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Dostali jste své prvomájové políbení pod rozkvetlým stromem?
Pokud ne tak to můžete ještě dohnat,
v Lidicích nám nyní všechno krásně kvete 
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M ilí a mi l é!
K v ě t en je tady a jak jeho název
n a p o vídá, všude, kam se člověk
p o d í v á, to kvete. Sluníčko už nám
k r á s n ě hřeje a č lověka láká být
v í c e venku než doma. Popřípadě
už přemýšl í , ka m v y r a z it na
d o v o l enou, tak to není problém,
u ž v t omto čísle najdete pozvánku
a ž n a d al eko u Mor a v u, k de je a le
s t e jn ě b áj ečn ě, ja k o k de k oliv
v c i z ině. Ba, možná i lépe. (Mají
t a m t otiž rejnoky, ale o tom více
v L i dickém turistovi). Jako již
dr uh ý ro k b u d e t e nt o mě s íc v e
z n a m ení Májové zábavy, takže se velmi t ě š í m , a ž s e t a m s v á m i
po t k á m a p o řád n ě s i dupne me od podla hy.
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka

PODĚKOVÁNÍ zaslaná do redakce Lidického zpravodaje
• Děkujeme za krásnou oslavu narozenin, především Verče a Tomášovi, kteří nám přišli předat
dárek a květiny k našemu životnímu jubileu. Velmi nás potěšila i návštěva Libuše Součkové a Jany
Hanzlíkové za Svaz bojovníků za svobodu. Děkujeme!
Věra Čepelová a Milada Cábová

JUBILANTI v měsíci květnu
Jaroslava Mikolášková

7.5.

87 let

Jaroslav Smutný

11.5.

81 let

Květuše Muláková

24.5.

84 let

Hana Bušková

26.5.

75 let

Vážení jubilanti, přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
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Zápis č. 6/ 2015 z veřejného zasedání OZ Lidice konaného dne
13. 04. 2015 v 16,45 hodin v zasedací místnosti OÚ Lidice
Přítomni: T. Skála, Ing. Monika Vaňhová, B. Kučera, M. Ramba, V. Kellerová
Omluveni: M. Klapalová, H. Kohoutová
Ověřovatelé: Ing. Monika Vaňhová, M. Ramba
Zapsala: Martina Toulcová
Zasedání zahájila starostka obce v 16,45 hodin, přečetla a doplnila program. Pan B. Kučera se
dostavil na veřejné zasedání v 16:49 hod. OZ souhlasí s programem.
Program zasedání:
1.	Projednání podání žádosti o dotaci z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje z dotačního fondu Středočeský Povodňový fond na akci „Oprava hráze rybníka“.
2. Různé: a)	žádost o prodloužení nájemní smlouvy – pronájem nebytových prostor v objektu OÚ
Lidice a žádost o pronájem přilehajících nebytových prostor v objektu OÚ Lidice
		
b) žádost o schválení účetní závěrky za rok 2014 MŠ Lidice
Ad1/ Projednání podání žádosti o dotaci z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje z dotačního fondu Středočeský Povodňový fond na akci „Oprava hráze rybníka“.
Starostka obce informovala OZ o možnosti podání žádosti o dotaci z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje z dotačního fondu Středočeský Povodňový fond na akci
„Oprava hráze rybníka“. OZ tento návrh projednalo, schválilo a pověřilo starostku obce podáním
žádosti o dotaci z Programu 2015 po poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje z dotačního fondu Středočeský povodňový fond na akci „Oprava hráze rybníka“.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0

Zdržel: 0

Ad2a/ Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – pronájem nebytových prostor v objektu OÚ Lidice
a žádost o pronájem přilehajících nebytových prostor v objektu OÚ Lidice. Starostka obce předložila OZ žádost Mateřského centra Lidičky, o.s., o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu OÚ Lidice a žádost o pronájem přilehajících nebytových prostor v objektu
OÚ Lidice. OZ tyto žádosti projednalo, schválilo a pověřilo starostku obce podpisem smluv.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0

Zdržel: 0

Ad2a/ Žádost o schválení účetní závěrky za rok 2014 MŠ Lidice. Starostka obce předložila OZ
žádost MŠ Lidice o schválení účetní záverky za rok 2014. OZ uzávěrku projednalo a schválilo.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Konec v 17,00 hod.

Zdržel: 0
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Usnesení zastupitelstva obce Lidice č. 6/2015
Na 6. veřejném zasedání zastupitelstva obce Lidice konaném dne 13. 04. 2015 bylo přijato toto
usnesení:
1. Zastupitelstvo schválilo
a) program OZ
b)	podání žádosti o dotaci z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
z dotačního fondu Středočeský Povodňový fond na akci „Oprava hráze rybníka“
c)	žádost MC Lidičky, o.s. o prodloužení nájemní smlouvy – pronájem nebytových prostor v objektu
OÚ Lidice a žádost o pronájem přilehajících nebytových prostor v objektu OÚ Lidice
d) účetní závěrku MŠ Lidice za rok 2014
2. Zastupitelstvo obce pověřilo:
a)	starostku obce podáním žádosti o dotaci z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje z dotačního fondu Středočeský Povodňový fond na akci „Oprava hráze
rybníka“
b)	starostku obce podpisem smluv mezi obcí Lidice a Mateřským centrem Lidičky, o.s. na prodloužení nájemní smlouvy – pronájem nebytových prostor v objektu OÚ Lidice a pronájem přilehajících nebytových prostor v objektu OÚ Lidice
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Naše velká autobusová výhra

Jak již víte, podařilo se zajistit něco, co by nás před
rokem ani ve snech nenapadlo – autobusy A22 zajíždí
do obce. Všechny! Páni!
I já jsem tuto úžasnou novinku již vyzkoušela a je to
vážně paráda, když vystoupíte v centru obce a domů
to pak máte jenom kousek. A nyní již prostor pro naše
občany.
Vážená paní starostko,
chtěla bych Vám touto cestou veřejně poděkovat nejen jménem svým, ale i mnoha dalších občanů Lidic
za to, že jste dokázala vyjednat, aby nám začal do obce konečně pravidelně zajíždět každý spoj autobusové linky č. A22 ČSAD Kladno. Jsme si vědomi toho, že k této, námi několik desítek let vyhlížené změně,
došlo právě nyní díky Vaší ochotě naslouchat podnětům a potřebám občanů a díky Vašemu velkému
a neúnavnému osobnímu nasazení, které jste prokázala při četných a náročných jednáních s dopravcem,
Krajským úřadem atd. Velmi si toho vážíme. Opět jste prokázala, že jste člověk na svém místě a že se
neustále snažíte občanům Lidic život v obci zkvalitnit, zpříjemnit a ulehčit.
Mnoho úspěchů ve Vaší další práci pro obec Vám přeje Alena Breitkopfová

