Zpravodaj
Obecního úřadu Lidice
Březen 2013 · číslo 3 · ročník 17 · zdarma

5. února 2013 od 18.00 hod.
Křeslo pro Naďu Konvalinkovou, večerem provázel Robert Tamchyna,
klavír: Martin Fila
foto: Oleg Yavorovsky - www.moonfoto.eu

Vážený pane řediteli.
Děkujeme Vám za nádherný včerejší večer,
prožitý s Vaším vzácným hostem, milou,
vynikající českou herečkou, paní Naďou
Konvalinkovou. Byla úžasná a rovněž
skvělý byl pan moderátor Robert
Tamchyna, ve svých zasvěcených
a přemýšlivých otázkách, které tak výborně
harmonovaly s kouzelným vyprávěním paní
Nadi Konvalinkové. Prožili jsme večer

přeplněný kapkami optimismu, jejím
obrovským temperamentem s jiskrou
a svěžestí. Samotné její vyprávění bylo
hereckým koncertem, navíc obohaceným
přímo současnou ukázkou živého
hereckého vystoupení v komediální, ale
i dramatické roli matky ve vztahu k synovi.
Dozvěděli jsme se o jejím současném
účinkování ve dvanácti různých rolích
v kamenném divadle.
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O její lásce a pomoci opuštěným dětem
předávané s nadací Rozum a cit. Vnímali
jsme vyprávění od dětství, částečně
spjatého s Buštěhradem, (*viz poznámka),
Hostouní a Chrudimí (v blízkosti památných
míst) u svých babiček. O monologu při
zkouškách na DAMU z Manon Lescaut,
Princezně pampelišce i o okouzlení paní
Vlasty Fabiánové jejím bezprostředním
hereckým projevem při rozhovoru.
O angažmá v divadle J. K. Tyla v Plzni v roli
Haničky v Lucerně, Markétce ve Faustovi,
Ofélii v Hamletovi...
O jediné společné roli s manželem
Oldřichem Kaiserem (23 let v manželství),
roli temperamentní v představení „Romeo
a Julie po třiceti letech, kdyby nezemřeli“.
O legráckách stále v soukromí přítomného
Jiřího Lábuse, o přátelství s Květou
Fialovou, i o tom, jak důležité je
nepřipouštět si nemoci a věnovat se kladné
energii a vše negativní zaplašit. O radosti
zahrát si s hereckými ikonami jakými byli
Josef Bek nebo přímo v nádherném filmu
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Adéla ještě nevečeřela si zahrát
s Rudolfem Hrušínským a Milošem
Kopeckým. O bezpočtu rolí televizních
princezen i o tom jak je důležité nežít jen
sám pro sebe. Nádherné vyprávění Nadi
Konvalinkové spojené v projevu s hereckým
uměním, provázela mistrná hudba Martina
Fily z repertoáru světových klasiků typu
Ravela a dalších skladatelů. Častokrát
i během pořadu zazněl potlesk vděčného
obecenstva vyprodaného sálu Lidické
galerie. Děkujeme Vám, pane řediteli
za prožitek.
S úctou Klánovi z Plzně

*Poznámka redakce: Herečka Naďa Konvalinková má své příbuzné i u nás v Lidicích. Jsou to
Krausovi. Rodina zesnulého JUDr. Rudolfa Krause. Telefonicky jsem mluvil s paní Jiřinou
Krausovou z ulice Osady Ležáků, první ředitelkou lidické mateřské školy. Ona mne odkázala
na dceru Alenu Breitkopfovou z ulice Distomonské. Alenka je s paní Naďou v kontaktu.

PŘEHLED KULTURNÍCH PŘEDSTAVENÍ PAMÁTNÍKU LIDICE PŘIPRAVOVANÝCH
V RÁMCI “LIDICKÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ“ – SEZÓNA 2012 – 2013 – BŘEZEN
4. 3. 2013 od 18:00 hod.
Křeslo pro prof. Františka Dvořáka
večerem provází Jan Mikeš,
klavír Marcel Javorček

14. 3. 2013 od 18:00 hod.
Křeslo pro Zdeňka Trošku
večerem provází Jiří Vaníček,
klavír Marcel Javorček

7. 3. 2013 od 18:00 hod.
Křeslo pro Kateřinu Brožovou
večerem provází Jiří Vaníček,
zpívá Kateřina Brožová

21. 3. 2013 od 18:00hod.
Křeslo pro Báru Hrzánovou
večerem provází Robert Tamchyna,
klavír Marcel Javorček
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28. 3. 2013 od 18:00 hod. Koncert Pavlíny Senić a jejích hostů
Účinkují: Pavlína Senić – soprán, Josef Moravec – tenor, Lada Jirásková - klavír
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
Památník Lidice ve spolupráci s NKP – Pietní území Ležáky pořádá
v roce 2013 již 3. ročník fotografické soutěže pro děti a mládež ve věku 9 – 19 let pod názvem
Memento Vitae.
Předmětem soutěže je zachytit současný stav či pocit z památného místa (Ležáky, Lidice, Lety,
Ploština, Javoříčko, Prlov aj.), které je spojeno s nacistickou represí na území České nebo
Slovenské republiky.
Podmínkou účasti je zaslat poštou na kontaktní adresu vyhlašovatele fotografie památného místa
spolu s registračními údaji zde. Fotografie mohou být v libovolném formátu, na kvalitním
fotografickém papíru, jeden autor může zaslat maximálně deset fotografií.
Na obálku uveďte zřetelně „Fotografická soutěž“. Autoři nejlepších prací budou odměněni věcnými
cenami od partnerů soutěže a jejich fotografie budou vystaveny v Památníku Lidice a na dalších
památných místech ČR a SR.
Statut soutěže naleznete zde: http://www.lezaky-memorial.cz/fotoSoutez_cz.aspx
Upozornění: Termín přijímání fotografií do tohoto ročníku soutěže byl prodloužen do 30. 9. 2013.
Těšíme se na vaši účast. Kontaktní adresa: Památník Lidice, Fotografická soutěž,
Tokajická 152, 273 54 Lidice

