Lidický zpravodaj
duben 2022 ·

číslo 04 ·

ročník 26 · zdarma

Krásné Velikonoce,
barevná vajíčka,
jako jak malované
a hodně sluníčka!
Vám přejí zastupitelé obce Lidice a redakce
lidického zpravodaje ♥

Milí a milé,
dovolte mi popřát vám takhle dopředu krásné velikonoční svátky. Svátky jara, sluníčka
a zrození nového života. Na jejich počest můžete vyzkoušet - namísto klasického tvarohový mazanec, který najdete v rubrice Generála Gastra. Mazanec byl vlastně
takovým symbolem slunce a prapůvodně to vůbec nebylo sladké pečivo, ale slané.
Duben je pro mě dalším skvělým měsícem pro hrabání se v hlíně. Spousta rostlinek už
mi doma klíčí a žije divokým životem. Zřejmě už se těší, až je budu moci dát ven.
Užívejte si i vy krásné slunečné jarní dny, vystavujte se sluníčku a sosejte vitamín D,
ať máte na zimu zásoby a jste zdraví!
Míša Klapalová, vaše zpravodajka, která se jde vystavovat sluníčku

JUBILANTI V MĚSÍCI DUBNU
Bohuslav SVOBODA
Vlasta ENDRŠTOVÁ
Jaroslav MEZERA
/

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti ☺

PODĚKOVÁNÍ
❖ Děkuji paní starostce Veronice Kellerové za Obecní úřad a Marii Štrougalové a Haně
Pokorné za Lidice Memory za krásné dary k mým narozeninám a ostatním hostům
za hezké přání a posezení. Moc mě to potěšilo. Děkuji.
Věra Čepelová