Naše vážená a milá starostko Veroniko!
Děkujeme Ti za skvělou dlouhodobou práci a neutuchající snahu i neúnavné osobní nasazení, s jakým
se Ti podařilo docílit toho, že do středu naší obce zajíždí pravidelné autobusové spojení po celý (tý)den
– linka A22!
Řada z nás na tuto chvíli čekala léta a velmi nás těší, že náš sen se stal skutečností – právě teď v naší
vzkvétající obci Lidice!
Vážíme si toho, spojení v mnoha směrech ulehčí nám i našim rodinám život a jsme za to vděční.
Děkujeme z celého srdce!
Jirka Černý, A. Zelenková, M. Kachlíková, A. Breitkopfová,
Aleš Kachlík, Ivan Zelenka, G. Zelenková, H. Zelenková

Milá Veroniko,
dlouho mi nikdo neudělal takovou radost, jako Tvoje dvě řádky + jízdní řád autobusu A22 se zastávkami
v naší milé obci. Napřed jsem si řekla, že Ti upeču husu, ale to jsem zavrhla, protože bych asi z OÚ vyletěla i s pekáčem. Jsi krásná a štíhlá – a zcela jistě nechceš dopadnout jako já, babka s nepřehlédnutelnou
nadváhou. Ale poděkovat Ti musím! A to ze srdce – a nadšeně! DÍK!
Děkuju Ti především za to, že už nejsem nucena funět (v zimě, v mrazu, za vedra, v dešti...) na
opuštěnou zastávku daleko v polích a riskovat přitom vždy (ve dne, v noci) při přebíhání frekventované
silnice zbytek svého života. Poděkovat Ti chci také za to, že jsi mi ušetřila nemalé peníze za taxi směr
Praha a zpět (vláčím věčně štosy knížek, fotek, papírů...a trvale spěchám!) Za to, že si díky nové zastávce
kousek od domu můžu pozvat na návštěvu kamarády (i oni stárnou, mají neduhy a nadváhu...a nechce
se jim trmácet se za mnou lán světa).
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Pohodlný autobus mi konečně staví takřka před barákem! Alelujá! Můžu nejen dál v klidu pracovat,
ale můžu si vyrazit dokonce do bijáku, do divadla, do hospody ...kamkoliv. A vrátit se můžu flamendrákem
třeba o půlnoci beze strachu, že by mě snad někdo praštil paličkou při temné a daleké cestě houštinou
směrem k domovu.
Jaké to štěstí v jednadvacátém století se na mně usmálo!? V Lidicích uprostřed obce staví autobus!
Jsem přesvědčena o tom, že ses o tuto službu občanům zasloužila. Možná, ale to se domýšlím, přispělo i to, že jsi nejen šikovná, chytrá a pracovitá, ale že jsi k tomu všemu také fešanda. Takže Verunko,
zatím žádná husa, ale ode mně dík a upřímná PUSA!
Slávka Kopecká, spisovatelka v penzi

P.S. 1 Verunko, nebudeš tomu možná věřit, ale vedle nadšených ohlasů hlavně sousedek v naší ulici,
především pak těch, které nemají vlastní auto, se mi donesly i ohlasy opačné: že u nás v Lidicích ale: už
„nebude ten klid, co bejval“! Nic si z toho nedělej. Ještě se nenarodil člověk ten, aby se zalíbil lidem všem!
P.S. 2 Kdyby se Ti snad ještě povedlo pohnout zabedněnými hlavami těch všech machrů od řízení
našich silnic a dálnic tak, abychom my, lidičtí občané, měli alespoň jeden civilizovaný přechod do Buštěhradu, neváhala bych ani vteřinu: tu husu bych Ti upekla!

