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Je-li od Petrova dne do svatého Vavřince parno,
přicházívá tuhá a sněživá zima.
Jak Vavřinec uvaří, tak se víno vydaří.
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.

Milí a milé,
vítejte u dalšího prázdninového čísla. Bude trochu slabší než obvykle. Ničeho se
nebojte, je to způsobeno klasickou „okurkovou sezonou“ a také tím, že i já si budu
dopřávat několik volných dnů. Užívejte tedy svých volných dnů a krásného počasí!
Míša Klapalová, vaše zpravodajka, která jde zkontrolovat svoje okurky

JUBILANTI V MĚSÍCI SRPNU
Václav SVOBODA
Miloslava STROPNICKÁ
Josef VLASÁK
Jiřina KRAUSOVÁ
Jaroslava KLÍMOVÁ
/

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti ☺

PODĚKOVÁNÍ
❖ Děkuji Obecnímu úřadu za blahopřání k mým narozeninám a za dárek, který jsem
při této příležitosti obdržel.
Ladislav Huml

PENĚŽITÁ SBÍRKA NA POMOC OBCI ZASAŽENÉ
TORNÁDEM STÁLE TRVÁ
Text: Veronika Kellerová

Obec Lidice vyhlásila peněžitou sbírku na pomoc Moravským Mikulčicím, které byly
postiženy ničivým tornádem. Tato sbírka i nadále trvá, a to až do 15.8.2021. Poté bude
vybraná částka předána paní starostce Mikulčic, paní Martě Otáhalové, na obnovu
obce. Finanční příspěvek můžete nosit na obecní úřad, kde je umístěna zabezpečená
schránka, do které příspěvek můžete vkládat.

AUTOBUSOVÁ LINKA 322 – ZMĚNY
Dopravce změnil od 8.7. 2021 jízdní řád linky 322, autobus se také vrátil do
původních směrů (Makotřasy-Lidice-Buštěhrad-Hřebeč), což vede k výměně zastávek
v Lidicích, u Obecního úřadu nazpět. Dejte tedy pozor na správnou stranu zastávky,
vše naleznete na stojanech zastávek. Nový jízdní řád naleznete na webových
stránkách: www.arriva.cz
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FILMOVÉ LÉTO 2021 A TŘICETILETÉ VÝROČÍ
KINEMATOGRAFU BRATŘÍ ČADÍKŮ
Text: PaeDr. Josef Čadík

V červnu letošního roku zahájí Kinematograf bratří Čadíků další sezónu Filmového
léta – divácky oblíbené filmově-charitativní akce konané v letních měsících, kdy se do
desítek českých měst a obcí rozjíždějí projekční vozy s nabídkou promítání českých
filmů pod širým nebem. Filmové léto je přitom od roku 1998 neodmyslitelně spjato se
sponzorstvím různých nadací. Z dobrovolného vstupného na projekce bylo dosud
vybráno celkem 16 000 000 Kč, rozdělených mezi charitativní projekty (Pomozte
dětem, Kapka naděje, Archa Chantal, Masarykův onkologický ústav v Brně, Dar
Života). Již několik let však Kinematograf úzce spolupracuje s Nadací Konto Bariéry,
které téměř každoročně přispívá částku přesahující 1 000 000 Kč.
V minulém roce, jenž byl vzhledem k pandemii koronaviru plný nejistoty a překážek,
se Filmové léto konalo na více než 150 místech a na dobrovolném vstupném se
podařilo vybrat 1 300 000 Kč.
Filmové léto 2021 proběhne tak jako tradičně od června do září a tentokrát bude o to
mimořádnější, že Kinematograf bratří Čadíků letos oslaví 30 let své existence. Za tuto
dobu získal mnoho věrných diváků a partnerů (k těm nejvýznamnějším patří Nadace
ČEZ a Rádio Impuls), díky nimž se snad i nadcházející sezóna vydaří a výtěžek
z dobrovolného vstupného opět pomůže těm, kteří pomoc skutečně potřebují. Jubileum
Kinematografu doprovodí v rámci Filmového léta některé mimořádné projekce s účastí
zajímavých hostů. O detailech programu budeme veřejnost včas informovat.
Kinematograf bratří Čadíků je společností s třicetiletou historií.
Jeho hlavním projektem je každoroční Filmové léto, kdy se na veřejných
prostranstvích (náměstí, nádvoří či louky) konají projekce českých filmů pod širým
nebem, zajišťované na několika trasách speciálními projekčními vozy. Kromě
Filmového léta má však Kinematograf za sebou celou řadu dalších úspěšných projektů.
Například v letech 1997-2008 organizoval letní filmovou a hudební přehlídku v Praze
na Střeleckém ostrově „Ostrov 97-08“, známou také jako „Letní kino Střelák“. Dále
realizoval letní kina na Vranovské přehradě, na dvoraně Městského divadla v Brně či
Na Harfě v Praze. S počátkem nového tisíciletí se aktivity Kinematografu rozšířily i na
Slovensko, kde se od roku 2002 koná tzv. Bažant Kinematograf jako slovenská
„obdoba“ Filmového léta. Za svou dlouholetou existenci podnikl Kinematograf také
několik výjezdů do východní i západní Evropy (Maďarsko, Ukrajina, Rusko,
Bělorusko, Německo, Francie, Belgie, Nizozemsko) a se svými projekčními vozy se
stal mnohokrát součástí filmových, hudebních a divadelních festivalů nejen v Česku
(MFF Karlovy Vary, Finále Plzeň, Letní filmová škola Uherské Hradiště, MFF pro
děti a mládež Zlín, Hrnec plný smíchu a další), ale i na Slovensku nebo na Ukrajině.
V letech 2010-2015 byl Kinematograf organizátorem brněnského Mezinárodního
filmového festivalu CINEMA MUNDI. Od roku 2016 pořádá festival START FILM,
který se každoročně koná v letních měsících v Bystřici nad Pernštejnem. Součást jeho
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programu tvoří i výroční soutěž nejlepších studentských snímků. Jednatelem
společnosti je Josef Čadík, který v Brně provozuje také Střední školu
uměleckomanažerskou s již třicetiletou tradicí. Její absolventi se úspěšně uplatňují
v kreativních profesích (film, fotografie, grafický design či produkčně-manažerské
profese).

