Zpravodaj
Obecního úřadu Lidice
Prosinec 2013

· číslo 12

· ročník 17

· zdarma

Vážení spoluobčané,
opět se blíží konec roku a pro mnohé z nás je to čas
bilancování nad dosaženými výsledky, revize našich přání a naplněných představ.
Konec roku je ale i obdobím svátků, které mají přívlastek nejkrásnější. Jsou to
Vánoce. Čas, kdy většiny z nás se znovu a znovu zmocňuje vánoční nálada, která je
tak charakteristická pro tuto dobu. Vánoční svátky velkou měrou ovlivňují naše
jednání, chování a snažíme se přinést i do svých domovů onu slavnostní a tajemnou
atmosféru Vánoc. Většina z nás oslaví Štědrý večer v kruhu své rodiny, přátel, u
slavnostně vyzdobené tabule, nad kterou se mihotají plaménky svíček, a osvětluje
rozsvícený vánoční stromeček.
OBSAH: slovo starostky str. 1, 2 ● výstava v OÁZE str. 3 ● třetí generace str. 4 ● jubilea,
poděkováni, Marie Uchytilová IN MEMORIAM str. 5 ● LZV, výtvarné dílny v LG str. 6 ● MC
Lidičky, oprava Glorietu str. 7, 8, 9, 10 ● Mateřská škola Lidice str. 11, 12, 13 ● OÁZA, více
účelové hřiště str. 14, 15 ● výstava Ondřej Maleček LG str. 16 ● knihovna str. 17 ● knihovna
výměnný fond str. 18 ● odhalení sochy UNEARTHED ve Stoke-on-Trentu str. 19 ● inzerát ●
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Bohužel ne všem lidem je dopřáno prožít hezké Vánoce se svými nejbližšími v míru a hojnosti.
Stále jsou ve světě místa, kde jsou lidé hladoví, utlačovaní a sužováni válečnými konflikty. Važme si
proto našeho domova a našeho místa k životu.
Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom vám všem v prosincovém, vánočním čísle našeho
Lidického zpravodaje popřáli krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví a pracovních
i životních úspěchů v roce 2014.
Také bychom chtěli poděkovat všem občanům a členům místních organizací a spolků za jejich
dobrovolnou práci, kterou se podíleli na chodu naší obce a věnovali svůj osobní čas ve prospěch
nás všech.
Veronika Kellerová, starostka obce a zastupitelé
(foto na titulní stránce a na str. 2): Pavel Horešovský

S L AV N O S T N Í R O Z S V Í C E N Í V Á N O Č N Í H O S T R O M U
Obecní úřad Lidice a obecní zastupitelstvo si vás dovolují srdečně pozvat na slavnostní rozsvícení
vánočního stromu, které se uskuteční ve středu 4. prosince 2013 od 17. hodiny před OÚ Lidice.
Od 16.45 se budou podávat teplé nápoje (čaj, svařáček) a vánoční perníčky. V rámci akce vystoupí
žáci MŠ Lidice a u živého Betléma zazpívají buštěhradští Junáci. Budete si moci zakoupit drobné
keramické výrobky dětí z MŠ Lidice či ochutnat sladké i slané dobroty, jež připraví šikovné ženy.
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Středisko Oáza Lidice
Josefa Stříbrného 162, Lidice
Vás srdečně zve na prodejní

PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVU
Kdy:

v pátek 6.12.2013 od 10 do 19 hodin
v sobotu 7.12.2013 od 8 do 15 hodin

Kde:

