Lidický zpravodaj
červen 2021 ·

číslo 06 ·

ročník 25 · zdarma

Medardova kápě, čtyřicet dní kape.
Prší-li na svatého Barnabáše, padají hrozny do koše.
Chladný květen, červen vlažný – je pro sýpky, sudy
blažný.

Milí a milé,
mám radost! Tento měsíc se mi zpravodaj povedl stihnout v termínu, který jsem si na
to předsevzala a naplánovala
Prosím fanfáry a vyvěšení vlajek!!!
Protože něco podobného se mi opravdu často nestává. Doufám, že vás nezaskočí, že se
toto číslo dostane do vašich schránek dřív, než tomu normálně bývá. Navíc mě
nesabotoval ani žádný program, počítač, nic…žádné rozjeté texty a obrázky se kterými
je potíž. Na závěr mi nezbývá než si věřit, že se mi podobný kousek povede do konce
roku ještě alespoň jednou…Držte mi palce!
Míša Klapalová, vaše zpravodajka, která se plácá po rameni

JUBILANTI V MĚSÍCI KVĚTNU
Věra IBLOVÁ
Ladislav HUML
Anna PAPOUŠKOVÁ
Jaroslav STAREC
/

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti ☺

PODĚKOVÁNÍ
❖ Dobrý den, velice chci poděkovat za svého dědu Jaroslava Mezeru za blahopřání a
dárkový koš, který velice potěšil. S přáním hezkého dne
Ondřej Mezera

DALŠÍ NOVÁ LAVIČKA K
ODPOČINKU
Text: Veronika Kellerová Foto: Michaela Klapalová

A další nová lavička k odpočinku, ke čtení či
rozjímání byla nainstalována na pěší cestě
(cyklotrasa z Lidic do Hřebče).
Za její výrobu a montáž děkujeme zastupiteli obce
panu Bohumilu Kučerovi a jeho pomocníkovi
Matěji Kučerovi.
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ZÁPIS Č.19/2021 z veřejného zasedání OZ Lidice konaného dne
17.5. 2021 v 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lidice
Přítomni: V. Kellerová, M. Klapalová, B. Kučera, H. Kohoutová,
Ing. Monika Vaňhová MBA, M. Ramba, T. Skála
Ověřovatelé: Tomáš Skála, Miroslav Ramba
Zapsala: Martina Toulcová
Zasedání zahájila starostka obce v 17:00 hodin a přečetla program.
OZ program schválilo.
Program:
1) Schválení výsledku výběrového řízení na opravu komunikace
2) Projednání žádosti spolku Lidice Memory, z. s.
3) Schválení účetní závěrky MŠ Lidice za rok 2020 a převedení hospodářského
výsledku
4) Schválení kritérií pro přijetí do Mateřské školy Lidice
5) Schválení Per rollam ze dne 26.4. 2021 na dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
č.3/2020 „Revitalizace hřbitova v památkové oblasti Lidice“
6) Projednání pokácení smrku v ulici Jos. Stříbrného na obecním pozemku
7) Různé a) projednání cenové nabídky Pohřební služby p. Kapitán na hřbitovní
práce
b) projednání schválení nákupu nábytku pro slavnostní vybavení
venkovních prostor pro uzavření sňatků
AD1) Starostka obce předložila OZ výsledek výběrového řízení na opravu komunikace
v obci. Do výběrového řízení se přihlásily čtyři firmy:
1) STRABAG a.s.
2) ALGON, a.s.
3) POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
4) METROSTAV INFRASTRUCTURE, a.s.
Hodnotící komise provedla otevírání obálek, kontrolu úplnosti nabídek, posoudila
splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci a hodnocení
zadávací dokumentace. Komise doporučila zadavateli vybrat dodavatele veřejné
zakázky vítězného uchazeče – firmu POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. a
uzavřít s ním smlouvu na realizaci zakázky za celkovou nabídkovou cenu
1.785.851,06 Kč včetně DPH.
OZ projednalo a schválilo výsledek výběrového řízení, schválilo jako dodavatele
veřejné zakázky firmu POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. a pověřilo
starostku obce podpisem smlouvy s touto firmou v případě obdržení dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
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AD2) Starostka obce předložila OZ žádost spolku Lidice Memory, z.s. o schválení
sídla této organizace na adrese obecní knihovny. OZ tuto žádost projednalo a
schválilo.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
AD3) Starostka obce předložila OZ žádost MŠ Lidice o schválení účetní závěrky za
rok 2020 a rozdělení hospodářského výsledku. MŠ žádá o rozdělení hospodářského
výsledku takto:
Rezervní fond – 15.000 Kč
Fond odměn – 1. 850,85 Kč
OZ projednalo a schválilo účetní závěrku MŠ Lidice za rok 2020 a toto dělení
hospodářského výsledku.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
AD4) Starostka obce předložila OZ ke schválení kritéria pro přijetí do Mateřské školy
Lidice. OZ tato kritéria projednalo a schválilo.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
AD5) Starostka obce předložila OZ Per rollam ze dne 26.4.2021 na dodatek č.1 ke
smlouvě o dílo č.3/2020 „Revitalizace hřbitova v památkové oblasti Lidice“.
OZ schválilo Per rollam ze dne 26.4.2021
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
AD6) Starostka obce podala OZ návrh na pokácení smrku v ulici Josefa Stříbrného
p.č. 430/1. Smrk je hodně vysoký a nachází se blízko domu a dětského hřiště. Při pádu
by mohlo dojít k poškození domu. Pokácení navrhla starostka obce především
z důvodu ohrožení bezpečnosti občanů a návštěvníků obce Lidice. OZ tento návrh
projednalo a schválilo.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
AD7) Různé a) Starostka obce předložila OZ cenovou nabídku Pohřební služby p.
Kapitán na hřbitovní práce při vybudování obecního hrobu. OZ projednalo tuto
cenovou nabídku a schválilo kompletní cenu s prací ve výši 25.000 Kč s DPH.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
AD7) Různé b) Starostka obce navrhla zakoupení nového slavnostního vybavení pro
venkovní prostory k uzavírání sňatků. OZ tento návrh projednalo a schválilo
zakoupení nového nábytku pro slavnostní obřady v ceně cca 13.000 Kč.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
Zasedání ukončeno v 17:46 hodin.
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76. VÝROČÍ UKONČENÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
Text a foto: Tomáš Skála