SVOZ ODPADŮ – DUBEN!
V sobotu 9. 4. 2022 proběhne svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
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 odpad:
8:00 – 11:00 ulice Tokajická, parkoviště před školkou
Časy přistavení kontejnerů jsou orientační, děkujeme za pochopení.
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ZÁPIS Č.26/2022 z veřejného zasedání OZ Lidice konaného dne
21.2.2022 v 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lidice
Přítomni: V. Kellerová, B. Kučera, M. Ramba, T. Skála, M. Klapalová, H. Kohoutová
Omluveni: Ing. Monika Vaňhová MBA
Ověřovatelé: M. Ramba, H. Kohoutová
Zapsala: Martina Toulcová
Zasedání zahájila starostka obce v 17:00 hodin, přečetla a doplnila program.
OZ program schválilo.
Program:
1) Projednání žádosti Klubu rybářů Lidice, z.s. o finanční příspěvek na rok 2022
2) Projednání žádosti Lidice Memory, z.s. o finanční příspěvek na rok 2022
3) Projednání žádosti Českého rybářského svazu, z.s. o finanční příspěvek na rok
2022
4) Projednání žádosti Avesu, z.s. o finanční příspěvek
5) Projednání žádosti o pokácení stromu
6) Projednání žádosti o pokácení stromu
7) Projednání zápisu Kontrolního výboru č. 22 z 2.12.2021
8) Projednání nabídky výměny plynového kotle v obecní budově
9) Projednání žádosti Památníku Lidice o pokácení stromu
10) Projednání nabídky na rekonstrukci zabezpečovacího zařízení v budově
obecního úřadu
11) Schválení per rollam na navýšení jističe pro veřejné osvětlení ze 100A na
125A
12) Projednání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
(Přemyslovské střední Čechy)
13) Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby (ČEZ Distribuce, a.s.)
14) Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IZ-12-6002744 (ČEZ Distribuce, a.s.)
15) Projednání výsledku výběrového řízení na rekonstrukci chodníků u zastávky
Památník Lidice
16) Projednání žádosti o schválení odměny pro ředitelku MŠ
17) Různé a) Projednání rekonstrukce zasedacích a obřadních prostor
b) Projednání žádosti o pokácení stromu
AD1) Starostka obce předložila OZ žádost Klubu rybářů Lidice, z.s. o finanční
příspěvek ve výši 7.500,- Kč na rok 2022. OZ tuto žádost projednalo a schválilo
finanční příspěvek na rok 2022 ve výši 7.500,- Kč.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD2) Starostka obce předložila OZ žádost Lidice Memory, z.s. o finanční příspěvek
na rok 2022. OZ tuto žádost projednalo a schválilo finanční příspěvek na rok 2022 ve
výši 10.000,-
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Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD3) Starostka obce předložila OZ žádost Českého rybářského svazu, z.s. o finanční
příspěvek ve výši 7.500,- Kč na rok 2022. OZ tuto žádost projednalo a schválilo
finanční příspěvek na rok 2022 ve výši 7.500,- Kč.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD4) Starostka obce předložila OZ žádost Avesu, z.s. o finanční příspěvek. OZ tuto
žádost projednalo a schválilo finanční příspěvek ve výši 6.000,- Kč.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD5) Starostka obce předložila OZ žádost pana XXX o pokácení stromu. Strom
dosáhl značné výšky a je v nebezpečné blízkosti domu. Pokácení bude provedeno
v době vegetačního klidu. OZ tuto žádost projednalo a schválilo.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD6) Starostka obce předložila OZ žádost pana XXX o pokácení stromu. OZ tuto
žádost projednalo a schválilo pokácení tohoto stromu v době vegetačního klidu.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD7) Pan Ramba přednesl OZ Zprávu Kontrolního výboru č. 22 ze dne 2.12.2021. OZ
vzalo na vědomí Zprávu kontrolního výboru č.22.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD8) Starostka obce předložila OZ nabídku firmy Petr Šabata Plynoservis na výměnu
plynového kotle v obecní budově v objektu Tabita ve výši 68.486,- s DPH.
OZ tuto nabídku projednalo a schválilo.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD9) Starostka obce předložila OZ žádost Památníku Lidice o pokácení stromu. Jedná
se o strom náletového původu rostoucí v těsné blízkosti hřbitovní zdi. Kořenový
systém narušuje základy hřbitovní zdi. Kmen stromu je silně vychýlený z vertikální
osy, v koruně stromu je tlakové větvení. Na daném místě se jedná o strom zcela
nevhodný a neperspektivní.
OZ tuto žádost projednalo a schválilo pokácení tohoto stromu v době vegetačního
klidu.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD10) Starostka obce předložila OZ nabídku společnosti Aunika – elektronické
systémy na rekonstrukci zabezpečovacího zařízení ve výši 78.979,- Kč bez DPH
v budově obecního úřadu.
OZ tuto nabídku projednalo a schválilo.
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Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD11) Starostka obce předložila OZ per rollam ze dne 10.1.2022 na navýšení jističe
pro veřejné osvětlení ze 100 A na 125 A. OZ schválilo per rollam ze dne 10.1.2022.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD12) Starostka obce předložila OZ Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace (Přemyslovské střední Čechy). OZ projednalo Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí neinvestiční dotace, schválilo tuto smlouvu a pověřilo starostku obce jejím
podpisem.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD13) Starostka obce předložila OZ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby s ČEZ Distribuce, a.s. OZ tuto smlouvu
projednalo, schválilo a pověřilo starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD14) Starostka obce předložila OZ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-600002744 (ČEZ Distribuce, a.s.)
OZ tuto smlouvu projednalo, schválilo a pověřilo starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD15) Starostka obce informovala OZ o výsledku výběrového řízení na rekonstrukci
chodníkových ploch v obci Lidice.
Do výběrového řízení se přihlásily tyto firmy:
1) STRABAG a.s. s cenou 972 232,41 Kč bez DPH
2) AVE Kladno s.r.o. s cenou 879 580,39 Kč bez DPH
3) JANUSTAV s.r.o. s cenou 591 791,04 Kč bez DPH
4) FUTURUM TOUR s.r.o. s cenou 608 119,30 Kč bez DPH
Komise hodnotila doručené nabídky. Hodnotícím kritériem byla zadavatelem
stanovena nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
Nabídkové ceny jednotlivých nabídek byly hodnoceny dle absolutní výše uvedené
jednotlivými účastníky v předložených nabídkách v Krycím listu.
OZ projednalo výsledek výběrového řízení a schválilo protokol o hodnocení a
posouzení nabídek veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce chodníkových
ploch v obci Lidice“ a pověřilo starostku obce podpisem smlouvy s uchazečem, který
podal nabídku č.3 JANUSTAV s.r.o., Bavorská 856/14, 25243, Praha 5 – Stodůlky,
IČ: 02740284“.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD16) Starostka obce předložila OZ žádost o schválení odměny pro ředitelku
Mateřské školy Lidice, okres Kladno v celkové hodnotě 30 000 Kč.
OZ schválilo tuto odměnu.
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Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD17) Různé a) Starostka obce podala OZ návrh na rekonstrukci zasedacích a
obřadních prostor. OZ tento návrh projednalo, schválilo a pověřilo starostku obce
oslovením designových společností na zhotovení projektu.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
b) Starostka obce předložila OZ žádost pana XXX na pokácení vzrostlého stromu –
thúje. Thúje dosáhla značné výšky a její kořeny narušují chodník a příjezdovou cestu
ke garáži. Žádáno je z bezpečnostních důvodů. Pokácení bude provedeno v době
vegetačního klidu.
OZ tuto žádost projednalo a schválilo.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0

zasedání ukončeno v 17:45 hod.

