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To tu ještě nebylo!
Sochy oživlých dětí v pořadu Československo má talent aneb
i takto se dá šířit odkaz Lidic.
Pokud jste to neviděli, musíte napravit. Vystoupení bylo
úchvatné a místy mi běhal mráz po zádech.
Více si přečtěte na straně 2-3
♥
Vítejte v novém roce 2022!
Se starým rokem jako bychom zavřeli knihu a s novým
rokem jako bychom brali čistý arch papíru a tužku do ruky.
Spoustu krásných řádků spolu s fajnovým vstupem do
nového roku!

Milí a milé,
a je to tady! Vítám vás nejen v novém čísle, ale zároveň i v novém roce. Odpustím si
řeči typu, jak bude nadcházející rok skvělý a dokonalý. Bude prostě takový, jaký bude
a částečně i takový, jaký si ho uděláme.
Tak to prostě je. Přesto všem čtenářům
přeji, aby nadcházející rok byl pro vás tím rokem s velkým R. Ať se máme dobře, ať
jsme obklopeni milujícími lidmi a ať se naučíme žít v přítomnosti.
Na závěr si dovolím citovat Dalajlámu: „Existují pouze dva dny v roce, kdy
nemůžeme udělat vůbec nic. Jedním je včerejšek a druhým zítřek. Proto je dnešek tím
správným dnem, kdy má člověk milovat, konat a žít.“
Míša Klapalová, vaše zpravodajka, která si jde nalít vaječňák, protože máme konat
(říkal Dalajláma)

JUBILANTI V MĚSÍCI LEDNU
Hana ROHLOVÁ
Josef KLÍMA
Vladimír KOVAČÍK
Irena SMUTNÁ
Marta SLAVÍKOVÁ
Daniela KLOUBKOVÁ
Jan FORMÁNEK
Věra ROSENKRANCOVÁ
Věra NEUMANOVÁ
/

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti ☺

OŽIVLÉ SOCHY LIDICKÝCH DĚTÍ
Text a foto: Facebook Lidice Memory

Možná se někteří z vás dívali
na nedělní finále pořadu
„Československo má talent“,
který vysílala od 20,15 hodin
Prima. Ve finále se rozhodlo
o vítězi, kterým se stala
taneční skupina Diamonds
z Nového Bydžova. Skupina
čítá okolo 100 členů ve věku
od 4 do 24 let. Tito úžasní
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dětští tanečníci ve finále představili oživlé sochy lidických dětí, které byly zavražděny
v polském Chelmnu začátkem července 1942. Choreografie byla nesmírně působivá a
věrohodná.
To zajisté posoudí každý, kdo v Lidicích byl a navštívil lidický Památník dětským
obětem 2. sv. války na pietním území. Tento pomník skládající se z 82 dětských soch
byl vytvořen akademickou sochařkou Marií Uchytilovou, která na sousoší pracovala
20 let. Pomník byl odhalen u příležitosti výročí lidické tragédie až v červnu roku 2000.
Sochy, které vznikly z rukou vynikající sochařky Marie Uchytilové za podpory jejího
manžela, Jiřího Hampla, náhle prostřednictvím dětského tanečního souboru ožily.
Představení vrátilo diváky do doby Protektorátu Čechy a Morava a připomnělo atentát
na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha a zkázu, která následně
postihla Lidice a
její obyvatele.
Vystoupení
doslova dojalo
k slzám a diváci
rozhodli
prostřednictvím
svých hlasů,
zaslaných přes
SMS o vítězi
televizní soutěže
československých
talentů.
Absolutním vítězem se stala právě skupina Diamonds, která obdržela výhru 40 tis.
Euro. Tuto částku si však vítězové nechtějí nechat jen pro sebe pro uskutečnění svých
snů, nýbrž část chtějí věnovat některé nadaci pro děti, které neměli takové štěstí jako
oni.
I prostřednictvím takovýchto novodobých akcí se připomínají Lidice a jejich odkaz, za
což spolek Lidice Memory upřímně děkuje!

