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PANÍ MILADA CÁBOVÁ OSLAVILA ÚCTYHODNÉ JUBILEUM
Paní Cábová oslavila své krásné narozeniny v místní restauraci Lidické galerie a že to
byla oslava, jak se patří, se sladkým dortem, přáteli a rodinou, se můžete přesvědčit sami
podle fotografií na str.2
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Paní Milada Cábová oslavila své 90. narozeniny a my děkujeme, že u toho prostřednictvím fotek
můžeme být také.

Oáza Lidice
Josefa Stříbrného 162, Lidice
Vás zve na

Velikonoční
výstavu
v pátek 11.dubna 2014 od 10:00 do 18:30
v sobotu 12.dubna 2014 od 10:00 do 16:00

v prostorách sálu Oázy
K vidění budou nejrůznější ručně dělané výrobky zejména s velikonoční tématikou a jarními motivy.
V nabídce budou i drobné dárečky ruční výroby pro jakoukoli příležitost.
Přijďte získat inspiraci k velikonoční výzdobě a především se s námi velikonočně naladit!
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Milí a milé,
právě v ruce držíte moje první číslo Lidického zpravodaje. Páni! Musím říci, že je krásné po několika
dnech a týdnech šílení, jak to všechno zvládnu, mít vše krásně hotové.
Člověka těší dobrý pocit z odvedené práce a třese se na další šílení a ještě víc na chvíli, kdy
právě Vy dostanete toto číslo do ruky a budete jím listovat! 
Velmi mě hřeje na srdci, že mohu být právě já Vaším průvodcem lidického dění. Vynasnažím se,
abyste v našem malém zpravodaji našli vždy to, co si přejete a aby Vás listování v něm neobyčejně
bavilo. Uvítám jakékoliv Vaše dotazy, nápady a tipy, se kterými budu ráda pracovat. Neváhejte a
napište mi dozpravodaje@seznam.cz, těším se na Vaše řádky a mezitím si užívejte toto jarní dubnové číslo, kde se dozvíte spoustu zajímavých věcí, které se udály či se teprve budou dít a na které
Vás srdečně zveme.
Užívejte si svěží jarní sluníčko a budu se těšit, že se na mnohých společných akcích potkáme!
Vaše zpravodajka Michaela Klapalová

ZPR ÁV Y Z MEMENTA lidice, o.p.s. (OÁZA)
Program na duben 2014:
Každé pondělí a čtvrtek 18:30 až 19:30 – Cvičení pro ženy
Cvičení je určeno dívkám či ženám jakéhokoliv věku a fyzické zdatnosti. Každá si v sestavě, která
se opakovaně cvičí každé cvičení, najde to, co se jí líbí či její tělo potřebuje nejvíce a poté může
trénovat i sama doma :-)
Vstupné 30 Kč/hodina
Každé úterý od 14:00 do 17:00 – Klub Oáza
V něm se tento měsíc bude trénovat paměť, vyrábět ruční výrobky, povídat apod. Přijďte si sami
něco zkusit vyrobit. Rádi uvítáme mezi sebou i zájemce z řad široké veřejnosti.
Vstupné 20 Kč
2. a 4. pátek v měsíci od 14 do 17 hodin, tj. 11.4. a 25.4. - Kavárna pro dobré duše!
Do této kavárny zveme všechny obyvatele, návštěvníky či jen tak kolemjdoucí z Lidic, kteří by se
chtěli na chvíli zastavit, posedět, popovídat si a strávit příjemné chvíle s příjemnými lidmi.
Vstup volný, cena kávy 10 Kč, další občerstvení „kdo co přinese“
v pátek 11. dubna 2014 od 10:00 do 18:30 a v sobotu 12. dubna 2014 od 10:00 do 16:00 Velikonoční
výstava. K vidění budou nejrůznější ručně dělané výrobky zejména s velikonoční tématikou a jarními
motivy.
Vstup volný
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důležité informace z oú lidice
Usnesení zastupitelstva obce Lidice č. 22/2013
Na 22. veřejném zasedání zastupitelstva obce Lidice konaném dne 12. 02. 2014 bylo přijato toto usnesení:
1.	Zastupitelstvo obce schválilo:
a) program OZ
b) rozpočet na rok 2014
c) závěrečné úpravy rozpočtu pro rok 2013
d) poskytnutí finanční dotace pro rok 2014 ve výši 15.000,- Kč MO ČRS Lidice
e) poskytnutí finanční dotace pro rok 2014 ve výši 70.000,- Kč Mementu Lidice o.p.s.
f)	zařazení správního území obce Lidice do území působnosti místní akční skupiny Přemyslovské
střední Čechy o.p.s. na období 2014–2020
g)	podání výpovědi nájemní smlouvy dohodou k datu 28.02.2014 prostoru prodejny květin a bytových
doplňků HF design s.r.o. – Ing. Miroslava Hanfová
h)	podání výpovědi nájemní smlouvy dohodou k datu 28.02.2014 uzavřenou mezi OÚ Lidice a paní
Hanou Kohoutovou
i)	žádost paní Kohoutové na pronájem nyní se uvolňujících prostor po firmě HF Design s.r.o. k datu
1.3.2014
j)	Ing. Hanu Pokornou do funkce člena dozorčí rady Memento Lidice o.p.s.
k)	Obecně závaznou vyhlášku č.1/2014, kterou se ruší Obecně závazné vyhlášky
		 – Č.1/1991 o vyhlášení zvláštní zóny ze dne 30. 01. 1991
		 – Č.6/1994 o použití nižšího koeficientu daně z nemovitosti ze dne 16.12. 1994
		 – Č. 10/1996 o pořádání veřejných produkcí ze dne 01. 04. 1996
		 – Č. 11/1996 o všeobecné čistotě a úpravě obce ze dne 01. 04. 1996 vč. dodatku č.1 ze dne 26. 02.
1998
		 – Č. 12/1997 o zákazu parkování v lipové aleji ze dne 25.08.1997
		 – Č. 14/2002 řád veřejného pohřebiště ze dne 11. 09. 2002
l)	Obecně závaznou vyhlášku č.2/2014 o místních poplatcích, Obecně závaznou vyhlášku č.3/2014,
kterou se vydává Požární řád obce Lidice
m)	Obecně závaznou vyhlášku č.4/2014 o poplatku za komunální odpad, Řád veřejného pohřebiště
n) Výši odměn pro OZ
o)	Návrh společnosti Monlid Development na dotvoření nově vzniklého prostoru v ulici Starosty Hejmy
p)	Návrh starostky obce na znovupronajmutí nebytových prostor „bývalé cukrárny“ formou oznámení
na úřední desce i podání inzerátu do tisku
2.	Zastupitelstvo obce zamítlo:
a) Žádost Spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
b) Žádost Svazu tělesně postižených o poskytnutí dotace na rok 2014
c) Spolupráci s Realitní společností Modré pyramidy
3.	Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
a) Rezignaci na funkci člena dozorčí rady Memento Lidice o.p.s. Ing. Michaely Indrákové
4.	Zastupitelstvo obce pověřilo
	a) Starostku obce podáním oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor na úřední desce i podáním inzerátu do tisku.
Tomáš Skála
místostarosta obce