PAVEL HOREŠOVSKÝ PŘEVZAL CENU HEJTMANKY ZA
ROK 2021
Text: Bohumil Kučera, www.obec-lidice.cz Foto: Kladenský deník

Slavnostní předání cen pro osobnosti spjaté s naším krajem se předávaly z rukou
hejtmanky Petry Peckové ve čtvrtek 24. března 2022 v kutnohorské galerii
Středočeského kraje.
V kutnohorské Galerii
Středočeského kraje se
včera předávaly Ceny
hejtmanky za rok 2021.
Jde o ocenění pro
osobnosti, které jsou
spjaté se Středočeským
krajem a jejich činnost,
čin nebo dílo je něčím
mimořádné.
Ceny obdrželo 8
osobností za počiny
v různých kategoriích.
Jedním z oceněných byl i
náš lidický spoluobčan Pavel Horešovský, v kategorii „Vzdělávání“.
Pan Pavel Horešovský, který je nejmladším přeživším lidickým dítětem, se aktivně
zapojuje do dění v obci Lidice. Zapojuje se do organizace pietních aktů, účastní se
besed pořádaných lidickým památníkem, je místopředsedou spolku Lidice Memory.
Svým působením hájí pravdivý výklad lidické historie a předává odkaz Lidic dalším
generacím.
Pane Horešovský, dovolíme si Vám k ocenění pogratulovat a současně za Vaši
celoživotní práci na odkazu Lidic poděkovat. Velmi si Vaší činnosti a aktivity
považujeme! S úctou zastupitelé obce Lidice.
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MŮJ PROFESNÍ ŽIVOTOPIS
Text: Jarda Adamec

Já, občan Československé socialistické republiky, vědom si své čestné vlastenecké
povinnosti, a tak dále, jak zněla přísaha vojáka základní vojenské služby, kterou
přečetl jeden voják a vzkřikl: Tak přísahám! Na to odpověděla celá posádka: Tak
přísaháme!
Ani mně se přísaha nevyhnula a po dvou létech strávených v berounské posádce, jako
osobní řidič velitele. Po vojně jsem nastoupil jako řidič do pražského podniku, Pražské
silniční a vodohospodářské stavby (PSVS), Závod 6, Středokluky. Strávil jsem zde
dvacet dva a půl roku, v kolektivu vynikajících lidí, dodnes se setkáváme. Nejdříve
jsem vozil uhlí z Mostu do pražských podnikových bytů. Poté jsem převážel stavební
stroje, vozil jsem vysloužilou techniku do generálních oprav po republice. Po Praze
jsem rozvážel litý asfalt na opravy silnic a chodníků. Po odchodu jednoho garážmistra
mi tuto funkci nabídl vedoucí dopravy. Jako absolvent dopravní průmyslové školy,
jsem k funkci garážmistra vykonával práci dispečera dopravy nákladní, speciální a
železniční, což se týkalo správy podnikové vlečky.
Podnik PSVS v roce 1991 byl odkoupen firmou Strabag. Závod 6 Středokluky byl
vedením ponížen z původních 160 zaměstnanců na 60. Tak jsem přišel o práci, která
mě bavila.
Na úřadě práce mi nabídli práci krmiče býků na farmě Buštěhrad. Nechtěl jsem
odpočívat, a tak jsem šel krmit 90 volně ustájených býků. Za tři neděle šli býci na jatka
a já jsem zhubl 10 kilo. Vedoucí farmy mi nabídl dělat vedoucího sušícího zařízení
obilí, které bylo nově vybudováno, přijal jsem. Vedoucího sušičky jsem opustil v září
téhož roku. Farma Buštěhrad byla zrušena a sušičku odkoupil ZNNZ Beroun.
Opět na úřad práce. Nabídka byla bezpečnostní firma Fénix. U firmy Fénix jsem
pracoval 7 let jako vedoucí ostrahy v Investiční a poštovní bance v Perlové ulici
v Praze. Banka měla problémy a byl na ni vyhlášen audit. Objevili se i organizační
problémy co se týkalo ostrahy, byli přijímáni lidi, kteří se na tuto pozici nehodili, jak
chováním, tak neplněním povinností. Rozhodl jsem se podívat po něčem, kde bych
našel lepší platové podmínky a práci, která by mě bavila.
V tisku Metro jsem našel inzerát Ministerstva obrany, že hledají technika tepelných
zařízení, řidičský průkaz skupiny C, zkoušek na provozování zemního plynu (zkoušky
jsem měl na sušícím zařízení v Buštěhradě), a tlakových nádob. V září 1998 jsem
nastoupil ke Správě vojenského bytového fondu (SVBF) Ministerstva obrany. Složil
jsem zkoušku na vojenský řidičský průkaz skupiny C, udělal jsem zkoušku na
provozování tlakových nádob. Měl jsem na starost provoz vojenských kotelen, včetně
topičů, platných revizí, uzavírání smluv s firmami a vše, co se provozu tepelných
zařízení týkalo. Pracoval jsem v kasárnách Ruzyně a služebním autem jsem objížděl
kotelny v Praze a středočeském kraji. V roce 2001 jsem byl přeřazen ze SVBF na
Vojenskou ubytovací a stavební správu Ministerstva obrany v rámci reorganizace.
V kasárnách Ruzyně jsem zůstal, ale přibyla mi práce, k tepelným zařízením přibyly
kontroly zabezpečovacích zařízení, požární a elektronické.
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Nejhorší bylo provádět výběrová řízení s firmami na provedení prací. Takzvaný tendr
k podání nabídky nebo návrhu smlouvy, ze kterého musela být vybrána firma
s nejnižší cenovou nabídkou. Podle toho vypadala odvedená práce. Tendr měl být
údajně tajný, přesto se to nějakým způsobem dostalo ven, takže se to firmy dozvěděly
a domluvily se mezi sebou!
K další reorganizaci došlo na konci roku 2013, kdy mělo dojít ke snížení stavu
zaměstnanců. Mohl jsem ještě zůstat, ale přibyla by mi další práce, a to stavební úsek,
to už jsem ale odmítl.
Do důchodu jsem odešel o tři roky později, po patnácti letech strávených u
Ministerstva obrany v roce 2013. Prakticky celý život jsem pracoval v Praze. Potkal
jsem spoustu lidí, o kterých jsem si myslel, že je znám, ale v některých jsem se zmýlil.
Prožil jsem různé zážitky, příběhy, veselé i vážné. O tom až příště.