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ „LIDICE PRO 21. STOLETÍ“ ZAČÍNÁ
1. února odstartovalo 1. kolo vědomostní soutěže „Lidice pro 21.
století“, kterou již osmým rokem vyhlašuje Památník Lidice
ve spolupráci s Filosofickou fakultou UK a ÚSTR Praha. Tato
mezinárodní soutěž je určena pro žáky a studenty od 10 do 19 let
a každoročně se do ní zapojuje přes dva tisíce účastníků.
Možnosti přihlásit se ihned po zahájení (1. 2. v 0:00:00) využila více
než třicítka soutěžících, nejrychlejší z nich byl Václav Kučera
z Gymnázia V. Hlavatého Louny, který získá knižní odměnu
z produkce Památníku Lidice. Lounské gymnázium není v naší
soutěži nováčkem, v minulém ročníku vybojovalo 1. místo v soutěži „O nejaktivnější školu“.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA V OÁZE
Středisko Oáza Lidice zve širokou
veřejnost na tradiční velikonoční
výstavu, která se koná
v pátek 22. března 2013
od 10:00 do 18:00 hodin,
v sobotu 23. března 2013
od 10:00 do 15:00 hodin
v prostorách Oázy.
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JUBILANTI V BŘEZNU
Jaroslava Andělová
17. 3.
81 let
Irena Čtrnáctá
19. 3.
85 let
Jaroslav Eis
20. 3.
88 let
Jaroslava Skleničková 27. 3.
87 let
Vážení jubilanti, přejeme vám vše nejlepší ke krásným narozeninám a hlavně pevné zdraví.
Milada Cábová
František Slavík
Pavla Vampolová

1. 3.
2. 3.
6. 3.

89 let
84 let
81 let

PODĚKOVÁNÍ zaslaná do redakce Zpravodaje OÚ Lidice
• Obecnímu úřadu i zastupitelstvu obce Lidice děkuji za květiny, dárkový balíček a blahopřání
k mým 83. narozeninám.
Stanislav Vyhlídka, OÁZA
• Srdečné poděkování OÚ Lidice za balíček a květiny k našim narozeninám, které nám za OÚ
Lidice předal pan Ramba. Moc děkujeme.
Manželé Řečinských. V Lidicích 10. 2. 2013
• Mnohokrát děkuji OÚ Lidice za dárek a květiny k mým 83. narozeninám, které mi za OÚ
a zastupitelstvo předala paní starostka Veronika Kellerová.
Marta Slavíková
• Děkuji OÚ a zastupitelstvu obce Lidice za blahopřání, květiny a dárkový balíček, který jsem
obdržela k narozeninám.
Jarmila Štorková
• Vážený pane Zdeňku, děkuji za zaslání únorového Zpravodaje z Lidic. Se zájmem jsem, stejně
jako v předchozích obdobích, Zpravodaj přečetla.
Obdivuji, jak je obsahově zajímavý, doplněný pěknými fotografiemi, jakou máte v Lidicích bohatou
kulturní i vzdělávací činnost. Je to vše díky obětavosti občanů Lidic.
Ještě jedenkrát děkuji a Vám i všem pracovníkům knihovny přeji v tomto roce mnoho zdraví,
úspěchů osobních a pracovních.
Ať se vám i nadále daří jako dosud !!!
Zdravím vás všechny co nejsrdečněji.
Vaše věrná čtenářka z Litoměřic,
Hana Borovičková (rodačka z Kladna-Kročehlav)
P.S. Posílám Vám fotografie Lidické ulice v Litoměřicích.
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Z P R Á V Y Z O Á Z Y text i foto: Libuše Doušová - OÁZA Lidice

Tentokrát začnu svoje psaní smutně. Opustila
nás navždy pani Miloslava Dufková. Ještě jí
nebylo ani 65 roků. Byla to veselá kopa.
Bydlela s námi v Oáze několik let. Bohužel, ze
zdravotních důvodů musela do DPS Švermov.
Tam jsme jí často jezdili navštěvovat. Když bylo
v důchoďáku taneční odpoledne a jel se mnou
i nejmladší vnuk, tak tam vytancoval všechny
babky, co tancovat mohly. Zpívalo se, byla

dobrá nálada a bylo veselo. Když jsme odjížděli,
tak ale v koutku duše bylo přeci jen trochu toho
smutku. Museli jsme jí tam nechat a odjet sami.
Protože mi v této době nebylo nijak lehko, dala
jsem se do pletení. Napletla jsem pro Diakonii
v Praze 3 přes 30 párů ponožek, hromadu
čepiček, šálky, bačkůrky i rukavičky. Prý se to
tam dětem hodí. Tak ať si to ve zdraví užijou.

