ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Lidice
IX / 9

duben 2005

zdarma

Obecní zastupitelstvo Lidice
zve velmi srdečně
děti i dospělé
na sobotu večer dne 30. dubna,
kdy se u rybníka budou
pálit

Sraz před OÚ v 19.00 hodin,
kde děti obdrží „Čarodějný balíček“.
Zapálení hranice v 19.30 hodin.
Obecní zastupi
zastupitelstvo Lidice
a ZO Českého svazu bojovníků za svobodu Lidi
Lidice
zvou všechny občany a ta
také mládež
na VZPOMÍNKU UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁL
VÁLKY.
Od konce války letos uplyne 60 let.
Odchod účastníků bude od obecního úřadu v neděli
8. května v 10.00 hodin ke hrobu lilidických mužů,
kde bude položen vě
věnec.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ŽIVOTNÍ JUBILEA
80 let
Žemla Ladislav

*16.4.

80 let

Lidice čp. 21

85 let
Müllerová Irena

*22.4.

85 let

Lidice čp. 94

Oběma jubilantům upřímně přejeme hodně štěstí a zdraví i do dalších let.

OPUSTILA NÁS NAVŽDY
Kohlíčková Jaroslava
čp. 25

† 22.4.

82 let

Lidice

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

PODĚKOVÁNÍ
Moc ráda bych poděkovala Obecnímu úřadu Lidice, zastupitelstvu obce a také Základní organizaci Českého svazu bojovníků za svobodu Lidice za hezké květiny a dárky, kterých se mi dostalo
k mým 70. narozeninám. Jmenovitě děkuji za jejich předání paní Chválové a Šupíkové a panu
starostovi Zelenkovi.
Věra Čepelová
Rád bych poděkoval Obecnímu úřadu a Obecnímu zastupitelstvu Lidice za květiny a dárkový
balíček k mým narozeninám, které mi přišel předat a poblahopřát pan Marek Veselý.
Josef Kohlíček
Využívám stránek Zpravodaje, abych poděkoval obecnímu úřadu a také zastupitelstvu, které
zastupoval pan Marek Veselý, za květiny a dárek k mému životnímu jubileu.
Ladislav Žemla
Děkuji všem z vás, kteří jste se přišli naposledy rozloučit s mojí manželkou Bedřiškou Pokornou. Děkuji také za projevenou soustrast a květinové dary, zejména pak Obecnímu úřadu Lidice.
Václav Pokorný
Co chystáme do příštího čísla?
- podíváme se, jak pokračuje stavba nového muzea
- přineseme zprávy o rybářských závodech a o akcích k 60. výročí konce války
- pozveme vás na lidické výročí
- přineseme zápis ze zasedání obecního zastupitelstva (28.4.)
- a další informace (doufáme, že zajímavé)
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VÝSTAVA

Erinnerung = Vzpomínka
Výstava, která byla zahájena 12. dubna v Lidické galerii, nese právě tento německý název, tedy „Erinnerung – koncentrační
tábor Flossenbürg očima vězňů“. Vznikla z popudu vězně Miloše
Volfa, výtvarného umělce, který nejenže útrapy tohoto koncentračního tábora v Bavorsku poblíž hranic s Českem přežil, ale
dokonce se mu podařilo tři obrázky odtud přinést. Můžete je
zhlédnout na výstavě spolu s jinými díly, které určitě nepotřebují
žádný komentář.
Ten, kdo se zúčastnil vernisáže,
potvrdí, že vyprávění pětaosmdesátiletého pana Volfa bylo opravdu poutavé, zajímavé a svým způsobem smutné, i když s dobrým koncem.
Kromě něj přijala pozvání i předsedkyně Českého svazu bojovníků za
svobodu Anděla Dvořáková, zástupce ministerstva kultury, kulturní
atašé německého velvyslanectví v ČR a další významní hosté. Mezi
nimi i další akademická malířka přeživší koncentrační tábor Helga
Hošková – Weissová.
Obrazy pana Volfa i díla dalších vězněných umělců tak nyní mohou vypovídat o útrapách, nelidském zacházení, umírání a naději v
osvobození. Je to zapotřebí. Vždyť od konce druhé světové války právě
v květnu uplyne 60 let a lidská paměť je tak krátká …
Výstava potrvá až do 15. května a určitě stojí za to, abyste se na ni přišli podívat.
Text i foto: Marek Veselý
Na fotografiích: dílo akad. malíře Oty Matouška; vězeň C 3377 – akad. malíř Miloš Volf