Veronika Kellerová
starostka obce
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Dotlouklo statečné, horoucí srdce…
Text: Eva Armeanová

Foto: Stanislav Pítr a Památník Lidice

Ještě 21. ledna 2014 jsme se radovali ze 100.
narozenin paní Josefiny Napravilové. Všichni jsme jí přáli zdraví, pohodu a vše dobré do
dalších let. Těšili jsme se na další milé setkání
v Lidicích.
I ona se moc ráda do Lidic vracela. Bohužel,
dozvěděli jsme se smutnou zprávu, že 19. února
zemřela. S Lidicemi byla těsně spjata. Milovala přeživší lidické ženy a děti. I proto se stala
čestnou členkou ZO ČSBS Lidice. Bylo to u příležitosti jejích 99. narozenin a vydání knihy Sny
a vzpomínky.
Poprvé jsem ji viděla v televizní reportáži. Už
tehdy mne zaujala svým všeobjímajícím výrazem v obličeji a jakousi dětskou dychtivostí se
pozdravit s přicházejícím „dítětem“ Václavem
Hanfem.
Naposledy jsme se pozdravily a popovídaly si
loni v červnu v Lidicích. Pohladila mi ruku a radostně oznamovala, že se mohla přivítat i s panem prezidentem. Doslova zářila nadšením, že
se vidí se všemi známými. V Lidicích byla opravdu šťastná a mezi svými.
Josefína Napravilová byla naprosto výjimečná osobnost. Z jejích očí vyzařovala laskavost
a její úsměv dokázal pohladit. Vlídnost a něha,
s jakou shlížela na „své děti“, na to se nedá zapomenout.
Zůstanou nám na ni pěkné vzpomínky.
Poslední rozloučení se konalo 27. února
v Táboře. Rozloučit se přišla stovka smutečních

hostů. Nechyběly lidické ženy a děti. Nad rakví
promluvil ředitel Památníku Lidice Milouš Červencl, který připomněl bohatý život této mimořádné a skvělé ženy. Tak jako nedávno zesnulý
Hugo Pavel, i ona si přála, aby květinové dary
byly po obřadu převezeny na pietní území do
Lidic. Symbolickým položením květin u pomníku
lidických dětí se vlastně do Lidic vrátila. Naplnilo
se tak její životní krédo – pomáhat dětem, milovat je, vzdělávat je a vést je k vlastenectví.
Čest její památce.
Josefina Napravilová se narodila 21. ledna
1914 v Plzni jako občanka Rakousko-Uherska.
V době 2.světové války, v květnu 1945, se aktivně zapojila do Pražského povstání. Po válce se
angažovala v pátrání po českých dětech, včetně
lidických. Dohromady se jí podařilo dohledat 40
dětí, které byly zavlečeny po celé Evropě. V roce
1948 pracovala pro Mezinárodní organizaci pro
uprchlíky ve Vídni, kde pomáhala československým emigrantům prchajícím z poúnorového
Československa. V důsledku toho jí bylo odebráno československé státní občanství. V roce
1949 se přestěhovala do Kanady, kde se i nadále věnovala pomoci uprchlíkům. Trvale se do
České republiky vrátila v roce 1994. I ve svém
vysokém věku byla veřejně činná a založila fond,
který podporuje stipendii nadané studenty medicíny. V roce 2009 jí byl propůjčen Řád Tomáše
Garrigua Masaryka III.třídy za „vynikající zásluhy
o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva“.
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Milé děti, milí rodiče a prarodiče,