4

INFORMACE O MNOŽSTVÍ SVEZENÉHO ODPADU
Text: Pavlína Jirsová, koordinátor obchodních aktivit AVE Kladno

Množství odpadů svezených společností Ave Kladno a uložených na skládku,
vyprodukovaných vaší obcí činí:
Množství v tunách: 38,65 tun
Vyprodukovaných % z pověření: 33,38%
Množství je dohromady za 6 měsíců, od ledna do června 2021.

NEJSTARŠÍ KAMARÁDI I.
Text a foto: Jaroslav Adamec

Není kamarád jako kamarád. Ti, kteří jsou nám věkově blízcí, s nimiž jsme zažili
dětství, dospívání, tykáme si, svěřujeme se, občas dáme řeč o životě a podobně.
Jsou zde (nebo byli) kamarádi, ke kterým máme úctu, vykáme jim, protože jsou nám
věkově vzdálenější. Na některé si zde chci vzpomenout.
Od mých útlých roků jsem měl sousedy, Josefa Haase a jeho družku Alenku
Příhodovou. Jelikož mě znali odmala, tak jsem jim tykal a oslovoval Pepí a Alence
teto. Někdy mě i hlídali a taky mi dali do života určitá moudra. Jejich sousedé byli
Kusých. František nás zasvěcoval do motorů a elektrikařiny. Vždy klidný a usměvavý
s nezbytným cigárkem ve špičce.
Jarda Rauč a jeho družka Emilie Rohlová, věčně rozesmátá s dobrou náladou. Nestalo
se, aby šla okolo a nezavedla na něco řeč, zrovna tak její druh Jára, jak ho oslovovala.
Co děláš, pojď se podívat, co tam mám za mašinu, tak mě zval na prohlídku motorky
nebo auta, které opravoval, při čemž neopomněl nabídnout panáčka.
Pan Šulc, chodil kolem nás na procházku, nebo na pivo. Když mě spatřil dřív než já
jeho, pozdravil a oslovil mě. Ptal se, co dělám, jak to dělám a jestli mě to baví, když
jsem řekl, že moc ne povídá, tak se na to vyprdni a pojď na pivo. Někdy mě nemusel
přemlouvat.
Václav Müller byl vzdálený příbuzný prvního manžela mojí máti. Byl zedník a stavěl
nové Lidice. Jeho zálibou byla hasičská zbrojnice. Jeho syn Zdeněk, hokejista, byl
řízný obránce hokejového prvoligového Poldi Kladno, které se stalo v roce 1959
Mistrem ligy.
Vojtěch Pacovský, můj kamarád přes rozbitá okna. Provozoval ve společných garážích
sklenářství, když mě tam uviděl s okenním rámem, smál se a povídá, to už si tu zas?
Když se podívám po bytě, tak si říkám, kolik nábytku mě pan Vojtěch zhotovil. Nejen
nábytek, ale náš společný koníček, byly karty. Jednou, když byly karty rozdány, opilec
Franta D. nás začal obtěžovat. Pan Pacovský mu řekl, aby neotravoval. Franta mu
nabídl, jakou chce facku, zednickou, policajtskou a strčil do něho. Pan Vojtěch vstal,
dal Frantovi facku, až upadl, zaplatil a odešel. Štamgasti Vojtěchovi zatleskali.
Jiří Čepela a Václav Hanf starší, myslivci, shodou okolností oba elektrikáři. Když ještě
byly zimy, jak mají být, rozmrazovali lidem zamrzlá topení pomocí elektrických