Ž I J Í L I D I C E V K A Ž D É M M Ě S T Ě ? ? ? – Gabriela Havlůjová
za rok 2012 se našlo 83 Lidických ulic
a náměstí. Celkem jich je v ČR 188. Ještě je
tedy 105 před námi! Výherci soutěže za zasílání
ulic budou vylosováni na schůzi OV ČSBS
Kladno v první polovině měsíce března 2013.
Za odměnu třem vylosovaným budou předány
publikace Památníku Lidice. Mějte se hezky
a těším se na další úlovky! Letos už to musíme
zvládnout všechno.
• Na fotografii v obci Třebestovice okres
Nymburk je Kateřina Hládková
(vnučka lidického dítěte Emílie Chválové)
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zapsala: Martina Toulcová

Na 16. veřejném zasedání zastupitelstva obce Lidice konaném dne 18. 2. 2013 bylo přijato toto
usnesení:
1.
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
2.

Zastupitelstvo obce schválilo:
program zasedání
rozpočet na rok 2013
pokyny pro zpracování návrhu územního plánu, uvedené v příloze č.1 tohoto usnesení,
které se týkají dokumentace konceptu ÚP Lidic ze srpna 2012, v souladu s § 6 odst. 5
písmeno b) a § 49 odst. 3 stavebního zákona.
smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Lidice a společností RWE GasNet s.r.o.
žádost Svazu Skautů a Skautek o příspěvek na činnost ve výši 5.000,- Kč
žádost českého svazu rybářů Lidice o příspěvek na činnost ve výši 15.000,- Kč
žádost TJ sokola Lidice o příspěvek na turnaj ve výši 5.127,- Kč k výročí za loňský rok
žádost Mysliveckého sdružení Orel Lidice o.s. o příspěvek na činnost ve výši 15.000,- Kč
žádost paní Štrougalové o prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

a) informaci pořizovatele k dokumentům uvedeným v přílohách tohoto usnesení vyhodnocení
veřejného projednání konceptu územního plánu Lidic
(dále také jen „ÚP Lidic“) konaného dne 8. října 2012, uvedené v Příloze č. 5:
odůvodnění pokynů pro zpracování návrhu ÚP Lidic, uvedené v příloze č. 2;
záznam o průběhu veřejného projednání konceptu ÚP Lidic konaného dne 8. října 2012, uvedený
v příloze č. 4.
b) zdůvodnění pořizovatele, proč nebyl předložen koncept územního plánu Lidic ve více
variantách, ale pouze invariantní řešení s tzv.“nulovou variantou“.
c) prohlášení pořizovatele vysvětlující absenci stanoviska Krajského úřadu Středočeského
kraje, odboru regionálního rozvoje, ke konceptu územního plánu Lidic podle § 48 odst.
5 zákona č.183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění platném k 31. prosinci 2012 (dále jen „stavební zákon“), uvedené v příloze č. 3.
d) cenovou nabídku firmy Artory s.r.o.
e) žádost paní Hotové na pronájem části pozemku, parcelní číslo 434/1
3.

Zastupitelstvo obce uložilo starostce:

a)

zabezpečit zpracování návrhu územního plánu Lidic v souladu se schválenými pokyny
pro zpracování návrhu ÚP Lidic ve dvou vyhotovení;

b)

předat dokument „Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu Lidic - Doklady
o pořizování a schválení“ po jednom vyhotovení obci Lidice a dále výkonnému
pořizovateli, PRISVICH, s.r.o., a projektantovi návrhu ÚP Lidic, Ing. arch. Zdeňku
Gottfriedovi.
zpracovat registrační list územního plánu Lidic za etapu „KONCEPT“ a podat
Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, návrh na vložení
jeho dat do evidence územně plánovací činnosti.

c)
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Zastupitelstvo obce pověřilo:
a) starostku obce podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Lidice
a společností RWE GasNet s.r.o.
b) starostku obce zveřejněním návrhu na pronájem části pozemku, parcelní číslo
434/1 na úřední desce
Zastupitelstvo obce souhlasilo:
a) se závěry pořizovatele tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 5 usnesení
„Vyhodnocení projednávání konceptu řešení územního plánu Lidic“;
b) s invariantním řešením konceptu územního plánu Lidic
Zastupitelstvo obce zamítlo:
a) žádost Svazu tělelesně postižených na jejich činnost
Tomáš Skála místostarosta obce

Veronika Kellerová starostka obce

• V pondělí 4. února 2013 po 14.00 hodině mi zavolal kamarád Bohouš z Lidic. Měl na mě dotaz,
jestli si pamatuji na „LIDICKÝ OKRUH“. Odpovědět jsem, že ano. Ale na podrobější informace už si
nevzpomínám. Domnívám se, že první závody se mohly jet někdy v roce 1954-55. Trasa závodu
vedla z Lidic, zátáčkou u hřbitova do Buštěhradu k vodojemu po silnici zvané „betonka“
ke křižovatce u autobusové zastávky v Lidicích. Také si ještě vzpomínám, že jiná trasa závodu
vedla z Lidic po „betonce“ na Vypich, z Vypichu kolem buštěhradského hřbitova k zastávce
autobusu. DEPO bylo v místech, kde je dnes SILO zemědělského podniku. V motorkách byl mezi
závodníky František Šťastný a v závodních automobilech Zdeněk Trejbal. Na internetu jsem našel
jedinou informaci:
„LIDICKÝ OKRUH: Program mistrovství ČSR automobilů a závod
motocyklů - Lidice 6. VII. 1958. Start ve 14. 00 hodin.“
• Vážení čtenáři, chtěli bychom Vás požádat, kdo si budete pamatovat více, nebo máte nějaké
fotografie, plakáty či podobné upomínky, zdali byste nás mohli informovat a to na adresu: Bohumil
Straka, 10. června 1942, čp. 50, mobil: 723 940 198 nebo na e.mail redakce Zpravodaje:
knihovna.lidice@seznam.cz
(text připravil: Zdeněk Fous, ilustrační fotografie z internetu)
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PŘEHLED ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V BUŠTĚHRADĚ
(převzato se souhlasem paní Dagmary Novotné, odpovědné koorninátorky BUŠTĚHRADSKÉHO
ZPRAVODAJE – informačního bulletinu města Buštěhrad.
*Některé údaje doplněny redakcí Zpravodaje OÚ Lidice)
ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
MUDr. Karel Jeřábek
Buštěhrad, Hřebečská 677
tel. 312 250 677