NEPOTŘEBNÉ VĚCI POTŘEBNÝM LIDEM
Text: Michaela Indráková

Tak se jmenuje sbírka, kterou již několik let pořádá Diakonie Broumov. Diakonie nás
opět požádala o pomoc při sběru šatstva a podobných, níže uvedených věcí. Řada z vás
se do sbírky v minulém roce připojila, proto doufáme, že vás sbírka osloví i nyní.
Darovat můžete především tyto potřebné věci:
- letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
- nepoškozené dětské hračky – plastové, plyšové, dětské knihy,…
- látky (minimálně 1m2 – ne odřezky a zbytky látek)
- obuv – veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo spojené gumičkou, aby se
boty neztratily
Všechny výše zmíněné věci, prosím, noste zabalené do igelitových pytlů či krabic
od 11. dubna do 17. dubna 2022 mezi 13:00 a 17:00 hodinou do Oázy Lidic,
Josefa Stříbrného č.p.162.
Při příchodu zvoňte u vstupních dveří nejprve na zvonek s popisem Memento Lidice.
V případě, že by zvonění bylo bez odezvy, tak jsme dohodnutí, že vám otevřou a
ukážou vám, kam máte pytle nebo krabice s darovanými věcmi donést, paní Hodková
nebo paní Kachlíková (zvoňte tedy potom na ně).
Pokud byste měli větší množství darů a vyhovoval by vám více jiný termín než výše
zmíněné (třeba i víkendový), je možné domluvit se individuálně na tel. čísle
605 526 989.

OÁZA LIDICE – PROGRAM
Text: Michaela Indráková

Vážení a milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu, zahrádky se nám začínají
zelenat, záhonky začínáme plnit semínky…
Jsem také moc ráda, že s nastávajícím jarem se uvolnila covidová opatření, snad nám
to vydrží, a my už můžeme plánovat nové i odložené akce. S přibývajícím sluníčkem
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si ráda posedím venku na vzduchu, ale zároveň se těším na odpolední setkání s vámi.
Takže vás nejen já, ale i ostatní (cvičitelé, pan masér, organizátoři, účinkující,
prezentující, lektoři apod.) zvou na některou z níže uvedených akcí. Je jich v dubnu již
hodně a nejlepší bude, když sami osobně uvidíte a někdy při procházce se v Josefa
Stříbrného 162 zastavíte.

Program v Oáze duben 2022
Cvičení jógy
v pondělí od 18:30 do 19:30 hodin
4/4, 11/4, 2/5
(Cena: 80 Kč/lekce; 700 Kč/10 lekcí)

Masáže v Oáze
v pondělí od 9:00 do 17:00 hodin
nutno objednat na tel. čísle 604 851 705 - pan Holík
Cvičení pilates
ve čtvrtek od 18:00 do 19:00 hodin
7/4, 14/4, 21/4
(Více informací u pí Pokorné na tel. čísle 774 494 847)

*Literární kavárna 2022*
v úterý 12.4.2022 od 14:00
Vídeň a okolí
Poutavá přednáška a beseda s nám již známým
Ing. Jiřím Emingerem z Kladna
*Literární kavárna 2022*
Výstava retrokočárků a hraček z minulého století
od soboty 23.4.2022 do neděle 1.5.2022
*Literární kavárna 2022* a knihovna Lidice
Měsíční cyklus v úterý 3.5. od 15:30
„Májový koncert a malá dílnička“
Vystoupí převážně malí hudebníci ze ZUŠ Buštěhrad s hosty z blízkého okolí ☺
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Velikonoční výstava Klubu Oáza
Kolem Velikonoc každý den 24 hodin denně k vidění za oknem jídelny ☺
K vidění budou nejrůznější ručně dělané výrobky zejména
s velikonoční tématikou a jarními motivy.
Více o jednotlivých akcích na plakátcích ve vitríně před obchodem,
v malém parku nebo před budovou Oáza či na stránkách Mementa Lidice, o.p.s.
https://www.oazalidice.cz. Možná se některé akce ještě trochu pozmění časově,
případné upřesnění bude také na letáčcích.
Těším se, že si z pestré nabídky vyberete a minimálně potěšíme Vaše oči
velikonoční výstavnou za oknem, když půjdete kolem našeho domu nejen
pro seniory.

