastupitelstva.
Ing. František Slavík
• Děkuji panu JUDr.Josefu Klímovi, který mi za Obecní úřad a zastupitelstvo obce Lidice popřál k
narozeninám a předal milé a hezké dárky.
Libuše Řečínská
• Děkuji panu Ing. Václavu Hanfovi a Obecnímu úřadu a zastupitelstvu obce Lidice za květiny a dárek, který mi byl předán u příležitosti mého životního jubilea a Libuši Součkové a Janě Hanzlíkové, které mi přišly blahopřát za ZO ČSBS. Dále bych ráda poděkovala za blahopřání řediteli
Památníku Lidice JUDr. Milouši Červenclovi.
Věra Čepelová
• Děkuji Obecnímu úřadu za velice překvapivé a milé zaslání Zpravodaje. Články z těchto novin
využívám i při své práci s dětmi ve škole, proto byla moje radost dvojnásobná.
Anna Holeyšovská
• Posíláme poděkování paní Heleně Čermákové, která se svým vnoučkem Matějem Kučerou
roznášela v sobotu 27. února po Lidicích březnový Zpravodaj.
Redakce Zpravodaje
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Život přináší neskutečná setkání

Ráda bych se s Vámi podělila o zážitek
z neskutečného setkání, které dokáže život
obohatit a stane se nezapomenutelným.
V roce 2006 jsem se při svém pobytu v Lázních
Jeseník nečekaně setkala s úžasnou paní. Objevila se jak víla z pohádky, při jednom relaxačním večeru, kdy si sedla ke klavíru a začala
hrát. Neobvyklé na tom bylo to, že té úžasné
paní bylo 93 let, dnes je jí již 97. Začaly jsme si
spolu povídat, když zjistila, že jsem z Lidic,
hodně jsme se sblížily. Vyprávěla jsem jí o svojí
mamince, o jejím osudu, kdy se jako jediná
z rodiny vrátila po válce domů. Poznala, že se
mi po mamince moc stýská a před odjezdem mi
nabídla, že by se ráda stala mojí “adoptivní“
maminkou.
Když jsem se vrátila domů, teprve tehdy jsem
pochopila proč. Dozvěděla jsem se, že tato
úžasná bytost, prožila za války tolik, že by to
stačilo na několik románů. Ona o tom nemluvila
a já bych tomu napoprvé asi neuvěřila. Paní
Pavla Kováčová je židovka, která se během
války zúčastnila odboje. Skrýváním a útěkem se
s dvěmi malými dětmi dokázala vyhnout transportu. Její muž již v této době pracoval jako
spojka mezi partyzánskými oddíly na Slovensku. Když jsem se o ní všechno dočetla, nemohla jsem uvěřit, co tato drobná žena v životě
prožila. Ztratila většinu ze své rodiny, přesto dokázala s dětmi přežit a aktivně se účastnit odboje, nejdříve ve skupině kolem Smrkovského,
po útěku na Slovensko se připojila ke svému
manželovi a v odboji pokračovala. Po ukončení
války a návratu do Prahy začala normálně pra-

covat, ve volném čase působila jako korepetitorka baletu a pokračovala ve svém oblíbeném
malování. Mnohem později se stala předsedkyni
Sdružení židovských odbojářů a okolí se
dozvídalo o její minulosti. Začala na požádání
vystavovat svoje obrazy. Byla ochotnější
v podávání rozhovorů. Režisérka Olga
Sommerová zařadila její příběh do dokumentu
Sedm světel o osudech židovských žen během
války. Já jsem si moc přála tento dokument
získat, protože jsem ho při vysílání v televizi
propásla. Hledala jsem všude, ale nepodařilo se
mi to. Odvážila jsem se napsat přes web paní
režisérce Sommerové a požádat ji o radu.
Dostala jsem krásnou odpověď s tím, že mi
posílá DVD jako dárek, i ona se stala přítelkyní
paní Pavly a považuje ji za úžasnou osobnost.
Setkávají se v kavárně, kde paní Pavla hraje na
klavír, vystavuje obrazy a všechny baví svými
historkami ze Sokola, kde pravidelně cvičí a je
tam nejčipernější. Je neskutečné, že po tom