Jaké bylo běsnění nacistů
Text: Lukáš Kňazovický/EuroZprávy.cz

Ačkoliv od ukončení největšího válečného konfliktu v dějinách uplynulo již sedm dekád, na některých
místech České republiky nelze na nacistické řádění zapomenout. Své o tom ví starostka obce Lidice,
které byly během druhé světové války vypáleny. V rozhovoru prozradila, jak se na tragédii dnes vzpomíná,
a jaké příběhy prožívali tehdejší obyvatelé.
Co pro vás znamená konec druhé světové války?
Obrovský, úlevný pocit a štěstí, že už nacistické běsnění a hrůzy skončily a lidé mohli začít svobodně žít.
Máte informace o tom, jaká panovala atmosféra v okolních obcích po ukončení války? Na jednu
stranu se tu zřejmě mísí radost z konce válečného konfliktu, na druhou stranu hrůzná tragédie...
Vzhledem k mému věku tyto informace znám pouze z vyprávění příbuzných a také od mé babičky, která
se v tuto dobu vracela z Německa, z pochodu smrti. Na místě starých Lidicích šuměl lán obilí a nad hromadným hrobem lidických mužů sovětští vojáci vztyčili hrubě opracovaný dřevěný kříž s trnovou korunou.
V okolních obcích probíhaly velké oslavy a štěstí lidí bylo nezměrné, o to více, že prožili bezprostředně
hrůzy roku 1942, viděli hořet Lidice a nikdo nevěděl, zda neskončí podobně jako jejich příbuzní a přátelé
z Lidic.
Jak se na nacistický masakr dnes v Lidicích vzpomíná?
Smutný osud naší vesnice je součástí našich životů a také je to naše minulost, se kterou musíme
žít. Moje babička Ladislava Muselová pocházela ze starých Lidic a nacistický masakr přežila jediná z rodiny. Tatínka a bratra nacisté zastřelili a maminka zemřela v plynu v Osvětimi. Já jsem se
v nově vybudovaných Lidicích narodila a prožila jsem zde moc krásné dětství a mládí. Samozřejmě,
že jsem se o osud Lidic zajímala a vyptávala, ale moje babička o prožitých hrůzách velmi nerada
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vyprávěla, na rozdíl od jiných lidických pamětnic. Dokonce i dnes, když se potkáme s posledními
přeživšími ze starých Lidic, tak se pokaždé náš rozhovor stočí na život ve starých Lidicích, na
osudnou noc z 9. na 10. června 1942, na ráno, kdy postavili 173 mužů od 15 let před popravčí četu
a bez soudu jim vzali život, na poslední pocity našich tatínků, dědečků, strýců. Na selekci lidických
dětí – na ty, které byly vhodné k poněmčení nebo nikoliv, a na tragický osud 82 z nich a jak pro ně
těch 14 dnů bez rodičů, jídla, ošacení před zplynováním v polském Chelmu muselo být těžké, na
nepředstavitelné útrapy žen v koncentračním táboře, žen, kterým nacisté slíbili, že se tam potkají
se svými dětmi, které většina z nich již nikdy nespatřila.
To jsou velmi smutné příběhy. Nemáte nějaký se šťastným koncem, který i přes to všechno utrpení
skončil dobře?
Ano, i přes smutné události, které potkaly naši vesnici, se s vámi podělím o jeden příběh, který psala sama
láska. V současné době už žijí pouze tři lidické ženy a jedna z nich měla těsně před svatbou s mladíkem
z blízkého Buštěhradu. Svatba se samozřejmě neuskutečnila a nevěsta místo u oltáře, skončila v koncentračním táboře. A ženich, i když nevěděl, zda se jeho milá vrátí či nikoliv a přesto vydržel čekat až do konce
války a sňatek uzavřeli hned po jejím návratu a brzo se jim narodil chlapec a poté i děvčátko.
Současné Lidice stojí zhruba 300 metrů od těch původních. Co se Vám honí hlavou, když procházíte místy, kde byly zavražděny stovky nevinných lidí?
Místo původních Lidic, nyní pietní území, je kousek od mého domova, od současných Lidic. Přiznávám
se, že tam velmi ráda chodím, především po ránu, kdy je tam ticho a mohu si v klidu přemítat, velmi často
myslím na své příbuzné a jejich smutný osud, ale také na obyčejný život v Lidicích, jak vypadaly, co kde
stálo. Možná je to i tím, že jsem znala ještě hodně lidických žen, které říkaly, že jdou domů, domů do
starých Lidic. Pokaždé, když jsem s mou babičkou šla pietním územím, také ona na místě, kde stál jejich
dům, povídala: „Tak a teď vrzly vrátka.“ Jedině, kde je mi moc smutno, je u sousoší 82 zavražděných
lidických dětí od Marie Uchytilové. Na jednom setkání Mikroregionu Údolí Lidického potoka se starosty
okolních obcí nás starostka obce Hřebeč zvala na velkou oslavu výročí 730 let založení obce. Bylo mi to
líto, my v roce 2017 budeme slavit pouze 70 let položení základního kamene v nových Lidicích.
Snažím se nalézt alespoň jedno pozitivum, ale moc mi to nejde.
Nevím, zda se dá najít něco pozitivního, ale mám jeden svůj osobní názor, možná že je ovlivněn mým
krásným dětstvím v Lidicích, ale já jsem měla vždy dojem, že ty ženy, které se vrátily z koncentračního
tábora, uměly i přes všechno zlo a ztráty, které je postihly, žít a být veselé. Často vzpomínáme s kamarádkami, jak s námi hrály různé hry (na honěnou, vybíjenou atd.) a to i přes svůj pozdní věk i zdravotní
problémy. A další pozitivum vidím v tom, že nové Lidice se staly oblíbeným místem k uzavírání sňatků jak
v minulosti, tak i v současnosti a tím se naplňuje ono známé heslo „Lidice budou žít“. Tento slogan vznikl
v Anglii, ve městě Stoke on Trent, v roce 1942 a byl to začátek obrovské mezinárodní lidské solidarity
s malou obcí uprostřed Evropy, kdy se obyčejní občané, v těžkých válečných dobách, skládali na znovuvybudování Lidic a vybrali v přepočtu na dnešní dobu miliónové částky.
Chystáte nějaké akce k 70. výročí ukončení druhé světové války?
V Památníku Lidice jsou nainstalované aktuální výstavy Muži a válka, Synagogy v plamenech a samozřejmě 13. 6. se v Lidicích koná pietní akt, jako vzpomínka na lidické oběti.
K Vaší obci neodmyslitelně patří i Památník Lidice. Co v něm mohou návštěvníci nalézt?
V současné době se o pietní území velice pečlivě stará Památník Lidice, který je jednou z příspěvkových
organizací MK ČR. V prostorách Muzea Památníku Lidice, si mohou návštěvníci prohlédnout stálou expo-
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zici věnovanou osudu Lidic a jejich obyvatel, maketu starých Lidic a v Lidické Galerii je možno shlédnout
Lidickou sbírku výtvarného umění, kde jsou vystavena darovaná díla umělců z 29 zemí a 30. 5. bude jako
každoročně otevřena Mezinárodní dětská výtvarná soutěž, která je jednou z největších dětských výtvarných soutěží na světě a letošní téma zní Světlo.
Teď trochu odbočím, ale ke druhé světové válce a zejména poválečnému období patří i propaganda, se kterou se setkáváme prakticky dodnes. Jaké v ní vidíte největší nebezpečí?
Nebezpečí v dobře vedené propagandě spatřuji v ovlivnění velkého počtu lidí, především těch, kteří nevidí
její důsledky a bohužel v nevědomosti nebo v nezájmu o dané téma se nechají ovlivnit a přispívají k legitimizaci špatných ba i tragických rozhodnutí. Příklad Goebblesova propaganda uvrhla vzdělaný německý
národ do válečné mašinérie a ještě mu do poslední chvíle lidé tleskali a věřili a myslím si, že podobné
manipulace jsme svědky i nyní.
Koho si z období druhé světové války vážíte nejvíce?
Vážím si všech lidí, kteří bez ztráty morálních hodnot přežili druhou světovou válku, a nejvíce obdivuji ty,
kteří dokázali přežít život v strašlivých podmínkách koncentračních táborů a jejich osobní odvahy pomáhat druhým i za cenu nasazení vlastního života.
Jaký je podle Vás nejvýznamnější odkaz druhé světové války?
Podle mě je to odkaz statečných lidí ochotných bojovat proti zlu a nenechat se jím převálcovat a především nedopustit další světový válečný konflikt.
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O kamarádech ve zbrani
Text a foto: Antonín Nešpor

V článku s názvem „Prvních deset minut sólo
za kniplem Tigra Moth T-1024“ jsem zmínil ve
trojici mužů odcházejících do ilegality také Václava Študenta z Hostivice.
Ten rovněž dostál svému uplatnění jako pilot 311. bombardovací perutě. Společně s Josefem Horákem se sešli v jedné osádce, když
oba pilotovali bombardovací letadla Oxford. To
bylo počátkem prosince 1941.
Přátelé byli už od vyřazení z vojenské akaNa svatební fotografii nevěsty Winifred Mary New
demie. Jejich přátelství se prohloubilo ještě
s
ženichem
Josefem Horákem ve Strattonu v hrabství
před odchodem do ilegality, docházením do
Wiltshire z 6. prosince 1941, je zachycen vpravo stojící
společného zaměstnání v Nejvyšším cenovém
Václav Študent.
úřadu v Praze.
V Británii se pak Václav Študent s Josefem Horákem stýkali i mimo vojenskou službu.
Osud ale jejich přátelství nepřál. Jejich cesty se bohužel po třičtvrtě roce navždy rozešly.