Ordinace Hřebeč
Pondělí 9.30 - 11.30
Středa 8.00 - 9.30
Pátek
9.00 - 10.30

Ordinační hodiny

ZUBNÍ ORDINACE
Buštěhrad, Kladenská 728
tel. 312 250 676
Ordinace č. 1
MUDr. Kateřina Veverová
Ordinace č. 2
MDDr. Martina Šípkovská
Ordinace č. 3
MDDr. Erika Pivodová

Pondělí 11.00 - 17.00
Úterý
7.00 - 12.30
Středa
7.00 - 13.00
Čtvrtek 11.00 - 18.00
Pátek
7.00 - 12.30
ORDINACE PRO DĚTI A DOROST
MUDr. Pavel Skála
Buštěhrad, Kladenská 433
Hřebeč, Kladeská 371
tel. 312 250 829 - Buštěhrad
tel. 312 253 465 - Hřebeč

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.30 - 12.00
7.30 - 12.00
7.30 - 12.30
7.30 - 12.00
7.30 - 12.30

13.00 - 17.00
13.00 - 15.30
13.00 - 16.00

Akutní případy ošetřujeme
Od 7.30 - 9.00

Ordinační hodiny
Ordinace Buštěhrad
Pondělí 13.00 - 17.30
Úterý
8.00 - 9.00 odběry krve
9.00 - 11.30 poradna
12.00 - 14.00 ordinace pro nemocné
Středa 10.00 - 11.30
Čtvrtek 11.00 - 12.30 kojenecká poradna
12.30 - 14.00
Pátek 12.00 - 14.00 ordinace pro nemocné

LÉKÁRNA
PharmDr. Milan Eisner
Buštěhrad, Hřebečská 677
tel. 312 250 144
Pondělí
8.00 - 16.30
Úterý
8.00 -12.00
Středa
8.00 - 12.00
Čtvrtek
8.00 -16.30
Pátek
8.00 -12.00

GYNEKOLOGICKÁ ORDINACE MUDr. JANA ROTHA
byla přestěhovaná do Kladna, Dělnická 255, tel. 312 660 440

• UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE. Máte-li zájem o pravidelné zasílání informací
z oficiálních webových stránek obce Lidice, je možné se přihlásit přímo
webmasterovi panu Bohumilu Kučerovi na adresu: bohumilkucera@seznam.cz.
Svůj email označte předmětem „NOVINKY LIDICE“
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Vážení a milí,
také se už těšíte na jaro? My ano, proto jsme
do programu na březen zařadili dvě jarně
zaměřené akce, na které se již nyní můžete
začít těšit.
Měsíc březen bude plný akcí určených jak
dětem, tak i dospělým. V rámci pravidelného
programu stále probíhá výtvarné řádění,
zpívánky, cvičení dětí s rodiči i bez rodičů
a nově jsme zahájili výuku jazykových kurzů
pro dospělé. Kromě toho se mohou děti těšit
na Odpoledne s mašinkami (které je určeno
především dětem od 2 – 6 let), dospělí na další
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z besed, tentokrát zaměřenou na dětskou
výživu, nastávající rodiče a rodiče malých
miminek se mohou přihlásit na minikurz
Polohování miminek a v závěru měsíce přijdou
na řadu již zmiňované jarně a velikonočně
laděné akce – Jarní a velikonoční výtvarná dílna
pro dospělé a stále oblíbenější Předvelikonoční
hraní spojené s hledáním vajíček pro děti.
Účast na některých akcích je opět podmíněna
Vaším přihlášením, proto neváhejte a přihlaste
se co nejdříve, počet volných míst je omezen.
Potřebné informace i přihlašovací formuláře
najdete na www.mclidicky.cz.