Během stále probíhající
pandemie koronaviru jsme i
tento rok 8. května uctili
76. výročí ukončení druhé
světové války položením věnce
ke společnému hrobu lidických
mužů.
Pandemie je, zdá se, na ústupu,
tak doufejme, že ty dvě
sedmičky v příštím roce
(tedy 77. výročí ukončení
druhé světové války) nám
přinesou štěstí a budeme se
moci opět více setkávat, jak
jsme byli zvyklí na
Čarodějnicích, Posvícenské zábavě nebo právě při pietních vzpomínkách…

DĚTSKÝ DEN V LIDICÍCH – POZVÁNKA
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NÁVRAT Z VOJNY
Text a foto: Jarda Adamec

Když jsem se v roce 1969 vrátil z vojenské prezenční služby, čekalo na mě hodně
práce okolo našeho domu č.p. 116. Naši měli restauraci ve Středoklukách, na
nejnutnější práce si vždy někoho sehnali. Nejprve jsem měl opravit splachovač,
protékala voda do záchodu a vyměnit dřevěné prkýnko, které drželo jen na jednom
pantíku.
Nakoupil jsem těsnění, nové potrubí a plastové prkýnko. Byl pátek odpoledne, druhý
den volná sobota. Dal jsem se do opravy. Vyměnil těsnění, nasadil kolínko
splachovače. Napustil vodu, abych mohl odstranit štafle, neboť splachovač byl pod
stropem místnůstky o velikosti 1x1 metr. Připravil jsem si potrubí vedoucí k míse.
Avšak chyba, zapomněl jsem koupit novodurové lepidlo. Sjedu pro něj v sobotu.
Dal jsem kbelík s vodou na záchod, upozornil všechny členy rodiny na skutečnost, že
je zatím nutné splachovat kbelíkem.
Chtěl jsem vyměnit prkýnko, ale zazvonil telefon. Volal kamarád, že má narozeniny a
je nutné zapít návrat z vojny. Na opravu je čas až zítra. Vyrazil jsem do restaurace.
Ráno mě vzbudil matčin jekot. Chvilku nic a za chvilku další jekot. Najednou se
objevila máti v mém pokoji, mokrou hlavu a v noční košili, křičíc „Kde je prkýnko!“
To jsem měl v posteli kolem krku. Patrně jsem při zalehnutí dostal závratě po
konzumaci alkoholu, vstal a zaklekl k míse, odkryl prkýnko a jal se ulevit svému tělu.
Po úlevě jsem asi zavrávoral a prkýnko jsem utrhl a v nevědomí s ním usnul.
První matčino zaječení bylo dosednutí na studený porcelán a zapíchnutí pantíku, který
po prkýnku zbyl, do matčina pozadí. Druhé zaječení bylo způsobeno, když máti
spláchla a nedokončené potrubí jí osprchovalo.
Někdo zapomněl vrátit na
záchod kbelík s vodou,
možná jsem to byl já.
Žádná omluva mi
nepomohla, i když při
omlouvání jsem horko těžko
zadržoval úsměv. Záchod
jsem zprovoznil. V nelibosti
jsem u matky byl hodně
dlouho.
Za čas se při vzpomínce máti
zasmála taky.
Jedna z posledních fotografií
s kamarády před odchodem
do civilu. Já jsem druhý
zprava.
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PAMÁTNÍK LIDICE – NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE
Text: Tamara Hegerová, vedoucí muzea a oddělení prezentace PL