ZÁPIS Č.24/2021 z veřejného zasedání OZ Lidice konaného dne
15.11. 2021 v 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lidice
Přítomni: V. Kellerová, B. Kučera, M. Ramba, T. Skála
Omluveni: M. Klapalová, Ing. Monika Vaňhová MBA, H. Kohoutová
Ověřovatelé: M. Ramba, T. Skála
Zapsala: Martina Toulcová
Zasedání zahájila starostka obce v 17:00 hodin, přečetla a doplnila program.
OZ program schválilo.
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Program:
1) Projednání návrhu rozpočtu na rok 2022
2) Projednání poptávkového řízení na zpracování projektové dokumentace na
rekonstrukci terasy při OÚ Lidice
3) Projednání cenových nabídek na kancelářský nábytek do prostor obecního
úřadu
4) Projednání žádosti o pokácení stromu
5) Projednání žádosti o pokácení stromu
6) Zrušení Obecně závazné vyhlášky č.4/2014 Obec Lidice Obecně závazná
vyhláška č.4/2014 o poplatku za komunální odpad ze dne 10.3.2014
7) Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Lidice č.1/2021 o místním poplatku
za odkládaní komunálního odpadu z nemovité věci
8) Projednání žádosti o dotaci Memento Lidice na rok 2021
9) Projednání žádosti o finanční příspěvek na mezinárodní koncert My žijeme, my
nezapomínáme
10) Informace VKM týkající se nákladů na vybudování dešťové zdrže
11) Projednání havarijního stavu vodovodního řádu v objektu Zahradnictví
12) Různé – a) projednání schválení Smlouvy o obstarání věci (Psí útulek
Bouchalka)
b) oznámení o plánovaném znovuotevření provozovny
c) projednání cenové nabídky vánočního osvětlení
AD1) Starostka obce seznámila OZ s návrhem rozpočtu na rok 2022. OZ tento
rozpočet projednalo a vzalo na vědomí.
AD2) Starostka obce předložila OZ výsledek poptávkového řízení na zpracování
projektové dokumentace na rekonstrukci terasy při OÚ Lidice. Do poptávkového
řízení se přihlásily tyto dvě firmy:
1) Ing. arch. Miloslav Vajtr, V Brůdku 77, 155 00 Praha 5 – Třebonice s cenou
175 000,- Kč bez DPH
2) FFArchitekti s.r.o., Chrustenice 191, 267 12 s cenou 140 000,- bez DPH
V rámci realizovaného poptávkového řízení je pro zadavatele nejvýhodnější cenová
nabídka č.2 účastníka FFArchitekti s.r.o., Chrustenice 191, 267 12 s nabídkovou cenou
140 000,- Kč bez DPH. Nabídka splnila veškeré podmínky požadované výzvou a svojí
hodnotou přibližně odpovídá předpokládané ceně předmětu veřejné zakázky.
OZ projednalo výsledek poptávkového řízení a schválilo pro zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci terasy při OÚ Lidice firmu FFArchitekti s.r.o.
OZ pověřilo starostku obce podpisem smlouvy s touto firmou.
Hlasování Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0
AD3) Starostka obce předložila OZ cenové nabídky na kancelářský nábytek do prostor
obecního úřadu. Cenovou nabídku doručily tyto firmy:
1) Kuchyňské studio Zbihlej s cenovou nabídkou 452 642,- Kč s DPH
2) Nábytek Max s cenovou nabídkou 490 000,- kč s DPH
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3) Truhlářství Gergišák s cenovou nabídkou 298 471,- kč s DPH
4) Oto Chyba Truhlářství s cenovou nabídkou 247 687,- kč s DPH
OZ projednalo tyto cenové nabídky a schválilo jako dodavatele kancelářského nábytku
do prostor obecního úřadu Truhlářství Oto Chyba.
Hlasování Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0
AD4) Starostka obce předložila OZ žádost manželů XXX o pokácení stromu. OZ tuto
žádost projednalo a schválilo pokácení přerostlé jedle, která ohrožuje zlomením nebo
vyvrácením dům v době vegetačního klidu.
Hlasování Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0
AD5) Starostka obce předložila OZ žádost paní XXX o pokácení stromu. Důvodem je
špatný zdravotní stav stromu. OZ tuto žádost projednalo a schválilo pokácení tohoto
stromu v době vegetačního klidu.
Hlasování Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0
AD6) Starostka obce podala návrh na zrušení Obecně závazné vyhlášky č.4/2014 Obec
Lidice Obecně závazná vyhláška č.4/2014 o poplatku za komunální odpad ze dne
10.3.2014. OZ schválilo zrušení Obecně závazné vyhlášky č.4/2014 Obec Lidice
Obecně závazná vyhláška č.4/2014 o poplatku za komunální odpad.
Hlasování Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0
AD7) Starostka obce podala návrh na schválení Obecně závazné vyhlášky obce Lidice
č.1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. OZ
schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Lidice č.1/2021 o místním poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Hlasování Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0
AD8) Starostka obce předložila OZ žádost o dotaci Mementa Lidice o.p.s. na rok
2021. OZ tuto žádost projednalo a schválilo finanční příspěvek ve výši 70 000,- Kč.
Hlasování Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0
AD9) Starostka obce předložila OZ žádost JR RUNNING SPORT o finanční
příspěvek na mezinárodní koncert My žijeme, my nezapomínáme. OZ tuto žádost
projednalo a schválilo finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč.
Hlasování Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0
AD10) Místostarosta obce podal OZ informace VKM týkající se nákladů na
vybudování dešťové zdrže na odlehčení odpadních vod ze stávající odlehčovací
komory OK1 (včetně hrubého předčištění), která je umístěna na jednotné kanalizace
obce Lidice. Odhad nákladů lze učinit až po měrné kampani a následném výpočtu
velikosti odlehčovací komory. Orientační předpokládaný odhad nákladů na toto
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opatření lze očekávat v rozmezí 3-5 mil. Kč bez DPH.
OZ vzalo tyto informace na vědomí a zamítlo jakkoliv se finančně podílet na
vybudování dešťové zdrže.
Hlasování Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0
AD11) Starostka obce informovala OZ o havarijním stavu vodovodního řádu v objektu
Zahradnictví. OZ projednalo havarijní stav vodovodního řádu v objektu Zahradnictví a
schválilo jeho opravu.
Hlasování Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0
AD12) Různé
a) Starostka obce předložila OZ Smlouvu o obstarání věci (Psí útulek Bouchalka). OZ
tuto smlouvu projednalo, schválilo a pověřilo starostku obce podpisem této smlouvy.
AD11) Starostka obce informovala OZ o havarijním stavu vodovodního řádu v objektu
Zahradnictví. OZ projednalo havarijní stav vodovodního řádu v objektu Zahradnictví a
schválilo jeho opravu.
Hlasování Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0
b) Starostka obce předložila OZ informaci o plánovaném znovuotevření provozovny
Tabita a jejím rozšíření o Second-hand. OZ vzalo na vědomí znovuotevření této
provozovny a schválilo její rozšíření o plánovaný Second-hand.
Hlasování Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0
c) Starostka obce předložila OZ cenovou nabídku MV ENERGY s.r.o. ve výši
36 101,- kč bez DPH na vánoční osvětlení v lipové aleji před obecním úřadem. OZ
projednalo a schválilo tuto cenovou nabídku s tím, že realizace proběhne až v příštím
roce.
Hlasování Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0
Zasedání ukončeno v 17:54 hodin.