svářecích agregátů. Blíž jsme se seznámili při brigádničení jako číšníci v Kulturním
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domě. Nabídli mi tykání, ale já vzhledem k věkovému rozdílu měl zábrany.
Při jedné akci, která se
protáhla přes půlnoc,
jednomu číšníkovi nejen
už autobus na Kladno a
akce ráno pokračovala,
přemluvili mě, abych ho
nechal přespat. Já jsem
nechtěl, o číšníkovi Karlu
Č. se říkalo, že je
tříprocentní. Jiří
s Václavem mi řekli, že to
není pravda, tak jsem
Karla na noc přespat vzal.
Přesto, že k ničemu
nedošlo, tak mi ráno při
příchodu do Kulturního domu dobráci zazpívali úryvek z písně ,Kdo je to děvče,: tvůj
věnec překrásně zelený plave na Dunaji, přičemž se ti lišáci ještě usmívali.
- pokračování příště –
Na snímku Lidické ženy zleva paní Františka Hroníková a paní Marie Kohlíčková a
mezi nimi pan Václav Müller. Ženy pomáhaly při výstavbě Lidic.

PŘEDPREMIÉRA HOMÉROVY ILIADY NA NÁDVOŘÍ
MUZEA PAMÁTNÍKU LIDICE
Text a foto: Tamara Hegerová, vedoucí muzea a oddělení prezentace, Památník Lidice

V měsíci srpnu pořádá Památník Lidice hned dvě kulturní benefiční akce.
V sobotu 7. srpna 2021 od 20 hodin bude na nádvoří muzea Památníku Lidice uvedena
poprvé moderní dramatická adaptace Homérova eposu Iliada Divadla Bez zábradlí
v hlavní roli s Karlem Heřmánkem ml. Pro tuto příležitost byla scéna upravena přímo
na míru prostředí, ve kterém se představení odehraje. Součástí vstupenky budou
komentované prohlídky pietního území, prohlídka Lidické sbírky v Lidické galerii
přímo s kurátorkou sbírky i vstup do Domku č.p. 116, kde se nachází expozice
Stavíme nové Lidice. Výtěžek společného projektu Divadla Bez zábradlí a Památníku
Lidice půjde na Vojenský fond solidarity, jehož posláním je pomáhat těm, kteří jsou
válce nejblíže, vojákům a jejich rodinám.
Vstupenky v různých cenových kategoriích můžete zakoupit online na webových
stránkách Divadla Bez zábradlí nebo za zvýhodněnou cenu v předprodeji na pokladně
Lidické galerie (základní vstupné 350,- Kč nebo 600,- dle výše zvoleného příspěvku).
Druhým benefičním projektem, který nás v srpnu čeká bude Kinematograf bratří
Čadíků, který se svými filmy zavítá do zahrady Lidické galerie na konci letošního léta.
Společně oslavíme 30 let existence Kinematografu bratří Čadíků, který veškeré
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Vybrané dobrovolné vstupné věnuje nadaci Konto Bariéry. Dobrovolné vstupné bude
vybíráno vždy přímo na místě v den promítání filmů.
Přijďte se svou rodinou, přáteli a známými podpořit kulturu v Lidicích, odnesete si
mimořádný kulturní zážitek a pomůžete těm, kteří to v životě nemají jednoduché.
Těšíme se na vás!