Vážení občané Lidic, milí přeživší,
opatření přijímaná k zamezení šíření nákazy Covid 19 zásadním způsobem ovlivnila
život celé společnosti a nevyhnula se ani kulturním institucím, Památník Lidice
nevyjímaje. Navzdory vládním opatřením Památník Lidice intenzivně pokračuje ve
své činnosti a společně s Ústavem pro studium totalitních režimů a Filozofickou
fakultou Univerzity Karlovy v Praze vyhlásili 16. ročník Mezinárodní vědomostní
soutěže Lidice pro 21. století, která je určena dětem a mládeži z celého světa ve věku
10-19 let. Jejím cílem je přispět k uchování památky občanů obce Lidice,
zavražděných nacisty v roce 1942, a k prohlubování znalostí nejmladší generace o
historických událostech, vztahujících se ke druhé světové válce, nacistickému režimu,
dalším totalitním režimům 20. století i proměně poválečného odkazu Lidic až do
počátku 21. století. V měsíci dubnu bylo uzavřeno druhé kolo soutěže, s jejímiž
výsledky se lze podrobněji seznámit na webu https://www.lidice21.cz. Slavnostní
vyhlášení výsledků soutěže připravujeme na měsíc září.
V současné době rovněž vrcholí přípravy 49. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné
výstavy. Ve dnech 6. až 8. května 2021 proběhlo zasedání odborné poroty MDVV
Lidice. Porotci letos ve dvou kolech vybírali z více než 11 200 výtvarných prací od dětí
ze 72 zemí na téma „Robot a umělá inteligence“. Setkání se vzhledem k trvající
pandemii podobně jako v minulém roce zúčastnili pouze porotci z České republiky.
Vzhledem k nutnému odložení poroty z původního termínu v březnu se posunul i
celkový harmonogram výstavy. Výsledky soutěže budou zveřejněny na stránkách
výstavy https://www.mdvv-lidice.cz/ dne 21. června. Výstavu oceněných prací můžete
v
Lidické
galerii
navštívit od
začátku července.
Tradiční
slavnostní
předání medailí dětem
z České republiky a Cen
poroty na zahradě Lidické
galerie proběhne 9. září.
Rádi bychom ještě jednou
moc poděkovali všem
dětem, které se letos
soutěže zúčastnily, i
jejich učitelům a blízkým, kteří je v tvorbě podporují.
Po uvolnění protiepidemických opatření skončila nucená uzavírka objektů a expozic
Památníku Lidice. V pondělí 17. května se opět otevřely dveře Památníku Lidice pro
veřejnost. Zavítat tak můžete do výstav a expozic v Lidické galerii v maximálním počtu
8 osob na sále a rodinném domu č. p. 116, který je zpřístupněn pro max. počet 2 osoby
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v interiéru. Muzeum, kde probíhá sanace nosných konstrukcí budovy, obměna
audiovizuální techniky v expozici a modernizace recepce bude i nadále pro návštěvníky
uzavřené. Po dobu uzavření muzea nabízíme návštěvníkům slevu na vstupném, které lze
hradit v recepci Lidické galerie v hotovosti nebo
platební kartou. V uzavřených prostorách
Památníku Lidice je třeba i nadále dodržovat
hygienická opatření. Povinný je pro návštěvníky
respirátor.
Expozice Remember Lidice je návštěvníkům
nabízena v nové podobě. V hlavním výstavním
sále jsou k vidění díla renomovaných
zahraničních autorů spolu s díly nejvýraznějších
českých umělců, která Lidická sbírka výtvarného
umění uchovává.
Mezi vystavenými díly naleznou návštěvníci
např. práce umělců Josepha Beuyse, Rosemarie
Trockel, Květy Válové nebo Kurta Gebauera. V
bočním sále expozice se nachází zcela nová
instalace obrazů a soch s tématem žena. Jedná se
o téma bytostné, kterým se umělci Lidické sbírky
ve svých dílech velmi často zabývají. Žena – její osud, pocity a postavení ve společnosti
jsou symbolem poválečných nových Lidic, kde po nacistickém masakru v roce 1942