LIDICE MEMORY
Text: Hana Pokorná, předseda

Vážení spoluobčané, milí přátelé,
máme za sebou rok 2021, což nás nutí se na chvíli zastavit a zamyslet se nad tím, co
nám uplynulý rok přinesl i odnesl. Rok 2021 nebyl opět jednoduchý. Obklopovala nás
koronavirová pandemie a museli jsme se přizpůsobovat novým životním podmínkám.
Na podzim mnozí jásali nebo někteří byli naopak i zklamáni z výsledků voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Podstupovali jsme první, druhou a třetí
vakcinaci proti koronaviru. Někteří z nás však i očkování odmítali. Zkrátka byl to rok
plný rozporů a dilemat. Hodně se toho událo, a to nejen ve světě a v naší zemi, ale též
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přímo v Lidicích. Mnoho našich spoluobčanů nás navždy opustilo, z nichž dva byli i
našimi členy. V březnu to byla Maruška Šupíková a v listopadu Vašek Zelenka. Oba
vyrůstali jako děti ještě ve starých Lidicích, kde jejich spokojený život 10. června
1942 přerušila hrůzná událost, jež se stala výstrahou pro celý svět. Naše vzpomínky na
tyto dvě vzácné osobnosti nikdy nevyblednou.
I přes omezení a restrikce, s nimiž jsme se všichni museli naučit v době pandemie žít,
se spolek Lidice Memory snažil naplňovat své poslání a vyvíjet pro Lidice užitečnou
činnost. Výčet aktivit by byl pro mnohé překvapující. Zmíníme alespoň některé.
Například jsme si vzali patronát nad hroby 4 lidických žen, které nemají již přímé
potomky. O tyto hroby se dosud starala jen obec.
Spolupracovali jsme s vedením obce a s Památníkem Lidice při přípravě různých
vzpomínkových akcí včetně výročí v Lidicích a naši zástupci se i těchto akcí
zúčastnili. Velmi si ceníme akce, kterou jsme vyhlásili mezi našimi českými i
zahraničními členy v červnu 2021. Byla to „Sbírka pro moravské vesnice postižené
tornádem“. Mezi členy spolku se celkem vybralo přes 50 000,- Kč. Tuto částku jsme
pak v říjnu 2021 společně se starostkou a obecní sbírkou osobně předali obci
Mikulčice. Tato akce opět potvrdila, jak dokáží být Češi v těžkých chvílích solidární a
obětaví.
V červnu 2022 uplyne již 80 let od doby, kdy původní obec Lidice byla srovnána se
zemí a kdy se nacisté brutálním způsobem pomstili za smrt R. Heydricha na jejích
obyvatelích. Toto výročí si připomeneme nejen přímo zde v Lidicích, nýbrž i na místě,
kde lidické ženy strávily 3 roky svého života tj. v Ravensbrücku. Spolek LIDICE
MEMORY společně s Obcí Lidice a Krajským úřadem Středočeského kraje e
uspořádá dne 20. až 21. 6. 2022 tematický zájezd do Berlína a Ravensbrücku. Setkáme
se opět se zástupci spolku Arbeitskreis Politische Bildung Vergangenheit-Zukunft a
společně navštívíme bývalý KT Ravensbrück.
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TABITA ZNOVU OTEVÍRÁ
Text: Dana Vondrušková

Vážení a milí spoluobčané, tímto bych vás ráda informovala o chystaném
znovuotevření provozovny Tabita v podloubí, a to v lednu příštího roku.
Plánuji rozšířit nabídku obchodu o komisní prodej dámských, pánských a dětských
oděvů a doplňků, což znamená, že i vy sami budete moci přinést do komise lepší
kousky oblečení, které není příliš obnošené, a přitom je vám líto ho vložit do
kontejneru s textilem. Podmínky komisního prodeje budou k dispozici v obchodě.
Pokud byste se chtěli již před Vánoci zbavit něčeho, co vám jen překáží ve skříni,
zavolejte na mé tel. číslo 724 857 205 a domluvíme se.
Věřím, že se tato služba setká s příznivou odezvou a že se rádi přijdete podívat a
koupit si něco „z první nebo z druhé ruky“.
Všem vám přeji klidné a pokojné Vánoce a vše nejlepší do roku 2022.

JÁ A PIETNÍ ÚZEMÍ
Text a foto: Jarda Adamec

Když jsem jako malý kluk začal vnímat, co se v Lidicích stalo, do čehož mě
zasvěcovala babička, tak jsem nevěděl, co na tom místě zažiju.
Jezdil jsem sem na trávu králíkům, které babička chovala, to bylo v padesátých létech,
když ještě byly vytěžené základy domů až do sklepů od suti, která se demolicí do
sklepů propadla. Tehdy vedení obce chtělo odkrytí bývalých domů, aby bylo vidět,
kde který dům stál. Od toho se ale upustilo, důvod si nepamatuji. Než ale byly sklepy
opět zavezeny, tak jsme zde jako kluci hledali věci, které jsme odnášeli do starého
muzea. Jednou byla námi nalezena německá přilba, byla zabalena v hadru, byla černé
barvy a nebyla poškozena. Proč byla zabalena nám bylo záhadou, kdo ji zde ukryl a
proč?
Do Makotřas jsme chodívali
za babiččiným bratrem
Josefem Pospíšilem, do
Makotřas se přiženil před
válkou. Chodili jsme okolo
potoka vlevo, tam byla
cesta, dnes tamtudy jezdí
lidé na koních. Zpátky vedly
naše kroky odbočkou na
Křížovou stezku k višňovce
k Bělokům, nad Rákosovic
zahradou. Uviděl jsem, že se
něco ve strži blýská, byly to
náramkové hodinky,
VYKRÁDÁNÍ HROBŮ
skončily v muzeu.
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Dál kráčely naše kroky k Pitínovic ořechu, který tragédii přežil a je tam dodnes, na
cestičku k Hostouni, kudy jsme chodívali k příbuzným. Cestičkou dolů na starý
hřbitov rozsvítit svíčky babiččiným sourozencům. Za starým hřbitovem jsme chodili
kolem bývalého domku č.47, kde se narodila moje babička a máma, a nového hřbitova
na naši zahradu až k bývalému domku, kde ještě byly vidět základy našeho domku,
včelína a sklepa, ten byl zasypán jen zpola, ještě dnes je do něho vidět. Domky, náš a
Suchých byly na konci obce směrem na Hřebeč poslední, tak už na to asi němec neměl
síly je dokonale zakrýt, zrovna tak dům Novotných, který je dnes skrytý lesíkem,
nebyl též zcela zakryt, což je vidět dodnes. Za novým hřbitovem, který je součástí naší
zahrady, rostly houby, smrže, vynikající na veškerou kuchyňskou úpravu. Dnes už tam
ale nerostou. Na naší zahradě jsou pohřbeni všichni dříve narození členové naší
rodiny, kteří válku přežili.