Oáza, Josefa Stříbrného 162, Lidice

K zakoupení, či prohlédnutí budou tradiční ručně vyráběné vánoční ozdoby (paličkované,
háčkované či z korálků), svíčky, dekorace, ale také drobné či větší vánoční dárky, jako např.
výrobky z patchworku, korálků, kožené kabelky, batohy, malované či paličkované obrazy,
nádherné ruční výrobky ze dřeva, proutí a keramiky, kosmetika značky Avon a mnoho
dalších krásných drobností…
(a hlavně příjemná adventní atmosféra)
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PO DZ IMN Í S ET KÁ NÍ T Ř E T Í G E N ER A C E L I DI C K ÝC H
text i foto: Gabriela Havlůjová
Již po čtvrté se uskutečnilo setkání vnoučat a
vnuček lidických žen a dětí, tentokrát v Lidicích
za slunného říjnového dne, v neděli 20. října
2013. Oproti předcházejícím setkání, která se
uskutečnila v Praze, v restauraci Lidické galerie
a v Oáze se nyní účastníci, i když ve skromném
počtu, sešli na nádvoří před muzeem
v Památníku Lidice, kde je již očekávali pozvaní
hosté - byť přesto domácí – lidické dítě, Jirka
Pitín a přeživší lidická žena, Milada Cábová.
Poděkování na tomto místě patří právě oběma
průvodcům a rovněž vnučkám paní Kalibové –
Šárce, Elišce a Kláře, které vytiskly pro všechny
„průvodce po pietním území‘. Jedná se o jakési
„pravé Rozeznění“, jak text nazývá sama
autorka, kterou je Miloslava Kalibová. Do ruky
všichni přítomní dostali několik stran velmi
kvalitního a zajímavého textu plného
vzpomínek, ale i historických faktů o starých
Lidicích. Procházka po pietním území pak
probíhala tak, že se jednotliví účastníci střídali
ve čtení textu u jednotlivých zastavení a oba
pamětníci doplňovali připravený text svými
vzpomínkami a znalostmi. Na všechny
zapůsobilo vyprávění obou pamětníků, zvláště
pak vzpomínání na děti u Pomníku dětských

obětí války. Závěr setkání se uskutečnil již
podruhé v Oáze, kde účastníci pokračovali
v povídání s panem Pitínem již nad čajem a
občerstvením, které donesli jednotlivý účastníci
setkání (nejvíce ceněny byly asi masové
kouličky s kyselou okurkou a chlebem od Ivana
Zelenky ☺).
Škoda jen, že se nesešlo více zástupců
jednotlivých lidických rodin. I přesto, že původně
bylo zamýšleno uskutečnit setkání třetí
generace Lidických spíše za účelem popovídat
si s kamarády ze školky a zavzpomínat na
společné dětství, je dnes více než jasné, že tato
setkání by měla sloužit zejména k uchovávání a
ochraně rodinné paměti, ale rovněž
pro předávání rodinných vzpomínek mezi
ostatní přítomné. Příští setkání, na jaře roku
2014, tak bude tentokrát zaměřeno na příběhy
jednotlivých rodin. Jako první dobrovolnice se
přihlásila všem známá, milá paní učitelka, Šárka
Tříšková, které ostatní seznámí s příběhem
svých předků.
Doufáme, že se na jaře sejdeme opět
v hojnějším počtu a strávíme příjemné společné
chvíle, zřejmě i za účasti potomků Josefa
Stříbrného, kteří přislíbili svou účast.
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JUBILANTI V PRO SINCI
Věra Šobíšková
Zdeňka Horešovská

4.12.
6.12.

81 let
70 let

Stanislav Vyhlídka
Jaroslav Řečinský
Miloslava Kalibová

19.12
26.12.
29.12.

83 let
88 let
91 let

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

PODĚKOVÁNÍ zaslaná do redakce Zpravodaje OÚ Lidice
• Vážení přátelé v Lidicích. Děkuji za další číslo Vašeho Zpravodaje, které vždy se zájmem
pročítám. Také v tomto čísle najdu jistě i pro mne mnoho zajímavého, ba i poučného. Přeji Vám
další úspěchy ve Vaší záslužné práci pro Vaši tak významnou, ale bohužel i tak známou obec
LIDICE. Pozdrav z Českého ráje zasílá František Mlejnek, učitel v.v.