nezbyli žádní dospělí muži. Soubor vystavených děl přibližuje návštěvníkům jak díla
doposud nevystavená, pocházející mimoevropské provenience, tak práce českých a
evropských autorů. K vidění je také originál obrazu Matka od Pravoslava Kotíka.
Srdečně Vás také zveme na Děkovný koncert pro Lidice, který se každoročně koná
v předvečer pietní vzpomínky v Lidicích. Koncert Ústřední hudby Armády České
republiky, věnovaný všem přeživším lidické tragédie z 10. června 1942, se uskuteční
v pátek 11. června od 20:30 hodin na nádvoří muzea Památníku Lidice. Součástí
programu Děkovného koncertu pro Lidice je čtení jmen zavražděných lidických dětí a
„Světla z oken lidických domů“, rozsvěcení svíček na místech původních lidických
domů. Rádi bychom navázali na loňskou iniciativu paní starostky a obce Lidice, kdy
svíčky rozsvěceli občané Lidic, kteří měli v původních domech své předky, anebo se
rozhodli domy, které nemají v Lidicích pokračovatele „adoptovat“ a svíčky na jejich
místě zapálit. (Pro více info ohledně adopce kontaktujte Obecní úřad Lidice).
V souladu s vládními restrikcemi jsme se museli již na počátku roku rozhodnout, jakým
způsobem proběhnou v letošním roce nejdůležitější akce, které Památník Lidice
připravuje, a to lidická pietní vzpomínka plánovaná na sobotu 12. června a připomínka
povražděných obyvatel Ležáků, jež se uskuteční v neděli 20. června 2021. Po pečlivém
zvážení všech okolností a po konzultaci s vedením obce Lidice, jsme se rozhodli
uskutečnit obě akce v omezeném rozsahu. Během dopoledne budou, v přesně
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vymezených časech, k hrobu mužů položeny věnce prezidenta republiky, předsedy
Senátu, předsedy Poslanecké sněmovny, předsedy Vlády České republiky, obce Lidice
spolu s přeživšími a Památníku Lidice. Pro položení dalších květinových darů bude
vyhrazeno celé odpoledne za předpokladu dodržování vládou předepsaných nařízení
platných v den vzpomínky. O jejich respektování vás moc prosíme.
Program pietního aktu a kladení květinových darů:
9.00–9.30 Příjezd hostů
9.45 Přesun ke společnému hrobu lidických mužů
10.00 Večerka
10.05 Kladení květinových darů přeživšími a zástupci obce Lidice
10.07 Prezident ČR
10.09 Senát Parlamentu ČR
10.11 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
10.13 Vláda ČR
10.15 Ministerstvo kultury ČR
10.17 Středočeský kraj
10.18 Modlitbu za oběti lidické tragédie pronese P. ThDr. Gabriel Rijad Mulamuhič Ph.
D., O.Cr.
10.23 Státní hymna
10. 25 Poděkování ředitele Památníku Lidice
10.40 Kladení květinových darů u sousoší lidických dětí
Srdečně všechny občany zveme na Děkovný koncert pro Lidice, který se každoročně
koná v předvečer pietní vzpomínky v Lidicích. Koncert Ústřední hudby Armády České
republiky, který je věnovaný všem přeživším lidické tragédie z 10. června 1942, se
uskuteční v pátek 11. června od 20.30 na nádvoří muzea Památníku Lidice. Součástí
programu Děkovného koncertu pro Lidice je čtení jmen zavražděných lidických
dětí a "Světla z oken lidických domů", rozsvěcení svíček na místech původních
lidických domů. Rádi bychom navázali na loňskou iniciativu paní starostky a obce
Lidice, kdy svíčky rozsvěceli občané Lidic, kteří měli v původních domech své předky,
anebo se rozhodli domy, které nemají v Lidicích pokračovatele "adoptovat" a svíčky na
jejich místě zapálit.
Závěrem mi dovolte, abych vám popřála z celého srdce pevné zdraví. Věřím, že se
budeme moci již brzy opět pravidelně setkávat nejen na akcích Památníku Lidice.
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POZVÁNKA NA FILMOVÉ ČTVRTKY