L IDICE, KONEC VÁLKY

Větrolam, který ohraničuje pietní území směrem k Makotřasům, byl naší oblíbenou
zábavou, kde se našly třeba vidličky k výrobě praků a také houby. Jednou jsme šli
z větrolamu domů, potkali jsme starší pár, muže a ženu. Když jsme přišli blíž, muž se
nás zeptal špatnou češtinou: „Ty tu být Lidice? Já tu být rok čtyžicet tfa.“ Do nás jako
když střelí. Vzali jsme nohy na ramena a byli jsme pryč. Mysleli jsme, že je to němec,
který zde střílel naše předky, bylo nám deset let, tak nebylo divu, že jsme dostali
strach. Když si na to vzpomenu, tek ten muž mohl být i jeden ze židů, jenž zde kopal
společný hrob a válku přežil, jak psal o těchto židech pan Motl.
Dříve jsem psal, že pietní územím nám, jako patnáctiletým klukům, sloužilo v noci
spolu se hřbitovy k plnění bobříků odvahy, když jsme spávali ve stanech pod obcí.
S dívkou, se kterou jsme se seznámil v Makotřasech, když jsem jel od babiččina bratra
Josefa. Byla z Liberce a jezdila k prarodičům na prázdniny. Jednou přišly do Lidic na
poštu se svojí maminkou, potkaly se s mojí mámou a daly se do řeči, tykali si. Mámy
jsem se zeptal, jak se znají. Maminka Dáši Suché, jak se dívka jmenovala, byly
spolužačky z lidické školy. S Dášou jsme se potkávali přes den, na půli cesty, mezi
Makotřasy a starým lidickým muzeem. Jednou jsme si dali rande o půlnoci pod oknem
jejího pokoje, zeptala se, jestli se nebudu bát přes pietní území.
Jasně že ne! - Odpověděl jsme hlasem muže.
O půlnoci jsem přijel přes pietní území. Zastavil jsem pod jejím oknem, lehce zaklepal
na okno, otevřela. Seděl jsem na kole, ona koukala z okna o půl metru výše. Tiše jsme
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si povídali, šeptali. Nevím jak dlouho. Najednou se rozsvítilo světlo na dvorku,
otevřela se vrátka a před nimi se objevil Dáši děda, pan M. a řítil se na mě s lopatou
v ruce. Kolo jsem měl proti němu, rychle jsem přejel škarpu před domem a jen jsem
cítil, jak mě ovanul větřík po hlavě a zádech způsobený máchnutím lopatou.
S myslivci jsem vysazoval v roce 1968 smíšený lesík na bývalé zahradě manželů
Zemanových č.p. 90, to je pod novým hřbitovem. Byl jsem tehdy na vojně a měl jsem
opušťák – volno k opuštění posádky.
Byl víkend a v neděli večer – zpět do Berouna, kde jsem sloužil dva roky.
Ve středu 21. srpna nás přišli osvobodit naši bratři ze spárů kontrarevoluce.
V sedmdesátých létech jsem pomáhal na pietním území sekat trávu, nebo
v zahradnictví, když byl vedoucím kamarád Josef Krupička.

L IDICE, 60. LÉTA

Poslední nález byl na starém hřbitově, kde jsme s manželkou našli kost, druhý článek
lidského prsteníku, což nám potvrdil pan doktor Jeřábek. Kost tam ležela dlouho, než
jsme ji našli, odevzdal jsem ji do depozita lidického muzea. Když se podíváte na
fotografie rabování rakví na lidickém hřbitově, které si pořídili na památku němečtí
barbaři, není se co divit, že se tam kost nalezla.

POSEL NADĚJE – 35. LIDICKÁ HRUŠEŇ V HRANICÍCH
Text: Ing. Miroslav Kaliba, Spolek JH a JS Foto: Miroslav Kaliba, Antonín Nešpor, Petr Skovránek