PREZIDENT REPUBLIKY UDĚLIL MARII UCHYTILOVÉ STÁTNÍ VYZNAMENÁNÍ
ZA ZÁSLUHY IN MEMORIAM - www.lidice-memorial.cz/
Dne 28. října 2013 udělil prezident republiky Miloš Zeman Medaili Za zásluhy Marii UchytilovéKučové in memoriam za zásluhy o stát v oblasti umění.
Ocenění převzala z rukou prezidenta její dcera Sylvie Klánová.
Marie Uchytilová byla významnou akademickou sochařkou a kromě jejích mnoha výtvarných počinů
je považován "Pomník dětským obětem války" představující 82 dětských obětí německých nacistů,
za její celoživotní dílo, kterému skládají hold tisíce návštěvníků Památníku Lidice.
Marie Uchytilová zemřela v předvečer "sametové revoluce", 16. listopadu 1989. Realizace jejího
modelu do konečné bronzové podoby se bohužel nedožila.
"Nevím, proč jí toto vyznamenání ještě nikdo nedal. Domnívám se, že by si ho zasloužila víc, než
mnozí jiní ocenění," uvedl Miloš Zeman při nedávné návštěvě Středočeského kraje. Při slavnostním
ceremoniálu na Pražském Hradu prezident zdůraznil, že toto dílo považuje za jedno
z nejvýznamnějších a nejemotivnějších v celé naší historii.
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PŘEHLED KULTURNÍCH PŘEDSTAVENÍ PAMÁTNÍKU LIDICE PŘIPRAVOVANÝCH
V RÁMCI “LIDICKÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ“ – SEZÓNA 2013 – 2014 – PROSINEC
2. 12. 2013 od 18.00 hod.
Křeslo pro Marcelu Holanovou spojené s křtem knihy Můj život
večerem provází Jiří Vaníček,
zpěv M. Holanová
9. 12. 2013 od 18.00 hod.
Křeslo pro Milana Steindlera
večerem provází Jiří Vaníček,
klavír Marcel Javorček
17. 12. 2013 od 18.00 hod.
Vánoční koncert LYRA DA CAMERA
Účinkují: Jitka Navrátilová – cembalo, Johana
Rosická - soprán, Kateřina Chudobová - flétny, Bledar Zajmi – violoncello

VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI V LIDICKÉ GALERII
V sobotu 7. prosince 2013 Vás zveme na dílnu Setkání s panem malířem I. Přijďte si s námi opět
zahrát s barvami. Výtvarná dílna pro děti proběhne pod vedením umělce Ondřeje Malečka.
Poplatek za dílnu je 20,- Kč, pracovní oblečení vhodné.
Vzhledem k omezenému počtu míst rezervujte prosím na: chvapilova@lidice-memorial.cz,
tel. 739 562 267 nebo osobně v recepci LG

6

Zpravodaj OÚ Lidice

prosinec 2013

7

text: Irena Přibylová a Petra Radová
Vážení a milí,
poslední měsíc tohoto roku už je tady a my opět přicházíme s naším programem, který, jak
doufáme, Vás zaujme natolik, že si i Vy v předvánočním shonu najdete čas a některou
z připravovaných akcí navštívíte.
V prosinci se můžete těšit především na Mikulášskou besídku a Předvánoční odpoledne.
Pravidelný program bude probíhat dle rozvrhu až do 20. prosince, poté už si všichni užijeme volné
dny v kruhu našich blízkých a opět se shledáme v lednu 2014.
Na některé akce je nutné se přihlásit - neváhejte a učiňte tak co nejdříve, kapacity jsou omezeny.
Více informací a přihlašovací formuláře najdete na www.mclidicky.cz.

VÝSLEDKY SO UTĚŽE ERA STARO STA RO KU
V srpnu jsme podali přihlášku naší starostky paní Veroniky Kellerové do soutěže Era Starosta roku,
kterou řada z Vás podpořila svým podpisem. Za podporu Vám děkujeme, bohužel, v soutěži dala
porota přednost jiným kandidátům. Přestože naše paní starostka nestála na stupních vítězů, i tak
nás překvapila a potěšila velká vlna solidarity a zájmu ze strany Vás, našich sousedů, a proto
věříme, že vynaložené úsilí nebylo zbytečné, přestože nebylo oceněno vavřínem. Za Vaši účast
a podporu Vám velmi děkujeme!
Podrobné výsledky soutěž se dozvíte na www.nadacevia.cz

MC LIDIČKY DRŽITELEM CERTIFIKÁTU „SPOLEČNOST
PŘÁTELSKÁ RO DINĚ“
Milí sousedé,
naše centrum se stalo hrdým držitelem certifikátu „Společnost přátelská
rodině“. Jedná se o ocenění vycházející ze stejnojmenného projektu Sítě mateřských center, jehož
cílem je motivovat zaměstnavatele k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření
pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců. Důraz je přitom kladen
na rodinu v každé životní fázi, tzn. na všechny generace a jejich potřeby. Sladění práce a rodiny
není problematika týkající se jen mladých rodin, ale také tzv. sendvičové generace, tedy rodin, které
kromě dětí pečují o své rodiče. Motivovat zaměstnavatele k tomu, aby vytvářeli podmínky
pro sladění práce a rodiny, je jednou z priorit Sítě mateřských center, proto si velmi vážíme toho, že
jsme ocenění získali. Více informací o projektu a společnostech, které toto ocenění získaly, se
dozvíte na stránkách www.familyfriendly.cz.
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PROGRAM MC LIDIČKY NA PROSINEC 2013
8. 12. 2013