PRVNÍ UVEDENÍ HOMÉROVY ILIADY V PAMÁTNÍKU
LIDICE
Text a foto: Tamara Hegerová, vedoucí muzea a oddělení prezentace, Památník Lidice

Moderní divadelní adaptace největšího eposu všech dob. Příběhu o válce, cti, hněvu a
smíření.

Je nám ctí pozvat vás k vůbec prvnímu uvedení nejnovějšího představení největšího
eposu světové literatury, Homérovy Iliady, které se uskuteční 7. srpna ve 20:00 hodin
v místě, které bylo válkou poznamenáno jako žádné jiné – v Lidicích. Výtěžek
společného projektu Divadla Bez zábradlí a Památníku Lidice půjde na Vojenský fond
solidarity, jehož posláním je pomáhat těm, kteří jsou válce nejblíže, vojákům a jejich
rodinám.
Díky skvělému textu autorů adaptace, Lise Peterson a Denisi O´Hare, práci
amerického režiséra Guye Robertse i hudbě skotského skladatele Patricka Neila Doyla
vzniklo představení, kterému se daří ukázat, že Homérova práce nepatří jen do osnov
hodin literatury, ale že jde o dílo plné emocí, příběh, který byl aktuální v každé etapě
lidských dějin. Pojednává totiž o válce.
Půjde o mimořádnou událost, která se již nebude opakovat. Celá scéna byla pro tuto
příležitost upravena přímo na míru prostředí, ve kterém se představení odehraje.
Součástí vstupenky bude zároveň i vstup do areálu Památníku Lidice včetně
komentované prohlídky pietního území, prohlídky Lidické výtvarné sbírky s její
kurátorkou, Mezinárodní dětské výstavy nebo expozice Stavíme nové Lidice.
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Neváhejte proto navštívit 7. srpna Památník Lidice. Budete mít příležitost navštívit
významné pietní místo našich dějin, zajímavé expozice, zhlédnout neopakovatelné
divadelní představení a přispět na dobrou věc.
Lístky jsou již prodeji. Můžete si vybrat v různých cenových úrovních. Čím dražší
lístek si koupíte, tím více Vojenský fond solidarity podpoříte.
Vstupenky za zvýhodněnou cenu 350,- Kč bude možné zakoupit v předprodeji na
pokladně Lidické galerie.

DOPLNĚNÍ ČLÁNKU PANA ADAMCE LIDICKÁ
SOUSEDSTVÍ
Text: Jana Horáková, vnučka paní Zemanové

Jednoho dne mi v redakční poště přistál dopis od paní Horákové, která velmi krásně
doplnila červencový článek pana Adamce. Paní Jana Horáková je vnučkou paní
Zemanové, a právě o jejich rodině se pan Adamec v článku zmiňoval. A jsem moc
ráda, že se s vámi mohu nyní o tento dopis také podělit. Ještě jednou za jeho zveřejnění
zde v Lidickém zpravodaji paní Horákové moc děkuji.
Ahoj Jardo, dostal se mi do ruky Lidický zpravodaj, a to díky Zelenkovým, se kterými
jsem stále v kontaktu. S radostí a dojetím jsem si přečetla Tvůj článek, a napadlo mě
napsat pár slov dodatkem, možná i doplňujících informací.
Maminka Božena a teta Helena Zemanovy odešly do Poděbrad jako patnáctileté, obě
ke strýci Zemanovi, který měl v Poděbradech cukrárnu. Helena se u něj vyučila
cukrářkou a moje maminka prodavačkou. Obě byly v Poděbradech v době lidické
tragédie trvale hlášené, ale svobodné. Maminka se vdala až v roce 1947 a teta o rok
později. To jen na dokreslení. O tom, jak maminka prožívala nejhorší dny svého
života, jsem napsala článek do Kněževeského časopisu, odkaz Ti posílám.
Bratranec Olda žije od roku 1969 ve Francii, nyní v Carcassone, Luboš žije
v Poděbradech, zrovna tak jako moje sestra Helena.
Já jsem od roku 1973 v Kněževsi, jak jsi napsal, s Lidicemi jsem stále spojená.
Navštěvuji Zelenkovy, jsem v blízkém kontaktu s Jiřinkou Zachovou (Krausovou) a
s Maruš Štrougalovou. Díky ní jsem i navštívila váš dům v ulici Osady Ležáků, a bylo
pro mě velkým zážitkem být v domě zařízeném tak, jak mám stále v paměti.
Srdečně Tě zdravím, přeji hodně zdraví, a ještě jednou děkuji za zmínku o mně
blízkých lidech.