všem co prožila, nikdy neztratila optimismus,
nikdy na život nezanevřela. Jsem moc ráda, že
jsem měla štěstí paní Pavlu potkat.
Zdenka Kotková - Muselová
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Tajemství lidických ulic - DISTOMONSKÁ
Chcete-li někoho navést do ulice Distomonská,
nejspíše mu vysvětlíte, že pojede směrem na
Hřebeč a poslední ulice vpravo je tou hledanou.
Pokud se do ní podle vaší rady vydá, zjistí, že se
stáčí pravotočivě a také stoupá do mírného
kopce (to, jak je „mírný“ nejlépe posoudí
zadýchaní cyklisté, nebo třeba motoristé v zimě).
Zhruba po 160 metrech se dostanete na
křižovatku s ulicemi Osady Ležáků a Josefa
Štemberky. Přitom shlédnete 12 domů – díváte-li
se vpravo, pak 5 domků typu „C“, při pohledu
doleva 7 domů typu „D“, z nichž některé jsou
trochu pod úrovní vozovky. Domy mají popisná
čísla 122 až 133.
Jsem rád, že zatím každá ulice má nějakou tu
zajímavost, či perličku. V ulici Distomonská
např. bydlí nadpoloviční většina členů
současného zastupitelstva (celkem máme 7
zastupitelů) – JUDr. Klíma, Ing. Kovačík, Ing.
Hanf a pan Mareš. Z nich jeden byl starosta
(Josef Mareš) a druhý právě nyní je starostou
obce (JUDr. Josef Klíma). Určitě jste si tedy
všimli, že v tomto volebním období „vládnou“
Lidicím Josefové.

DISTOMO 10. června 1944 (ve stejný den, ale o
dva roky později než v Lidicích a na den přesně
jako ve francouzském Oradour-sur-Glane) bylo
v řeckém městě Distomo zmasakrováno
obyvatelstvo. V roce 2009 tedy uplynulo od
tohoto válečného zločinu, který provedla 4.
divize tankových granátníků „SS – Polizei“, už

65 let. Je to další příklad velmi bestiálního a
bezohledného použití vojenské síly proti
civilistům, proti bezbranným občanům. Konečně
divize „Waffen – SS“ tím byly za druhé světové
války nechvalně proslulé. A důvod? Začněme
od začátku. Na jaře 1941 si německá armáda
klestila cestu do Řecka a už v dubnu zavlála říš-
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ská vlajka na aténské Akropoli. I přes ujišťování samotného Adolfa Hitlera o tom, že se řecký národ těší
jeho sympatiím a antická civilizace jeho obdivu bylo
pravdou jen tvrdé vynucování poslušnosti a hospodářské drancování (zabavování potravin a paliva).
Rostoucí teror nacistických okupantů se projevoval
podobně jako v ostatním „porobených“ státech – popravami a vězněním řeckých vlastenců, vypalování
celých obcí podezřelých z podpory partyzánů a dalším sankcemi.
Osvobozenecký zápas řeckého národa sílil a
přerostl v povstání proti Němcům, kteří v průběhu
roku 1944 začali ustupovat ze země. Při bojích
s partyzány se dopouštěli mnoha ukrutností.
K nejznámějším patří právě masakr v obci Distomo.
Touto obcí konvoj vojenských vozidel projel bez
problémů, ale za ní byl napaden partyzány. Němci
sice jejich útok odrazili, ale utrpěli přitom ztráty na
životech i vojenské technice. Ti co přežili, se vrátili
zpátky do Distoma, rozhodnuti obec zničit. Rozzuření esesáci začali rabovat, zapalovat domy a zabíjet obyvatele. Nikoho nešetřili – umírali dospělí,
starci, malé děti, těhotné ženy. Někteří byli postříleni, mnoho lidí bylo oběšeno na stromech podél silnice, jiní byli upáleni ve svých domech. Některé záznamy hovoří o 218, jiné až o 300 obětech. Masakr
měl být ututlán, což se nepodařilo. Nepodařilo se
však ani potrestat viníky. Němečtí velitelé, kteří nařídili zločin v Distomu spáchat, se konce 2. světové
války nedožili – padli. A dodnes se také nepodařilo
odškodnit řecké oběti. Německá vláda se brání,
soudy se táhnou …
Distomo najdeme ve středním Řecku v prefektuře
Boeotia (je to asi 180 km od hlavního města Atén).
Po druhé světové válce (a také řecké občanské
válce) bylo Distomo přestavěno. V roce 2001 čítalo
přes 4 tisíce obyvatel. Obec není velká, v okolí je
půda, která pro svůj charakter skalnatých pastvin
příliš nehodí pro zemědělství. Zato je Distomo jedním z hlavních míst těžby hliníku v Řecku. Kromě
vlastní řecké spotřeby jde hliník i na export.
připravil: Marek Veselý
foto z Lidic: A. Kachlík (1,3,5 ) P. Horešovský (2)
J.Tauber (4)
I. Kasalická - Distomo-památník
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DISTOMO - znak