NABÍDKA

Anglicky intenzívně a zábavně
Možná, že někteří z vás už měli možnost poznat rodinu Smithových z USA,
kteří bydlí v naší obci. Ne každý ale ví, kdo jsou a co tu vlastně dělají. Jsou to
křesťané, kteří přišli do naší země, aby se tu podělili o svou víru a pomohli nám
Čechům s tím, co je pro nás důležité. Je to znalost cizích jazyků. Oni zde tedy
vyučují svůj rodný jazyk – angličtinu. Už několik let pravidelně pořádají letní anglické tábory na
Křivoklátě. Jedná se o týdenní intenzivní kurz anglického jazyka, kde vyučují lektoři z USA a někdy i
z Austrálie. V případě zájmu se můžete obrátit buď přímo na Petra Smithe – tel. č. 312 253 229
nebo na Obecní úřad Lidice, kde budou k dispozici přihlášky. Těšíme se na vás!
Text: Dana Vondrušková
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LIDICKÁ HISTORIE
Dva bohatýři nám zůstali !
Helena Leflerová

dětský halas zněl,
to projel Vlasty udatný šik,
neb sám Žižka tu válku ved.
Utichly dívčí války,
Ctiradi v dobré muže vyrůstali,
v dobré matky změnily se Šárky,
jen dva bohatýři nám zůstali,
jejich štít zářil zlatem,
vlast svoji milovali oddaně,
i když po nich někdo hodil blátem,
byl to jen zlý kouzelník,
a dělal to po straně.
Pepíci, oni dva se zvali,
jejich idea byla krásná a veliká,
na oltář vlasti sami sebe dali,
byli to děti Tomáše Garyka Masaryka.

Byla jedna malá ves,
všechny děti v ní rády si hrály,
a když soumrak večerem se snes,
usínaly princezny s rytíři a králi.

Odešli, oni se nám však vrátí,
až svobodu nám v naše ruce budou klásti,
my nejlépe si budem rozuměti a společně přáti,
aby štěstí navždy bylo v naší české vlasti.

Někdy ozval se tu i válečný ryk,
Básničku složila paní Helena Leflerová v koncentračním táboře Ravensbrück na Josefa Horáka a Josefa Stříbrného. Nikdy nebyla vydána, přestože její básně byly po válce v roce 1946 publikovány ve sbírce „Lidice domov můj“. Báseň se v lágru naučila nazpaměť paní Anna Nešporová
(rozená Horáková), tehdy Kohlíčková, a právě proto ji dnes, 60 let od konce války, zveřejňujeme.
Jak sama říká: „Pro moje potomky, pro Lidické a proto, že kromě mne ji už asi nikdo nezná.“
Připravil: A. Nešpor (reprofoto kresby Jaroslava Švába ze sbírky „Lidice domov můj)

