Lidický zpravodaj
únor 2022 ·

číslo 02 ·

ročník 26 · zdarma

Věděli jste?
Název února pochází z latinského slova očištění.
Pokud jste se narodili v únoru váš rodný kámen je ametyst a
vaše květina prvosenka.
Pravděpodobnost narození 29. února je 1:1461.
Únor, březen a listopad začínají vždy ve stejný den v týdnu,
pokud se nejedná o přestupný rok.

Milí a milé,
vítám vás v druhém měsíci nového roku, letí to opět jako blázen, a přestože je teď
možná za okny nevlídná zima, únor je už měsícem, kdy je čas v sobě probudit
zahrádkáře a začít doma předpěstovávat sadbu pro letošní rok.
Já se chystám v únoru zasít bazalku, protože to je pro mě letní bylinka, kterou miluju a
vzhledem k tomu, že opět letos očekávám tuny rajčat, bude potřeba
Dále vysadím
papriky, letos jsem vsadila na odrůdu ajvarski, která je je velmi chutná a šťavnatá. U
okurek vyzkouším novou odrůdu, která rodí menší plody, ale ty mají být velmi chutné.
Tak uvidíme, jak se letos úroda zdaří. Zahradničení zdar!
Míša Klapalová, vaše zpravodajka, která se těší až zaboří ruce do hlíny

JUBILANTI V MĚSÍCI ÚNORU
Hana POKORNÁ
Pavel MÜLLER
Eva VÝRUTOVÁ
/

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti ☺

PODĚKOVÁNÍ
❖ Děkuji tímto paní starostce Veronice Kellerové za milou návštěvu a dárek u
příležitosti mého životního jubilea. Velmi si toho vážím.
Vladimír Kovačík

VZPOMÍNKA
Dne 21. ledna 2022 uplynulo již dlouhých 25 let, kdy nás
navždy opustil náš milovaný tatínek, dědeček a manžel
Jaroslav Skála.
Říká se, že čas rány zhojí, bohužel v našem případě platí
spíše přísloví, že rána v srdci se nikdy nezahojí…
Kdo jste ho znali a měli ho rádi, věnujte mu prosím, spolu
s námi, tichou vzpomínku.
Kdo byl milován, není zapomenut…
Manželka Jana
Děti Jaroslav, Jana a Tomáš s rodinami
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ZÁPIS Č.25/2021 z veřejného zasedání OZ Lidice konaného dne
8.12.2021 v 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lidice
Přítomni: V. Kellerová, B. Kučera, M. Ramba, T. Skála, M. Klapalová, Ing. Monika
Vaňhová MBA, H. Kohoutová
Ověřovatelé: M. Klapalová, H. Kohoutová
Zapsala: Martina Toulcová
Zasedání zahájila starostka obce v 17:00 hodin, přečetla a doplnila program.
OZ program schválilo.
Program:
1) Schválení rozpočtu na rok 2022
2) Projednání návrhu Smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti
3) Různé a) projednání Zprávy Kontrolního výboru č.21
b) volba člena Kontrolního výboru
c) schválení Nařízení obce Lidice č.1/2022
d) projednání návrhu na snížení příspěvku na Mateřskou školu Lidice
obci Zájezd
e) projednání prodeje vlastních akcií společnosti Vodárny KladnoMělník, a.s.
f) projednání návrhu místostarostky obce na změnu pozice starostky
obce z pozice neuvolněná na uvolněná
AD1) Starostka obce předložila OZ rozpočet na rok 2022. OZ schválilo rozpočet na
rok 2022 bez výhrad a pověřilo starostku obce schválením závěrečných úprav rozpočtu
roku 2021.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
AD2) Starostka obce předložila OZ návrh Smlouvy o zajišťování a financování
dopravní obslužnosti. Celková výše zálohy obce za všechny linky bude činit
103.988,- Kč. OZ tento návrh Smlouvy o zajišťování a financování dopravní
obslužnosti projednalo, schválilo a pověřilo starostku obce podpisem Smlouvy o
zajišťování a financování dopravní obslužnosti
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
AD3 Různé a) Pan Ramba přednesl OZ Zprávu Kontrolního výboru č.21 ze dne
23.6.2021. OZ vzalo na vědomí Zprávu kontrolního výboru č.21.
AD3 b) Vzhledem k úmrtí jednoho člena Kontrolního výboru podal předseda
Kontrolního výboru návrh na zvolení člena nového. Pan Ramba navrhl jako nového
člena Kontrolního výboru paní Kláru Klímovou. OZ schválilo jako nového člena
Kontrolního výboru paní Kláru Klímovou.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
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AD3 c) Starostka obce předložila OZ Nařízení obce Lidice č.1/2022 OZ toto nařízení
projednalo a schválilo.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
AD3 d) Starostka obce předložila OZ návrh ředitelky MŠ Lidice na snížení příspěvku
na Mateřskou školu Lidice obci Zájezd. Ředitelka Mateřské školy Lidice žádá o
prodiskutování skutečnosti, zda nelze snížit platby za dítě za docházku do MŠ Lidice
obci Zájezd. Každé dítě nyní platí 12.000,- Kč ročně. Většinu dětí vyjde docházka MŠ
na 36.000,- Kč. Je to nepoměrně mnoho oproti obci Makotřasy, která za celou dobu
docházky uhradí pouze 5.000,- Kč. OZ tento návrh projednalo a schválilo návrh paní
ředitelky MŠ Lidice na snížení příspěvku na Mateřskou školu Lidice obci Zájezd na
částku 5.000,- Kč od září 2022 za celou dobu docházky.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
AD3 e) Starostka obce předložila OZ nabídku prodeje vlastních akcií společnosti
Vodárny Kladno-Mělník, a.s. OZ tuto nabídku projednalo a zamítlo odkup akcií.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
AD3 f) Místostarosta obce podal OZ návrh na změnu pozice starostky obce z pozice
neuvolněná na uvolněná. OZ tento návrh projednalo a schválilo změnu pozice od
1.1.2022
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
Zasedání ukončeno v 17:42 hodin.