DISTOMO - památník

starosta obce Distomo v Lidicích

erb obce v Růžovém sadu
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Víte, kdo je „Aegolius funereus“?

V červnu 2008 navštívila malá skupinka dětí záchrannou stanici pro ohrožené živočichy AVES
v Kladně. Odborný výklad a prohlídku všech voliér si pro ně přichystal pan ředitel Petr Starý.
Dětem se opeřenci velice líbili, proto padla
otázka, zda je možné přispívat na krmení některého dočasného nebo i trvalého obyvatele.

Možné to bylo, a tak již druhým rokem podporují
děti z ornitologického kroužku svoji malou sovičku, samičku sýce rousného. Opuštěné
mládě, které by ve volné přírodě nepřežilo, dostalo v záchranné stanici krásnou voliéru uprostřed zahrady. Nejmenší sova, která u nás žije v
listnatých i smíšených lesích, je nejrozšířenější
na Křivoklátsku. Její potravu tvoří drobní
hraboši, myši, mláďata jiných ptáků, ale i hmyz.
V loňském roce byla samička půjčena do chovu,
ale od letošního roku žije v páru opět
v záchranné stanici. Na nová mláďata se těší
nejen všichni malí ornitologové.
Pokud Vás jarní procházka zavede do AVESu,
přidejte se k nám a popřejte sovičce úspěšné
zahnízdění.
(Finanční prostředky na krmení získávají děti
sběrem starého papíru, ale také prodejem výtvarných prací a vypěstovaných kaktusů na výstavách školy.)
Anna Holeyšovská
vedoucí vychovatelka ŠD
při ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad

Občanské sdružení AVES zahájilo provoz na své základně za přírodním parkem Čabárna v
únoru 2001. Od počátku slouží záchranná stanice pro handicapované živočichy. Její areál
najdete po pravé straně silnice z Kladna do Brandýska. Díky sponzorům a podpoře Magistrátu
města Kladna se daří stanici plynule rozšiřovat. Ta část, kde jsou umístěni především trvale
handicapovaní živočichové, je volně přístupná veřejnosti. Voliéry s nemocnými nebo naopak
s živočichy, připravenými k návratu do přírody, návštěvníci neuvidí. Otevřeno je celoročně.
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Veřejná knihovna – z nabídky nových knih
Oznamujeme všem čtenářům, že ve čtvrtek 4. března 2010 do naší knihovny přivezli ze
Středočeské vědecké knihovny v Kladně soubor 105 nových knih.
Uvádíme jen malou ukázku čtyř knih. Další na vás čekají. Těšíme se na vaši návštěvu.