Znáte písničku o tragédii Lidic?
Tento nadpis se objevil v minulém čísle Zpravodaje, ale dnes už není třeba na jeho konec psát
otazník. Hned po vydání březnového čísla se mi totiž ozvalo několik „Lidičáků“.
Mezi prvními byl soused a starosta Václav Zelenka, který mi dokonce předal magnetofonovou
kazetu s nahrávkou písničky. Nahrávka sice není nejkvalitnější, ale říkal jsem si, aspoň něco.Štěstí
mě však neopustilo, neboť se ozvala další sousedka z naší, tj. Oradourské ulice, paní Libuše Zámečníková,
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která si slova písničky pamatuje z dětství. Byla to právě paní Anna Nešporová, která ji písničku naučila. Takže mohu nabídnout slova harmonikáře
z kazety i slova, která si pamatuje Libuše Zámečníková. Také se mi ozval
Marek Veselý, že jeho sousedka z ulice Josefa Stříbrného paní Živná zná
harmonikáře, který tuto písničku dodnes hraje. Takže možná bude ještě další
verze. Informoval jsem pana Libora Řápka o „pátrání“ po textu písničky. Zpráva o nalezení slov ho potěšila a v nejbližší době mu vše odešlu.
(z kazety- přepsala paní Libuše Zámečníková-3.4.2005)

kdo pro ně nedělal, skončil v koncentráku.

Tam u Buštěhradu je malá vesnice
byla pěkně stavěná, byly to Lidice.
Pokojná dědina, kde neznali bolu,
kde mnoho horníků fáralo do dolů.
Přišel desátý červen roku čtyřicet dva,
V devět hodin večer každý musel být doma.
Přijelo Gestapo SS, německé milice,
vrah K.H.Frank vydal rozkaz vyvraždit Lidice.

(verze, na kterou si vzpomíná paní Libuše
Zámečníková)

Muže postříleli již od 14 let
ženy a i děcka odvezli v neznámý svět,
marné bylo volání, kde jste mámo, táto.
Matky umíraly v koncentráku
zato za Horákovým statkem mučili, vraždili,
ubohé mrtvoly na hromadu házeli.
Gestapáci, ti byli na každém pracáku,

Poblíž Buštěhradu stávala vesnice,
překrásně stavěná – byly to Lidice.
Byla to vesnice, kde nebylo bolu,
kde nejvíce havířů fáralo do dolu.
Tam jsme prožívali mladí,
chodili v Bělocký háj,
přemnohý chlapec náš švarný,
dívence polibek vzal.
Za spolupráci při hledání slov k písničce o
tragedii Lidic všem upřímně děkuji.
Připravil: Zdeněk Fous

ZPRÁVY - RŮZNÉ
Rybáři se připravují na závody
Dubnové soboty jsou ve znamení rybářského úklidu. Ne že by se
kaprům po zimě pucovaly šupiny, ale okolí rybníka pořádný jarní úklid
potřebuje. Rybáři sdružení do místní organizace musí mít splněnou
členskou povinnost, což představuje 10 odpracovaných brigádnických
hodin. Úklid chtějí stihnout do začátku rybářské sezóny – tzv. otevírání
vody, které připadá na 1. květen. Den předtím, tedy v sobotu 30. dubna,
proběhnou rybářské závody. První nahození do vody je už v 7 hodin
ráno a závod končí úderem poledne. Zajištěno je občerstvení pro
všechny a pro ty nejlepší rybáře jsou připraveny hodnotné ceny.
Text: M. Veselý (za informace děkuji panu Miroslavu Rambovi)
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Letadla opět burácejí nad Lidicemi
Tak jak se s jarem k nám vracejí ptáci,
tak se téměř se železnou pravidelností
vracejí nad Lidice burácející letadla startující a přistávající na nedalekém ruzyňském
letišti. Díky velmi nízkým přeletům tedy není
žádný problém pořídit fotografii podobnou
té, kterou vidíte u tohoto článku.
V tiskovém vyjádření České správy letišť jsem se dočetl o tom, že pražské letiště musí kvůli nárůstu letecké dopravy zvýšit kapacitu hlavní letecké
dráhy (půjde o investiční akci, jejíž suma překročí 350 miliónů korun). To je samozřejmě možné jen tehdy,
pokud se uzavře hlavní dráha a využívat se bude dráha vedlejší. Její směr je ovšem takový, že letadla přistávají a startují (podle větru) přes Lidice. Následující termíny jsou převzaty z tiskové zprávy ČSL.
1.4. 2005 - 15.5. 2005
V tomto termínu je plánována 2. fáze prací na zvýšení kapacity hlavní dráhy 06/ 24 a zároveň se kvůli
úspoře času uskuteční pravidelná každoroční jarní údržba hlavní dráhy 06/ 24. Ta bude uzavřena a veškerý
provoz bude převeden na vedlejší dráhu 13/ 31 (pozn. přes Lidice)
16.5. 2005 - 12.6. 2005
Během této 3. fáze prací na zvýšení kapacity dráhy 06/ 24 bude hlavní dráha 06/ 24 v nočních hodinách
22:00 - 06:00 hodin uzavřena a noční provoz bude probíhat na dráze 13/31.
Pro dotazy a náměty obyvatel Česká správa letišť zřídila Modrou linku s tel. číslem 220 111 188. Písemné dotazy mohou obyvatelé směřovat na e-mailovou adresu: zivotni.prostredi@csl.cz anebo poštou na
adresu: Letiště Praha – Ruzyně, útvar Životní prostředí, K letišti 6, 160 08 Praha 6.
Text i foto: M. Veselý