text: Irena Přibylová a Petra Radová

jaro už vtrhlo do našich domovů a zahrádek a krásné počasí nás láká ven. I přesto bychom Vás rádi
pozvali k nám do centra na některou z akcí, které jsme pro Vás na duben přichystali.
Hned
2. dubna se můžete těšit na akci „Čtení nás baví“, kterou pořádáme ve spolupráci s Veřejnou knihovnou Lidice v rámci kampaně Sítě mateřských center Křídla a kořeny naší rodiny při příležitosti
Mezinárodního dne dětské knihy. První dubnové pondělí čeká naše malé kamarády s jejich rodiči
druhá návštěva v MŠ Lidice, kde se na ně už nyní těší všechny paní učitelky.
Další akce jsou věnované přípravám na svátky jara – Velikonoce. Nejprve se mohou děti těšit
na Předvelikonoční hraní s hledáním vajíček a hned den poté se mohou přijít vyřádit dospělí na
Jarní a velikonoční dílnu pro dospělé, kde budeme opět vytvářet ty nejkrásnější jarně-velikonoční
dekorace.
V druhé polovině měsíce nás čeká další z řady besed, tentokrát na téma „Péče o citlivou pokožku aneb prevence je lepší než složitě léčit podrážděnou pokožku“.
A závěr měsíce je již tradičně věnován Pálení čarodějnic. Opět pro Vás ve spolupráci s OÚ
Lidice chystáme spoustu zábavy, soutěž o nejstrašidelnější čarodějnickou masku, lampionový průvod v čele s paní Zimou, její upálení i velmi oblíbený stánek s občerstvením u sportovního rybníka.
Na některé akce je nutné se přihlásit, proto tak učiňte co nejdříve na www.mclidicky.cz.
A určitě přijďte, dobře se pobavíte 

Program MC Lidičky na DUBEN 2014
2. 4. 2014
od 16:00 hod. – Čtení nás baví. Všechny malé i větší čtenáře a jejich rodiče zveme
při příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy na podvečer plný zábavy, knih a čtení. Můžete se
těšit na ukázku knih z místní knihovny, čtení a různé tematické soutěže. A to nejdůležitější – přineste
si svou oblíbenou knihu (obrázková leporela, pohádkové knihy atp.), o které nám něco povíte (třeba
ve spolupráci s maminkou nebo tatínkem). Těšíme se i na děti, které již chodí do školy! V případě,
že se chcete této akce zúčastnit, přihlaste se do 28. 3. na www.mclidicky.cz, kde najdete příslušný
formulář.
7. 4. 2014
od 9:30 hod. – druhá návštěva MŠ v rámci programu „Příprava na školku“. Sraz
účastníků programu je v 9:30 hod. v MŠ.
10. 4. 2014

od 16:00 hod. – odpolední cvičení dětí zrušeno z důvodu konání akce v MŠ
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12. 4. 2014
od 16:00 hod. – Předvelikonoční hraní – Přijďte si užít velikonočně laděné zábavné odpoledne plné soutěží a velikonočního tvoření. Program zakončíme již tradičním hledáním
vajíček v malém parku na návsi. Vstupné 30 Kč. Sraz účastníků před MC Lidičky. Bližší informace
o akci a přihlašovací formulář najdete na www.mclidicky.cz. Rezervace na akci je nutná nejpozději
do 9.4.
13. 4. 2014
od 15:00 hod. – Jarní a velikonoční výtvarná dílna pro dospělé – přijďte si vlastnoručně vyrobit jarní a velikonoční dekoraci nebo 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, které činí 30 kč pro nečleny a 20 Kč pro členy MC. V případě
Vašeho zájmu je nutná rezervace nejpozději do 6.4. 2014, on-line registrační formulář je k dispozici
na www.mclidicky.cz.
24. 4. 2014
od 10:15 hod. beseda na téma: „Péče o citlivou pokožku aneb prevence je
lepší, než složitě léčit podrážděnou pokožku“. Víte jakým způsobem pečovat o citlivou dětskou
pokožku? Jaké prostředky je vhodné při péči o dětskou pokožku používat? Přijďte si k nám do centra
popovídat a podělit se o Vaše názory a zkušenosti s ostatními. VSTUP ZDARMA. Předpokládaná
doba trvání besedy 30 minut. Po dobu besedy si mohou děti hrát v herničce.
30. 4. 2014
od 18:00 hod. – Pálení čarodějnic – Zveme Vás na již tradiční akci „Pálení čarodějnic“. Opět se můžete těšit na soutěže pro děti se sladkou odměnou, na lampionový průvod
v čele s paní Zimou, pálení hranice u sportovního rybníka a opékání buřtíků. I letos pro Vás bude
připraven stánek s občerstvením, kde si budete moci zakoupit točené pivo, alko i nealko nápoje,
buřtíky a drobné občerstve- ní. Pro děti jsou připraveny čarodějné balíčky. Vyhlašujeme také soutěž
o nejstraš-nější čarodějnou masku, proto se nezapomeňte stylově obléknout! Sraz v 18:00 hod. před
budovou OÚ Lidice. Přijďte, těšíme se na Vás!
1. 5. 2014

Program MC zrušen – státní svátek.