Březinová, Ivona: „STRÁŽCI SVĚTLA“
Xandru pronásledují na každém kroku podivné
vidiny v podobě písmene X. Pak se dozví, že
vůbec není jedináček, ale že má bratra. Síly zla
jsou opět na postupu a snaží se Xandřina bratra
spoutat mocnými silami, kterým sám nedokáže
vzdorovat. Naštěstí Xandra patří k pětici Strážců
světla a společně s nimi se odváží postavit zlým
silám na odpor.
Mueller, Dagmar H.: „ZUZKA A PONÍCI“
Zuzka už je ve stáji jako doma i se svým poníkem Konnorem. Překvapuje jí jen nová kobylka,
která se chová nebezpečně a navíc je podivně
zavalitá. Záhada se časem vyřeší sama, ale
hned v zápětí se objeví nová. Johana a Erika,
nerozlučné sestry, se hádají až jiskry létají. Jakou roli v jejich nepřátelství hraje David, princ se
sněhobílým koněm Karibem? Podaří se Zuzce
jejich spor urovnat?
Veverková, Irena: „KLADNO“ Autorka v knize
zachycuje proměny města Kladna zejména v
posledních dvou stech letech, kdy se z malého
středočeského městečka stalo významné průmyslové centrum. Knihu doprovází unikátní archivní fotografie.

„VŠE O ZAHRADĚ – VÁŠ ZELENÝ RÁDCE“
Vše, co byste měli vědět o zahradě a zahradničení. Zakládání zahrady - návrh, výběr pozemku, elektřina a voda, posezení, zásady
feng-šuej - Půda a kompost - půdní druhy, zpracování, kypření, termokompostéry, rychlokomposty  Práce na zahradě - nářadí, výsadba, zavlažování, hnojení, ochrana rostlin, plevele, zahradničení podle Měsíce
Rozmnožování rostlin - sadbovače, nákup
osiva, výsev, vegetativní množení, substrát,
štěpování, získávání roubu  Užitková zahrada zeleninová, bylinková, ovocná  Okrasná
zahrada - stromy a keře, rhododendrony, růže,
trvalky, trávy, bambus, kapradiny, letničky,
cibuloviny, trávník, skalky, suché zídky 
Balkony a terasy - balkonové a nádobové
rostliny  Skleníky, netkané textilie, fólie pařeniště, kultury rostlin  Zahradní jezírka stavba, úprava, filtrace vody, rostliny, ryby, řešení problémů  Živočichové v zahradě - hmyz,
obojživelníci, plazi, ptáci, savci.
Publikace je nabitá praktickými radami pro
každé roční období. Zahrádkářský slovník i
poradna v jednom.

za knihovnu připravili: Eliška Jedličková, Aleš Kachlík, Zdeněk Fous

Zpravodaj OÚ Lidice

duben 2010

strana 12

Procházka jarními Lidicemi
Je konec února, začátek března. Příroda se
vymanila z ledového sevření, rtuť vystoupila
nad úroveň bodu mrazu, sníh začíná tát.
Ráno už koncertuje ptactvo, vzduch má
konečně nějakou vůni a vše vybízí
k předjarním procházkám …
Úplně ale stačí projít např. od Oázy
k obecnímu úřadu, nebo přejít „malý park“ u
náměstí, abychom si spíše zanotovali „Tak
do toho šlápni“ z písně Wabiho Daňka.
Nebo si také můžete, podobně jako já, říkat
„hop sem, hop tam.“ Z okolní přírody toho
moc nevnímám, neboť se musím bedlivě
dívat směrem dolů, kličkovat a poskakovat.
Pokud bych tak neučinil, může se mi docela
dobře stát, že už nebudu mít „voňavé“ jaro,
ale spíše nevábně vonící práci s mytím bot.
A místo pozorování toho, jak se příroda
probouzí, spíše sleduji, jak kterému pejskovi
funguje zažívání a vyměšování. Sníh sice
na nějaký čas zahladil stopy, ale po jeho
roztátí se vše nepěkné „pěkně“ ukázalo.
Děkuji všem neslušně vychovaným
pejskařům za takové, slalomu se blížící,
jarní procházky po Lidicích a za inspiraci při
psaní tohoto příspěvku.
Marek Veselý

fotografie: Aleš Kachlík 3/3/2010
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