KRIMI
V lidické dílně měli nezvaného
hosta
Dva křovinořezy, elektrickou svářečku, vrtačku a další nářadí ukradl
poberta, který se vloupal do dílny Obecního úřadu v Lidicích. Po sobě
zanechal škodu odhadnutou na více než třiatřicet tisíc korun.
Kladenský deník, 29.3.2005, (rob)

Nevyplatilo se mu nechat věci
v autě
Policisté pátrají po nenechavci, jenž se vloupal do Škody Octavia zaparkované u hřbitova
v Lidicích. Z automobilu pachatel ukradl pánskou koženou bundu, peníze a mobilní telefon. Včetně
poničení vozu způsobil škodu čtyřiadvacet tisíc korun.
Kladenský deník, 15.4.2005, (rob)
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OÁZA LIDICE
Služby střediska:
Druh masáže
celková
zad a šíje
zad
šíje
rukou
nohou

Trvání masáže
60 min
25 min
15 min
15 min
15 min
25 min

Cena
300,- Kč
150,- Kč
80,- Kč
80,- Kč
80,- Kč
150,- Kč

Lékaři
MUDr. Karel Jeřábek – praktický lékař
liché středy od 13.00 hodin
MUDr. Pavel Skála – lékař pro děti a dorost
sudé úterky od 16.00 hodin

Masáže
- provádí pan J. Burgr z DPS
Buštěhrad každý 3. pátek v měsíci.
Objednávky – s uvedením druhu masáže předem na telefonních číslech:
312 253 501 nebo 312 253 504.

Kadeřnictví – J. Macháčková
Po, Út, Čt – odpoledne
St, Pá – dopoledne, So – dle potřeby
doba služby je orientační, úpravy možné dohodou

312 253 008, 603 885 784

MATEŘSKÉ CENTRUM

Novinky z Buštěhradského pelíšku
Co kutily maminky s dětmi
První den velikonočních prázdnin (24. března) panovala v MC
Buštěhradský pelíšek atmosféra vpravdě velikonoční. Kulturní středisko
bylo vyzdobeno s nevšední invencí – nechybělo samozřejmě osení, větvičky zlatého deště a kočiček. Květinová aranžmá jenom dotvářela tuto krásnou kulisu.
Na stolech se pomalu rozvíjel klasický velikonoční výjev s jehňátky
pomocí oveček z pravé ovčí vlny. Nejmenší návštěvníci MC zdobili papírová vejce modelínou (někteří s ní nejen tvořili, ale snažili se ji i ochutnávat).
Šikovné ruce proměnily třeba roličky starého papíru v úžasné květiny. Nechyběli samozřejmě klasičtí
velikonoční zajíčci. Kartony od vajec se před očima měnily v barevné slípky. A to je jen část z těch všech
velikonočních proměn a kouzel, která se ten čtvrtek děla v Buštěhradském pelíšku. Ty krásné dvě hodiny
nabité řadou praktických činností a podnětů pro zkrášlení domova pomohly maminkám prožít tento
kouzelný jarní čas tvořivě a v pohodě.