Poznámka redakce: Ještě před uzávěrkou dubnového zpravodaje se ke mně doneslo, že účast na letošním pálení čarodějnic
přislíbila i čarodějnice Filoména! Slíbila mi to, pod podmínkou,
že jí tady neupálíme! Představte si to! Tak jsem jí to slíbila, snad
nepřijde k úrazu, bylo by jí škoda, je to totiž náramně hodná čarodějnice! Ze všeho nejraději má ráda hodné děti, a těch je tady
celá hromada. Už se prý nemůže dočkat, jak si s nima zahraje
hry a opeče buřtíka. No nevím, jak vy, ale já už se na ten večer
moc těším! 
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Junáci ze střediska Buštěhrad – Stráž Lidic
se setkali s panem Skleničkou
text: Tomáš Skála

V pátek 24. ledna proběhlo v buštěhradské sokolovně zajímavé setkání. Na oddílovou
schůzku chlapeckého oddílu Zálesáci ze střediska Buštěhrad – „Stráž Lidic“ se přišel podívat
pan Sklenička z Lidic.
Tomuto setkání předcházela taková malá
„výprava“ pana Skleničky a moje do lesa poblíž
Mrákavy. Cílem této výpravy byla březová kůra.
Samozřejmě jsme si neloupali kůru ze vzrostlých
stromů, nýbrž jsme ji po dohodě s hajným stahovali z již pokácených a odvětvených stromů. Že
je pan Sklenička manuálně zručný, je všeobecně známo, ale vyrábět z březové kůry modely
indiánských kanoí, to se jen tak nevidí…
Tehdy nás napadla myšlenka, že bychom
pana Skleničku mohli pozvat na naši oddílovou
schůzku, aby chlapce z našeho oddílu s touto
zajímavou činností seznámil. Slovo dalo slovo
a začali jsme plánovat. Pan Sklenička dokonce
na Youtube našel video z roku 1946, kde indiáni
vyrábějí kanoe z kůry kanadské břízy a cedru
přesně tak, jak je vyráběli po staletí jejich předci.
Na konci tohoto videa pak v této kanoi pluje po
jezeře 6 osob! Video naleznete zde:
http://www.youtube.com/watch?v=enMSwz5BWGo
Jelikož mají junáci k indiánům velice blízko,
všichni jsme se na toto setkání těšili. Konečně
nastal již zmíněný pátek a v 16 hodin se klubovna zaplnila junáky a rovery z oddílu Zálesáci.
Přivítal jsem všechny přítomné, představil jsem
chlapcům pana Skleničku a náš program započal

promítnutím již zmíněného filmu o výrobě kanoe.
Jelikož je kůra z břízy rostoucí v našich končinách jiná než ta kanadská, může se z ní vyrábět
pouze model. I to dá ovšem spoustu práce, pokud chcete, aby model vypadal věrohodně. Právě o tom začal vyprávět pan Sklenička klukům
a přinesl jim ukázat svoje výrobky. Nejen modely
kanoe, ale i další výrobky ze dřeva jako prsten,
náhrdelník a všemi obdivovaný „uzel přátelství“
vyrobený z jednoho kusu dřeva. Poté pan Sklenička vyzval chlapce, jestli by někdo z nich měl
zájem o výrobu takovýchto modelů. Přihlásil se
oddílový kutil Tomáš, zvaný Pacička a p. Sklenička mu věnoval krabici plnou březové kůry.
Všichni už se těšíme na jeho výrobky. Poté jsme
si s p. Skleničkou povídali o jeho výpravách, kdy
před lety jezdili s vnukem Ondrou po vlastech
českých a chytali ryby. My jsme pak na oplátku
promítali našemu hostovi fotky z našich výprav
a z posledního tábora. Tento tábor jsme shodou
okolností hráli celotáborovou hru HIAWATHA
s indiánskou tématikou.
Pak nám pan Sklenička zahrál na foukací
harmoniku a my jsme vzali kytary a společně si
zazpívali pár písniček. Poté jsme se společně
vyfotili a poděkovali našemu hostovi za zajímavé
povídání.
Chlapci z oddílu Zálesáci se již nyní těší na
další setkání s panem Skleničkou, které plánujeme na našem letním tábořišti u řeky Střely….
Tomáš Skála – Havran
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Památník Lidice
Vás srdečně zve na…
Výtvarné dílny v Lidické galerii
Přijďte s námi strávit příjemné sobotní odpoledne.
Promítneme si pohádku, vyrobíme si pohádkovou
postavu a čeká nás velikonoční tvoření.
Dílna „Jak šlo vejce na vandr“ probíhá v sobotu
5. 4. 2014 od 14:00 do 16:00 hod.
v budově Lidické galerie.
Poplatek za dílnu je 20,- Kč, pracovní oblečení
vhodné. Vzhledem k omezenému počtu míst
rezervujte na: chvapilova@lidice-memorial.cz,
tel. L.Chvapilová 312 253 063, 739 562 267
nebo osobně v recepci LG.