ACH TY ODPADY!
Text: Michaela Klapalová

Foto: Markéta Eisová

Ano…opět se budeme bavit o odpadech. Proč? Protože někteří z nás jsou
pravděpodobně dost velká čuňata. A
to se s tímto výrazem ještě držím
poměrně dost u země. Netuším, proč
je to pro některé tak ohromný
problém udržovat naši obec čistou.
Papírové krabice, které patří do
modrých kontejnerů se musí složit,
popřípadě natrhat, a ne jenom položit
vedle, že to nějaký *** udělá za vás.
Když je někde plný kontejner, prostě
zkuste nějaký další, máme jich tu po
obci opravdu hojně. Když stojíme u
velkého žlutého kontejneru na plast,
musíme do něj nutně házet i papír,
když ten modrý na papír stojí hned
vedle??! (To platí i naopak.)
Zajímalo by mě, jak to vypadá u vás
doma… Přijde vám normální stát
doma u odpadkového koše a hodit ten
bordel vedle něj? Protože to je to
samé.
Vždyť to třídění odpadů není tak těžké. Podotýkám, že tuhle disciplínu zvládají už
malé děti u nás ve školce.
Zamysleme se sami nad sebou!
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ŠKVARKOVÉ PLACKY REGIONÁLNĚ
Text a foto: Soňa Macháčková

Někteří z nás máme v příbuzenstvu ještě poctivé hospodáře. Domácí vykrmené
prasátko a domácí zabíjačka jsou součástí jejich běžného života. Ne všichni však mají
takové štěstí. A když pak
chcete péct třeba škvarkové
placky, musíte si připlatit,
pokud chcete dobré suroviny.
Placky byl nápad Natálky.
Vyrazila jsem tedy do
prodejny regionálních
potravin Grunt v Kladně.
Tam jsem koupila domácí
škvarky od pana Procházky
ze Žihle (www.uzeninyzezihle.cz) a domácí sádlo z Vojetic
(www.biofarmavojetice.cz).
Škvarkové placky byly opravdu vynikající, zkuste si je udělat
Recept na škvarkové placky
500 g hladké mouky
350-400g čerstvých škvarků
250 ml mléka
4 žloutky
3 lžíce sádla
1 kostka droždí
1lžička cukru, 1,5 lžičky soli
Do vlažného mléka rozdrobíme droždí, přidáme cukr a
necháme na teplém místě vzejít kvásek. Do hladké mouky
přidáme sůl, zamícháme, uděláme v mouce důlek, do kterého
dáme žloutky, kvásek a rozpuštěné sádlo a vše promícháme.
Škvarky nakrájíme na
menší kostičky.
Přimícháme a necháme
kynout. Když je těsto
připravené, naděláme
placky, které potřeme
žloutkem a posypeme
kmínem.
Dobrou chuť!
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GENERÁL GASTRO: VELIKONOČNÍ PEČENÍ
Text: Michaela Klapalová

TVAROHOVÝ MAZANEC
Někdo třeba neholduje klasickému, tak může zkusit tvarohový. Já mám ráda oba, tento
je příjemná změna, ale klasika je taky skvělá.
150g másla
120g moučkového cukru (nebo si rozemelte třtinový)
2 velká vejce
1 sáček vanilkového cukru
Kůra z poloviny citronu + 1 PL citronové šťávy
1 PL rumu
70g sekaných loupaných mandlí
500g hladké mouky + trocha na poprášení
1 sáček prášku do pečiva
1 měkký tvaroh ( ne vaničkový)
50g rozinek a 50g kandovaného ovoce
+ mléko a moučkový cukr na doladění
Šlehačem krátce zpracujte změklé máslo, přisypte cukr a pár minut šlehejte do světlé
nadýchané pěny. Přidejte vanilkový cukr a postupně zašlehejte vajíčka, dokud se hmota
nespojí.
K máslové pěně přidejte tvaroh, rum citronovou šťávu i kůru a znovu hezky zašlehejte
v hladký krém. Troubu předehřejeme na 170 stupňů.
Do mísy ke krému prosejte hladkou mouku a kypřící prášek. Vařečkou spojte, přidejte
mandle, rozinky a kandované ovoce. Poté už vyklopte na vál a těsto zpracujte rukama.
Hněteme až budeme mít jemné vláčné těsto. Vytvarujte kouli bez prasklin a zplácněte
(cca na 4-5 cm). Vyložte si plech pečícím papírem či podložkou, přendejte na něj
mazanec a uprostřed udělejte nožem kříž. Pečte cca 40-50 minut dozlatova. Po
půlhodince pečení potřete mlékem. Po upečení zabalte do alobalu a odložte do druhého
dne, poté cukrujte moučkovým cukrem.
COTTAGE SUŠENKY
Skvělé k vínu či pivku, rychlé a skvělé. Udělejte si je třeba právě na Velikonoce!
240g hladké mouky
½ lžičky soli
1 KL prášku do pečiva
70g studeného másla
400g Cottage (dvě vaničky)
Troubu si předehřejeme na 200 stupňů. V míse smícháme mouku, sůl a prášek do pečiva,
přidáme studené máslo. Zpracujeme ve směs připomínající hrubou drobenku. Přidáme
Cottage sýr a umícháme těsto. Lžící pak tvoříme hrudky, které dáme na plech s papírem
na pečení. Pečeme asi 15 minut dozlatova.
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INZERCE