Hranice na Moravě, město od Lidic vzdálené více jak 350 km, bylo 12. listopadu 2021
místem výsadby již 35. štěpu Lidické hrušně.
Při přípravě naší cesty na Moravu s hrušní do Prlova (viz LZ 12/21) jsme byli panem
ředitelem Mgr. Radomírem Habermannem a jeho zástupcem Mgr. Petrem Skovránkem
pozváni i do Hranic s prosbou o výsadbu štěpu Lidické hrušně v zahradě základní a
mateřské školy Šromatova. Při přípravě naší návštěvy nám byl velmi nápomocný i
místostarosta Hranic, pan PhDr. Vladimír Juračka.
Cestou z Prlova jsme přenocovali na zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí, nám
známého místa výsadby 27. hrušně v zahradě ZŠ Žerotínova v roce 2018.
Naše setkání ve škole začalo již v 9 hodin, kdy v učebně s projekcí pan Kaliba
v krátkých videoprogramech seznámil žáky s událostmi v Lidicích, osudem mladého
stromu poblíž potoka a lidické studny a s historií vzniku myšlenky Lidická hrušeň -
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Posel naděje. Postupně se v učebně vystřídalo pět skupin žáků od prvního stupně až po
žáky 9. tříd.
V 10 hodin začala velká přednáška
pana Nešpora v tělocvičně školy.
Tolik zvědavých dětských očí jsme
snad nezažili. Ve velké školní
tělocvičně bylo více jak 180 dětí a
polovina
učitelského
sboru.
V závěru hodinového povídání přišli
i zástupci města, pan starosta,
místostarosta, vedoucí školského
odboru a členové vojenské jednotky
z Hranic. Po ukončení vyprávění pana Nešpora se rozproudila čilá debata, kdy na
všemožné otázky dětí, které byly svými učiteli o lidické tragédii dopředu seznámeni,
odpovídal pan Kaliba.
Po 11. hodině nás čekala výsadba
hrušně v zahradě ZŠ Šromatova.
Každé setkání při výsadbě hrušně je
jiné a pokaždé nás organizátoři
překvapí. V Hranicích hlavním
organizátorem byl pan Skovránek,
zástupce ředitele, který měl průběh
celé akce dobře připraven, hlídal čas,
popoháněl děti a celou výsadbu
přehledně moderoval. Hlavní projev měl pan starosta Jiří Kudláček, který lidsky a
srozumitelně pohovořil o smutné historii, propojení Hranic a Lidic. Připomněl dětem
nutnost vzdělávání se z historie a připomínání doby minulé, která postihla koncem války
celé podhůří Beskyd, Valašska a
Vsetínska.
Výsadba hrušně v Hranicích byla pro
nás zase trochu jiná. Vedle štěpu hrušně
stála čestná stráž vojáků ze 7.
mechanizované brigády – Dukelské
dislokované v historických kasárnách
v Hranicích. Při výsadbě symbolicky
k hrušni přihodili lopatku hlíny
postupně zástupci města, školy a potom
většina žáků. Zároveň byla čtena jména lidických dětí, které zahynuly v Chelmnu.
Jména byla napsána na bílých oblázcích, které děti kladly k lampě s věčným ohněm.
Kromě toho na tabuli se siluetou kmene a větvovím stromu přilepily barevný lísteček na
památku každého lidického dítěte. Byl to opět nový symbol, nová připomínka
zavražděných lidických dětí, tak jak jí pojaly v Hranicích děti a jejich učitelé.
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Na závěr jsme se rozdělili a se skupinkami žáků a učitelů si ještě hodinu povídali.
Ze základní školy Šromatovo v Hranicích jsme odjížděli s pocitem navázání nového
přátelství a pocitu, že Posel
naděje byl předán do míst, kde
se o něj budou dobře starat.
Jen tak na okraj: při výsadbě
jsme sledovali kameramana
v domnění, že je z místního
hranického zpravodajství. Večer
bylo
pro
nás
velkým
překvapením,
že
záznam
z výsadby Lidické hrušně byl
jako
příspěvek
Ostravské
redakce vysílán v hlavním zpravodajství ČT 1.
Vojenská akademie v Hranicích
Odjezdem od školy naše návštěva v Hranicích nekončila. Vrátili jsme se kousek cesty
po hlavní průjezdové ulici Hranicemi a zaparkovali jsme před Vojenskou akademií
v Hranicích. Kasárny nejsou pro civilisty přístupné, ale v přízemí je upraven prostor
dokumentující historii této významné vojenské školy založené již za Rakouska Uherska.
Po roce 1918 se tato škola stala hlavním výcvikovým prostorem pro důstojníky nové
Československé armády. Škola byla vedena francouzskými veliteli, kteří na základě
vládních dohod byli pozváni do nově vzniklé republiky, aby vytvořili novou moderní
armádu. Vojenská akademie v Hranicích vychovala mnoho důstojníků Československé
armády. Byli mezi nimi i dva mladí
muži z Lidic – Josef Horák,
poručík letectva (vyřazen 1938) a
Josef Stříbrný, poručík pěchoty
(vyřazen 1937).
Celou expozicí nás provázela velmi
milá paní průvodkyně, jméno jsem
zapomněl.
Zajímavé
jsou
dokumenty ze vzniku vojenské
školy za Rakouska Uherska, kdy
škola měla velmi dobrý zvuk ve
výcviku jezdectva a dělostřelectva. Vysoká vojenská škola, Vojenská akademie
v předválečné době završila význam této školy při výcviku důstojníků před 2. světovou
válkou.
Závěr prohlídky byl v důstojnické jídelně, v zrcadlovém sálu a v Mánesově sálu,
místnostech, které se jako jedny z mála zachovaly z původního vybavení školy.
Pan Nešpor, synovec poručíka Horáka, se velmi zajímal o všechna místa školy, o způsob
výcviku, vojenské a mimovojenské aktivity v době fungování Vojenské akademie.
Z Hranic jsme odjížděli uspokojeni, že naše moravská mise s Lidickými hrušněmi
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v Prlově a v Hranicích byla s nadšením přijata, že jsme předali naše Posly naděje do
správných rukou a do správných míst.
Návštěva Vojenské akademie byl už jen
takový malý bonus naší cesty.
A po příjezdu do Lidic jsme do Emailové
schránky dostali tuto zprávu:
Dobrý den do Lidic; posílám odkaz na
naše stránky a fotogalerii. Ještě jednou
díky za vše, bylo to super. Stále se o
Lidicích bavíme. Posílám připomínkou
zprávy z televize a fotky. Mluvíte jako kniha, pane Nešpore.
Hezký den, Petr Skovranek

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Text: Michaela Klapalová

Přivítat naše malé občánky v době osekané
vládními opatřeními, a navíc v době rekonstrukce
Obecního úřadu byl kumšt. Nakonec se ale vše
podařilo a s úspěchem jsme nové občánky Lidic
přivítali v Domě seniorů v Oáze.
Vítejte ještě jednou mezi námi Filípku, Radečku,
Stellinko, Josefinko a Míšo. Ať děláte svým
milujícím rodičům jenom radost!
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SENIORKY A SENIOŘI, POZOR!
Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí,
situaci je potřeba okamžitě řešit.
Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu,
nebo zkontrolujte platby za elektřinu nebo plyn.
Dodavatel elektřiny nebo plynu
Pokud byla Vaším dodavatelem společnost
A-PLUS Energie obchodní, BOHEMIA ENERGY
entity, COMFORT ENERGY, EAGLE ENERGY,
Energie České spořitelny, Europe Easy Energy,
Kolibřík energie, Ray Energy, nebo X Energie
a neřešili jste změnu plateb, ověřte si, zda
nedlužíte za energie dodavateli poslední
instance.

Platby za elektřinu nebo plyn
N
E
B
O

Na platebním dokladu SIPO nebo ve Vaší
bance (trvalý příkaz) si ověřte, zda máte
nastaveny platby za elektřinu nebo plyn.
Pokud ne a zálohy na energie žádným
jiným způsobem nehradíte, dlužíte za
energie dodavateli poslední instance.
Pokud ano, peníze se strhávají, je vše
v pořádku. Nemusíte nic řešit.

Co se stalo?
Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností, nebo Vaše platby dodavateli
elektřiny nebo plynu neodchází, tak Váš dodavatel skončil.
Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci ale řešte co nejdříve!
Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktuálně Vám je dodává dodavatel poslední instance.

Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte rady?
Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít potřebné informace i problém řešit.
Zavolat nebo zajít můžete na místní úřad (obecní nebo městský), poradí Vám i Váš starosta,
nebo Vaše starostka.
V každém případě si připravte poslední vyúčtování za elektřinu nebo plyn.

Co bude potřeba vyřešit?
Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance, kontaktovat ho a vyřešit platby za
elektřinu nebo plyn.
Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ, když skončí Váš
dodavatel. Proto je nutné vybrat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu.

Kde naleznete sami více informací?
Energetický regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje veškeré informace k této situaci
– o dodavatelích poslední instance včetně kontaktů, postup, jak změnit dodavatele,
a odpovědi na často kladené otázky lidí, kteří se dostali do stejné situace jako Vy.
Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), kde si můžete domluvit schůzku.
Místní úřady (městský nebo obecní), kam můžete také zajít osobně.