Zahradnický seminář v Lidické galerii
Památník Lidice si Vás dovoluje pozvat na další z úspěšných zahradnických seminářů se zkušeným
zahradníkem, tentokrát na téma „Přírodní zahrady“.
Seminář probíhá v sobotu 5. 4. od 13:00 do 18:00 hod. v budově Lidické galerie.
Poplatek za seminář je 100,- Kč.
Vzhledem k omezenému počtu míst rezervujte na : chvapilova@lidice-memorial.cz,
tel.: L. Chvapilová 312 253 063, 739 562 267 nebo osobně v recepci LG.
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Klobouk dolů, pane doktore
Text: Eva Armeanová   Foto: Stanislav Pítr

Dne 21.ledna 2014 oslavil nejstarší válečný veterán východní armády plk. MUDr. Gustav Singer neuvěřitelných 100
let. A jak jinak – zvládl to skvěle. Na oslavě v sále Židovské obce, Maiselově ulici v Praze si v kruhu přátel zatančil
i zazpíval. Rád zpívá, tančí, maluje a vůbec o všechno se zajímá. Na oslavě 100. Narozenin Pavly Kováčové v červenci 2013 si také rád zavzpomínal, zazpíval a malování a popovídal. S Pavlou ho spojovala láska k hudbě a malování
a také nelehký životní osud.
Proto si oba ke svým 100. Narozeninám „dopřáli“ vlastní výstavu.
Gustava Singera znám asi 10 let. Každé setkání s ním je pro mne velký zážitek. Obdivuji jeho život- ní optimismus
a energii, které by mohl předepisovat na lékařský recept. Říkal mi, že se v životě řídil následujícím heslem pokud mu to
okolnosti dovolily. Jeho životní krédo zní: „Nikdy nepřestávej začínat, nikdy nezačínej přestávat. Chci být stále aktivní,
mít neustále nějaký program.“
Oslavy v lednu jsem se nemohla zúčastnit, ale moc ráda jsem mu popřála na setkání válečných veteránů, přímých
účastníků bitvy u Jasla a Sokolova, které se konalo 21.února 2014 v Praze.

Ze srdce hodně zdraví a elánu! A klobouk dolů, pane doktore.
Gustav Singer se narodil v rodině účetního v hlavním městě Haliče, ve Lvově. Jeho otec byl za první světové války
odveden do rakouské armády a dostal se do ruského zajetí, matka byla evakuována do Grazu ve Štýrsku. V Grazu
vystudoval lékařskou fakultu. Otec si po válce nevyřídil rakouské občanství, domovskou příslušnost měl na Slovensku.
Syn proto po něm získal československé občanství, česky se začal učit až za studií medicíny v Grazu. Po příchodu
nacistů do Prahy byl nucen uprchnout nejen z důvodu rasového pronásledování, ale také se aktivně zapojil v levicových studentských organizacích. Začátek války ho zastihl ve sběrném táboře v polských Katovicích, kde čekal spolu
s manželkou na vyřízení britského víza.
Teprve 7. Září 1939 si mohl v Gdaňsku vyzvednout britské vízum, nastoupit na loď a odjet. Začala však válka
a všechno bylo jinak. Gustav Singer vzpomíná: „V Katovicích jsme bohužel byli jen pár kilometrů od německých hranic.
Ženy a děti mohly nasednout na jeden z posledních vlaků. Muži šli pěšky. Bylo domluveno, že se sejdeme v Kielcích.
Válka však postupovala rychleji. Kielce byly bombardované, s manželkou jsem se nesešel. Postupovali jsme proto
nezávisle na sobě stále na východ. Doufal jsem, že snad manželku po válce přes Červený kříž najdu… Naštěstí
v Kovlu jsem potkal někoho, kdo manželku viděl. Počkal jsem na ni a nakonec jsme se šťastně shledali.“ S manželkou
se dostali do sovětského táboru, poté více než rok pracoval v nemocnici ve městě Kamenec Podolskij. Po napadení
Sovětského svazu se přesunuli do Georgijevska na severním Kavkaze a později do města Ufa.
Často vzpomínal na své působení ve Svobodově armádě: „Jednoho dne jsme v rozhlase slyšeli český hlas, který
vyzýval všechny československé utečence, aby se hlásili v městě Buzuluk. Ihned jsem se hlásil, přijel jsem tam v únoru 1942, měl jsem kmenové číslo 403.“
Bojoval u Sokolova, Kyjeva, na Dukle, zúčastnil se osvobozování Slovenska. Působil nejdříve ve funkci lékaře
u polního praporu, později jako lékař na ošetřovně na úrovni brigády. Po válce, až do odchodu do důchodu v roce
1976, pracoval jako oční lékař.
Kromě vojenských vyznamenání je také držitelem Záslužného kříže III. Stupně, který mu v roce 2003 udělil ministr
obrany. U příležitosti 100. Narozenin obdržel od předsedy ÚV ČSBS Pamětní medaili I.stupně a ocenila ho i městská
část Smíchov. V Praze na Smíchově bydlí od skončení války, čili od května 1945 stále na stejné adrese. Záslužnou
medaili pro významné osobnosti převzal z rukou starosty. Obě ocenění mu udělala radost.