Připravujeme:
V pondělí 9. 5. 2005 v 10.30 se v prostorách MC Buštěhradský pelíšek uskuteční přednáška
terapeutky Ing. Evy Typltové ze střediska Duhová hvězda na téma tradiční čínské masáže pro děti
– dětská akupresura. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
Připravila: Šárka Třísková

Zpravodaj OÚ Lidice

duben 2005

strana 8

KNIHOVNA INFORMUJE

Novinky v květnu:
 První čtvrtek v měsíci, tzn. 5. května 2005 bude knihovna
otevřena od 9.00 - 10.00 a od 16.00 - 20.00 hod.
 Pokračování ze seznamu 350 knih výměnného fondu Středočeské vědecké knihovny, které budou v nabídce naší knihovny do
července t.r., uvádím další část ukázky titulů knih k zapůjčení:
Klavan, Andrew: Zázračný dotek
Pelc, Jan: Šmírák
Cook, Robin: Šok
Steel, Danielle: Polibek
Logan, Chuck: Ochrana svědků
Kerouac, Jack: Maloměsto, velkoměsto
Grey, Anthony: Bangkocké tajemství
Dun, David: Nutné zlo
Nálepková,Táňa: Milovat po česku
Barry, Dave: Velký průšvih

Payne, C.D.: Mládí v hajzlu,1,2,3,4
Reilly, Matthew: Souboj
Vollmann,William T.: Atlas
Bellow, Saul: Spojka Bellarosa
Jacq, Christian: Černý faraón
Fousek, Josef: Eman a Kornelie, boží lidé
Pecháček, Ladislav:
Jak básníci přicházejí o iluze, Jak básníkům chutná život,
Jak svět přichází o básníky, Konec básníků v Čechách

 Od začátku roku do dnešního dne, tj. čtvrtek 14. dubna bylo v naší knihovně vypůjčeno 608
knih.
 Tento měsíc si lze zapůjčit nové číslo HOSTOUŇSKÉHO ZPRAVODAJE (leden-březen)
 Zájemcům o KAMELOT, měsíčník s informacemi o kultuře, sportu a služeb z Kladenska,
Rakovnicka a Slánska mohu každý měsíc nabídnout ZDARMA jednotlivé číslo. Zastavte se v naší
knihovně.

Poděkování

Pravidelně do informací z knihovny mohu zařazovat poděkování
našim čtenářům i lidem, kteří ochotně nabídnou či poskytnou radu i pomoc. Jsem rád, že Veřejná knihovna Lidice se stává v obci i v blízkém
okolí „naší knihovnou“. Děkuji: Báře Kučerové za CD s fotografiemi
z výstavy Malé galerie KLUB ÍČKO, loňského Mikuláše a srpnových úprav
knihovny, Jirkovi Černému z Kladna, studentovi ČVUT (vnukovi bývalého
knihovníka J. Kováříka), za Technický týdeník, Libuši Pulcové z Makotřas
za propagační materiály k bezpečnosti dětí v dopravě, Slávce Kopecké za
látku do jedné výlohy, PhDr. Ivě Brothánkové z PAMÁTNÍKU Lidice za
obrázky dětí pro novou výzdobu knihovny, Ing. Čestmíru Skleničkovi za
CD s fotografiemi do archivu knihovny, Tondovi Nešporovi za poskytnutí
informace k získání samolepky loga VEŘEJNÝ INTERNET.