HRDINOVÉ: PŘÍBĚHY ODVAHY A ZRADY V OBRAZECH
AKADEMICKÉ MALÍŘKY ZDENKY LANDOVÉ
Text a foto: Petra Samberg Vargová, kurátorka výtvarné sbírky Památníku Lidice

Památník Lidice připravil soubornou výstavu díla akademické malířky Zdenky
Landové, která ve svých kresbách
ztvárňuje události, které vedly
k vyhlazení obcí Lidice a Ležáky.
Soubor svou narativní povahou zaujme
všechny věkové kategorie diváků od
pamětníků, historiků až po nejmladší
generaci, které může svou strukturou
připomenout komiksový příběh.
Výstava proběhne v prostorách Lidické
galerie v 1. patře, zahájení výstavy se
koná 10.2.2022 v 18 hodin.
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Zdenka Landová – Hrdinové
Na jaře 1942 bylo Zdence Landové téměř 13 let, její rodina ukrývala ve svém domě
v pražském Braníku neznámého člověka, pobyl u nich jednu noc, když se mladá dívka
ptala rodičů o koho jde, doporučili jí, aby na muže zapomněla. Tím mužem byl
nadporučík Adolf Opálka a rodina jeho ukrýváním riskovala životy všech svých členů.
Landová na setkání nikdy nezapomněla,
její téměř fotografická paměť
zaznamenala dokonale nejen tuto, ale i
další události, kterých byla svědkem. Po
více než dvaceti letech se rozhodla
rozpracovat toto, pro ni bytostné, téma
v sérii kreseb, která čítá na 150 listů
větších a středních formátů.
Do práce na rozsáhlém kresebném cyklu
se pustila v šedesátých letech minulého
století, v té době měla ukončená studia na
Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a jako ilustrátorka byla silně ovlivněná
pedagogickým vedením prof. Antonína Strnadela. Zaměřovala se především na
historická a dobová témata, její doménou byla figura, z uměleckých výrazových
prostředků volila nejčastěji kresbu, věnovala se také malbě a keramice. Vyučovala
v ZUŠ v Praze 6, práci pedagoga kombinovala s vlastní výtvarnou a literární tvorbou.
Samotné výtvarné práci u Landové vždy předcházel, vedle osobního prožitku, rozsáhlý
výzkum dobových pramenů a důsledné
zapisování zjištěného do deníků, které
sloužily jako textový i obrazový skicář.
Zároveň uplatňovala vrozenou intuici.
Výsledkem je tematicky ucelený soubor
řemeslně dokonale propracovaných
kreseb. Autorce k výpovědi postačují
minimální výrazové prostředky – černá
křída a běžný papír. Kresba je rytmická
a systematická, linie jsou hbité a
uvolněné. Barvu umělkyně nepotřebuje.
Základní černá linie a stínování postačí,
aby diváka vtáhla do děje, který se na
papíře odehrává. Každá kresba je
samostatná scéna, která dokumentuje s naprostou přesností skutečné události roku
1942, obličeje portrétovaných vypovídají o tíze situace, prožívaném napětí, odhodlání,
naději i všudypřítomnosti smrti…
V souboru Hrdinové představuje Památník Lidice více než šedesát vybraných děl
Zdenky Landové, která dokumentují působení parašutistů na Pardubicku a tragédii
osady Ležáky.
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Křeslo pro Danu Drábovou
a Miroslava Bártu
16. února 2022 od 18 hodin v Lidické galerii