Lidický zpravodaj

Duben 2014

11

Poznáte se?
Kulturní dům v Lidicích – červen 1960

Paní učitelka Jitka Buriánová (Galová) ze Základní školy v Buštěhradě nastudovala s dětmi
z Lidic a s několika buštěhradskými pohádku – název už nevíme.... pokud si někdo vzpomenete nebo se poznáte, můžete zavolat na OÚ Lidice tel. 312 253 083 nebo nám napsat email:
dozpravodaje@seznam.cz Těšíme se na Vaše řádky!
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jubilanti v DUBnu
Božena Fialová
Jaroslav Rohla
Ladislav Žemla
Jaroslava Dusilová

5.4.
15.4.
16.4.
27.4.

70 let
70 let
89 let
84 let

Vážení jubilanti, přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
P ODĚ K O V ÁNÍ z a s l a n á d o r e d a k c e L i d i c k é h o z p r a v o d a j e
• Děkujeme za milé blahopřání a dárek k našim narozeninám, který nám osobně předal pan Miroslav Ramba.
Libuše Řečínská a Jaroslav Řečínský

• Děkuji OZ za milé blahopřání k mým narozeninám.
Jarmila Štorková

• Srdečně děkuji OÚ a zastupitelstvu za blahopřání k mým 90. Narozeninám, za dárek a květiny
osobně předané starostkou paní Veronikou Kellerovou, spolu jsme poseděly, popovídaly a zavzpo- mínaly si. Děkuji také místním ČSBS za blahopřání a Janě Hanzlíkové a Libuši Součkové za
předá- ní květin a dárku. Společně jsme poseděly, popovídaly a zavzpomínaly. Děkuji také všem
za zasla-ná blahopřání k mým 90. Narozeninám, moc mě to potěšilo.
Milada Cábová

• Děkuji OÚ a především p. Rambovi za milou návštěvu a předání dárku k narozeninám.
František Slavík

Křest knihy Nelehká cesta za snem autora Přemysla Veverky
www.lidice-memorial.cz
V Lidické galerii se uskutečnil další z řady křtů publikací vydávaných Památníkem Lidice.
Tentokrát to byla kniha „Nelehká cesta za snem“ uznávaného autora literatury faktu Přemysla
Veverky. Při této příležitosti, vzhledem k datu křtu, nezapomněli pořadatelé ani na Mezinárodní den
žen.
A protože kniha pojednává o smutném osudu Františka Kánského, českého dozorce v cikánském
táboře Lety, nemohla při křtu chybět etno kapela pod vedením Roberta Kováče.
Krásné melodie v kombinaci s ukázkami z knihy bravurně přednesenými mistrem Josefem Somrem, doslova přikovaly diváky do židlí.
Kromě křtu knihy došlo i na předání vysokého ocenění Přemysla Veverky od ÚV ČSBS, které
spisovateli předal osobně jeho předseda Jaroslav Vodička.
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Dojemnou částí večera byla přítomnost dcery Františka Kánského, paní Jiřiny Černé, kterou si autor
knihy přivedl na pódium a vyznal se z vděčnosti k ní, protože by bez její pomoci a vzpomínek nikdy
nemohl tuto knihu napsat.
Nechyběla ani autogramiáda a v dalším koncertu, věnovaném především lidickým ženám a spolupracovnicím Památníku Lidice, došlo i na tanec spisovatele s nejmladší generací PL.

Máte problém s nefunkčním připojením k internetu??
Sdružení klfree.net, o.s. má pro podporu členů zřízen funkční helpdesk systém. Může ho využít
každý člen v případě hlášení poruchy, řešení problému či jiného dotazu ohledně sdružení. Linku
mohou využít i zájemci o členství pro své dotazy a domluvu ohledně svého připojení. Pracovní
doba helpdesku je nově nonstop.
Technická podpora a hlášení poruch – důležité kontakty pro Vás:
Provozní doba Helpdesku je NONSTOP: Pondělí – Neděle, 0:00 – 24:00
Helpdesk: 951 000 159, 840 800 840, 776 238 360
SMS: 776 238 360
Email: helpdesk@klfree.net
Připojení: pripojit@klree.net
Poruchy: poruchy@klfree.net

Lidický zpravodaj

14

Duben 2014

…na vědomost čtenářům se dává…
Od 6. února jsou v naší knihovně čtenářům k dispozici nové knihy z výměnného fondu Středočeské
knihovny v Kladně. Nově dodaný výměnný soubor čítá 151 knih všech žánrů. Mimo to jsou nadále
v naší nabídce knihy z výměnného souboru převzatého koncem října 2013, takže celkový počet
atraktivních a čtenáři oblíbených titulů z výměnného fondu je opravdu nadprůměrný. Věříme, že si
každý čtenář přijde na své a těšíme se na Vaši návštěvu – všechny knihy Vám rádi představíme.
Knihovna je otevřena každý čtvrtek od 16 do 18 hodin.