DARUJI POLOHOVACÍ KŘESLO
Daruji zdarma elektrické polohové křeslo, které používal můj manžel a po jeho smrti
jsem ho používala já. Je v úplném pořádku, ale na mé dlouhé nohy krátké. Podařilo se
nám koupit větší křeslo, které mi vyhovuje.
Proto bych ráda dala menší křeslo někomu, komu ještě poslouží.
J. Skleničková, Oradourská 141, Lidice, telefon: 732 701 088.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU A SPANILOU JÍZDU
Text a foto: Jana Hanzlíková

Milí přátelé, ráda bych vás srdečně pozvala na moji již IV. výstavu „Retro kočárků a
hraček z minulého století“, která se koná u nás v Lidicích v Domě pro seniory OÁZA,
ul. Josefa Stříbrného č.p. 162, Lidice.
Přijďte se odreagovat, odpočinout, a hlavně zavzpomínat na krásné a bezstarostné
dětství. Výstava začíná v sobotu dne 23.4.2022 v 10 hodin, a končí v neděli 1.5.2022.
Poslední den bych ráda uskutečnila „Spanilou jízdu kočárků“ v 11 hodin dopoledne,
kdy budete mít možnost si vystavený kočárek vypůjčit a projet s ním trasu od Oázy
přes Růžový sad do malého parku, kde bude stánek s občerstvením. Pro zpestření
celého programu vám zazpívají děti z lidické MŠ. „Spanilou jízdu“ ukončíme
odevzdáním kočárků v garáži Lidické galerie. Zájemce o vypůjčení kočárků prosím o
registraci na tel. čísle 603 557 725 nebo 773 280 872. Uvítáme účastníky v dobovém
oblečení. V případě nepříznivého počasí by se „Spanilá jízda“ nekonala.
Na vaši návštěvu a příjemně strávené společné chvíle se těší Jana Hanzlíková z Lidic.
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VET CENTER – BRACHYCEPHALICKÁ PLEMENA
Text a foto: Corinne Palma

Mnoho lidí zbožňuje psy se zploštělými tvářemi a čenichy, takzvaná brachycephalická
plemena. V posledních letech se poptávka po nich exponenciálně zvýšila, kvůli těmto
charakteristikám, které jim dodávají na roztomilosti. Jedná se tedy o psy nebo kočky,
kteří mají zkrácený čenich, plochý obličej a velmi malé
nozdry. Patří mezi ně francouzský buldoček, anglický
buldok, mops, pekingese, shih tzu, ale také například
boxer. Co stránky na internetu nebo chovatelé už
neříkají, jsou problémy spojené s tímto typem plemen,
která trpí různými dýchacími problémy, ale také očními
záněty.
Obecně se tyto respirační problémy nazývají
brachycephalický syndrom. Anatomické abnormality
dříve řečených plemen jim zabraňují správně dýchat.
Měkké patro je širší a delší než obvykle a tímto blokuje
dýchací cesty, stejně jako přebytek tkání v hrtanu a
průdušnici. Jelikož pes nebo kočka nedokáže správně
dýchat, nedostává se jim dostatek kyslíku do těla, který
potřebují na regulaci tělesné teploty. Při nesprávném dýchání může zvíře utrpět úpal,
což může způsobit záchvaty, vředy v trávicím systému nebo poškození ledvin.
Jak tedy zjistit, zda váš pes trpí brachycephalickým syndromem? Pokud na vašem
domácím mazlíčku pozorujete zvuky při dýchání, zvýšené dýchání, chrápání při
spánku nebo v některých případech mdloby, bylo by určitě na místě kontaktovat
veterináře. Existuje několik typů léčby. První jsou protizánětlivá a bronchodilatační
léčiva, která mohou pomoci v krizi, ale problém nevyřeší. Dalším řešením je
chirurgická intervence, kdy se zvířeti narovnají nosní dírky, zkrátí měkké patro nebo
se odstraní přebytečná tkáň.
Pokud tedy máte doma brachycephalické plemeno, vyvarujte se cvičení v teplých
hodinách dne a cvičte s ním jen v nezbytně nutných případech. Je důležité si také
uvědomit, že nadváha ještě více ztěžuje dýchání.
Royal Veterinary College v Londýně publikovala v roce 2021 studii, ve které
prozradila, že francouzští buldoci, jedno z nejvíce postižených brachycephalických
plemen, nemůže být považováno za „typického psa“ z pohledu zdraví. Dánský
chovatelský klub dokonce zakázal registraci dalších brachycephalických štěňat a
v Norsku začátkem tohoto roku soud rozhodl, že chov anglických buldoků a kavalíra
King Charles španěla porušuje stávající právní předpisy, a proto zakázal jejich chov.
Ráda bych podotkla, že jsem zatím studentem veterinární medicíny, a tak, než
podstoupíte jakékoli vyšetření svého mazlíčka, měli byste konzultovat u vlastního
veterináře.
Pokud je nějaké téma, které vás zajímá (z pohledu medicíny nebo chování zvířat),
neváhejte mě kontaktovat na email: palmac04@gmail.com
16