Zpravodaj OÚ Lidice
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PROGRAM MC LIDIČKY NA BŘEZEN 2013
4. 3. 2013

4. 3. 2013

5. 3. 2013
10. 3. 2013

12. 3. 2013
19. 3. 2013
21. 3. 2013

23. 3. 2013

25. 3. 2013

26. 3. 2013

od 9.30 hod. – první návštěva školky v rámci programu „ Příprava
na školku“. Pokud se chcete tohoto programu zúčastnit, přihlaste se
na www.mclidicky.cz, kde najdete příslušný formulář. Sraz účastníků
programu v 9.30 hod. před MŠ. (více informací viz. další příspěvek)
od 16.00 hod. – Odpoledne s mašinkami – přijďte si užít další tematické
odpoledne, tentokrát zaměřené na vláčky a mašinky. Budeme zpívat
o mašinkách, malovat a zdobit velkou mašinku, číst pohádku o vláčku
motoráčku a pojedeme „jako“ na výlet. Nezapomeňte batůžky a svačinu.
Vstupné 30,- Kč.
výtvarné řádění – budeme vyrábět zvířátka z moosgummi
od 14.00 hod. – minikurz Polohování a manipulace s miminky - dle Evy
Kiedroň. Bližší informace a přihlašovací formulář naleznete
na www.mclidicky.cz. Chcete-li se kurzu zúčastnit, přihlaste se do 6. 3.
2013. Cena kurzu je 370,- Kč.
zpívánky
výtvarné řádění – budeme vyrábět velikonočního kohouta, kterého
nazdobíme zmizíkovací technikou
od 10.45 hod. – beseda na téma „Dětská výživa“. Přijďte si popovídat
na téma výživy pro děti, dozvědět se něco nového a podělit se s ostatními
o své zkušenosti. Mimo jiné se dozvíte, proč je správná zdravá strava
u dětí tak důležitá nebo jaké jsou novinky v oblasti výživy pro děti. Vstup
zdarma, děti si mohou v průběhu besedy hrát v herničce.
od 14.00 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 30 Kč pro nečleny a 20 Kč pro členy MC.
V případě Vašeho zájmu je nutná rezervace nejpozději do 10. 3. 2013,
on-line registrační formulář je k dispozici na www.mclidicky.cz.
od 16.00 hod. - Předvelikonoční hraní - můžete se těšit na odpoledne plné
soutěží a malování velikonočních vajec zakončené hledáním vajíček.
Vstupné 30 Kč. Bližší informace o akci a přihlašovací formulář najdete na
www.mclidicky.cz. Rezervace na akci je nutná nejpozději do 21. 3. 2013.
zpívánky
text i foto: Irena Přibylová

PŘÍPRAVA NA ŠKOLKU
Vážení rodiče,
i letos bychom rádi touto cestou oslovili
především ty z Vás, kteří se chystáte ve školním
roce 2013/2014 umístit své dítě do MŠ
v Lidicích a pozvali Vás a Vaše dítě
do programu „Příprava na školku“

Tento program zahrnuje pravidelné návštěvy
dětí s rodiči v mateřské školce u nás v Lidicích,
seznámení se s chodem školky nebo třeba
setkání rodičů s paní ředitelkou MŠ
v mateřském centru,

Zpravodaj OÚ Lidice
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kde se dozvíte například o současných
problémech adaptace, co dělat abyste Vy i Vaše
dítě zvládli nástup do školky v co největší
pohodě a mnoho dalších užitečných informací.
Návštěvy školky budou probíhat pravidelně vždy
každé první pondělí v měsíci od 9.30 hod. První
návštěva se uskuteční 4. března 2013 - tento
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den bude zároveň i dnem otevřených dveří
v MŠ v Lidicích. Pokud se chcete programu
zúčastnit, přihlaste se na www.mclidicky.cz, kde
najdete příslušný formulář. V případě dotazů,
nám napište na email: info@mclidicky.cz nebo
volejte na tel: 605 806 074.
Tým MC Lidičky a tým MŠ Lidice

„FOTONÁVŠTĚVA“ V MATEŘSKÉ ŠKOLE LIDICE

Zpravodaj OÚ Lidice
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AKCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ - ŠKOLNÍ ROK 2012/13 - www.zsbustehrad.cz/druzina

NÁVŠTĚVA LIDICKÉ GALERIE V LIDICÍCH – 19.2.2013
text i foto: Anna Holeyšovská vedoucí vychovatelka – ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad

Dnešní pochmurné počasí doprovázelo skupinu
dětí, která se vydala za poznáním do celoročně
otevřené galerie moderního umění. Lidická
sbírka byla založena díky Siru Barnettu
Strossovi v šedesátých letech minulého století
a soustřeďuje stovky výtvarných děl
20. a 21. století od umělců z mnoha zemí světa.
Projekt "Čtyři malá zastavení" pak seznamuje
velice poutavou a hravou formou děti od pěti
do patnácti let nejen s vystavenými uměleckými
díly. O tom všem se nedočkavé děti přesvědčily
okamžitě po vstupu do reprezentativní haly
galerie, kde se jich okamžitě ujala paní
průvodkyně Hana Chmelíková. O umění s nimi
pak trpělivě hovořila přímo u vystavených
kreseb, maleb, koláží, grafik, fotografií, soch
i dalších, neobvyklých exponátů. Povzbuzovala

je při bádání a odpovídala na časté a všetečné
otázky. Druhá část návštěvy se odehrávala
ve výtvarné dílně, kde na základě dojmů
z viděného, vytvářely děti vlastní kresby
a dokonce projektovaly stavbu originální,
soukromé galerie. Radostnou a tvůrčí atmosféru
ohrožoval pouze čas, který plynul při zajímavé
činnosti velice rychle. Proto si někteří malí autoři
odnášeli své práce k dokončení do družiny
a další domů. S jinými se budeme zcela určitě
k dnešní nosné návštěvě vracet po celý týden
a snažit se při tom o nenásilný rozvoj jejich
výtvarných představ i fantazie.
Další fotografie k návštěvě v Lidické galerii
najdete také ve fotogalerii školní družiny:
www.zsbustehrad.cz/druzina/fotogalerie/
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P E J S K A Ř I Z K L A D E N S K A P O Z O R ! ! ! www.obec-lidice.cz/
Hlídejte si své psí miláčky, v okolí řádí člověk
s úmysly zabíjet či zraňovat psy...
Zveřejňujeme varování, tak jak se k nám
dostalo...
V Buštěhradě a na okolních polích někdo
odhazuje návnady, které jsou buď otrávené
a nebo je v nich hřebík - jsou to kousky ryb.
Už zemřela jedna fenka a dva psi v posledním
týdnu (únor 2013). Je možný, že to bude
i jinde,... toto jsme nasbírali na poli
u Buštěhradu - viz foto!