Egyptologie v lidické knihovně aneb Hurá do knihovny! 

Dovolte, abychom se s Vámi podělili o jednu novinku,
která jistě potěší všechny příznivce naučné literatury.
Během února nás potkalo velké překvapení v podobě
dvou došlých balíčků na adresu Veřejné knihovny Lidice.
V obou případech se jednalo o zásilky z Filozofické fakulty v Praze, konkrétně Českého egyptologického ústavu.
V průvodních dopisech ze sekretariátu a z knihovny ústavu jsme se dočetli, že nám Český egyptologický ústav na
pokyn pana profesora Miroslava Bárty věnuje několik knih
ze své produkce. Do fondu knihovny tak zařazujeme více
než 15 knih nebo sborníků s velmi vysokou informační
a odbornou hodnotou a s jasnou tématikou – Starověký Egypt, egyptologie. Takový počet titulů si
v knihovně zaslouží již vyhrazené vlastní místo, a proto tímto hrdě zakládáme novou žánrovou sekci
„Egyptologie“. V tomto směru patříme mezi obecní- mi knihovnami srovnatelné velikosti pravděpodobně k výjimkám a věříme, že tyto opravdu cenné tituly tak uvítají nejen čtenáři místní, ale třeba
i přespolní v rámci meziknihovní spolupráce.
Panu profesoru Bártovi i pracovnicím Českého egyptologického ústavu srdečně děkujeme, darů
si velmi vážíme. Na lednovou návštěvu profesora Bárty v Lidicích tak budou vzpomínat nejen diváci
Lidických zimních večerů (je nám známo, že se Křeslo pro prof. Miroslava Bártu setkalo s mimořádným ohlasem), ale i celé generace našich čtenářů.
Na závěr uvádíme alespoň krátký výčet z nových titulů:
Jiřina Růžová: Písař Místa pravdy (Život egyptologa Jaroslava Černého)
Jaromír Krejčí: Egypt v době stavitelů pyramid
Břetislav Vachala: Staroegyptská kniha mrtvých
Renata Landgráfová: Srdečné pozdravy ze země na Nilu (Korespondence starých Egypťanů), atd.
Jirka Černý a Míša Indráková
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Lidický okruh aneb pro milovníky historie a vůně benzínu…
(použito z publikace Jiřího Wohlmutha: Automobilové a motocyklové Závody v Praze a blízkém okolí,
tip na tento zajímavý příspěvek máme od pana St. Řápka z Bořanovic, děkujeme)
Málokdo asi ví, že po válce byly Lidice středem dění i automobilového závodění! Členové kladenského Autoklubu se při příležitosti 8. výročí vyhlazení obce rozhodli uspořádat automobilový
a motocyklový závod nazvaný Lidický okruh.
Jejich myšlenka v sobě navíc nesla i symbol a poselství, že Lidice opět žijí a budou žít.
Vůdčí muž kladenského Autoklubu, zkušený organizátor Ant. Libecajt, se svými činovníky zvolil
6,740 km dlouhý okruh, na němž se střídaly tři druhu povrchů – betonová vozovka, vějířová dlažba
a asfaltová vozovka. Závod se jel ve směru pohybu hodinových ručiček a byl vypsán pro tři kategorie
motocyklů a tři kategorie automobilů.

Druhý ročník Lidického okruhu se jel až po čtyřleté přestávce, v roce 1955. Automobily tentokrát
diváci neviděli, ale pořadatelé nabídli pro změnu atraktivní sajdkáry. Zajímavostí bylo, že v roli spolujezdců byli přihlášeni dva pozdější skvělí tovární jezdci Jawy František Šťastný a Gustav Havel.
O další tři roky později se spojili členové Okresního automotoklubu v Kladně s kolegy ze Slaného
a na Lidickém okruhu se závodilo znovu. Vlastně nezávodilo, neboť v původním plánovaném termínu 6.července nepřízeň počasí závod nedovolila uskutečnit. Závod tedy proběhl v náhradním letním
termínu, který udělal své a přišly tisíce diváků.
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Obnovená premiéra pořadu „Všechny krásy světa“
www.lidice-memorial.cz

Památník Lidice uvede dne 19.3.2014 od 18hodin v Lidické galerii obnovenou premiéru poetického
večera Všechny krásy světa, který je poctou nositeli Nobelovy ceny Jaroslavu Seifertovi.
Režisér Tomáš Vondrovic nastudoval pořad s novým hereckým obsazením – Bárou Kodetovou
a Marcelem Vašinkou. Autorem hudební složky představení je Marcel Javorček.
Premiéra s původním hereckým obsazením – Taťána Medvecká a Jiří Dvořák se uskutečnila
16. 3. 2009 v Lidické galerii a postupně bylo představení uvedeno v Ležákách, v pražském divadle
Viola a na dalších místech naší republiky.
Nyní, téměř na den po pěti letech, se mohou diváci opět zaposlouchat do nádherných veršů Jaroslava Seiferta, tvořících dialog mezi mužem a ženou, v podání výborných herců, recitátorů a dabérů
Báry Kodetové a Marcela Vašinky.
Po této premiéře bude představení uvedeno 28.3. v Městské knihovně v Kutné Hoře a následně
v nové sezóně v NKP Ležáky.