INFORMACE PRO OBČANY
Na základě informace a žádosti Letiště Praha a.s.
sdělujeme, že od 26. 4. do 2. 7. bude uzavřena hlavní
vzletová a přistávací dráha 06/24 (RWY 06/24) z důvodu
nezbytných stavebních prací souvisejících se zvýšením
bezpečnosti provozu a všech zajištění legislativních
požadavků.
Během celé této etapy bude letecký provoz probíhat na vedlejší vzletové a přistávací
dráze 12/30 v obou směrech, tedy ve směru na Praha a na Kladno (čili i nad Lidicemi).

LIDICE MEMORY
Text a foto: Hana Pokorná, FB Lidice Memory

Vážení spoluobčané, spolek Lidice Memory opět po nějaké době vybírá ze svých
příspěvků na facebooku pár zajímavých informací.
18.3.2021 jsme zveřejnili toto: „Lidické střípky vzpomínek“
Jak mnozí z Vás víte, 2 sv. válku přežilo 143 lidických žen a po válce se našlo pouze 17
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lidických dětí. Aby jejich jména a osudy nebyly zapomenuty, rozhodl se spolek Lidice
Memory postupně některé z nich připomínat. Chceme se pokusit prostřednictvím
vzpomínek jejich potomků a příbuzných přiblížit jejich životní osudy v době, kdy žily
ještě ve starých Lidicích i za protektorátu a co vyprávěly svým poválečným potomkům
o začátcích nového života po válce. Postupně se tedy s Vámi podělíme o
nashromážděné informace, které ve svých nových rodinách, mezi přáteli a dalšími
příbuznými vyprávěly přeživší lidické ženy a později i přeživší lidické děti. Nevíme,
kolik se nám takových střípků vzpomínek podaří dát dohromady, chceme se však
pokusit o to, získat jich co nejvíce. Moc času bohužel nezbývá…
Prozatím jsme připomněli čtyři lidické ženy a střípky jejich životních příběhů, které
naleznete na našem FB. Pokud bychom Vás osobně tímto nápadem oslovili také,
budeme rádi, když nám vzpomínku své maminky, babičky, tety,… - lidické ženy
pošlete.
22.3.2021 bohužel následovala tato velmi smutná zpráva: „Odešla Marie
Šupíková“
S velkou lítostí a zármutkem v srdci oznamujeme, že nás dnes v noci navždy opustila
paní Marie Šupíková, rozená Doležalová.
Maruška byla člověk, kterého jsme si všichni nesmírně vážili. Ona sama neměla
jednoduchý život. Byla příliš mladá, když ztratila oba rodiče, a ještě k tomu jí stihl
osud lidického dítěte zavlečeného na převýchovu do německé rodiny. Po úmrtí její
maminky v prosinci 1946 se jí ujala teta, která jí pochopitelně maminku nahradit
nedokázala. Osud k ní začal být laskavější až tehdy, když si sama založila vlastní
rodinu a narodila se jí dcera. Celý život pracovala pro Lidice. Uměla poutavě vyprávět
o starých Lidicích, o svém pobytu u německé rodiny, o svém poválečném návratu i o
začátcích života v nových Lidicích. Všechny informace založené na osobních
prožitcích předávala především mladým lidem, kteří jezdili do Lidic, nebo i ona jezdila
do škol a jiných zařízení za nimi. Tak milého, hodného a obětavého člověka, jako byla
Maruška Šupíková, v dnešní době těžko potkáte.
Milá naše Maruško, odpočívej v pokoji! Čest tvé památce!
Výbor Lidice Memory se svými členy
V sobotu 27. března 2021 jsme se pak v kapli kladenského hřbitova naposledy s naší
drahou Maruškou Šupíkovou rozloučili.
Jak je vidět z následujícího příspěvku na našem facebooku, i svět si Marii Šupíkovou
připomněl.