VEŘEJNÁ KNIHOVNA LIDICE – PODĚKOVÁNÍ text: Zdeněk Fous
Veřejná knihovna děkuje, jménem svých čtenářů, paní Jitce Machačkové – vedoucí pošty
v Lidicích, za krásnou knihu, kterou nám věnovala. (Viz foto obálky knihy i anotaci).
Autor knihy POUTNÍK OKOUZELENÝ RODNOU ZEMÍ Václav
Větvička má v rodinném archivu pradědečkův Wanderbuch,
vandrovní knížku řeznického tovaryše. Ten nevadroval nikterak
daleko – v podstatě jen po vlastech českých. Po rodné zemi.
I Václav Větvička se na takové cesty vydával, když připravoval
nedělní ranní pořady Českého rozhlasu 2, stanice Praha. Aby je
mohl sestavit, musel procestovat kdejaký kout. Ne najednou,
po kouskách. Tak jak bylo třeba. Od krajiny Lemúzů a Lučanů
na západě, od hory Růžáku a Českého Švýcarska na severu
po jihočeskou krajinu u říčky stropné – až po nejvýchodnější kouty
v Luhačovicích a v Lašsku. Však za ty poslední lašské cesty byl
tamními povýšen do stavu kuférkářského a zahrnut mezi tzv.
Lachy-kuférkáře. Nevynechal ani střední Čechy, pražské Zápraží i pražské potoky. Na první pohled
to tak nevypadá – ale je jich rovná stovka.
Inspirací mu byla oblíbená trasa cestovních kanceláří, zvaná Zámky na Loiře. Proč se ale trmácet
do daleka, když si můžete dopřát něco podobného, navíc originálního: Zámky na Mrlině. Všichni
jsou plni exotiky, ale o to, co jim leží za humny, dbají pramálo.
Tato „poutnická knížka“ tedy budiž podobnou inspirací k poznání rozmanitých koutů rodné země.
Kniha je nabitá krátkými příběhy popisujícími nejrůznější místa naší republiky, jejich zajímavosti,
charakteristiky, stejně jako nejrůznější spisovatelovy zážitky.
Svojí „poutnickou“ knížkou prokázal pan Václav Větvička obrovské znalosti nejen rodné vlasti, ale
i svoje vlastní celkové lidské hodnoty.
• Václav Větvička, český botanik, popularizátor vědy a autor odborných a populárně
vědeckých prací, řadu let působil jako ředitel Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty
UK v Praze. Je vedoucím zámeckého parku ve Štiříně.
Známý je z rozhlasových a televizních pořadů.
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PŘEDÁVÁNÍ CEN MEZINÁRODNÍ DĚTSKÉ VÝTVARNÉ VÝSTAVY - LIDICE 2012
MONGOLSKO, ZÚ ULANBÁTAR
Dne 28. ledna 2013 předala velvyslankyně Ivana Grollová čestná uznání oceněným mongolským
dětem
Předání diplomů se uskutečnilo ve škole Gan Zam Secondary School No. 20 v Ulánbátaru
při příležitosti zahájení technologické olympiády dětí z Ulánbátaru.
Ve 40. ročníku této výtvarné soutěže bylo zaregistrováno celkem 26.064 prací dětí ze 67 zemí
světa, ze kterých vybrala odborná porota přes 1.400 nejlepších výtvarných děl.
Všechny oceněné práce byly vystaveny v Lidické galerii. Z Mongolska byli oceněni dva žáci –
Erdenebulgan Erdenechimeg a Tsolmon Bold."
Tomáš Vacek

SINGAPUR, ZÚ JAKARTA
Dne 30. 1. 2013 byly slavnostně předány diplomy a medaile oceněným singapurským dětem
ze školy Si Ling Secondary School v Singapuru.
Ocenění předal velvyslanec ČR v Indonézii pan Tomáš Smetánka a honorární konzul HK Singapore
pan Kwee Liong Seen.
Akce se účastnili také zástupci tisku.
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PŘEDÁVÁNÍ CEN MDVV - LIDICE 2012
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ČÍNA, GK HONG KONG