ZEMŘEL MIROSLAV KLÁN, VNUK AKADEMICKÉ
SOCHAŘKY MARIE UCHYTILOVÉ. VZPOMÍNÁME…
Text: Kristina Tělupilová Foto: Památník Lidice

Některé lidi stačí potkat jednou, dvakrát za život a zůstanou Vám v srdci napořád.
Přesně takový dojem jsem měla ze setkání
s panem Miroslavem Klánem, vnukem
akademické sochařky Marie Uchytilové,
která je autorkou Pomníku dětským
oběhem války v Lidicích. S panem
Mirkem jsme se setkali dvakrát, poprvé při
příležitosti
79. výročí Lidické tragédie, kdy se svým
synem Martinem přijeli i na Děkovný
koncert pro Lidice. Setkání to bylo
výjimečné a velice srdečné. Dva milí
gentlemani, otec a syn, kteří s hrdostí
nesou odkaz své babičky a prababičky.
Nás spojovalo téma Lidic, ale kohokoliv
jsme s panem Mirkem seznámila, ať už
měl profesi či zájmy jakékoliv, okamžitě
s ním našel společnou řeč. A tak probíral
cestování s mým tatínkem, pozoruhodný život včel s mým mužem či záludnosti
jazykových překladů s mou sestřenicí překladatelkou.
Nikdy nezapomenu, jak jsme na pietním území
společně objímali vrby u potoka, abychom mohli
snáze vypočítat jejich stáří. Pan Mirek byl
bezprostřední, okouzlující a milý společník a
vzpomínky, které na naše setkání mám, si
uschovám v srdci napořád.

OHLÉDNUTÍ ZA MIRKEM
KLÁNEM, VNUKEM MARIE
UCHYTILOVÉ
Text: Ing. Vladimír Kovačík

Za člověkem, který odešel ve vší tichosti, ačkoliv
jako vědec a velký vizionář, měl před sebou
mnoho úkolů zejména v oblasti ochrany životního
prostředí. Vyrůstal v rodině, kde vztah k Lidicím
– vycházející z historických skutečností – byl
výjimečný, ryzí a čistý. Jeho rodiče, matka Sylvia
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a otec Miroslav (zemřel v lednu 2020) mu dali do vínku skromnost a pokoru –
atributy, které jejich syn bezezbytku ve svém životě naplňoval. Mgr. Miroslav Klán
byl úžasně zapálený intelektuál, který svým přesahem činností nejen ve svém vědním
oboru byl uznávaným odborníkem, kterému však nebylo dopřáno všechny své plány
dokončit. Především však byl dobrým člověkem, vzorným synem a otcem. Čest jeho
památce!

SILVER A V PAMĚTI TŘÍ GENERACÍ
Text: Památník Lidice

Památník Lidice a ČsOL za podpory Pardubického kraje a Města Sezemice Vás
srdečně zvou na třinácté slavnostní setkání věnované výsadku Silver A, pardubickému
odboji a tragédii v Ležákách.
Setkání se uskuteční ve středu 12. ledna 2022 od 15:30 v Sezemicích.
Hlavní program dne bude probíhat v sále Sezemický dům, kde se vedle hudebního
vystoupení Ústřední hudby Armády ČR a historické přednášky Vlastislava Janíka na
téma:
Neobyčejní lidé.
Podporovatelé
paravýsadků
z Velké
Británie,
představena
bude nová
výstava „Děti,
škola a válka“.
Ukázku z knihy
Mauthausen –
konečná stanice
přečte herec a
představitel Alfréda Bartoše z televizní minisérie Operace Silver A, pan Jiří Dvořák.
Operace Silver A a protinacistický odboj na Pardubicku jsou jedním
z nejvýznamnějších symbolů vzdoru a odhodlání československých občanů nepodvolit
se nacistické okupaci a zvůli. Nejedná se pouze o úspěšnou zpravodajskou akci
čs. armády, nejedná se pouze o nesporný důkaz toho, že domácí odboj v
Československu fungoval a efektivně podporoval akce exilové vlády. Jde především o
myšlenku svobody a o příběhy jednotlivých účastníků.
Lidí, kteří ve svobodu věřili a pro ni podstupovali nepředstavitelná rizika a přinášeli
oběti nejvyšší.
Tito lidé, jejich osudy a hrdinské činy nesmí být zapomenuty.

16

Památník Lidice a ČsOL
za podpory Pardubického kraje a Města Sezemice
Vás srdečně zvou
na třinácté slavnostní setkání věnované výsadku Silver A,
pardubickému odboji a tragédii v Ležákách pod názvem

SILVER A
SILVER A v paměti tří generací
konané pod záštitou ministra kultury Lubomíra Zaorálka
a hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.

Setkání se uskuteční ve středu 12. ledna 2022 od 15:30 hodin v sále Sezemický dům,
Husova 790, 533 04 Sezemice.
Program:
- historická přednáška: Neobyčejní lidé. Podporovatelé paravýsadků z Velké Británie.
přednášející: Vlastislav Janík
- vernisáž výstavy: Děti, škola a válka
- ukázku z knihy Mauthausen - konečná stanice: čte Jiří Dvořák
- hudební vystoupení Ústřední hudby Armády České republiky
- občerstvení
Tomuto setkání bude předcházet od 14:00 hodin pietní akt
v areálu Larischovy vily, kam jste taktéž srdečně zváni.
Památník Lidice upřednostňuje kladení květinových darů formou kytic.
Po skončení pietního aktu bude autobus přistaven
U Zámečku Larischova vila 549, 530 03 Pardubice IV-Studánka.
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Bude zajištěn odvoz účastníků v 10:30 hodin z Kladna přes Lidice, Prahu do Pardubic a zpět.
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Účastníci mohou využít autobus, který bude vypraven po trase
Skuteč náměstí 12:00 hodin, Chrudim Penny (autob. zastávka) 12:45 hodin, Chrudim Borzna 12:50 hodin,
Chrudim Městský park (autob. zastávka) 12:55 hodin, Pardubice Zámeček Larischova vila 549 13:30 hodin.
V případě přijetí našeho pozvání prosím potvrďte svoji účast do 10. 12. 2021
na tel. čísle: 469 344 179, 739 335 734, nebo na e-mail: chvojkova@lidice-memorial.cz,
lezaky@lezaky-memorial.cz, případně písemně na adresu Památník Ležáky, Dachov 75, 539 55 Miřetice.
Pozvánka platí pro 2 osoby

nová verze

Program setkání

SILVER A v paměti tří generací
12. ledna 2022

SILVER A
14:00–14:45 Položení květinových darů v areálu Larischova vila
		
		