UKLÍZÍTE SI PO SVÝCH PSÍCH MILÁČCÍCH?
Text a foto: Veronika Kellerová, starostka obce

Vážení občané, budu parodovat známou citaci z filmu Pelíšky „Rozmáhá se nám tu
takový nešvar…“, ale tím veškerá legrace končí.
Bohužel opět musím připomenout všem
vlastníkům pejska, ať už malého či velkého, že je
jeho povinností po svém pejskovi uklízet, a to
nejen na chodníku, ale i v trávě.
Je mi moc líto maminek, které si mi stěžují, že
velmi často utírají svým dětem z bot psí výkaly.
Většina z vás, majitelů psů má děti, vnoučata,
pravnoučata a určitě ani vy byste nebyli nadšeni,
kdyby vaše ratolesti přinesly domů takovou
nadílku. Proto vás prosím, uklízejte si po svém
pejskovi. V obci máme dostatečný počet míst se
sáčky k tomu určeným a také košů, kam svůj
balíček při procházce můžete vyhodit, je dost. A pokud máte někdo dojem, že někde
koš či sáčky chybí, určitě se ozvěte mě nebo kolegyním z obecního úřadu a rádi to
napravíme. Buďte prosím, k sobě navzájem ohleduplní. Děkuji za pochopení.

SVOZ ODPADŮ V ROCE 2022
9. dubna – sobota
18. června – sobota
8. října – sobota
Velkoobjemový odpad:
8:00 - 9:00
ulice Tokajická, parkoviště před školkou
9:15 – 10:00 ulice Oradourská, před č.p. 158
10:15 – 11:00 ulice Josefa Stříbrného, parkoviště u Oázy – Mementa Lidice
Kovový a nebezpečný odpad:
8:00 – 11:00 ulice Tokajická, parkoviště před školkou
Časy přistavení kontejnerů jsou orientační, děkujeme za pochopení.

MC LIDIČKY
Text a foto: Dana Richter, místopředsedkyně spolku

Vážení sousedé, přejeme vám vše dobré v novém roce, především pevné zdraví Vám a
všem Vašim blízkým. V prosinci jsme se z mnohými z Vás setkali na tradiční
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Mikulášské nadílce pod širým nebem. Akce se těší rok od roku větší oblibě, tentokrát
naše nebesky pekelná parta vystavila na osm desítek výpisů z knihy hříchů.
V těchto dnech v centru již
vše chystáme na start
druhého pololetí, které se
rozběhne v únoru. Rozvrh
zůstává ve stejné podobě, tak
jak jste zvyklí již od
podzimu. Na některých
kurzech se nám uvolnila
místa, a tak vás srdečně
zveme na ukázkové hodiny.
Jakýkoliv neobsazený kurz si
po přechozí domluvě můžete
přijít nezávazně zdarma
vyzkoušet a poté se rozhodnout, zda Vašim dětem vyhovuje. Veškeré informace
naleznete na našich webových stránkách www.mclidicky.cz, případně na
FB MC Lidičky.
Připravujeme i oblíbenou Jarní dílnu s Hankou Kohoutovou. Pro více informací
sledujte obecní vývěsky a náš web i facebook.
Přejeme Vám všem krásné dny a těšíme se brzy na viděnou.
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ZAMYŠLENÍ
Text a foto: Jarda Adamec

Holá lidická pláň, nad ní stojí nové Lidice. To už ale není několik desetiletí pravda.
Lidická pláň už není holá, ale je zde pietní území, obrostlé lesoparkem. Jak je tu
krásně, ten klid, říká slečna svému milému, opalující se na hrázi rybníka zvaný
Nervák, nahoře bez. Slečna asi nevěděla, kde se nachází. Šel jsem po hrázi na hřbitov,
to slečně asi nevadilo, ani se neotočila. Když jsem se vracel, tak už opalující se pár
nasedal do auta, které měl zaparkované na panelové cestě, vedoucí od staré čističky,
kde je zákaz vjezdu.