Jedna z mála vzácných momentek zachycuje
Václava Študenta uprostřed skupinky
československých pilotů při leteckém výcviku
v kurzu č. 69 na podzim roku 1941

Václav Študent byl pohřben 23. října 1942
v československém oddělení vojenského hřbitova v Brookwoodu, hrabství Surrey, hrob č. 3.

Na smuteční lafetě v den pohřbu jsou
pod vlajkami umístěny rakve letců.

Dne 18. října 1942 letěl Václav Študent, jako cestující s částí své osádky z domovského letiště Talbenny
do Londýna, kde měl podat hlášení o útoku na ponorku
z 27. září. Těsně před přistáním na letišti Norholt u Londýna se letoun Wellington KX – T, T 2564 u Uxbridge
zřítil a po dopadu na zem shořel. V jeho troskách zahynulo kromě Václava Študenta dalších 13 československých letců, kteří letěli do Londýna, aby převzali
vyznamenání z rukou prezidenta Dr. Edvarda Beneše.
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Za lafetou smuteční průvod kamarádů ve zbrani
nesoucí jejich vyznamenání.

Jan Bláha, F/Sgt, 787458, * 22/02/09, Karlovy Vary
František Bulis, P/O, 787513, * 22/09/16, Hrochův Týnec, Chrudim
Antonín Bunzl, P/O, 787818, * 16/09/19, Úpice, Náchod
Josef Čech, Sgt, 787498, * 07/01/11, Praha
František Doležal, F/Sgt, 787452, * 25/01/14, Litomyšl, Svitavy
Bedřich Gissübel, P/O, 787830, * 12/02/10, Rasochy, Kolín
Viliam Götzlinger, Sgt, 787915, * 02/09/11, Ivanovice na Hané, Vyškov
Václav Haůka, F/Lt, 787373, * 07/11/19, Sokolnice, Brno-venkov
Jaroslav Jebáček, P/O, 788051, * 06/11/20, Jinačovice, Brno-venkov
František Paclík, Cpl, 787773,* 11/04/16, Vídeň, Rakousko
Vladimír Rájecký, Sgt, 788193, * 05/07/20, Pančevo, Jugoslávie
František Stoklásek, F/Sgt, 787216, * 30/10/13, Jihlava
Václav Študent, F/Lt, 82640, * 25/11/17, Praha Hostivice
Josef Švec, F/Sgt, 788152, * 28/06/06, Chrast u Chrudimi

Jim patří čest a nehasnoucí vzpomínka!

Staňme se policisty
Michaela Klapalová
Je naším společným zájmem zajistit, co nejpříznivější bezpečnostní situaci a prostředí k životu nejen v naší
obci, ale v celém Středočeském kraji, jeho městech a obcích.
Právě díky tomu se nejen na naši obec obrátil ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Plk. JUDr.
Václav Kučera: „Stejně jako Vás, oslovuji více než tisíc sto Vašich kolegů, starostů Středočeských měst a obcí, s žádostí
o spolupráci při obsazování služebních míst policistů, kterých je v rámci našeho ředitelství stále více než sto volných.“
Z jeho vlastních zkušeností má policejní ředitel ověřeno, že tím nejefektivnějším způsobem pro stabilizaci
počtu policistů je obsazování volných míst novými policisty z místa jejich budoucího působení. Tito lidé tak
působí pozitivně na bezpečnost i v době mimo službu.
„Stejně tak i občané k nim mají větší důvěru, neboť je spojuje společný cíl,“ říká Kučera. Obrací se proto
na všechny s žádostí o pomoc při hledání nových zájemců o práci u Policie České republiky ve Vašem okolí,
popřípadě o sdílení informací o stále probíhajícím náboru policistů pro Středočeský kraj. Konkrétní informace
najdete na webové adrese: www.policie.cz/nabor.
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text: Irena Přibylová a Petra Radová

konečně jsme se dočkali opravdového jara a s ním i slunečních paprsků, rozkvetlých stromů a kytiček
a možnosti být zase venku téměř celé dny. Na květen, nejkrásnější měsíc v roce, jsme pro Vás nachystali
pestrý program, stačí si jen vybrat!
Hned na začátku měsíce mají opět naši nejmenší možnost vyrazit i s rodiči na návštěvu mateřské školy – jedná se již v pořadí o třetí návštěvu MŠ v tomto roce. Dále zveme naše členy, příznivce i všechny
ostatní na Členskou schůzi. V rámci kampaně Křídla a kořeny naší rodiny, pod záštitou Sítě mateřských
center, o. s., uspořádáme v polovině května den otevřených dveří v našem mateřském centru. Přijďte
se k nám podívat a zjistit o nás více informací! V druhé polovině května zveme všechny dospělé na Májovou zábavu do restaurace Galerie Lidice.
A protože Zpravodaj vychází až v polovině měsíce, máme pro Vás ještě pozvánky na dvě červnové
akce. Hned první červnový den mohou děti se svými rodiči naposledy v tomto školním roce navštívit
v rámci programu „Příprava na školku“ místní mateřskou školu a o prvním červnovém víkendu si Vás
jménem všech pořadatelů dovolujeme pozvat na již tradiční dětský den.
Určitě na některou z výše uvedených akcí přijďte, zábava zaručena 