Přivítání účastníků ředitelem Památníku Lidice
Hlavní projev

14:50–15:15 Přesun autobusy do sálu Sezemický dům
15:20–15:30 Uctění památky Alfréda Bartoše u pomníku v Sezemicích
15:30–15:40 Přivítání účastníků ředitelem Památníku Lidice
15:40–15:50 Vystoupení Ústřední hudby Armády ČR
15:50–16:00 Úvodní slovo
16:00–16:10 Vystoupení Ústřední hudby Armády ČR
16:10–16:50 Příspěvek Vlastislava Janíka
16:50–17:00 Ukázku z knihy Mauthausen - konečná stanice
		

čte Jiří Dvořák

stará verze
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17:00–17:20 Podávání večeře
17:00–17:45 Vernisáž výstavy: Děti, škola a válka
		

Volná diskuze

17:45		

Předpokládané ukončení akce
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Křeslo pro Eduarda Stehlíka
ředitele Památníku Lidice

19. ledna 2022 od 18 hodin v Lidické galerii

17. ročník mezinárodní vědomostní soutěže

Památník Lidice vyhlašuje soutěž

Pro žáky ve věku 10-19 let

Lidice pro 21. století

Registrace od 12.1.2022
2 soutěžní kola

Kontaktní osoba:
Mgr. Kamila Varaďová
tel: 731 528 798
e-mail: varadova@lidice-memorial.cz

Tato vědomostní soutěž je určena
dětem a mládeži z celého světa ve
věku 10–19 let.
Jejím cílem je přispět k uchování
památky občanů středočeské 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.

Více informací a registrace na www.lidice21.cz

✂

Pozvání k účasti v 50. ročníku
Mezinárodní dětské
výtvarné výstavy Lidice 2022

Výstavu pořádá Památník Lidice pod záštitou
Ministra kultury
Ministra zahraničních věcí
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
České komise pro UNESCO
Generálního ředitele Českých center

Téma: MUZEUM

Památník Lidice – Lidická galerie
Tokajická 152, 273 54 Lidice, Česká republika
+420 736 642 318, +420 312 253 702, children@lidice-memorial.cz

www.mdvv-lidice.cz

Hodnocení soutěže a výstava

srdečně Vás zveme k účasti v jubilejním 50. ročníku
Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2022. Soutěž
a následná výstava je jednou z největších na světě, každým
rokem propojuje tisíce dětí z celého světa. Padesát
let oslaví i Úmluva o ochraně světového kulturního
a přírodního dědictví. Česká republika se také v roce 2022
stane místem, kde se setkají muzejníci z celého světa na
Generální konferenci ICOM.

Soutěžní práce hodnotí odborná porota ve dvou kolech. Oceněné
práce budou od června 2022 vystaveny na každoroční výstavě
v Lidické galerii a oceněné plošné práce po skončení výstavy
archivovány. V menších souborech poté putují po výstavních
prostorech v České republice i v zahraničí.

Pro 50. ročník MDVV Lidice bylo zvoleno téma:

MUZEUM

Díky muzeím můžeme poznávat rozmanitost světa
i společnou historii. Při tvorbě se můžete inspirovat:
Nejrůznějšími sbírkami, které se v muzeích shromažďují,
uchovávají, odborně studují a vystavují. Najdeme v nich
všechno možné, od minerálů přes dinosauří kostry až
po technické vynálezy, v muzeích ale můžeme poznávat
i nehmotné dědictví. Mezi muzea patří také galerie se
slavnými uměleckými díly. Často jsou muzea krásnými
stavbami, ale někdy nemusí být ani pod střechou – po
celém světě najdeme muzea v přírodě, která lidem
ukazují obyčeje předků a pomáhají jim uvědomit si krásu
krajiny, ve které vyrostli. Mezi muzea patří i botanické
a zoologické zahrady.
Muzeum je živoucím organismem se svou vlastní
strukturou. Na jeho chodu se podílí mnoho
lidí. Vědci, noční hlídači, archiváři, kustodi…
a v neposlední řadě také návštěvníci.
A pokud ve vašem okolí žádné muzeum není,
možná máte svoje vlastní sbírky pokladů.
Jaké by bylo vaše vysněné muzeum?
Co byste chtěli ukázat dalším generacím nebo
lidem z opačného konce světa?
Co by se stalo, kdyby exponáty obživly?
Jak by vypadalo muzeum vašeho života nebo vaší
rodiny?
Těšíme se na Vaši tvorbu.

Podmínky účasti
• Soutěže a výstavy se mohou účastnit děti ve věku 4–16 let, jednotlivci i děti
ze škol a výtvarných kroužků. Lidé s handicapem se mohou účastnit bez
věkového omezení.
• Maximální formát plošné práce: 70 × 50 cm.
• Maximální formát prostorové práce: 100 × 70 × 40 cm, váha max. 10 kg.
• Jsou přijímány max. 2 práce jednoho autora v jedné výtvarné technice (malba
a kresba, grafika, kombinovaná technika, fotografie, film/animace, prostorové
objekty). Autor se může zúčastnit soutěže ve více technikách.
• Apelujeme na pečlivý výběr zaslaných prací s ohledem na vytvoření co
nejkvalitnějšího soutěžního souboru školy.
• Práce, u kterých může dojít ke stírání a sprášení barev, musí být zafixovány.
• Fotografie jsou přijímány pouze na kvalitním fotopapíru.
• Filmy/animace – max. délka 3 minuty.
• Pro platnou účast v soutěži je nutné splnit všechny podmínky uvedené na
www.mdvv-lidice.cz. Nedodržení podmínek nebo nečitelné vyplnění údajů
může vést k vyřazení práce ze soutěže.