Ano, v Lidicích a jejich okolí je krásně, pominuli smutnou historii naší vsi. Je tu
spousta mladých lidí, kteří jsou potomky pozůstalých lidických žen a dětí, ale i lidí,
kteří se přistěhovali. Naše generace je nemůže všechny znát. Za našeho mládí se
v Lidicích znali všichni, každý věděl, kde kdo bydlí. Nebyla televize, lidé se scházeli
na zábavách, sportovních akcích v restauraci, ve spolcích, myslivci, rybáři, zahrádkáři,
pořádali se zájezdy a podobně.
Chodíme s manželkou na procházky, potkáváme mladé lidi s kočárky, někteří
pozdraví, někteří ne. Na procházky a při řízení nosím brýle, abych dobře viděl,
poznával lidi a dopravní značky. Brýle pracovní nosím pouze na vzdálenost délky
rukou až dvou metrů, na čtení mám brýle, s nimiž vidím pouze noviny a podobně.
Takže mám na šňůrce pouze brýle pracovní, jinak nosit u sebe troje brýle? Za jedny
brýle s mým zrakem by stály třicet tisíc korun, dle odborníků. Chodím bez nich. Na
třicet metrů nepoznám nikoho, proto zdravím každého, aby někdo neřekl, že
nezdravím.
Dochází tak ke komickým situacím. Zdravím cizí lidi, které neznám, zdravím mladší,
které znám. Zdravím malé děti, když nepozdraví, co je kolikrát zážitek k zasmání.
Pozdravit někoho není nikomu na obtíž. Pokud někdo nechce pozdravit druhého, asi
k tomu má důvod, což je smutné. Někdo se s někým nemusí, ale pozdravit je slušnost.
Slušnost by se měla uplatňovat hlavně na silnicích, za volantem, nenadávat,
negestikulovat neslušnými gesty. Každý může udělat chybu. Nervóza za volantem by
si měl uvědomit, že uráží druhého, komu třeba nesahá ani po kolena – příklad: stál
jsem u přechodu, jako chodec, byl jsem vyzván řidičkou, abych přešel, vykročil jsem,
když se přiřítil řidič s kvílejícím brzděním, sotva zastavil. Stáhl okénko a zařval na

9

řidičku, co to zdržuješ, ty idiote! Idiotem měla být oční lékařka z Kladna?
Za volantem by měl sedět především Člověk. Onen, který ostatní častuje nevhodnými
výrazy, by si měl uvědomit, komu že nadává, někomu, koho může za chvíli potřebovat
– doktora, zdravotní sestru. Lidi by si měli jeden druhého vážit, žít s pokorou.
Není nad to žít s dobrými mezilidskými vztahy.

Vážit si jeden druhého. Vážím si nejen moudrých lidí. Vážil jsem si chlapů, kteří by
mi mohli věkově dělat otce, s kterými jsem sedával u piva a přemýšlel, jaké to bude,
až tam budu sedět já v jejich věku s mladými. Nejde to, je covid. Když to před
covidem šlo a sešli se kamarádi, říkávali si, že příště už se nemusíš sejít s někým,
s kým se vidíš dnes. Jak pravdivé.
Čeho si ještě vážím? Vody, mám k ní úctu, šetřím s ní. Soli, kuchyňské, kterou zavrhl
král v pohádce Sůl nad zlato. Voda, ke které se lidstvo nechová zrovna uctivě. Sůl nám
slouží k životu. Ale na silnicích, ta chemická, škodí přírodě.

LIDICKÁ HRUŠEŇ – POSEL NADĚJE, NEHVIZDY 15.11.2021
Text: Ing. Miroslav Kaliba, spolek JH a JS Foto: Antonín Nešpor, Petra Horáková, Miroslav Kaliba