18.4.2021 vyšel z iniciativy členky Lidice Memory, paní Elizabeth Cernota Clark
(bývalé profesorky na novinářské universitě v Texasu) a redaktora prestižního deník
„The New York Times“ pana Richarda Sandomira a za přispění předsedkyně LM,
Hany Pokorné, nekrolog Marušky Šupíkové v nedělním vydání těchto amerických
novin. Informovali jsme o tom na našem FB 19.4.2021.
„Marie Supikova, Survivor of Nazi Terror in Czech Village, Dies at 88“
Pod tímto názvem vyšel včera nekrolog v nedělním vydání amerického deníku The
New York Times o Marii Šupíkové, která zemřela 22. března 2021 ve věku 88 let.
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Zde je malý úryvek v originálu:
Marie Supikova, survivor of nazi terror in czech village, dies at 88. The men of Lidice,
including her father, were massacred and the women, including her mother, sent to a
concentration camp. She later testfied at the Nuremberg warcrimes trials. Marie Supikova, then known as Marie Dolezalova,
was 15 when she testified at the Nuremberg trial.
Credit…Hedwig Wachenheimer Epstein, via United States
Holocaust Memorial Museum.
Marie Supikova, who survived the Nazis´massacre and destruction of her Czech
village and testified about those horrors at the Nuremberg war-crimes trials when she
was 15, died on March 22 in Prague. She was 88…
28.4.2021 jsme poblahopřáli Dr. Vojtěchu Šustkovi ke zvolení do Rady ÚSTR.
S potěšením oznamujeme, že do Rady ÚSTR byl dnes Senátem Parlamentu ČR zvolen
pan Mgr. Vojtěch Šustek, Ph.D., dlouholetý pracovník pražského národního archivu,
který je od počátku i členem spolku Lidice Memory. Dr. Šustek se dlouhodobě věnuje
oboru novodobých českých dějin, a především dějinám odboje. Je uznávaným
odborníkem na období druhé světové války, a hlavně pak na dobu protektorátu. Ústav
pro studium totalitních režimů (ÚSTR) je organizační složka České republiky určená
k vědeckému zkoumání a objasňování éry obou totalitních režimů v Československu,
komunismu a nacismu. Zpřístupnění archivů a dat by podle iniciátorů vzniku ústavu
mělo zabránit zkreslování výkladu české historie.
Vážený pane, Dr. Šustku, upřímně Vám ke zvolení do Rady ÚSTR blahopřejeme!
Zároveň si Vám dovolujeme popřát hodně úspěchů při působení v této tak významné
instituci České republiky. Jsme si vědomi důležitosti uchovávání historických pravd a
odkazů našich předků, a právě z tohoto pohledu nás zpráva o Vašem zvolení velmi
potěšila!
Samozřejmě na našem Facebooku najdete kromě připomínek významných
historických událostí a výročí i příspěvky týkající se běžného života Lidic, lidických
občanů a přátel Lidic.
Opomenout nemůžeme ani obrázky a fotografie našich členů, především pak lidických
dětí u příležitosti jejich narozenin a jiných důležitých okamžiků jejich života.

ZPRÁVY Z OÁZY
Text a foto: Libuše Doušová

Nastal čas, tak jsme se i v téhle nelehké době pustili do výroby čarodějnice. No a kam
s ní. No přeci na oheň. Tak, a ještě jsme si buřtíky opekli. To byla dobrota.
Počasí nám přálo, a tak to byl super den. Doufáme, že i u vás také.
I ten 1. Máj se vyvedl. Vyrobili jsme si mávátka jak za starých časů, a prošli jsme se po
zahradě. Hned byla lepší nálada. Covid nás nezlomil!!!
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POZVÁNKA NA MALÝ PIETNÍ AKT