od 16.00 hod. - Mikulášská besídka v restauraci Lidická Galerie - přijďte
si s dětmi odpočinout od předvánočního shonu a trochu se pobavit.
Pro všechny předem přihlášené děti je nachystané občerstvení. V 16.30
hod. přijde Mikuláš, čert a anděl, od kterých děti za básničku či písničku
získají balíček plný překvapení. V průběhu celé akce si mohou děti
ozdobit vánoční perníček a těšit se na malou dětskou diskotéku. Aby
měl Mikuláš dost balíčků pro všechny děti, je nutné se na akci přihlásit
telefonicky, SMS na tel: 605 806 074, emailem: info@mclidicky.cz nebo
na www.mclidicky.cz a to nejpozději do 3. 12. 2013. Vstupné je 60,- Kč
(v této hodnotě obdrží každé předem přihlášené dítě mikulášský
balíček).

19. 12. 2013

od 17.00 hod. - Předvánoční odpoledne – přijďte si užít odpoledne plné
předvánoční nálady. Budeme zpívat vánoční koledy, nazdobíme si
jablíčko, ze kterého uděláme krásný voňavý vánoční svícínek
a vyzkoušíme si některé vánoční zvyky. Vstupné 30,- Kč.

21. 12. 2013 – 5. 1. 2014 - vánoční prázdniny ☺
Milá Petro a Ireno,
velice si vážím toho, že mohu v obecním Zpravodaji každý měsíc uveřejňovat
další zajímavé programy z činnosti MC Lidičky. Oceňuji, že v počátcích vzniku mateřského centra
jste se na mě obrátily o radu, kterou bych ze svých dlouholetých zkušeností z práce s dětmi mohl
mít. Moc jsem vám sice nepomohl, ale mám radost, že jste se obrátily s navržením LOGA MC
LIDIČKY na moji spolužačku a kamarádku z Makotřas Hanku Popelkovou, která je profesionální
výtvarnicí a pro mne také mnohé nakreslila. V Lidicích je vidět její dovednost ve štítech Veřejné
knihovny Lidice. To ona vše malovala.
Asi by nám nikdo nevěřil, že jsme se spolu vlastně poznali jen prostřednictvím internetu, ale vůbec
jsme se nikdy neviděli. Petra se už ke mně přihlásila v knihovně a podruhé na parkovišti
u autobusové zastávky v obci, protože mě poznala z fotografií, s Irenou jsme se ještě nesetkali.
Milá děvčata, už maminky, jsem si vědom toho, že vaše dobrovolná práce vás mnohdy zmáhá,
protože, kdo nepoznal, jaké to je vytvářet něco pro tzv. „blaho druhých“, tak neví, jak je to někdy
únavné. Dobře víte, když si vyměňujeme e-maily, tak vám stále fandím. Dnes bych se vám chtěl
s něčím osobním svěřit, abyste věděly, že všechna ta náročná a obětavá práce pro děti, se vám
jednou v životě vrátí, protože z malých dětí jednou budou dospěláci. Neznám nic druhého, co by
bylo záslužnější než práce s dětmi.
V červenci letošního roku se k dlouhodobému onemocnění u mě přidalo další. Krvácel jsem při
močení. Od roku 1982 chodím k MUDr. Pavlu Paukovi, bývalému primáři urologického odd.
kladenské nemocnice. Ale byl právě čas dovolených a tak jsem se musel objednat k jinému lékaři.
Bohužel nebyla určena správná diagnóza, a tak jsem se až po dovolených dostal do Urocentra
Kladno, ale ne již k MUDr. Pavlu Paukovi, ale k jeho synu MUDr. Petru Paukovi. Jak překvapivé
bylo naše setkání po mnoha letech, protože Petr se mnou jezdil, jako malý kluk, v zimě na týdenní
lyžařské zájezdy. V roce 1985 jsme byli na Božím Daru v hotelu Praha,
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v roce 1986 v Bedřichově. Pracoval jsem v té době v Domě Pionýrů Kladno (dnes LABYRINT)
připravoval jsem mimo jiné i týdenní pobyty na horách pro děti z Lidic a také s námi jezdily děti
lékařů a zdravotních sester z kladenské urologie. (předpokládám, že se na přiložené fotografii
z Bedřichova 1986 někdo z Lidic pozná).