PODĚKOVÁNÍ
❖ Rád bych touto cestou poděkoval Obecnímu úřadu, a zvláště paní starostce Veronice
Kellerové za milou návštěvu, blahopřání a dárky k 70. narozeninám mého otce
jménem celé naší rodiny. Děkuji.
Václav Pinčák
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ZÁPIS Č.21/2021 z veřejného zasedání OZ Lidice konaného dne
21.7. 2021 v 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lidice
Přítomni: V. Kellerová, B. Kučera, H. Kohoutová, Ing. Monika Vaňhová MBA,
M. Ramba, T. Skála
Omluveni: Michaela Klapalová
Ověřovatelé: M. Ramba, B. Kučera
Zapsala: Martina Toulcová
Zasedání zahájil místostarostka obce v 17:00 hodin a přečetl program.
OZ program schválilo.
Program:
1) Schválení úpravy změny č.1 územního plánu obce Lidice
2) Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele na dobudování chodníků u
křižovatky
3) Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele dobudování chodníků v ulici Josefa
Stříbrného
4) Schválení nabídky projektových prací na výstavbu víceúčelové budovy na hřišti
5) Schválení úpravy rozpočtu 2021
6) Různé a) žádost Mateřské školy Lidice o odstranění závad zjištěných při
kontrole BOZP
b) pronájem míst v kolumbáriu
AD1) Starostka obce předložila OZ změnu č.1 územního plánu Lidic.

Zastupitelstvo obce Lidice:
A) B ere na vědomí
1. informaci pořizovatele k dokumentům
 záznam o průběhu veřejného projednání návrhu změny č. 1 konaného dne 27. ledna
2021, uvedený v příloze č. 3 tohoto usnesení;
 vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 1 konaného dne 27. ledna 2021,
uvedené v příloze č. 4 tohoto usnesení;
 pokyny pro nepodstatnou úpravu návrhu změny č. 1 před vydáním, uvedené v příloze č.
5 tohoto usnesení.
2. stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru územního plánování a
stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“), čj. 026237/2021/KUSK ze dne 23. února
2021, k posouzení návrhu změny č. 1 podle § 55b odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „stavební zákon“), uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení.
3. sdělení pořizovatele, že k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 nebyly uplatněny
žádné námitky podle § 55b odst. 2 stavebního zákona.

B) Ověřilo
návrh změny č. 1 územního plánu Lidic podle § 54 odst. 2 ve spojení s § 55b odst. 10
stavebního zákona a konstatuje, že
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 není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením
vlády České republiky č. 929 dne 20. července 2009, závaznou pro pořizování a
vydávání územních plánů podle § 31 odst. 4 stavebního zákona, ve znění pozdějších
Aktualizací č. 1, 2 a 3 a Aktualizace č. 5, schválené usnesením vlády České republiky č.
833 ze dne 17. srpna 2020;
 není možné ověřit soulad s územním rozvojovým plánem České republiky, závazným
pro pořizování a vydávání územních plánů podle § 35a odst. 2 stavebního zákona,
protože není doposud Ministerstvem pro místní rozvoj vydán;
 není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje účinnými dne 22.
února 2012, závaznými pro pořizování a vydávání územních plánů podle § 36 odst. 5
stavebního zákona, ve znění 1. aktualizace účinné dne 26. srpna 2015 a 2. aktualizace
účinné dne 4. září 2018;
 není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu, jak
je doloženo přílohami č. 2 a 4 tohoto usnesení;
 při projednávání návrhu změny č. 1 nebyl řešen žádný rozpor postupem podle § 136
odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“).
 C) Vydává