Nehvizdy u Prahy bylo naše další místo loňského vysazování štěpu Lidické hrušně –
Posla naděje.
Protože v roce 2020 nebylo možné vysazování hrušní vzhledem k zákazu setkávání
vlivem koronavirové nákazy, měl Občanský spolek Lidice (OSL), pan Nešpor, na
podzim hodně nabitý kalendář s žádostmi o výsadby a také množství stromků, které
nebylo možné v předchozím roce vysadit.
Proč výsadba v Nehvizdech? Je častou otázkou, jaký je princip výběru lokalit pro
výsadbu. OSL hrušně zásadně nenabízí, neprodává a místa výsadeb nevybírá. Výsadba
je vždy uskutečněna na základě projeveného zájmu a je darem OSL obcím, školám.
Zájem o výsadbu projevují starostové, ředitelé škol nebo i zájmové a občanské spolky
na základě informací z okolí dřívějších výsadeb, z webu pana Nešpora nebo
z informací od přátel.
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A jak to bylo v Nehvizdech?
Při opravě hřbitovního kolumbária a památníku padlých vojáků se setkal ředitel
kamenické firmy pan Kovář se starostou městyse Nehvizdy, panem Ing. Poběrežským.
Pan Kovář se ve svém volném čase zabývá historií ve vazbě na hrdinství
československých vojáků, historie odboje. Od přátel a obchodních partnerů se
dozvěděl o Občanském
sdružení Lidice a jeho aktivitě
při výsadbě štěpů Lidické
hrušně. Nejprve tuto informaci
sdělil v Brandýse nad Labem,
kde je zastupitelem a kde
předjednal výsadbu hrušně na
příští rok. Při kamenických
úpravách pro OÚ v Nehvizdech se o této zajímavé aktivitě zmínil i panu starostovi,
kterého tato myšlenka nadchla a zauvažoval, zda by Lidická hrušeň nemohla být
vysazena u nově připravovaného Památníku seskoku – Anthropoid 1941-1942, který
bude odhalován 29.prosince 2021 u příležitosti 80 let od této významné události.
A pak už nastala obvyklá příprava výsadby. Dojednání termínu, korespondence mezi
panem Nešporem, paní Horákovou ze školské komise, ředitelem základní školy panem
Rydlem, upřesňování termínů v závislosti na karanténní situaci ve škole. Obec
urychleně připravovala plochu v okolí Památníku seskoku, úpravu travnatých ploch.
Se školou bylo dojednáno setkání s žáky.
15. listopadu vyjíždíme do Nehvizd. Není to daleko a proti cestám na Moravu
z předešlých dní jsme u školy v Nehvizdech za hodinu. Krátké setkání na radnici
s panem starostou, paní Horákovou a cesta ke škole.
A je tady za se karanténa.
Plánované setkání ve škole v několika třídách a v tělocvičně bylo ze strany školy
omezeno na setkání s vybranými žáky z každé třídy v jídelně při
dodržení nutných odstupových vzdáleností. Pan Nešpor
v hodinovém vyprávění seznámil děti s historií Lidic a
myšlenkou výsadby Lidické hrušně – Posla naděje. I na dotazy
dětí vybylo trochu času. Povídání bylo doplněno našimi rollupy,
na kterých je popsána historie Lidic a vznik této aktivity. Panu
řediteli i učitelům se povídání velmi líbilo s panem Nešporem se
domluvili, že v příštím roce, bude-li to možné, uspořádá další
besedu pro celou školu. Naše informační panely jsme ponechali
ve škole pro doplnění informací o Lidicích.
Místo výsadby je od školy 3 minuty pěšky a je v blízkosti
frekventované cesty dětí na sportovní a dětské hřiště. Na sázení
hrušně se ze školy vydalo více jak 150 žáků, přišli i obyvatelé
z obce. Plocha v okolí budoucího Památníku seskoku byla již téměř hotová, bylo
vysazeno stromořadí dubů a lip, vysazena bariérová zeleň, položen travnatý koberec,
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přichystána jáma pro výsadbu a jakási kovová konstrukce ve
tvaru zeměkoule. Výsadba jako tradičně byla zahájena
přivítáním panem starostou, který představil členy spolku OSL
a vysvětlil účel výsadby Lidické hrušně. Pan Nešpor krátce
pohovořil o historii a smyslu daru štěpu Lidické hrušně – Posla
naděje a vyzval děti, aby si hrušeň samy zasadily a staraly se o
ni. Děti zazpívaly několik písní.
Po vysazení hrušně nás čekalo další překvapení, obdobné jako 4
dny předtím v Hranicích na Moravě. Žáci předčítali jména
lidických dětí, které se nikdy nevrátily a ve dvojicích přinášeli
malované keramické motýly, kde na zadní straně křídel byla
napsána jména 4 dětí. Tyto keramické motýly přivazovali na
ocelovou konstrukci globu, a tak se po chvíli na zeměkouli
objevilo 22 krásných motýlů.
Nový krásný symbol spojení Lidické hrušně s historií,
vzpomínkou na děti, které zahynuly a
kterou si nehvizdské děti mohou
připomínat, kdykoliv půjdou okolo
Památníku seskoku a Lidické hrušně na
hřiště, nebo jen na procházku.
Z Nehvizd jsme odjížděli s novými
zážitky, které nám děti v Nehvizdech
připravily a těšili jsme se na setkání 29. prosince při odhalování Památníku seskoku.

SLAVNOSTNÍ VZPOMÍNKOVÁ AKCE K 80. VÝROČÍ
OPERACE ANTHROPOID
Text a foto: Kateřina Hládková

29. prosince 2021 se přesně po 80. letech konala v Nehvizdech vzpomínková akce na
seskok rtm. Jana Kubiše a
rtm. Josefa Gabčíka na
území Protektorátu –
operace Anthropoid. Při této
příležitosti byl v obci
slavnostně odhalen nový
památník seskoku, protože
starý památník (v místě
seskoku) bude muset
ustoupit plánované
rychlodráze z Prahy.
Slavnostní akt začal ve 13
hodin za účasti představitelů obce, vládních představitelů, Československé obce
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legionářské, armády ČR i veřejnosti. Na příjezdové komunikaci byla vystavena
vojenská historická vozidla, která jela po trase výsadků Silver A a Silver B a skončila
v Nehvizdech. Bohužel z důvodu deštivého počasí se nemohl realizovat plánovaný
seskok parašutistů Armády ČR.
Starosta obce Nehvizdy Ing. Poběrežský přivítal všechny přítomné, byla přečtena i
zdravice od starostky z Rajeckých Teplic, rodiště Josefa Gabčíka, pan následovalo
samotné odhalení památníku. Poté měla projev ministryně obrany Jana Černochová.
Památník tvoří kámen opracovaný do tvaru padáku. Na něm jsou lišty, představující
šňůry padáku s názvem operace a se jmény parašutistů. Před samotným památníkem je
umístěno sedm kamenných desek připomínající parašutisty, kteří zahynuli 18. června
1942 v kostele Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze. Vedle památníku jsou
umístěny 3 stožáry s vlajkami – českou, slovenskou a anglickou.