Program MC Lidičky na KVĚTEN 2015
4. 5. 2015	od 9:30 hod. – třetí návštěva MŠ v rámci programu „Příprava na školku“. Sraz účastníků
programu je v 9:30 hod. v MŠ.
14. 5. 2015 	od 17:00 hod. – Členská schůze v prostorách MC Lidičky – chcete se stát členem mateřského centra Lidičky, o. s. nebo Vás jen zajímá, co se u nás děje? Přijďte na členskou schůzi
MC. Seznámíme Vás se Závěrečnou zprávou centra za rok 2014, dozvíte se výsledky hospodaření centra za uplynulý rok a seznámíte se i s našimi plány na rok 2015. Budeme velmi
rádi za jakékoli Vaše podněty.
15. 5. 2015 	od 9:30 – 12:00 hod. – Den otevřených dveří v Mateřském centru Lidičky
	Tento den budou dveře mateřského centra otevřeny všem, kteří se zajímají o informace z oblasti činnosti MC či o konkrétní informace k našemu programu. Naše dveře budou otevřeny
i Vám, kteří byste se jen rádi podívali, jak to u nás vypadá. V případě zájmu se můžete se
svými dětmi zúčastnit některé z aktivit, které jsme pro Vás připravili – cvičení, výtvarné aktivity nebo si jen můžete přijít pohrát do naší herničky. Velmi rádi uvítáme i ty z Vás, kteří by
nám rádi s naší činností pomohli. Malé občerstvení zajištěno. Vstup ZDARMA.
Využijte této možnosti a přijďte se k nám podívat a zjistit víc!
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23. 5. 2015	od 19:00 hod. – Májová zábava v restauraci Galerie Lidice. Přijďte se seznámit, zatančit si a pobavit se. K tanci a poslechu hraje kapela PREMIUM BAND. Také pro Vás
připravujeme bohatou tombolu. Vstupné 60,- Kč. Předprodej vstupenek od 11. 5. 2015
v kanceláři OÚ Lidice. Kapacita míst je omezená, proto se zakoupením vstupenky
zbytečně neotálejte.
1. 6. 2015	od 9:30 hod. – čtvrtá (poslední) návštěva MŠ v rámci programu „Příprava na školku“.
Sraz účastníků programu je v 9:30 hod. v MŠ.
6. 6. 2015	od 9:00 hod. – Den dětí – ve spolupráci s Obecním zastupitelstvem obce Lidice a TJ Sokolem Lidice opět pořádáme akci ke dni dětí. Naše centrum bude připravovat zábavné disciplíny pro malé děti a těšit se můžete i na stánek s domácími dobrotami. Pokud byste se rádi
výrobou něčeho dobrého zapojili a podpořili tak činnost Lidiček, zavolejte (605 806 074) nebo
nám napište (info@mclidicky.cz).

Májová zábava
Obecní zastupitelstvo obce Lidice a Mateřské centrum Lidičky zve
všechny spoluobčany 23. května 2015 od 19:00 hod. do Restaurace
Galerie Lidice na Májovou zábavu. K tanci a poslechu hraje PREMIUM BAND a pro pobavení připravujeme bohatou tombolu. Vstupné
činí 60Kč. Předprodej vstupenek bude zahájen 11. 5. 2015 v kanceláři
Obecního úřadu v Lidicích. Kapacita míst je vzhledem k prostorovým
možnostem omezená, proto se zakoupením vstupenky zbytečně neotálejte.
Přijďte se seznámit, zatančit si a pobavit se!

Dětský den v Lidicích
Obecní zastupitelstvo obce Lidice, TJ Sokol Lidice a Mateřské centrum Lidičky zvou
všechny děti a jejich rodiče na již tradiční
Dětský den, který se bude konat 6. června
2015 od 9:00 hod. na fotbalovém hřišti v Lidicích. Přijďte se pobavit a užít si
spoustu legrace. Pro děti je připraveno mnoho soutěžních a sportovních disciplín i sladkých a věcných odměn. MC Lidičky opět
připravuje stánek s dobrotami, tedy jakékoliv pečené dobroty a speciality z kuchyní
ochotných maminek, babiček či tetiček jsou
vítány (podrobnosti na čísle: 605 806 074
nebo na mailu: info@mclidicky.cz).
Pozvánku s programem obdržíte do Vašich poštovních schránek.
Přijďte, těšíme se na Vás!
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Tragédie se stala pár dní před svobodou
Text a foto: Michaela Klapalová

Do osvobození východní Moravy zbývalo již jen několik dnů. Místo oslav ale na několika místech v regionu tekly slzy. Běsnění okupantů, jehož oběťmi byli především pasekářské osady dodnes vzbuzuje hrůzu
a odpor. Od události letos uplyne již 70 let.
Po porážce při povstání na Slovensku se do moravského kraje dostala partyzánská brigáda Jana Žižky,
která zde od podzimu roku 1944 aktivně působila. Partyzáni se tak velmi často začali objevovat ve Vizovických vrších. Pomoc hledali kde se dalo, především u zdejších pasekářských osad a vesniček, a tak
se do jejich podpory zapojilo poměrně velké množství lidí. Čím více se blížil konec války, tím více lidí se
přidávalo. Do skupiny se dostali i dva konfidenti, kteří po získání informací uprchli a vše ohlásili na gestapu. Zlínské gestapo ve spolupráci s protipartyzánskou skupinou Josef podniklo krutou akci k potlačení
partyzánského hnutí – 3. dubna Juříčkův mlýn v obci Leskovec, 19. dubna Ploština, 23. dubna Prlov,
2. května Vařákovy Paseky.
Všude v těchto osadách vzplály plameny a umírali nevinní lidé. Do konce války již přitom zbývalo jen
několik dnů.
Stejně tak, jako v Lidicích, i na místech těchto tragédií se pravidelně konají pietní vzpomínky. Jinak
tomu nebylo ani letos. V příštím vydání Lidického Zpravodaje vám přineseme reportáž hned ze dvou.
Co se stalo před 70 lety?
3. dubna 1945/ Juříčkův mlýn, obec Leskovec
Nejvyšší obec přinesla rodina mlynáře Juříčka. Právě v jejich mlýně bylo středisko partyzánů. Bunkr byl
umístěn pod obytným stavením, ale sloužil také jako lazaret pro partyzány. V noci z 2. na 3. dubna1945
začaly oddíly SS obkličovat mlýn a zahájily na usedlost palbu. Poté vojáci vnikli do domu a násilím odvlekli
ven celou mlynářovu rodinu – rodiče, devatenáctiletého syna Jana, šestnáctiletou Františku a čtrnáctiletou Marii. Partyzáni se i poté odmítli vzdát a zahájili palbu. Tři z nich v boji zahynuli, dvěma se podařilo
zachránit. Němci zastřelili hospodáře s manželkou i obě dcery a jejich těla hodili do plamenů hořící usedlosti, kterou mezitím zapálili. Syn volil raději dobrovolnou smrt v dýmu hořícího bunkru.
19. dubna 1945/ Ploština
V této pasekářské osadě žilo několik desítek lidí. Byla stejně jako ostatní vypálena za přechovávání a podporu partyzánů německými okupanty. V plamenech zde našlo smrt
24 obyvatel, někteří z nich byli upáleni za živa. Smutnou
bilanci tragédie doplňují ještě tři popravení lidé a jeden
umučený. Na památku obětí tragédie zde byla zbudována
a v roce 1947 vysvěcena kaple Panny Marie Bolestné.
Tato tragédie se stala námětem téměř autobiografické
knihy Ladislava Mňačka „Smrt si říká Engelchen“ a také
možným celoživotním traumatem autora, který na Ploštině
u partyzánů působil.
23. duben 1945/ Prlov
Od brzkých ranních hodin byl Prlov obklíčen nacistickou jednotkou a členy gestapa. Obyvatelé Prlova byli
donuceni shromáždit se v hostinci Antonína Ondráška, kde byli vyslýcháni a usvědčováni ze spolupráce
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s partyzány. Po krutých výsleších byla vyčleněna skupina obyvatel, jež byli označeni za jejich spolupracovníky. Ti byli donuceni projít vesnicí ke svým domovům. Nacisté domy zapálili a nešťastníci byli hnáni
na smrt do hořících stavení. Ten den zde bylo 15 lidí upáleno. Nacistické běsnění na sklonku války vzalo
život celkem 23 obyvatelům Prlova.
2. května 1945/ Vařákovy Paseky – Lačnov
Na samém konci války se zde strhla přestřelka mezi partyzány a německými vojáky. Msta ustupujících
okupantů na sebe nenechala čekat. Na pasekách vzplálo osm chalup. Další dvě zůstaly zachovány jen
díky tomu, že byly ukryty v mlze. Celkem 16 pasekářů hnali členové zvláštního komanda SS do Valašské
Polanky. Smrt nakonec stihla tři muže a jednu ženu – všichni byli převezeni do Hošťálkové a popraveni.
V té době již byla oblast kolem Vařákových Pasek osvobozena.