Petr měl v té době zdravotní problém, bylo třeba po každém vysprchování ho namazat krémem.
A tak jsem o něho pečoval, což vám potvrdí každý, kdo pracoval s dětmi, že tomu tak bývá.
S Petrem byla i jeho mladší sestra Barbora, dnes již také MUDr., která pracuje se svou maminkou
MUDr. Hanou Paukovou na alergologii.
Potom co mi udělal MUDr. Petr Pauk další urologické vyšetření, řekl mi, že bude třeba další
operace. A protože jsem měl již něco v tom čase objednaného, dohodli jsme se, že by další termín
byl: nástup do nemocnice 6. a operace 7. listopadu 2013.
Ve čtvrtek 7. listopadu odpoledne za mnou přišel Petr na pokoj 307 a řekl mi, že mě bude za hodinu
operovat. Když mě na lůžku vezly sestry na operační sál, přiznám se, jestliže jdete po sedmé
pod narkózu, tak určitě nejucháte. Na operačním sále ke mně přistoupila jedna sálová sestra,
typicky oblečená v zeleném obleku s čepicí na hlavě. Podívala se na mě a najednou povídá: „Pane
Fous, nepracoval jste někdy v žilinské škole? Odpovím, že ano, rovných 10 let, ale že když nemám
brýle, tak ji nepoznávám“. Řekla mi, že se tehdy jmenovala Zdeňka Novotná, chodila
ke mně do kroužků Kutílek a Divadélko U Zvonu, a že ráda na mě vzpomíná. Už má 6 letého syna.
Ona mě snad i objala, takže jsem usnul v narkóze jak miminko. Poté co jsem se po operaci probral,
tak další sestra na operačním sále, která zaznamenává životní funkce, se na mě zadívala a povídá
stejný dotaz. „Pane Fous, nepracoval jste někdy v žilinské škole?“ Byla to Ivanka Lážňovská, také
i s bráškou Michalem, navštěvovala již jmenované školní zájmové kroužky.
Když jsem se v příští dny procházel po chodbě, tak zahlédnu další zdravotní sestřičku, která se
na mě usmívala. Okamžitě mi řekla: „Ty mě asi nepoznáváš, ale já jsem z Lidic a bydlím nyní se
svým přítelem v Žilině“. Byla to Katka Hanzlíková z ulice J. Štemberky, dcera Jarky Hanfové. Ona
pracuje na oddělení ortopedie. V Lidicích chodila do knihovny a s dalšími dětmi byla v kroužku
KLUB ÍČKO a podílela se každoročně na přípravách Mikuláše. Aby toho nebylo málo, tak vedoucí
sestrou odd. urologie je Marta Turecká z Hostouně, její dcera Ivana s námi také jezdila na hory.
Milá Petro a Ireno, napsal jsem vám čerstvé zážitky, abyste věřily, že cokoliv nyní děláte pro děti
i jejich rodiče, že se vám to jednou vrátí, nic není marné. Drží vám palce, Zdeněk Fous
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Na této fotografii ze Základní školy v Žilině se mohou poznat také někteří z Lidic. Byli mi pomoci
při pořádání OSADY ZA ŠKOLOU pro děti ze Žiliny, Lhoty a z Ústavu sociální péče Kladno.

O P R A V A G L O R I E T U V P I E T N Í M Ú Z E M Í – foto: Pavel Horešovský
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Z P R Á V Y Z M A T E Ř S K É Š K O L Y L I D I C E (http://www.ms-lidice.cz)