Autobus do gymnázia bude přistaven v 7:00 hodin před OÚ Lidice.
Zájemci ať se hlásí na Obecním úřadě Lidice co nejdříve, děkujeme za pochopení.
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NOVÁ SLUŽBA PRO OBČANY LIDIC – ZÁSILKOVNA
Text: Michaela Klapalová

Možná jste si již všimli, že se na místě bývalé telefonní budky objevila nová budka.
Tuhle ale myslím oceníme více, protože je to jeden ze Z-BOXů Zásilkovny, kde si
můžeme v libovolnou časovou dobu vyzvednou naši zásilku.
Ptáte se jak na to? Zde je jednoduchý návod
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NOVÉ VYBAVENÍ NA SVATEBNÍ OBŘADY
Text: Michaela Klapalová Foto: Hanka Kohoutová

Obecní úřad Lidice ve společné spolupráci s Památníkem Lidice pořídili nový mobiliář
pro svatební obřady. Na fotografiích se můžete podívat, jak příjemné prostředí při
svatbách venku nyní máme

SENIORSKÁ OBÁLKA MINI
Text: David Peltán, PR projektu Senioři v krajích, www.seniorivkrajich.mpsv.cz

Seniorská obálka bezmála tři roky pomáhá nejen seniorům v situacích ohrožení zdraví
nebo života v jejich domácím prostředí. V případě potřeby pak pomůže složkám IZS
urychlit záchranu života. Nyní jde do světa kapesní verze tiskopisu. Takzvanou
Seniorskou obálku Mini může mít každý u sebe. Obě obálky jsou aktuálně navíc
vybaveny informacemi o očkování majitele.
„Pro naše zdravotníky je Seniorská obálka jednoznačně přínosem, rychle se tak
dostanou k aktuálním informacím o zdravotním stavu pacienta, to pochopitelně
usnadní jejich zákrok na místě. Od starších lidí navíc máme zpětnou vazbu, že už
samotná přítomnost obálky v jejich domácnosti jim přináší klid a psychickou pohodu.
Berou to tak, že správně vyplněný tiskopis bude v případě poskytnutí přednemocniční
péče významnou pomocí,“ uvádí tisková mluvčí Zdravotnické záchranné služby
Jihomoravského kraje Michael Bothová.
Díky úspěchu domácí Seniorské obálky, kterou zájemci umísťovali ve svých
domovech na vnitřní stranu vchodových dveří či dveře lednice, se projekt Senioři
v krajích rozhodl udělat také menší, kapesní verzi obálky. Mini obálka se díky
rozměrům necelých 8x10 centimetrů vejde do peněženky či kapsy.
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Senior, člověk se zdravotním postižením či omezením nebo řidič ji tak může mít
neustále při sobě.
„Myšlenka Seniorské obálky Mini vznikla loni a nyní ji chceme s projektem
Implementace politiky stárnutí
na krajskou úroveň zužitkovat.
Budeme ji šířit ve stejné vizuální
podobě, jakou má nyní klasická
domácí verze v rozměru A4,
která je již v celé republice
rozšířena a těší se veliké oblibě
mezi uživateli, ať jsou jimi
senioři, lidé se zdravotním
postižením či samotné složky
záchranného systému,“ říká
jeden z iniciátorů obálky mini
Václav Zatloukal, koordinátor
projektu Senioři v krajích pro
Olomoucký kraj. U obou obálek
pak nově přibyly kolonky pro
očkování, což je v současné době
velmi užitečné.
Kam pro ni?
„Těší nás, že se seniorská obálka
uchytila v domácnostech nejen seniorů a plní účel, ke kterému byla vytvořena –
k pomoci. Děkujeme všem krajům a spolupracujícím organizacím v České republice,
jako jsou poskytovatelé sociálních služeb, knihovny a seniorské organizace, protože
bez jejich pomoci by nebylo možné ji mezi potřebné distribuovat. Budeme rádi, když
budou spolupráce a šíření obálky v tomto duchu pokračovat také u její menší verze,
která je dostupná na webových stránkách seniorivkrajich.mpsv.cz,“ sdělila odborná
gestorka projektu Senioři v krajích Michaela Vodrážková.
Seniorské obálky získají zájemci na svém městském či obecním úřadě, u
poskytovatelů sociálních a zdravotnických služeb, v knihovnách, seniorských klubech,
nebo si je mohou zdarma stáhnout v Souborech ke stažení na webových stránkách
projektu Senioři v krajích https://seniorivkrajich.mpsv.cz
Tam najdou i pokyny k jejímu vyplnění a užívání. „U obálky mini doporučujeme tisk
na tvrdší papír. Seniorské obálky jsou určené všem, kdo o ně mají zájem, bez ohledu
na věk,“ shodují se tvůrci.
Z historie obálky
Seniorskou obálku neboli I.C.E. kartu (In Case of Emergency, z anglického „použít
v případě nouze“) vytvořil projekt Senioři v krajích Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR ve spolupráci s Jihomoravským krajem, především s jeho zdravotnickou
záchrannou službou a dalšími složkami Integrovaného záchranného systému v červnu
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2018 jako výstup kulatého stolu Stárneme ve zdraví. Díky projektu Senioři v krajích je
distribuována po celé ČR. Na základě kladné zpětné vazby z jejího používání v mnoha
zapojených obcích ve všech krajích vznikla nyní aktualizace „domácí“ obálky a
kapesní verze.
„Seniorská obálka prokázala od začátku svůj důležitý význam v praxi zdravotníků.
Známe případy, kdy výrazně urychlila pomoc a následnou péči. V tomto roce,
spojeným s pandemií covid-19, její úloha ještě vzrostla. Například dobrovolníci
předávají formuláře seniorům společně s nákupy. Seniorská obálka sloužila lékařům
také jako návod pro rychlé získání nezbytných informací o ošetřovaném. Nyní
reagujeme v projektu na probíhající očkování seniorů, pamatujeme na něj v aktualizaci
a doufáme, že právě mini verze bude hrát v tomto směru velkou roli,“ dodala „duše“
Seniorské obálky Dana Žižkovská, koordinátorka projektu Senioři v krajích pro
Jihomoravský kraj.