změnu č. 1 územního plánu Lidic (zhotovitel firma Ing. arch. Zdeněk Gottfried, IČO
41874439, projektant Ing. arch. Zdeněk Gottfried, autorizovaný architekt ČKA 02424) s prvky
regulačního plánu podle § 43 odst. 3 stavebního zákona, postupem podle § 171 a násl.
správního řádu a v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 4 ve spojení s § 55b odst. 10
stavebního zákona, ve formě opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP uvedeného příloze č. 1
tohoto usnesení.
 D) Ukládá starostce obce
 1. zajistit vyhotovení územního plánu Lidic zahrnujícího úplné znění po vydání změny č. 1
(dále jen „Úplné znění“) a toto vyhotovení po nabytí účinnosti změny č. 1 opatřit záznamem
o účinnosti;
 2. doručit změnu č. 1, vydanou ve formě opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP v souladu
s § 173 odst. 1 správního řádu, a Úplné znění veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu
a po dni doručení změny č. 1 a Úplného znění vyznačit účinnost změny č. 1;
 3. poskytnout Úplné znění po vydání změny č. 1, opatřené záznamem o účinnosti,
stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu;
 4. zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup změnu č. 1 a Úplné znění a místa, kde
je možné do těchto dokumentací a do dokladové dokumentace změny č. 1 nahlížet, a oznámit
toto jednotlivě dotčeným orgánům neuvedeným v předchozím bodu;
 5. zpracovat registrační list změny č. 1 a podat návrh krajskému úřadu na vložení jeho dat
do evidence územně plánovací činnosti;
 6. uložit změnu č. 1, včetně dokladů o jejím pořizování, do archivu obce Lidice.

Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD2) Starostka obce podala OZ návrh na vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele
na dobudování chodníků u křižovatky. OZ tento návrh projednalo, schválilo a pověřilo
starostku obce vyhlášením výběrového řízení na dobudování chodníků u křižovatky.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
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AD3) Starostka obce podala OZ návrh na vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele
na dobudování chodníků v ulici Josefa Stříbrného. OZ tento návrh projednalo,
schválilo a pověřilo starostku obce vyhlášením výběrového řízení na dobudování
chodníků v ulici Josefa Stříbrného.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD4) Místostarosta obce předložil OZ nabídky projektových prací na výstavbu
víceúčelového budovy na hřišti. OZ tyto nabídky projednalo a schválilo.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD5) Starostka obce předložila OZ ke schválení první úpravy rozpočtu roku 2021. OZ
projednalo a schválilo první úpravy rozpočtu roku 2021.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD6a) Starostka obce předložila OZ žádost Mateřské školy Lidice o odstranění závad
zjištěných při kontrole BOZP. OZ projednalo tuto žádost a schválilo.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD6b) Díky proběhlé rekonstrukci místního hřbitova, vybudování nového kolumbária
a zvýšenému zájmu o místa v kolumbáriu se zastupitelstvo obce rozhodlo a schválilo
pronajímat maximálně dvě okénka v kolumbáriu na číslo popisné z obcí Lidic a
Makotřas.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0

Zasedání ukončeno v 18:15 hodin.

GENERÁL GASTRO: KUŘE NA PAPRICE
Text: Michaela Klapalová

Objevila jsem nový recept na něco tak „obyčejného“, jako je Kuře na paprice. Je
maličko vylepšený čerstvou paprikou, která výsledné chuti dodá velmi zajímavou
svěžest, a musím říci, že mě tenhle recepis opravdu velmi bavil. Mňam!
2-3 kuřecí čtvrtky
50g mrkve, 50g petržele, 50g celeru
1 lžička celého pepře
3ks bobkového listu
4ks nového koření
1 větší cibule
2 lžíce lahůdkové papriky
Jíška (domácí samozřejmě
, na to potřebujeme máslo a hladkou mouku. Rozpálíme
tuk, do něj přidáme hladkou mouku, mícháme a musíme být ve střehu, abysme jí včas
odstavili a nespálili. Odstavíme, a ještě klidně půl minutky mícháme. No a pak
můžeme zahušťovat omáčku. Nezapomínejme vše dohromady pořádně provařit, aby
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se omáčka dostatečně zahustila a nebyla v chuti cítit mouka.)
250ml smetany ke šlehání
1 čerstvou červenou papriku
Olej, sůl, pepř, těstoviny k podávání
Do hrnce vložíme očištěnou kořenovou zeleninu, pepř, nové koření, bobkový list a
zalijeme vodou. Přivedeme k varu a následně vložíme kuřecí čtvrtky. Zlehka osolíme.
Plamen snížíme a pozvolna vaříme do měkka cca 60 minutek. Případnou vzniklou
pěnu sebereme.
Jakmile bude maso měkké, tak jej vyjmeme z vývaru. Vývar scedíme, měli bychom
získat cca 500 ml vývaru, pokud ho bude o něco více, není to na škodu.
Maso zbavíme kůže a obereme od kostí, takhle to mám ráda, můžeme totiž hned jíst a
nezdržujeme se obíráním na talíři
prostě čistá práce.
Cibuli nakrájíme najemno, papriku na kostičky.
V hrnci rozpálíme olej a do zlatova na něm opečeme cibuli. Poté přidáme čerstvou
papriku a další 3-4 minutky na středním plameni opékáme.
Snížíme plamen, přidáme lahůdkovou papriku, promícháme a zalijeme vývarem.
Necháme společně asi 15 minut provařit.
Poté rozmixujeme (můžete i propasírovat, ale s tím já se neprdím), přilejeme smetanu,
promícháme a necháme společně vařit dalších 10 minut. Pak začneme zahušťovat
jíškou, podle potřeby, jak má kdo rád. Jíšku do omáčky přidáváme po menších
množstvích, vždy necháme společně několik minut provařit a důkladně mícháme.
Když už máme hustotu dle přání, provaříme ještě 10 minut.
Na závěr dochutíme solí a pepřem.
Vložíme zpět prohřát maso. Já servíruji s těstovinami. Je to dokonalé. Zkuste to také.
Dobrou chuť ♥