Již k 15. listopadu 2021 byla na travnaté ploše u památníku vysazena Občanským
sdružením Lidice lidická hrušeň – štěp památného stromu z Pietního území v Lidicích.
Vedle hrušně byl umístěn kovový stojan ve tvaru zeměkoule, na který děti z místní
školy připevnily v den výsadby hrušně keramické motýlky se jmény zavražděných
lidických dětí.
Tím spojení Lidic s Nehvizdy nekončí. Obec Nehvizdy totiž v květnu 2021 oslovila
projektovou kancelář pana Miroslava Kaliby a jeho syna Víta (syna a vnuka jedné
z lidických žen, paní Miloslavy Kalibové), zda by nový památník nenavrhli. Bylo však
třeba nejprve rozšířit (i odkoupit další část pozemku) a upravit pozemek včetně
vykácení některých vzrostlých stromů, zasazení jiných, včetně lípy – národního
stromu, vysadit tisy, které ochrání památník z návětrné strany. Tyto úpravy provedla
odborná firma LandscapePro, s.r.o. Vyřezání kamenného padáku z mnohatunového
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balvanu, opracování, očištění, přemístění a ukotvení na místo provedla firma pana
Martina Kováře – HV Granit, s.r.o. Naštěstí se vše podařilo a stihlo v termínu, přestože
od návrhu po realizaci uběhlo pouze půl roku.
Všem doporučuji místo navštívit a sednout si na lavičku u památníku, v klidu se zastavit,
vzpomenout si na všechny oběti války a zamyslet se třeba nad tím, jak žít v dnešním
světě v soucitu a snášenlivosti.

EKOŠKOLKA NA ZAČÁTKU ROKU 2022: UŽ MÁME
VLAJKU A JÍDLO NÁS STÁLE BAVÍ!
Text: Jiří Černý

Přesně před rokem jsme v LZ 2/2021 čtenáře informovali, že MŠ Lidice slavnostně
převzala mezinárodní titul „Ekoškola“, který se jí již o rok dříve podařilo obhájit.
Slavnostní předávání titulu však loni proběhlo jen virtuálně pomocí videokonference a
jelikož ta divná doba ani poté neskončila, museli jsme si na slíbenou hmatatelnou
odměnu ještě další rok počkat. Ale nakonec to vyšlo docela hezky. Protože na den přesně
na první letošní schůzku „velkého ekotýmu“ (tj. za účasti dospělých členů) nám dorazila
vlajka ekoškoly! Ta tak představuje opravdovou štafetu (již nikoliv jen symbolickou),
kterou stávajícímu ekotýmu zanechaly předchozí ročníky dětí, jež se o zisk titulu
zasloužily. Když jsme vlajku rozbalili, abychom se s ní vyfotili, doslova nás ohromily
její rozměry. Nejedná se o žádný malý praporek. A tak jedním z úkolů bude vymyslet,
kde se bude vlajka vyvěšovat. Zatím to vypadá, že bez pořádného stožáru se školka
neobejde a děti si s vlajkou užijí ještě spoustu legrace
Věříme, že ze slavnostního
vyvěšení budou mít radost i všichni ti dnešní školáci, kteří na obhajobě titulu v minulých
letech pracovali nebo kteří loni při slavnostním předávání titulu úspěšně prezentovali
práci ekotýmu. Zelená vlajka ekoškoly jistě připomene stávajícím žákům i
„absolventům“ lidické mateřské školy, že mají být na co hrdí. A kolemjdoucím
dospělákům zase to, že děti na budoucnosti planety již srdnatě pracují, a zaslouží si
jejich pomoc.