PORADNA VČERA
NA DOSAH RUKY!
Poradenství pro seniory a jejich rodiny
• Potřebujete pomoc při řešení složitých životních situací?
• Nevíte, kam se obrátit o pomoc a na co máte nárok?
• Pečujete o někoho s Alzheimerovou nemocí či demencí?
• Budete o někoho blízkého pečovat a nevíte, co Vás čeká?
• Chcete si nechat otestovat pamět
Jsme tu právě pro Vás: pro seniory, pečující rodiny, klienty
s Alzheimerovou nemocí či demencí.
Poradenství je zcela zdarma a probíhá osobně, telefonicky i elektronicky.

Další informace najdete na https://dementia.cz/poradny-vcera/

Domluvte si osobní návštěvu:
Po ra d n a V č e ra K l a d n o :

Lada Náprstková

tel.: 774 826 095
poradna.kladno@dementia.cz
Váňova 3180, Kladno

PAMÁTNÍK LIDICE POŘÁDÁ LETNÍ HERECKÝ
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR DĚTI DĚTEM
Text: Památník Lidice

Srdečně zveme děti ve věku od 8 do 15 let na léto plné zážitků do Lidické galerie.
Účastníci tábora se stanou součástí divadelního projektu Z POHÁDKY DO
POHÁDKY. Tento projekt se bude konat v zahradě Lidické galerie, kde děti zahrají
(zaimprovizují) staré české pohádky pro lidické nejmenší obyvatele, a nejen pro ně, ale
také pro kohokoliv, kdo si bude chtít na chvilku odplout zpět do dětství.
Co ještě na děti čeká?
- dramatizace hry, improvizace na dané téma
- rétorika formou hry
- práce s loutkou, výroba vlastní loutky
- taneční a pohybová průprava (chlapci, není se čeho bát, pohyb je přirozená vlastnost
a vrcholové tanečníky z vás za týden neuděláme😊)
- výroba kulis, kostýmů, plakátku pro vlastní propagaci
- karneval s vlastní prezentací své masky
- soutěž "Lidice hledá talent"
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V případě hezkého počasí většina aktivit bude probíhat venku, ale máme i mokrou
variantu.
Děti nemusí být nutně umělecky nadané, aby se mohly zúčastnit tohoto letního tábora,
ale vyzkouší si atmosféru hereckých aktivit, které slouží hlavně pro odbourání studu a
pomáhají k zapojení se do společenského života. A co nesmí chybět? Především
legrace!
Táborem děti provede zkušená divadelnice a lektorka Ilona Novotná, zakladatelka
Divadýlka z pytlíčku.
Přihlášku na tábor naleznete na webových stránkách Památníku Lidice:
https://www.lidice-memorial.cz/vzdelavani/rodiny-s-detmi/
Vyplněnou přihlášku, prosíme, odevzdejte na recepci Lidické galerie, kde je také
možné zaplatit poplatek za tábor nebo ji pošlete s podpisem na email: edu@lidicememorial.cz.
Pro více informací se obraťte na: edu@lidice-memorial.cz, nebo tel.: 778 735 785, 312
253 702. Těšíme se na Vás!