ZMĚNY V TARIFU PID
Vážení cestující, od 1.8.2021 dochází ke změnám Tarifu Pražské integrované dopravy.
Středočeský kraj s ohledem na výpadek příjmů způsobený pandemií koronaviru
přistoupí ke zvýšení cen jízdného ve veřejné dopravě cca o 25%.
Úpravy se dotknou jak jednorázových jízdních dokladů, tak i předplatních kuponů.
Jelikož je dopravní systém Prahy a Středočeského kraje vzájemně propojen, je nutné
upravit ceny jízdních dokladů pro jednotlivou jízdu i na území Prahy.
Ceny pražských předplatných kuponů včetně nejvýhodnějšího ročního kuponu za 3650
Kč nicméně zůstanou zachovány, stejně jako všechny dosavadní slevy pro různé
věkové skupiny cestujících.
Zjednoduší se zároveň systém prokazování nároků na tyto slevy (kromě vlaků PID).
Naopak lidem ve hmotné nouzi, kteří pobírají příspěvek na živobytí, poskytne Praha
pro překonání těžkostí s dopady pandemie slevu ve výši 70% na předplatní jízdné.
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PŘEHLED NOVÝCH CEN TARIFŮ A JÍZDNÉHO PID
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ŠTAFETA LIDICE – LEŽÁKY 2021
Text a foto: Jana Chourová, www.lidice-memorial.cz

32. ročník štafetového běhu se uskutečnil 19.-20. června 2021.
Jsme nesmírně rádi, že se letošní štafeta Lidice – Ležáky nakonec uskutečnila. Díky
náročné přípravě a skvělé organizaci se více než dvacet běžců z řad žáků, studentů i
dospělých opět podílelo na připomenutí odkazu vypálených obcí napříč republikou.
Účastníci se nejprve dopravili autobusem do Lidic, kde měli připravený zajímavý
program. Absolvovali
zde prohlídku
pietního území
s výkladem, položili
květinový dar na hrob
zavražděných
lidických mužů,
navštívili Lidickou
galerii, kde zhlédli
stálou sbírku
moderního umění, a
na závěr proběhla
beseda s Mílou
Městeckou, která
představila svou knihu Evropa v agónii pochodů smrti.
Po lehké večeři v restauraci Lidická galerie vyrazili sportovci do Kladna, kde se
konalo slavnostní zahájení štafety, kterému byla přítomna i hejtmanka Středočeského
kraje Mgr. Petra Pecková.
Po startu z Kladna, směřovaly kroky jednotlivých běžců do Lidic, Prahy, Běchovic,
Újezdu nad Lesy, Úvaly, Českého Brodu, Kolína, Čáslavi, Žlebů, Ronova nad
Doubravou, Třemošnice, Seče,
Bojanova, Nasavrk, Miřetic,
Včelákova a cílové rovinky,
bývalé osady Ležáky. Na
každém ze stanovišť byla na
štafetový kolík zástupcem dané
obce navázána slavnostní stuha
a proveden zápis do pamětního
listu. Doběh se podařil na čas, a
tak mohli účastníci štafety za
doprovodu mistryně světa
Jarmily Kratochvílové položit květinový dar ke Knize obětí v rámci pietního aktu k 79.
výročí vyhlazení osady Ležáky.
Děkujeme všem, kteří se na akci podílely, a vážíme si skutečnosti, že tato krásná
tradice přetrvává.
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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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