Ekotým 2022 s vlajkou. Děti zleva: Petruška, Kája, Pája, Mája, Natálka, Jonášek Foto: Šimon Vlasatý
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Zatímco ve světě dospělých se pod vlivem nejrůznějších opatření a vynucené změny
životního stylu často zdá, jako by se zastavil čas a ty dva roky vůbec neproběhly, děti
nemohou zahálet a jejich život běží na plné obrátky – rostou a žádají to, na co jsou od
přírody nastavené. Nasávat nové vědomosti, získávat nové zkušenosti a rozvíjet své
dovednosti, hrát si, sportovat. A tak i ekotým jede! A čím konkrétně se v tomto školním
roce zabývá?
Se začátkem každého školního roku zažívá ekotým obměnu členů – starší děti odcházejí
do školy a do ekotýmu přicházejí mladší. Na titulní stránce LZ 9/2021 jste mohli vidět,
že v letošním školním roce byla skupina dětí, které přešly ze školky do první třídy
základní školy, obzvláště početná. A tak i ekotým přivítal řadu nových členů a hlavním
úkolem prvního pololetí tedy bylo seznámení nováčků s náplní a způsobem práce
ekotýmu. Děti si volily téma, které by chtěly během roku podrobněji zkoumat. Zvítězilo
téma JÍDLO. Je to téma staronové, neb se mu ekotým věnoval i loni. A tak je na co
navazovat. Právě s ohledem na vyměněné složení ekotýmu není opakování tohoto
tématu na škodu. Jídlo je dětem velmi blízké, dobře představitelné, setkávají se s ním
mnohokrát denně. A co je důležité, je to téma i velmi praktické - letošní ekotým totiž
láká vaření a příprava pokrmů, což je přesně ta praktická část, kterou v životě ocení
úplně každý a která také osloví každého i z řad široké veřejnosti (na rozdíl třeba od
třídění odpadů ). A že v tom budou letošní ekotýmáci více než dobří, to prokázali již
na zmíněné první schůzce, které jsme se zúčastnili i my dospělí. Kromě toho, že umí
poznat různé suroviny a potraviny i poslepu, tak jsme si všichni náramně pochutnali na
opravdové kokosové buchtě, kterou předem během odpoledne upekli.

Téma jídlo nás prostě baví aneb není nad to, když i schůzka prochází žaludkem.... Foto: Soňa

Pro pochybovače, jak to mohli zvládnout, měli jasnou a názornou odpověď: pustili se
do přípravy dalšího zákusku přímo během schůzky. Předvedli nám, že se umí
s kuchyňskými pomůckami i surovinami ohánět. Jelikož příprava byla rychlá a výsledek
stál za to, usoudil jsem, že možná bych to mohl někdy doma vyzkoušet i já - a tak jsem
děti při práci bedlivě pozoroval a postup si zaznamenal. A rozhodl jsem se o něj se
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čtenáři LZ podělit, recept naleznete níže. Je skutečně vhodný i pro zapojení tatínků a
malých dětí, takže věřím, že nejedné rodině se může hodit. Dětem ve školce se střecha
povedla na výbornou a u vás to jistě dopadne stejně skvěle
Střecha z BeBe sušenek
Suroviny:
1 balíček světlých a 1 balíček kakaových
BeBe sušenek
200g másla
150g (15 lžic) cukru moučky
500 g tvarohu
2-3 banány,
trochu rumu (vynechali jsme a nevadilo to)
čokoláda na polevu
Postup:
Nejprve si vyrobíme tvarohový krém, který nám poslouží jako náplň střechy: utřeme
máslo s cukrem, poté vtíráme tvaroh. Volitelně je možné ochutit trochou rumu.
(Zkušenost, již u tření krému děti nabyly: když se přidá tvaroh příliš brzy, kdy není cukr
s máslem ještě dostatečně utřený, další roztírání se výrazně ztíží, neb tvaroh na sebe
nabaluje zbytek směsi, která tak začíná hrudkovatět. Děti se toho vůbec nelekly a navrhly
použít mixér. Tím se to malinko vylepšilo, ale ideál to nebyl. Co je však podstatné: na
vynikající chuť to nemělo vliv, a kromě trochy fyziky jsme si na tom i dokázali, že náplň
střechy prostě snese všechno, a tudíž ani vaší fantazii se meze nekladou. Zkrátka není
na tom co zkazit.
Pak se pustíme do stavby základů, krovů i střechy – tyto pevné části naší stavby jsou
založeny na BeBe sušenkách. Takže na alobal nebo pečicí papír naskládáme jako
šachovnici BeBe sušenky ve třech řadách po sedmi kusech – střídáme světlou a tmavou
sušenku. Tuto plochu ze sušenek potřeme polovinou tvarohového krému a zakryjeme
znovu sušenkami BeBe poskládanými do šachovnice, tentokrát můžeme střídat barvy
obráceně – na tmavou podstavu přikládáme světlou sušenku a naopak. Na tuto druhou
vrstvu sušenek rozetřeme zbytek krému a na prostřední řadu sušenek potom ještě
položíme oloupané banány. Následně už můžeme střechu vztyčit – vložíme ruce ze
stran pod alobal/papír a obě krajní řady přiklápíme k sobě tak, až se nahoře spojí do
střechy (lze případně nahoře doplnit vodorovnou řadou přepůlených sušenek a střecha
tak nahoře bude rovná). Po zatuhnutí v lednici se pak celá střecha polije polevou a dá se
znovu vychladit.
Jednoduché a chutné!
Úloha pro zvídavé a chytré hlavičky, co rády dvakrát měří: kolik BeBe sušenek je ke
stavbě střechy potřeba? Stačí opravdu koupit dva balíčky sušenek nebo jsou myšlena
„rodinná balení“? Než začnete s vlastní výrobou, určitě si to přepočítejte a
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nezapomeňte odečíst ty polámané – snad se mi ještě nestalo, že by v balíčku BeBe
sušenek nebyla nějaká zlomená