Na shledanou se všemi zájemci o čtení se těší
Zdeněk Fous, knihovník

(na fotografii spisovatelka a nakladatelka, ale také zároveň věrná čtenářka a pravidelná návštěvnice lidické
knihovny Slávka Kopecká)
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INZERCE
KLUB KAMARÁDŮ KUČEROVCŮ – pražské legendární hudební skupiny –
rozšiřuje své řady u příležitosti nastávajícího 60. výročí jejího vzniku a nepřetržité
činnosti. Bezplatné a výhodné členství. Informace a přihlášky (za dopisní známku)
na kontaktní adrese: Bedřich Jan Skočdopol (KKK), Čiklova 21, 140 00 Praha 4 –
Nusle, nebo telefonicky: 241 405 152, mobil: 721 253 282.
Místní rodina (bydlí v Lidicích) hledá dům ke koupi.
Slušné jednání a placení v hotovosti.
312 253 229 nebo 737 875 327
Předem děkujeme.

SPORT - FOTBAL
Rozlosování okresního přeboru
TJ Sokol Lidice „A“ – Jaro 2005
V dubnu začínají jarní odvety okresních fotbalových soutěží. Mezi jinými i
okresní přebor, který má velmi dobrou úroveň a tradici. Aby se fanoušci a příznivci „kulatého nesmyslu“ mohli účastnit zápasů, které sehraje naše mužstvo, přinášíme následující rozpis utkání:
Datum
9.4.
16.4.
23.4.
1.5.
7.5.
11.5.
15.5.
21.5.
25.5.
28.5.
4.6.
11.6.
18.6.

Den
sobota
sobota
sobota
neděle
sobota
středa
neděle
sobota
středa
sobota
sobota
sobota
sobota

Výkop

Mezi
Sokol Knovíz – Sokol Lidice
Baník Libušín – Sokol Lidice
Sokol Lidice – Čechie Černuc
Velká Dobrá B – Sokol Lidice
Sokol Lidice – Sokol Běleč
SK Otvovice – Sokol Lidice
Sokol Braškov – Sokol Lidice
Sokol Lidice – Sparta Kladno
Sokol Lidice – FC Brandýsek
Baník Stochov – Sokol Lidice
Sokol Lidice – SK Kamenné Žehrovice
Kablo Kročehlavy – Sokol Lidice
Sokol Lidice – SK Lhota

Připravil: V. Stach (až do 26.4. nebyly časy výkopů známy)
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INFORMACE
Nabídka Poštovní spořitelny
Vážení přátelé,
Poštovní spořitelna od 1.2.2005 nabízí na všech poštách našim handicapovaným spoluobčanům program HANDICAP. Tento
program postžirového účtu je určen držitelům průkazů mimořádných výhod (TP, ZTP, ZTP/P) starším 18 let. Výhody jsou stanoveny s maximálním důrazem na
nejnižší možné poplatky spojené s vedením účtu. Zohledněna je rovněž skutečnost, že řada klientů
využívajících program HANDICAP bude používat pohodlné elektronické bankovnictví.
Dovolte, abychom Vám předložili přehled služeb, které jsou hrazeny jedním paušálním měsíčním poplatkem 15,- Kč:
 vydání maxkarty majiteli účtu
 vyhotovování a odesílání měsíčních výpisů z účtu
 zřízení a vedení povoleného přečerpání účtu (kontokorent)
 zřízení a vedení spořícího vkladového účtu
s výpovědní lhůtou
 zřízení a vedení termínovaného vkladu
 zřízení a vedení služeb elektronického bankovnictví
(telefonické ověřování zůstatku, ovládání účtu prostřednictvím mobilu nebo počítače)
 zvýhodnění elektronických transakcí na účtu
 zvýhodnění poplatků dalších vybraných transakcí na účtu
Klient si sám vybere, o které služby bude mít zájem.
Podání žádosti o založení postžirového účtu v programu HANDICAP zprostředkuje každá pošta, poštovní doručovatel nebo pobočky Poštovní spořitelny (pro Prahu a Střední Čechy je pobočka
ve Spálené ulici 3, Praha 1 a na Senovážném náměstí 32, Praha 1).
Se srdečným pozdravem
Ing. Petr Lebeda, ředitel pobočky Poštovní spořitelny Praha
Více informací na bezplatné infolince 800 210 210 nebo www.postovnisporitelna.cz nebo na
Vaší nejbližší poště Lidice – telefon 312 253 086.
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