Dne 20. 1. 2013 předal generální konzul Jaroslav Kantůrek spolu s ministrem školství Hongkongu
SAR (Secretary for Education) Eddie Ng Hak-kim, kurátorkou Mezinárodní dětské výtvarné výstavy
(MDVV) Lidice a ředitelkou Lidické galerie Ivonou Kasalickou a předsedou poroty (MDVV) Lidice
2012 Josefem Zedníkem 15 medailí Lidická růže a 32 čestných uznání žákům 12 hongkongských
uměleckých škol, jejichž výtvarné práce na téma „Divadlo - loutka - pohádka na počest 100. výročí
narození Jiřího Trnky“ byly oceněny ve 40. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy (MDVV)
Lidice 2012.
Slavnostní předání cen se mimořádně uskutečnilo až v lednu, aby mohli být předání cen jubilejního
ročníku přítomni i paní Kasalická a pan Zedník, kteří se v Hongkongu zúčastnili jako porotci soutěže
International Children Painting Competition in Hong Kong 2012 (organizováno Promotion of Young
Artists Foundation, kterou založila výtvarná škola Simply Art). Vzhledem ke každoročnímu nárůstu
oceněných dětí v MDVV Lidice v Hongkongu se předávání z kapacitních důvodů již nemohlo
uskutečnit v prostorách GK, proto jsme akci ve spolupráci se Simply Art uspořádali v nákupním
centru East Point City. Předávání cen se tak mohlo zúčastnit 200 hostů, mimo oceněných dětí,
rodičů a učitelů byla přítomna i média (mezi nimi i redaktorka Českého rozhlasu v Asii, Kateřina
Procházková). Pro běžné návštěvníky obchodního centra byla přístupná výstava oceněných prací
a na velkoplošné obrazovce byl promítán dokument o MDVV a další propagační filmy o České
republice.
(zdroj „Předávání cen MDVV Lidice 2012“: http://www.mdvv-lidice.cz/)

V Ý T V A R N É D Í L N Y V L I D I C K É G A L E R I I - www.lidice-memorial.cz
Zveme Vás na sobotní dílnu pro děti, která se
koná 23. března 2013 pod názvem
Loučení se zimou. Děti se dozví, kdo je to
Morana a o lidových obyčejích, vytvoří jejich
záznamy i figuru Morany různými výtvarnými
technikami.
Dílna probíhá od 14.00 do 16.00 hod v Lidické
galerii, poplatek za dílnu je 20,- Kč.
Pracovní oblečení vhodné.
Vzhledem k omezenému počtu míst rezervujte
prosím na: borova@lidice-memorial.cz, tel.
Marie Borová 312 253 063, 739 562 267.
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ZAHÁJENÍ ŠACHOVÉ SIMULTÁNKY V LIDICÍCH
SE ZÚČASTNÍ I VLADIMÍR REMEK
• Památník Lidice ve spolupráci
s POJIŠŤOVNOU VZP, a.s. připravil
pod záštitou mistra světa Anatolije Karpova
3. ročník „Lidické simultánky“ pro mladé
šachisty.
• Turnaj se uskuteční 2. března 2013
od 11.00 hodin v 1. patře Lidické galerie.
• Pořadatelé zajistili účast mezinárodního
velmistra Davida Navary (ELO 2710), který se
utká s nadějnými šachisty
na 20 šachovnicích, navíc po boku
Anatolije Karpova.
• Je již potvrzeno, že k šachovnicím usedne proti mladým hráčům i bývalý mistr světa
Anatolij Karpov, který turnaji poskytl trvalou záštitu a zúčastnil se osobně i předchozích ročníků
Lidické simultánky.
K dnešnímu dni je soupiska 20 mladých hráčů kompletně naplněna včetně náhradníků. K nejlepším
soupeřům A. Karpova a D. Navary budou určitě patřit Jan Macháň (ELO 2122) a Lukáš Václavíček
(ELO 2012).
• Obdobně jako v předešlém roce přijede do Lidic na zahájení turnaje europoslanec a zatím jediný
náš kosmonaut Vladimír Remek.
• Bližší informace k šachovému turnaji lze nalézt na:
www.lidice-memorial.cz/curently_cz.aspx?idAkce=205&idMista=%;
www.lidice-memorial.cz/curently_cz.aspx?idAkce=143&idMista=%
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L Í D I C E R O B I N S O N V L I D I C Í C H - 8. část
vyprávění na pokračování připravuje: Zdeněk Fous, foto: Lusa Baoni Qian, Ivan Zelenka
• od samého příletu z Buenos Aires do Lidic nám Lídice Robinson povídala, že až bude mít dva dni
volna, nebude nikde zpívat, že by ráda navštívila v Praze českou přítelkyni Noru, se kterou se
poznala ve městě Quito v Ekvádoru. Ona je prý v sedmém měsíci rizikového těhotenství. Nakonec
se z Prahy vyklubalo město Čáslav, kam odjela paní Nora za rodiči a svou lékařkou. Moje sestra
Miloslava Kachlíková okamžitě zorganizovala cestu autem, protože Lídice Robinson se chtěla vydat
na cestu vlakem. Naši modrou Fabii řídil Ivan Zelenka a tlumočení z češtiny do angličtiny se během
cesty ujala Číňanka ze Šanghaje Lusa Baoni Qian, jinak studentka grafické školy v Praze.
• v úterý dopoledne 12. června 2012 se Ivan, Miluška, Lusa a Lídice vydali na cestu z Lidic
do Čáslavi. Setkání dvou kamarádek bylo srdečné až horoucí. Paní Nora v Ekvádoru pracovala
jeden rok. Je výtvarnice, navrhuje obálky nových knih. A protože vím, že je dobré připravit si pro
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čtenáře nějakou zajímavost, nechal jsem si
k pokračování článku o Čáslavi ještě jednu
volnou stránku. Když jsem se dozvěděl
od Lídice, že její přítelkyně nyní bydlí v Čáslavi,
zajásal jsem, protože v tomto městě jsem se
učil od roku 1961-1964 automechanikem
a bydlel jsem na internátě ČSAO Čáslav. Prožil
jsem zde tři krásné roky svého mládí a mohu
tudíž říci, že jsem znal město, „jako své boty“.
Poté co jsem se dovolal na paní Noru, tak jsem
byl velmi zvědavý na rozhovor. Lídice vedle mě
seděla tiše a jen mě pozorovala. Když se ozvala
paní Nora, tak jsem jí vysvětlil, kde jsem získal
její číslo mobilu a na důkaz všeho jsem jí předal
Lídici. Nato jsme si s paní Norou povídali sami,
byla udivena, že to znám v Čáslavi. Řekl jsem jí,
kde jsem bydlel na internátě. Ona mi řekla, že
budu vědět, kde nyní přebývá, protože přes
křižovatku U Tří svatých jsem určitě chodil velmi
často. Zeptal jsem se jí na adresu. Řekla mi, že
je to Formanova ulice. Za mě se tato ulice
jmenovala Josefa Spudila, významného
stavitele. Ulice vede k nádraží, tudy jsme chodili
s učni často do dílen podniku ČSAO. V krásné
zahradě za křižovatkou stála rodinná vila
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režiséra Miloše Formana. Měl jsem v internátě
vychovatelku Věru Kleinerovou a ta si s malým
Milošem hrávala, bydlela ve stejné ulici. Zeptal
jsem se na příjmení paní Nory. Sdělila mi
Procházková - Formanová. Myslel jsem si, že
jsem se přeslechl, když mi opakuje ještě ulici,
ale ona mi řekla. Mám dvě příjmení, Formanová
je po rodičích a to znamená, že jsem neteří
Miloše Formana a on je mým strýcem.