Muzea a expozice vypálených osad

Expozice na Ploštině: Expozice, věnovaná historii protifašistického odboje ve zlínském okrese, je umístěna v jednom z domků, které byly na Ploštině postaveny pro pozůstalé v letech 1946 – 1947. Prostřednictvím velkého množství dobových dokumentů a fotografií se snaží tuto problematiku postihnout co nejúplněji. Část expozice je věnována perzekuci civilního obyvatelstva, zahraničnímu odboji východnímu
i západnímu, a také nacistickým věznicím, koncentračním táborům a obětem rasové perzekuce. Závěr
expozice tvoří informace o osvobozovacích bojích v okrese. Národní kulturní památník Ploština je otevřen
od května do října denně mimo pondělí. Více na www.muzeum-zlin.cz.
Pamětní síň Juříčkův mlýn: Pamětní síň, připomínající
události, je umístěna v dochovaných podzemních prostorách někdejšího objektu Juříčkova mlýna. Návštěva je
možná jen po dohodě s obecním úřadem Leskovec. Více
na 571 446 330.
Pietní místnost Prlov: Expozice věnovaná konci druhé
světové války a hlavně prlovské tragédii z dubna 1945.
Místnost je přístupná po celý rok, k dispozici je i průvodce.
Nahlásit se je ale nutné tři dny předem na telefonním čísle
605 362 877. Jsou zde například exponáty zbraní a výstroje jak partyzánů, tak i německých vojáků.
Vařákovy Paseky: Na místě osady, která definitivně
zanikla v 50. letech, dnes stojí pomník s pamětní deskou. Nejen s historií tohoto místa se lze seznámit i prostřednictvím Naučné stezky Vařákovy Paseky. Začíná
u vlakového nádraží v Horní Lidči a končí v Lidečku. Na
naučné stezce je celkem 15 zastavení.
Díky úsilí několika místních akčních skupin vznikl
zajímavý projekt s názvem Život a historie vypálených
obcí v ČR aneb Znáte nás? Zahrnoval exkurze školáků po vypálených osadách. Jejich úkolem bylo naslouchat a o historických událostech z vlastního pohledu napsat. Z jejich prací vznikla ve spolupráci
s Historickým ústavem Akademie věd ČR souborná publikace a letáky k jednotlivým místům – Ležáky,
Český Malín, Zákřov, Ploština, Prlov, Vařákovy Paseky a Javoříčko. Všechny materiály jsou k dispozici
k volnému stažení, například na internetové adrese: www.mashornolidecska.cz a www.hornolidecsko.cz.
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Generál Gastro aneb reportáže od plotny
Text: Michaela Klapalová
Milí a milé,
tento náhodou objevený recept se stal mou stálicí a naším oblíbeným mlsáním, které máme
spjaté s mistrovstvím světa v ledním hokeji. Vždy si ho děláme právě v tomto období. A není
divu – pokrm je to totiž také mistrovský. Miluju tu nakyslou chuť, která se zde snoubí s cukrem,
ale jenom tak lehce, hravě, aby nám jen naznačil, že tam je a přece není. Mňam!

Rebarborový krambl
Potřebujeme na 2 porce:
400 g očištěné rebarbory
4 vrchovaté lžíce hnědého cukru
80 g másla
100 g moučkového cukru
100 g hladké mouky
Stonky rebarbory oloupejte, pokud máte mladé stonky, tak tento úkon můžete vynechat. Poté
stonky pokrájejte na dvoucentimetrové špalíčky, nasypte do zapékací misky. Vezměte misku
tak velkou, aby rebarbora ležela ve vrstvě vysoké asi tři centimetry. Zasypte jí hnědým cukrem,
rukama promíchejte, aby se rebarbora cukrem ze všech stran obalila.
Troubu předehřejte na 200 stupňů. Studené máslo, cukru a mouku odměřte do jiné misky a konečky prstů utvořte drobenku. Tou posypte rebarboru v zapékací misce. Několikrát jí zlehka
klepněte o kuchyňskou linku, aby se drobenka dostala i mezi rebarboru, znovu už ale nepromíchávejte.
Zapékejte 30 minut, až povrch zezlátne-zhnědne a spodní část krásně bublá. Jezte tak horké,
jak vám vaše ústa dovolí. Pokud se nechcete dělit o jednu misku, efektivně vypadá zapéct
každému svůj vlastní krambl do dvou malých mističek.
Někdy zkuste nahradit polovinu rebarbory čerstvými jahodami. Budete se o něco méně šklebit
na svět, ale o to víc budete vrnět blahem.
Dobrou chuť!
Váš Generál Gastro
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Lidický turista na Moravě: V zajetí rejnoků
Text: Michaela Klapalová Foto: www.zoozlin.eu a Michaela Klapalová