Pomáháme přírodě
www.lidice-memorial.cz

…právě to je heslem dětí z družiny při ZŠ Buštěhrad, pod vedením paní učitelky Anny Holeyšovské
zvelebují děti každým rokem své okolí. V letošním roce se zaměřily na Růžový sad a Pietní území
Památníku Lidice.
Děti z družiny chodí do Lidic pravidelně. Známe je z různých akcí, kde vystupují s pásmem básniček a písniček, ale ve čtvrtek odpoledne přišly na Pietní území a do Růžového sadu se záměrem
ukázat dospělým, a hlavně majitelům psů, kam se odhazují odpadky a k čemu slouží sáčky na psí
exkrementy. Po lidickém údolí se rozeběhly, aby posbíraly vše, co na trávník nepatří. Vybavené
ochrannými rukavicemi, lopatkami z plastových lahví a sáčky, vyčistily území od sousoší lidických
dětí k potoku, zpět okolo společného hrobu lidických mužů a také Růžový sad. Ten, kdo na Pietní
území občas zajde, ví, že je to opravdu obrovský kus práce, za který jim patří náš velký dík a obdiv.
A nejen jim. Naše poděkování patří také paní učitelce Anně Holeyšovské, která děti vede k těmto
aktivitám a také rodičům, bez jejichž souhlasu by děti na takovou akci nemohly přijít.
Myslím, že tento článek nás nabádá k tomu, abychom se sami nad sebou zamysleli. Nevěříme vlastním očím, když vidíme, jaký nepořádek po sobě dokáží
návštěvníci se svými čtyřnohými kamarády zanechat. A je úplně jedno, zda je to
přímo v Lidicích, což v poslední době bývá častým a smutným pravidlem nebo
ještě hůře na národní kulturní památce, čímž Pietní území a Růžový sad je! Jenom
tady po Lidicích máme na více jak 6 místech papírové sáčky a koše, bohužel ti
neohleduplní lidé je můžou mít třeba i na dosah ruky a stejně zvítězí jejich pohodlnost, díky které pak chodí malé děti uklízet pozůstatky po sobeckosti majitelů
pejsků.
Nebuďme lhostejní ke světu, ve kterém žijeme, chceme přece, aby se v něm dobře žilo i našim
dětem a dětem našich dětí… udělejme něco navíc, něco, co po nás pak nebude muset dělat někdo
jiný. Děkujeme.
Zpravodajka Michaela Klapalová, Obecní Úřad Lidice a členové Obecního Zastupitelstva

Lidický zpravodaj

Duben 2014

18

Informace ke službě „Novodobá sanitka“
Informace zjistil a text sepsal: Zdeněk Fous

Od října loňského roku je také v Kladně možnost využívat služeb „Novodobé sanitky“.
Tato ryze česká soukromá společnost zajišťuje individuální přepravu osob a související služby na
území České republiky. Tyto služby jsou určeny zejména osobám se sníženou schopností mobility,
případně orientace, které, navzdory svému zdravotnímu stavu, nemají nárok na bezplatnou sanitku
a přesto se potřebují někam dopravit, většinou se jedná o seniory.
Záměrem společnosti je naplnit potřeby klientům, kteří požadují kromě samotné přepravy i další
související služby. Mimo doprovodu až k ordinaci apod. to může být např. vyzvednutí léků, zakoupení registračního poplatku v automatu, podání telefonické informace rodině klienta, že v pořádku
dorazil do cílového místa atd. Novodobá sanitka tak vychází vstříc i osobám v produktivním věku,
aby se mohli spolehnout na bezpečnou přepravu svých rodičů k lékaři, když to sami z různých důvodů nezvládají. Je snaha, aby celý tento balíček služeb byl za stejnou nebo i nižší cenu, než kterou
by klient jinak zaplatil jen za přepravu u jiných dopravců podobného typu.
Mezníkem v historii „Novodobé sanitky“ bylo vítězství v celorepublikové soutěži „Podnikatel roku
2012“. Společnost postupně buduje síť svých poboček po celé ČR, v současnosti jich je 23.
Novodobá sanitka spolupracuje nejen s mnoha nemocnicemi, poliklinikami a ostatními zdravotnickými zařízeními, ale i s organizacemi, které souvisejí se sociálními službami.
Služby Novodobé sanitky je možné objednat i několik dní předem na tel. čísle 604 960 437 (pro
pobočku Kladno), dohodnout se na rozsahu služeb a získat informaci o konkrétní ceně. Přeprava
je realizována běžnými osobními vozy, takže není možný převoz ležících či nepohyblivých klientů.
Společnost rozhodně nenahrazuje činnost záchranné služby. Provozní doba zohledňuje potřebu
klientů dopravit se k lékaři, proto je standardně v pracovní dny od 7 do 16 hod, po dohodě i mimo
tuto dobu.
Ukázka ceny za přepravu z příslušné obce do Kladna k nemocnici:
Lidice - Kladno

150 Kč

Buštěhrad - Kladno

150 Kč

Hřebeč - Kladno

130 kč

Stehelčeves - Kladno

160 Kč

Do Prahy, např. do Motolské nemocnice

450 kč
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