Registrace
Uzávěrka 50. ročníku soutěže je 11. února 2022
Přihláška do soutěže – pro registraci účasti vyplňte přihlášku, která je ke stažení
na www.mdvv-lidice.cz/vyzva/. Vyplněnou přihlášku a jmenný seznam účastníků
přiložte k zasílaným pracím.
Označení výtvarných prací – každou soutěžní práci označte na zadní straně
štítkem (ke stažení na webu). Štítek vyplňte čitelně, tiskacími písmeny a latinkou
(nejlépe na PC). K prostorovým pracím lze štítek přivázat.
Na štítku uveďte:
• Jméno, příjmení a věk účastníka.
• Název a přesnou adresu školy či organizace, která práce posílá (IČO
organizace, název školy, ulice, číslo, PSČ, město). Na tuto adresu budou
později zaslány informace o ocenění.
• E-mail školy či organizace a e-mail pedagoga či pedagogů výtvarníků, kteří
práce zasílají a chtějí být o soutěži informováni.
• Pokud účastník soutěží jako jednotlivec, uveďte jeho jméno, věk a domácí
adresu, včetně kontaktního e-mailu (rodiče).
Přihlášením účastníka uděluje účastník nebo zákonný zástupce dítěte souhlas se
zpracováním uvedených osobních údajů pro potřeby soutěže a výstavy. Více na
www.mdvv-lidice.cz/gdpr.
Označené soutěžní práce spolu s přihláškou odevzdejte v Lidické galerii, na
svozovém místě nebo je zašlete na adresu: 50. Mezinárodní dětská výtvarná
výstava Lidice 2022, Lidická galerie, Tokajická 152, 273 54 Lidice, Česká republika.

✂

Milé děti, vážení pedagogové,

GENERÁL GASTRO: JABLEČNÝ ZÁVIN ALIAS ŠTRŮDL
Text: Michaela Klapalová

Ano, já vím. Štrůdl snad umí úplně každý, na to není potřeba recept. Ale já nedávno
objevila tento recept, vyzkoušela a od té doby už nedělám žádný jiný. Protože právě
toto je TEN recept, který si prostě zamilujete. Závin je šťavnatý a těsto tak dokonale
tenké, že se vám o tom bude zdát. Přísahám!
Těsto:
220g hladké mouky (jde to i ze špaldové)
1 vejce
2 PL oleje
Voda (teplá, dle oka, protože každá mouka má jinou savost)
Špetka soli
Dále potřebujeme:
Jablíčka, rozinky, skořice, oříšky, strouhanka, máslo (2 PL lžíce)
Mouku prosejeme na pracovní plochu, utvoříme důlek a vklepneme vejce, vlijeme
olej, přidáme špetku soli a vlijeme trochu teplé vody. Vypracujeme vláčné těsto. Dejte
pozor, ať si mouku nepřelejete, s vodou pěkně pomalu.
Potom necháme těsto 30 minut v lednici odpočinout.
Troubu si rozehřejeme na 160 stupňů. Jablíčka nastrouháme nahrubo. V rendlíku si
rozehřejeme máslo.
Těsto rozdělíme na dva díly, z každého rozválíme na
lehce pomoučeném vále co nejtenčí plát. Potom
nastává ta největší sranda. Pod těsto natáhneme
čistou utěrku lehce posypanou moukou, na ní
položíme placku těsta a rukama vytahujeme na
tenkou placku do všech směrů co to jen půjde. Pokud
máte barevnou utěrku a použijete klasickou bílou
mouku, měla by skrz těsto být lehce vidět utěrka. To
znamená, že máte placku připravenou.
Posypeme ji strouhankou, poklademe jablky, posypeme skořicí, oříšky a rozinkama.
Ty si můžeme namočit v rumu. Já je namočila v domácí ořechovce a taky to bylo
dobré. Lehce zabalíme do závinu pomocí utěrky a na utěrce přeneseme na plech.
Potřeme rozpuštěným máslem a pečeme 30 minut do zlatova.
Sypeme moučkovým cukrem (nebo taky nemusíme) a podáváme.
Jablka v závinu nedoslazuji. Zatím se mi nepovedlo natrefit na tak extrémně kyselé, že
by to bylo potřeba a když jsou přece jen kyselejší, tak závěrečným finišem v podobě
moučkového cukru se to ztratí. Ale pokud chcete, můžete jablíčka cukrem posypat.
Volte ideálně kokosový nebo třtinový.
Dobrou chuť a pečení zdar!
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Reklama tiskárny

VEŘEJNÁ KNIHOVNA LIDICE – INFORMACE
Veřejná knihovna Lidice je otevřená každou středu od 15:30 do 17:30 hodin.
Přejeme všem čtenářům do nového roku především hodně zdraví a k tomu spoustu příjemných
čtenářských zážitků. Budeme se i nadále snažit přinášet pestrou nabídku titulů různých žánrů, aby
si každý přišel na své. Věříme, že si vyberete.
Těšíme se na Vaši návštěvu a setkání s Vámi!
Jirka Černý a Míša Indráková, knihovna.lidice@email.cz
Lidický zpravodaj č. 01/2022. Zdarma. Evidenční číslo: MK ČR E 10562. Vydavatel: Obec Lidice.
Náklad 260 výtisků, 12x ročně. Uzávěrka příštího čísla: 20. 01. 2022 Vychází měsíčně pro obec
Lidice. Periodický tisk územního samosprávního celku. Vydavatel: Obecní úřad, ul. 10. června
1942, čp. 161, 273 54 Lidice, tel. 312 253 083, email: lidice3@volny.cz, web: http://www.obeclidice.cz/. Místo vydání: Lidice Připravuje: Michaela Klapalová. Vaše příspěvky a reakce prosím
zasílejte: dozpravodaje@seznam.cz. Redakce děkuje za pochopení, že některé texty je třeba
upravit či zkrátit. Za původnost a obsahovou správnost ručí autoři článků. Publikované články
nemusí nutně vyjadřovat stanovisko OÚ či OZ Lidice. Redakce si vyhrazuje právo drobných
úprav textu.
NEPROŠLO JAZYKOVOU ÚPRAVOU. Předáno do tisku dne: 17.12.2021
Roznášku v obci zajišťuje Jaruška Černá. ♥
Tiskne: ABSOLUTNOWEB, Luděk Bartoš, Palackého 123, Hřebeč, 27345, Tel.:
+420 731 078 501, info@absolutnoweb.eu, www.absolutnoweb.eu