Léto a čas dovolených se pomalu, ale jistě blíží, a pokud ještě nevíte, kam vyrazit, tak
dnešní turista vám poradí a přinese zajímavou pozvánku.
Vydali jsme se na Moravu. Je tam krásně. A teď nemluvím jen o přírodě, božském kraji
téměř na hranicích se Slovenskem. Mluvím především o lidech. Tak otevření, upřímní a pohostinní lidé jako tam, jsem dlouho nepotkala. Myslím, že my tady ve Středních Čechách
bychom si z toho měli vzít malé poučení. Hned
by se nám tady žilo o kousíček lépe. Ale dost moralizování, dnes se
podíváme speciálně na tu přírodu, i když maličko „z dovozu“. Zaskočíme totiž do ZOO.
ZOO Lešná leží kousíček za Zlínem a je po té pražské nejnavštěvovanější u nás. Není divu. Mne si hned získala svou otevřeností vůči
návštěvníkovi, novými nápady a také svou intimností. Pravda, byla
jsem tam mimo turistickou sezonu, ale i tak to byla velmi příjemná
procházka, dokonce nám ani nesněžilo. Co se mi moc líbilo, bylo to,
že zde nějaké ohraničení výběhů prostřednictvím plotů, mříží či skel
najdete v minimální míře. Celý areál je skutečně pojatý jako přírodní park. Navíc je přehledně rozdělena na pět
různých světadílů, kterými se můžete báječně projít. A kdy se vám stane, že během jednoho dne uděláte cestu
kolem světa.
Naprosto výjimečné jsou navíc průchozí výběhy, ve kterých můžeme vstupovat přímo mezi chovaná zvířata. Takto mne uhranula například expozice
Stezka běžce Emu, kdy se můžete projít přímo mezi klokany a pštrosy. Bylo
krásné je pozorovat přímo, když skáčou kousek od vás. Dokonce se tu objevují bílí klokani, které jsem dosud neviděla. Jedná se o skutečné albíny.
V australské sekci se mě, jako pejskařce, zalíbil i pes novoguinejský. Jejich
hlasový projev prý připomíná zpívání, což jsem dosud neslyšela, takže tam
budu muset brzy znovu.
V americkém kousku světa tu najdeme například lachtany, papoušky,
vydry a pak velký jihoamerický poklad – tropickou halu. Vstupujete do ní
mayskou svatyní – replikou Chrámu jeptišek z města Chichén Itzá. Mayskou
civilizaci zde představí kamenné reliéfy, nástěnné malby, obětní oltář nebo
hrobka mayského krále. Uvnitř se připravte na pěkné teplíčko a vlhký vzduch,
jelikož simuluje prostředí středoamerického deštného pralesa. Najdete zde spoustu druhů opeřenců a opiček,
kteří vás budou následovat a někdy doslova i pronásledovat, jak se to stalo nám. Tato slepička na obrázku
vlevo s námi prošla celou tropickou halu, schody neschody, lanový most nelanový most.  V této hale si určitě
všimněte i fauny, která tu roste – opravdu simuluje iluzi džungle: najdete tu bambusy, ananasy, orchideje, banánovníky či kakaovníky.
A z Ameriky rovnou do Afriky. Zde uvidíme mezi zástupci afrického kontinentu lvi, lemury, nosorožce, žirafy či zebry, slony
a také moc hezkou supí expozici. Ujít si nenechte Etiopii!
Jestli si myslíte, že jsem se tam z těch zvířat zbláznila, tak vězte, že nikoliv. Etiopie je součást africké části a přibližuje tak nejen
zvířata, ale i ukázku etiopských chýší v takové malé vesničce, které
přímo pro zlínskou zoo vyrobili příslušníci etiopského kmene Konso.
I když tento národ obývá nehostinné svahy, je proslulý svým zemědělstvím. Ve stylovém etiopském Kefa baru navíc můžete ochutnat
etiopskou kávu a pravé domorodé koláčky, které jen tak mimochodem, jsou mooooc dobré a doteď lituju, že jsem koupila jen dva!
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Ale nevadí. Víte proč? Můžeme si je upéct, zde je recept:
Etiopské koláčky
125 g másla, 125 g hnědého cukru, 1 vejce – utřít v pěnu. Poté přidat 150 g hladké prosáté mouky, ½ balíčku
prášku do pečiva, 125 g nahrubo nasekaných vlašských ořechů a 150 g rozinek. Vše smíchat dohromady,
placičky dát na pečící papír a dát do trouby rozpálené na 150 stupňů. Pečeme zhruba 25 minut.
Příjemnou atmosférou na vás dýchne i asijská část. Když do ní vcházíte, začne vám jemně hrát hudba, taková ta
pravá japonská, krásná. Aby jste se naladili a to není vůbec problém, protože i zde si pro vás nachystali spoustu překvapení. Ať už je jím expozice tapírů, pand či tygrů, ale také pravé modlitební
mlýnky, sochy buddhů či tibetské modlitební praporky. Je to opravdový koutek
pro zamyšlení, odpočinek a nalezení sebe sama. K tomu přispívá i nedaleká
japonská zahrada Mu-shin, což znamená „bez myšlenky“. Na ploše téměř
tisíc metrů čtverečních zde můžete obdivovat kamennou horskou zahradu.
Jejími dominantními prvky jsou borovice drobnokvěté dovezené přímo z Japonska a kameny všech velikostí a tvarů, či kamenné lampy. Ano opravdu se
zde dokáže zapomenout na starosti, odpočinout a načerpat energii do zbylé
prohlídky.
A tím mým vrcholem této návštěvy byla pro mě návštěva Zátoky rejnoků.
Je to zbrusu nová expozice, která se nachází nedaleko zámku Lešná. Tento pavilon se stal domovem pro
20 mořských rejnoků druhu siba ománská. Tento druh obývá severozápadní část Indického oceánu, Arabské
moře a Ománský záliv.
No, co vám budu povídat. Bylo to úzasné! Dokonalé! Perfektní!
Protože, lidi, vy si na ty rejnoky můžete sáhnout! Není to tak těžké, zátoka má totiž asi jen metr na hloubku
a tak máte rejnoky jako na dlani – doslova! Protože, když jsem si je hladila, tak mi jeden fešák na dlani doslova
přistál a chvilku jsme si zamilovaně koukali z oka do oka.
Rejnočí zátoka je unikátní i tím, že si je můžete sami nakrmit. Krmná dávka je složená z krevet, kousků ryb
nebo olihní a stojí 30Kč. S ohledem na počet zvířat a kvalitu vody jde každý den do prodeje jen 350 dávek, takže
při mé návštěvě byl už limit vyčerpán, ale to mi vůbec nevadilo, to zvládnu příště a budu doufat, že si nějakou
oliheň nesplete s mým palcem.
V tomto pavilonu byl asi největší nával v celé zoo. Desítky dětí s rukama ponořenýma ve vodě... A pak
jsem se tam ráchala já. Vyplatí se tam tedy zajít hned po ránu, když do zoo jdete. Není to těžké, expozice
se nachází kousek od vchodu, ale pak vám hrozí to, co naší malé
skupince. Že odtud své potomky prostě a jednoduše nedostanete –
jako bylo těžké odtrhnout mě od těch krásně jemně oslizlých paryb.
Nenaděláte nic, láska je láska. To nepomůže ani lákání jídlem, jak
to na mě zkoušeli.
Nakonec se jim to ale podařilo a dostali mě na oběd. Ach jo! Ale
nevadí, už se těším na příští návštěvu.
Jen tak mimochodem, co se týká toho jídla tak jsem navštívila –
a to již podruhé Restauraci Tyrol, hned naproti zámku Lešná, kousek
od inkriminovaného pavilonu rejnoků. Vždy mi tam chutnalo, mají každý den připraveno několik hotovek do
100kč, porce jako blázen a opravdu si člověk pochutná. Sedět se dá jak uvnitř, tak venku, kde je velmi krásné
posezení s výhledem na zámek a ptačí voliéru.
Zlínská ZOO se velmi snaží otevřít všem návštěvníkům, pořádá proto komentovaná krmení lachtanů, slonů,
pand, žiraf či tučňáků. Pro děti zde najdeme spoustu atrakcí od dětských koutků například v australském stylu,
tak třeba lanové centrum, krmení zvířat či archeologické naleziště, kde mohou objevovat pozůstatky dinosaurů.
Je to tu prostě jako stvořené pro rodinný výlet od rána do večera.
Už se moc těším, co nám zoo připraví do budoucna, jak jsem mrkla na jejich stránky, tak se budeme moci těšit na mokřadní biotop národního parku Everglades ležícího na Floridě s aligátory, pumou a kolpíky. Plánuje se
také velký africký komplex ala safari, kde najdeme i kemp pro ubytování, takže víkend strávený v zoo již nebude
nemožnou představou, ale reálnou možností, jak vyrazit s rodinou na zajímavou dovolenou. Už aby to bylo!
Více informací na www.zoozlin.eu
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Pozvánky:

Memento Lidice a Concordia Pax
si vás dovolují pozvat
na 4. setkání z cyklu

*LIDICKÝ SENIOR 2015*
v domě Oáza v Lidicích, J. Stříbrného 162
ve čtvrtek 28. května 2015 od 15 hodin
HOSTEM BUDE
Ing. Jan Smrčina, předseda Concordia Pax
a první předseda správní rady Memento Lidice
Občerstvení        Vstup volný

Očkování psů a koček
Očkovat se bude
v úterý 26. 5. 2015
mezi 15,00 – 16,00 hodinou
v místech
pod Obecním úřadem.
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Můžete získat mykologické zkoušky

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ve spolupráci s Českou mykologickou společností vyhlašuje v letošním roce pro zájemce mající trvalé bydliště ve Středočeském kraji, a kteří chtějí získat
osvědčení prokazující znalost hub, termíny zkoušek ze znalosti hub.
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2015
21. května 2015 (čtvrtek) v 10,00 hodin
4. června 2015 (čtvrtek) v 10,00 hodin
V zasedací místnosti budovy KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 17, Praha 2, stanice
Karlovo náměstí na trase metra B.
Osvědčení prokazující znalost hub je podmínkou pro uvádění volně rostoucích nebo pěstovaných jedlých hub
na trh pro jejich používání k výrobě, je-li cílem této činnosti prodej nebo další zpracování pro potravinářské účely.
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, v této souvislosti ve
svém paragraf 3 odst. 8 stanoví provozovateli potravinářského podniku povinnost mít osvědčení prokazující znalost
hub, které vydávají orgány ochrany veřejného zdraví na základě úspěšného složení zkoušky ze znalosti hub. Obdobnou povinnost stanoví paragraf 24 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, i provozovateli potravinářského podniku provozujícímu
stravovací službu, který používá k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí nebo pěstované jedlé houby z vlastního sběru nebo pěstování. Podrobnosti o zkoušce upravuje vyhláška č. 475/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah
znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti o osvědčení,
ve znění pozdějších předpisů (vyhláška o zkoušce znalosti hub). Předpokladem pro získání osvědčení je úspěšné
vykonání zkoušky. Žadatel musí ve své písemné žádosti o provedení zkoušky uvést tyto údaje:
a)	jméno, příjmení, popř. titul, adresu místa trvalého pobytu, datum a místo narození, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, jde-li o osobu s povolením pobytu
b) dosažené vzdělání a jeho zaměření
c) délku a obsah dosavadní praxe na úseku sběru, třídění a zpracování hub.
Formulář žádosti naleznete na webových stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se
sídlem v Praze – www.khsstc.cz.
Přihlásit se může pouze osoba zletilá, zdravotně způsobilá k této činnosti, mající trvalé bydliště ve Středočeském kraji. V případně ustanoveného odpovědného zástupce právnické osoby, která je výrobcem, prodejcem, nebo dovozcem, musí být sídlo právnické osoby ve Středočeském kraji.
K přihlášce ke zkoušce musí být připojeno osvědčení o zdravotní způsobilosti osoby nebo úředně ověřená
kopie tohoto dokladu. Zdravotní způsobilost se osvědčuje na základě odborného vyšetření zraku praktickým
lékařem, který osobu registruje.
Při zkoušce znalosti hub musí osoba prokázat znalost právních předpisů upravujících členění hub na skupiny a podskupiny, znalost znaků jednotlivých skupin a podskupin hub, požadavků na jejich jakost a zdravotní
nezávadnost, značení, způsob jejich sběru, třídění, zpracování, podmínek jejich přepravy, skladování, balení
a prodeje. Dále musí žadatel vždy prokázat způsobilost rozlišení jedlých a jedovatých hub podle názorných
pomůcek, např. atlasu, znalosti příčin nejčastějších otrav z hub, zdravotních projevů otrav z hub a souvisejících
zásad poskytování první pomoci.
Za vydání osvědčení prokazujícího znalost hub platí žadatel správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 500,- Kč. Správní poplatek žadatel platí až po
úspěšném absolvování zkoušky. Osvědčení je žadateli vydáno po předložení kolkové známky v dané hodnotě,
nebo v případě bezhotovostního převodu po připsání příslušné částky na účet č. 19-2829111/0710, variabilní
symbol IČO/rodné číslo žadatele, specifický symbol 1361.
Přihlášku ke zkoušce s uvedením všech náležitostí (viz. výše) je třeba doručit nejpozději do 5 dnů před
termínem zkoušky na adresu Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, odbor hygieny
výživy a PBU, Dittrichova 17, 12801 Praha 2 nebo prostřednictvím datových schránek (ID datové schránky
Krajské hygienické stanice Středočeského kraje: hhcai8e)
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