Naše skoro nová kuchyně by nám nebyla příliš platná bez naší úžasné paní kuchařky Lenky.
Každý, kdo prochází okolo, se ptá, co to vaříme, že to stále tak voní. Při našem zářijovém pobytu v
domě pro seniory Oáza, to byla skoro muka pro obyvatele bytů, kteří denně nasávali vůni oběda a
nemohli ochutnat. Naše paní kuchařka, to prostě umí.
Jsme rádi, že paní kuchařku Lenku máme a že naše děti mají zdravé jídlo.
Kladem není jen vůně a chuť, ale především suroviny, ze kterých se vaří. Paní kuchařka stále hledá
a zkouší nové recepty a dodržuje při tom zásady zdravé výživy. A co víc – děti jedí a jídlo jim
chutná. Čočka patří mezi nejoblíbenější jídla a to ji máme skoro pokaždé jinak. Ovoce a zelenina
jsou každodenní součástí jídelníčku. K svačinkám máme nejrůznější druhy pečiva. V rozumné míře
i více zrnné a tmavé pečivo. Mezi nejlepší polévky patří celerová, dýňová, kapustová, polévka
z červené řepy a luštěninová.

MÁME NEJLEPŠÍ RODIČE
Po ukončení prací a zahájení provozu MŠ, nebylo ještě vše tak, jak bychom si představovali a jak
bychom potřebovali. Bylo třeba šroubovat, vrtat, připevňovat, kopat… Po několika marných
pokusech nás učitelek o přitlučení hřebíků a pověšení poliček, jsme se raději odhodlali požádat
o pomoc rodiče. Jen co jsme odeslali email s prosbou, začali se nám hlásit tatínkové, nebo
maminky s tím, že tatínka půjčí. Maminkám patří veliký dík, protože ochotně nabízely své služby
při úklidu v závěru rekonstrukce školky, a když pak zbyla práce už jen pro tatínky, pustily je
do školky, i když doma bylo práce určitě dost.
Největší díky patří:
p. Přibylovi a p. Radovi, kteří přišroubovali, co šlo – žebřiny, stromy, police … p. Přibyl spravil
lavičky v šatně.
p. Šveinarovi, který ze starého lamina vyrobil výbornou kuchyňku
p. Schöttnerovi a p. Vacíkovi, kteří přivrtali tabule, botník a upravili rohožku
p. Vacíkovi, který nám udělal polici do výklenku
p. Filkovi, který úžasně spravil panty ve skříních ve 2.třídě
p. Vaňhovi, který přeházel celý kompost, zryl záhony a vykopal díru na popelnici
p. Chalusovi, který díru vybetonoval
p. Klímovi, který nám spravil kočárky

Zpravodaj OÚ Lidice
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Ten, kdo nemohl přispět prací, pomohl darem – p. Havlík daroval držák na televizi, p. Šprunk nám
zaplatil nový CD přehrávač
Protože se náš rozpočet hodně vyčerpal při dokupování zařízení opravené školky, byli jsme nuceni
letos poprosit i o pomoc při obstarávání výtvarného materiálu a potřebných věcí pro Ušiho. I tady se
ochotně rodiče zapojili:
pí Hebelková přinesla tašku výtvarného materiálu a laminovací folie
pí Šabáková přinesla čtvrtky, papíry, lepidla atd.
pí Schöttnerová papíry do tiskárny a piliny pro Ušiho
pí Novotná přinesla piliny pro Ušiho
pí Filková čtvrtky, lepidla, pastelky atd.
p. Skála přinesl laminovací folie a výtvarné potřeby
Milí rodiče, vaší pomoci si velice vážíme. Moc dobře si uvědomujeme, že ne každá školka má
takové štěstí jako my. Bez vás bychom to nezvládli. Ještě že máme NEJLEPŠÍ RODIČE!
P.S. Díky také patří panu Jaroslavu Kalistovi z Oázy, který věnoval několik dopolední naší
zahradě a okopal stromy, keře, záhon, vyplel bylinky….
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MŠ LIDICE - HASIČI KLADNO
V úterý 12. listopadu jsme navštívili Hasičskou záchrannou stanici na Kladně.
Děti i my jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací, prohlídli jsme si hasičské vybavení,
oblečení, helmy a seznámili jsme se s druhy hasičských aut. Na závěr se děti mohly posadit
za volant a zkusit si, jaké by to bylo tak velké auto řídit.
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Z P R Á V Y Z O Á Z Y text i foto: Libuše Doušová

Dnešní moje povídání je tak trochu soukromá
záležitost. Ale přeci jen, můj vnuk Jirka je
s Oázou spjatý od samého začátku.