GENERÁL GASTRO
Text: Michaela Klapalová

QUICHE S CHŘESTEM A TUŇÁKEM
Do mixéru dejte 100g špaldové hladké mouky a 100g pšeničné, dále přidejte 100g
másla, rozmixujte. Přidejte sůl a 5 lžic studené vody, opět mixujeme, dokud
nevznikne těsto. To vyklopíme na pomoučený vál a vyválíme na tenkou placku. Tu
následně vložíme do koláčové formy, přebytečné těsto odřízněte. Těsto na několika
místech propíchneme vidličkou a pečeme při 190 stupních cca 10 minutek.
Odřízneme konce chřestu*, spaříme ho (nebo povaříme cca 2-3 minutky). Nakrájíme
si jarní cibulku,
červenou papriku.
Na korpus rozložíme
kousky tuňáka
(ideálně konzervovaný
tuňák ve vlastní
šťávě), zasypeme
nasekanou cibulkou a
paprikou.
Na náplň si v míse
smícháme 250g ricotty
a 250g tvrdého sýra,
tři vajíčka, sůl, pepř a
špetku strouhaného
muškátového oříšku. Tuto směs navrstvíme do formy a na vrch vmáčkneme chřest.
Pečeme 50 minut při 160 stupních.
Po upečení každý kousek zdobíme čerstvou rukolou a pokapeme balzamikem. Mňam!
*Kdo nemá rád chřest, může nahradit například brokolicí
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250,200,100,80,80,200,-

Příměstský tábor v Lidické galerii

1. TERMÍN
12. 7. - 16. 7. 2021

( 8:00 - 16:00 hodin)

2. TERMÍN
9. 8. - 13. 8. 2021
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PŘIHLÁŠKY: edu@lidice-memorial.cz

CENA: 2000 Kč/dítě
Cena zahrnuje:
strava
péče instruktorů
program zážitkových her
odměna pro děti

DOTAZY:
edu@lidice-memorial.cz
+420 312 253 702, +420 778 735 785
INFORMACE:
www.lidice-memorial.cz

Reklama tiskárny

VEŘEJNÁ KNIHOVNA LIDICE – INFORMACE
Veřejná knihovna Lidice bude v květnu otevřená každou středu od 15:30 do
17:30 dle možností daných epidemiologickými opatřeními.
Prosíme čtenáře, aby případně sledovali aktuální informace o otevírací době a
dalších provozních podmínkách vyvěšené ve výloze knihovny.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Děkujeme za pochopení. Jirka Černý a Míša Indráková
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