5. září 2008. Ulice v Čáslavi dostala jméno po rodičích Miloše Formana. Jedna z ulic v Čáslavi
nese od pátku jméno Formanova. Město ji tak přejmenovalo na počest rodičů režiséra Miloše
Formana, Anny a Rudolfa, kteří během druhé světové války zahynuli v koncentračních táborech.

Na závěr to nejhezčí. V úterý 7. srpna 2012 jsem dostal od paní Nory tento e.mail:
„Pane Zdeňku, dobrý den z Čáslavi! Tak, jak jsem slíbila, hlásím, že mám syna Matouše!
Mějte se krásně, moc zdravím, Nora“.
(pokračování příště)
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KNIHOVNA LIDICE A JEJÍ KNIHOVNÍCI - vzpomínky na pokračování - 11. část
připravuje: Zdeněk Fous, (fotografie z archivu knihovny - autor)
• po rekonstrukci a znovuotevření knihovny 12. srpna 2004 na „staroNOVÉM“ místě, (ulice
Tokajická 163, Lidice) se návštěvnost čtenářů zvýšila.
• Marek Veselý napsal tehdy do Zpravodaje výstižný článek. Viz ukázku: „Knihovna v „NOVÉM“.
Pan Kovářík by měl radost. Naše knihovna byla otevřena ve čtvrtek 12. srpna 2004 a to hned
dvakrát - mezi 9.00 a 10.00 hodinou dopoledne a potom klasicky od 16.00 do 18.00 hodin. Přijďte
se i Vy podívat, co všechno naše lidická knihovna nabízí - půjčování knížek (zrovna přišlo více jak
300 knížek z výměnného fondu Středočeské vědecké knihovny Kladno), veřejný internet i další
služby (laminování, kroužková vazba).
Knihovník pan Josef Kovářík, abychom se vrátili zpátky na začátek textu, by dnes měl tedy radost
už dvojnásobnou. Zaprvé knihovna už 5 let funguje, takže se na ni úplně nezapomnělo a zadruhé
se vrátila do svých původních prostor.
• podívejte se na několik fotografií z té doby.
• foto č. 1 - paní Karolína Chalupecká, byla nejdříve narozenou čtenářkou. Bylo jí více jak 90 let.
• foto č. 2 - Ing. Čestmír Sklenička a paní učitelka Libuše Müllerová.
• foto č. 3 - Mareček Mika. Jeho maminka Vlaďka přišla do knihovny s nápadem, vytvořit koutek
pro malé děti. Donesla mnoho hraček i potřeby na kreslení, takže si maminky malých
dětí mohly v klidu vybírat své knížky.
• foto č. 4 - do naší knihovny jezdili na kolech i čtenáři z vedlejší obce Hřebeč.
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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: Zdeněk Fous
Oznamujeme, že i v březnu 2013 bude knihovna otevřena vždy ve ČTVRTEK od 16.00 do 18.00
hodin.
Všechny čtenáře do knihovny srdečně zveme. V nabídce máme opravdu hodně knih mnoha
žánrů. Nejen nejnovější nabídku Vám rádi představíme, určitě si vyberete.
Těší se na Vás Jirka Černý a Míša Indráková

zve v rámci cyklu
"SETKÁVÁNÍ S KNIHOVNOU"
čtenáře knihovny i širokou veřejnost
na:

„KAMČATKA 2012“
Kdy: středa 13. března 2013 od 17:30 hod.
Kde: Středisko Oáza Lidice, Josefa Stříbrného 162
Povídání a promítání Ondřeje Dědiny o cestě do kamčatské divočiny.
„Za jeden měsíc jsme stihli postavit přistávací plošinu pro helikoptéry, ujít 180 km
neprůchozím terénem, vidět nespočetně medvědů, chytit pár lososů a obstojně
se naučit rusky…“
Vstup volný. Prostory budou přístupné od 17:15.
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