Už jako malý nosil babičkám a dědům nákupy.
Nejvíc panu Gustavu Suchanovi a hlavně paní
Ivanovičové.
Později se přidali i mladší bratři Patrik a Stáňa.
Při jakékoliv akci pomáhali, bavili a taky se
hodně vyptávali, jak to všechno v Lidicích bylo.
To jim hodně pomohlo i ve škole.
Jirka pomáhal i panu Zdeňku Fousovi v roce
2003 při stěhování knihovny z Oázy zpět
do nákupního centra.
Tím, že jezdili za mnou do Oázy, tak měli
obrovskou možnost seznámit se s historií obce.
A protože já ráda fotografuji, tak jsem se snažila
i kluky k tomuto koníčku přivést. A myslím, že
se to docela povedlo. Fotografují všichni tři.
Jirka si byl 31.10.2013 převzít cenu za druhé
místo ve fotografické soutěži, kterou vyhlásil
Památník Lidice pod názvem Den pro Lidice.
A tak jsme navštívili Ležáky, kde se ceny
předávaly v programu Ležácké podvečery.
Myslím, že je to zásluha i Oázy, kde místní
pamětnice klukům vyprávěly, jak to tehdy bylo.
Mám z Jirky radost a přeji mu do budoucna, aby
byl stále úspěšný a aby se mu v životě dařilo
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V Í C E Ú Č E L O V É H Ř I Š T Ě V L I D I C Í C H – foto: Pavel Horešovský
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VÝSTAVA ONDŘEJ MALEČEK, MÝTINA ČASU
Lidická galerie – 14. listopad 2013 – 9. únor 2014, otevřeno denně 10.00 – 16.00 hod.

Nálada obrazů Ondřeje Malečka je jako situace,
kterou všichni dobře známe, ale neumíme
pojmenovat, protože ji máme zasutou hluboko
v sobě. Neděle po obědě, kdy ležíme
na pohovce a posloucháme pohádku v rádiu.
Usínáme a někde mezi bděním, polospánkem

a spánkem na nás čeká nálada ani smutná, ani
veselá. Malý, jemný smutek. Melancholie.
(foto z vernisáže)
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V E Ř E J N Á K N I H O V N A L I D I C E – I N F O R M A C E text: Jiří Černý
S radostí všem čtenářům oznamujeme, že jsme dne 23.10. pro naši
Veřejnou knihovnu Lidice převzali nový soubor knih z výměnného
fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Soubor čítá téměř
150 svazků. Velkou část z nich představují knižní novinky vydané v
roce 2013, které byly do fondu SVK zařazeny čerstvě právě v tomto
měsíci, takže čekají na své první čtenáře. (viz ukázku seznamu na
straně 18). Rádi bychom upozornili zejména na řadu nových napínavých detektivek a
thrillerů, stejně jako na vysoký počet rozmanitých knížek pro děti všech věkových kategorií.
Všechny zájemce o kvalitní knihy srdečně zveme. Nové tituly vám rádi osobně představíme.
Knihovna je otevřena každý čtvrtek od 16 do 18 hodin.
O státním svátku 26.12.2013 bude knihovna zavřená.
Těší se na Vás Jirka Černý a Míša Indráková
• Veřejná knihovna Lidice děkuje paní Mgr. Eisnerové z buštěhradské lékárny za dar 3 ks
knížek Příběhy léků od Tomáše Cikrta.
(anotace: Kniha Tomáše Cikrta s názvem
Příběhy léků nabízí mnoho zajímavých informací
o léčivých přípravcích, jejich vzniku a
vlastnostech. Cílem knihy Příběhy léků je nejen
informovat, ale i vzdělávat veřejnost v oblasti
lékové problematiky a přispět tak k
bezpečnějšímu používání léků v České
republice.) Knížka Příběhy léků je rozdělena do
několika částí. Pacienti se dozvědí nejen o tom,
jak se léky vyrábějí a jak působí, ale poznají
třeba i mechanismus nastavování úhrad nebo se
dozvědí, co všechno najdou na receptu od
lékaře. Průvodci brožurkou jsou jim při tom pan
Tubička a paní Tabletková, kteří i
prostřednictvím obrázků vše polopaticky
vysvětlují. "Když to všechno pochopím já, tak to pochopí každý," podotkla ředitelka Koalice pro
zdraví Jana Petrenko."Příručka má být kamínkem do mozaiky bezpečného užívání léků. Má posílit
pacienty v tom, aby se nebáli o lécích hovořit. Ideální totiž je, když si lidé informace vyměňují mezi
sebou," řekl autor publikace Tomáš Cikrt.
• Veřejná knihovna Lidice děkuje panu Pavlu Horešovskému, který do knihovny přivezl další
dvě publikace, které získal při návštěvách památných míst.
1. GENERÁL GOLIÁN A JEHO DOBA ZBORNÍK MÚZEA SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO
POVSTANIA. Materiály z odborného seminára k 100. výročiu narodenia Jána
Goliána – Bánská Bystrica 31. 10. 2006
2. POVĚSTI Z MÍST TAJEMNÝCH I KOUZELNÝCH – Nepomucko, Spálenopoříčsko
a Žinkovsko, Pošumaví, Přešticko, Blovicko, Staroplzenecko a Mirošovsko.
V knize je přiloženo audio CD, které načetl Otakar Brousek starší.
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STŘEDOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V KLADNĚ
GEN. KLAPÁLKA 1641
272 80 KLADNO
DODACÍ LIST VÝMĚNNÉHO SOUBORU Č. 5794
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ODHALENÍ SOCHY UNEARTHED / ODKRYTO VE STOKE-ON-TRENTU
www.lidice-memorial.cz/
V sobotu 26. října byla ve Stoke - on -Trentu,
partnerském městě Lidic ve Velké Británii,
odhalena socha ve veřejném prostoru. Autorky ji
nazvaly Unearthed / Odkryto. Název této sochy,
nebo lépe řečeno památníku připomíná, jak
vznikly vazby mezi Lidicemi a horníky ze
Stoke - on -Trentu.
Projekt byl navržen, aby pomohl připomenout
a šířit příběh o Lidicích mezi lidmi ve městě
Stoke on Trent. Jak autorky zmiňují:
„Je těžké uvěřit, že nám tento příběh vypadl
z naší historické paměti. V důsledku krutosti
spáchané na Lidicích se člen parlamentu
Dr. Barnett Stross rozhodl spojit síly s horníky
z oblasti North Staffordshire a ve městě Stokeon -Trent zahájil kampaň „Lidice Shall Live“. Do
skončení války všichni horníci ze Stoke-onTrentu odevzdávali z každého týdne jednodenní
výplatu na pomoc znovupostavení Lidic. Celkem
vybrali 32 tisíc liber, což v přepočtu na dnešní
peníze činí 1 milion liber (30 milionů Kč).
Protože horníci ze Stoke - on -Trentu ze vzdoru