Příprava střechy. Děti zcela přirozeně kladou důraz na maximální využití použitých surovin
(rády dojídají i poslední drobečky ze sušenek apod.) a čištění nádobí bez chemických přípravků.
Foto (autoři): Mája, Soňa, Pája

INZERCE
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PAMÁTNÍK LIDICE: PŘEHLED VÝSTAV A KULTURNÍCH
AKCÍ V PAMÁTNÍKU LIDICE
1. 2. - 31. 5. 2022 Výstava "Děti, škola a válka", výstavní síň In Memoriam, Lidice
Výstava je věnována všem dětským obětem 2. světové
války.
Přibližuje vzdělávání v době Protektorátu Čechy a Morava,
zaměřuje se na historii lidické školy a osud lidických dětí.
Autor: PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D.
10. 2. - 30. 4. 2022 Výstava "Hrdinové - Příběhy odvahy
a zrady v obrazech akademické malířky Zdenky Landové",
Lidická galerie
Originály několika desítek obrazů akademické malířky
Zdenky Landové z její unikátní kolekce věnované
parašutistům a druhému odboji na Pardubicku.
Výstava proběhne v prostorách Lidické galerie v 1. patře,
zahájení výstavy se koná 10. 2. 2022 v 18 hod.
10. 2. - 30. 4. 2022 Akviziční výstava od Jitky Petřekové:
Odkaz holocaustu
V loňském roce obdržela Lidická galerie dar od výtvarnice
Jitky Petřekové. Jedná se o soubor šperků/ objektů.
Výstava akvizice proběhne v prostorách Lidické galerie v 1.
patře, zahájení výstavy se koná 10. 2. 2022 v 18hod.
16. 2. 2022 Křeslo pro Danu Drábovou a Miroslava Bártu, Lidická galerie
Pořad v rámci cyklu Lidické zimní večery, večerem provází Robert Tamchyna,
klavírní doprovod Marcel Javorček.
V měsíci březnu se můžete s dětmi těšit na divadelní představení O PRINCEZNĚ
MLSALCE, které se uskuteční v neděli 13. 3. 2022 od 10h v Lidické galerii.
Minuta z historie každou středu na Facebooku Památníku Lidice
Památník Lidice spustil na svých facebookových stránkách sérii minutových
historických dokumentů zachycujících významné události, osobnosti a aktéry
Heydrichiády. Sledující tak již mohou po tři týdny sledovat osudy paravýsadků Silver
A a Anthropoid, na které navážou další příběhy hrdinů a obětí tohoto historicky
významného období, od kterého si letos připomínáme 80. výročí. Ke každému tématu,
které bude v rámci dokumentů zpracováno, vznikne interaktivní webová stránka
dostupná z oficiálního webu Památníku Lidice.
Sledujte nás na facebookových stránkách Památník Lidice a Prolidice a na webových
stránkách Památníku Lidice www.lidice-memorial.cz.
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INFO

KOTLÍKOVÉ DOTACE
Máte zastaralý neekologický kotel na pevná paliva?
Do 1. září 2022 je třeba ho vyměnit nebo požádat
o dotaci na nový, jinak hrozí sankce.
Jakých kotlů se to týká? A jak požádat o dotaci?
Vše najdete na webu Středočeského kraje
ve sloupci vpravo pod odkazem Kotlíkové dotace
Tam můžete vyplnit i formulář pro zjištění zájmu
o poskytnutí Kotlíkové dotace 2021+
ve Středočeském kraji.

KDE A KDY MŮŽETE ŽÁDAT
Na krajském úřadě poté, co kraj vyhlásí výzvu
pro občany (pravděpodobně jaro 2022).

Kontakty: kotliky@kr-s.cz
Kotlíková linka: 257 280 991
(pondělí a středa 8:00 – 12:00)

Reklama tiskárny

VEŘEJNÁ KNIHOVNA LIDICE – INFORMACE
Veřejná knihovna Lidice je otevřená každou středu od 15:30 do 17:30 hodin.
Rádi Vám pomůžeme s výběrem knih na stále ještě dlouhé zimní večery.
V případě potřeby čtenářů (karanténa, nemoc, omezená mobilita) nabízíme zdarma donášku knih
až ke dveřím domova, neváhejte nás kontaktovat.
Těšíme se na Vaši návštěvu a setkání s Vámi!
Jirka Černý a Míša Indráková, knihovna.lidice@email.cz
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