proti fašismu nedopustili, aby Lidice upadly
v zapomnění, jak Hitler zamýšlel, věříme, že ani
dnes by neměl být příběh zapomenut.“
Památník je nejen uměleckým dílem, ale svoji
myšlenku zakládá na spolupráci jak s místní
komunitou, tak se širokou veřejností. Je totiž
pokryt tisíci kovovými přívěsky s kódy, z nichž
každý náleží jednotlivci, který slíbil, že se
seznámí s příběhem Lidic a poví o něm dalším
dvěma lidem. Do odhalení sochy složilo svůj slib
několik tisíc lidí ze Stoke-on-Trentu a celého
světa.
Socha navíc stojí v těsné blízkosti Victoria Hall
v části Hanley, kde se uskutečnilo zakládající
setkání hnutí Lidice Shall Live, a v sousedství
ulice s názvem Lidice Way.
S projektem se můžete podrobněji seznámit
na stránkách www.unearthed2013.co.uk
Záznam z vernisáže je dostupný na odkazu:
www.youtube.com/watch?v=NY3Uo3EHZ1w
Autor záznamu Martin Kessel
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Na závěr roku 2013 děkujeme za spolupráci všem přispěvovatelům Zpravodaje
OÚ Lidice. I všem, kteří vytištěný Zpravodaj roznášejí po obci do poštovních
schránek. Také pracovníkům tiskárny Agentura 5 spol. s r.o. Praha a hlavně
grafiku Petru Pižlovi.
Velký dík patří i firmě DARVIS KLADNO a jmenovitě techniku Ondřeji
Havlíčkovi, který zajištuje během roku veškeré potřebné opravy počítače. Také
děkujeme Petru Hroníkovi z ČSBS Kladno, který z vlastní iniciativy upravil logo
na titulní stránku Zpravodaje.
Přejeme našim čtenářům vše dobré v novém roce 2014.
Za redakci Zpravodaje, Zdeněk Fous
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