SYMPÓZIUM K 80. VÝROČÍ VYHLAZENÍ OBCE A 55.
VÝROČÍ LIDICKÉ SBÍRKY
Text a foto: Petra Samberg Vargová, kurátorka Lidické sbírky Památníku Lidice

Památník Lidice zve širokou veřejnost na Sympózium k 80. výročí vyhlazení obce a
55. výročí Lidické sbírky, které se uskuteční 28.
4. 2022 v Goethe Institutu v Praze (Masarykovo
nábřeží 32, Praha 1) od 9:30 – 17:00 hodin.
U příležitosti 55. výročí založení Lidické sbírky
výtvarného umění organizujeme ve spolupráci
s Goethe Institutem v Praze jednodenní diskusní
fórum na téma historie a současnost Lidické sbírky
výtvarného umění pod názvem Budování sbírky.
Diskusní fórum se skládá ze dvou částí oddělených
přestávkou na oběd. V dopoledním bloku
proběhne odborná diskuse zaměřená oborově
přímo na Lidickou sbírku výtvarného umění,
čemuž bude odpovídat skladba účastníků – oslovili
jsme německé a české umělce zastoupené ve
sbírce, německého galeristu René Blocka, a další odborníky. Diskusi moderuje současná
kurátorka Lidické sbírky výtvarného umění MgA. Petra Samberg Vargová.
V odpoledním bloku se uskuteční diskusní fórum zaměřené na historické kontexty
vzniku Lidické sbírky výtvarného umění a samotnou lidickou tragédii, jejíž 80. výročí
si letos připomínáme. Do této části diskuse zveme přední odborníky z řad současných
historiků. Diskusi bude moderovat historik a ředitel Památníku Lidice Dr. Eduard
Stehlík.
Fórum symbolicky zahájí letošní výroční rok Památníku Lidice.
Více informací naleznete na webových stránkách: www.lidice-memorial.cz
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Památník Lidice Vás zve na výtvarný workshop

OČNÍ DÍ
N
O
K
I
L
L
NA
E
V
Zdobení velikonočních vajec
s použitím různých výtvarných technik

SOBOTA 9. 4. 2022
14:00 - 17:00
Pod vedením lektorky Dany Vondruškové si ozdobíme
plastová a polystyrenová velikonoční vejce s použitím
technik dekupáže či reliéfní struktury. Pro děti bude
připravena výtvarná dílna.

Místo konání: Lidická galerie
Cena: 150 Kč/ dospělý
30 Kč/ dítě
(zahrnuje veškerý materiál na tvoření)

Rezervace a více informací na edu@lidice-memorial.cz

TJ SOKOL LIDICE – PROGRAM JARNÍ ČÁSTI
Text a foto: Bohumil Kučera, www.obec-lidice.cz

Vážení příznivci sportu, zejména fotbalu. Již v sobotu 26.3.2022 se rozběhne jarní část
Okresního přeboru Kladenska, soutěže, ve které reprezentuje Lidice i náš fotbalový tým.
V prvním jarním kole budeme o body bojovat ve Smečně, od 15 hodin. O týden později
již Sokol sehraje i první
domácí utkání. Určitě se
všichni těšíme na tradiční
derby s Buštěhradem, které
sehrajeme v sobotu 16. dubna
od 17 hodin v rámci 17. kola
soutěže na domácím pažitu.
Podzimní zápas v Buštěhradu
se nám vydařil, jasné vítězství
6:0 a tři body. Některé další
zápasy podzimu bohužel již
dopadly hůře, často těsnou
prohrou. Sokol Lidice je v půli soutěže na 12. místě se 13 body. SK Buštěhrad okupuje
místo poslední s 11 body, jistě se s touhle pozicí ale nesmířil.
Jak se oba týmy připravily na „jaro“, to se ale teprve uvidí.
15. kolo – sobota 2. 4. 2022 od 16:30
Tělovýchovná jednota Sokol Lidice, z.s. – SK Družec z.s. „A“
Lidice 2021213A1C1502
16. kolo – sobota 9. 4. 2022 od 16:30
SK Slavoj Pozdeň „A“ – Tělovýchovná jednota Sokol Lidice, z.s.
Pozdeň 2021213A1C1606
17. kolo – sobota 16. 4. 2022 od 17:00
Tělovýchovná jednota Sokol Lidice, z.s. – Sportovní klub Buštěhrad z.s.
Lidice 2021213A1C11703
18. kolo – neděle 24. 4. 2022 od 17:00
SK Baník Libušín, z.s. „B“ – Tělovýchovná jednota Sokol Lidice, z.s.
Libušín Lidice 2021213A1C1805
19. kolo – sobota 30. 4. 2022 od 17:00
Tělovýchovná jednota Sokol Lidice, z.s. – SK Kročehlavy, z.s.
Lidice 2021213A1C1904
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INFO

POMOC PRO UPRCHLÍKY
Z UKRAJINY
KACPU - KRAJSKÁ
ASISTENČNÍ CENTRA

POMOCI UKRAJINĚ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Příbram (od 8. března, 7:00)

NONSTOP

Kutná Hora

NONSTOP

Mladá Boleslav

NONSTOP

Praha

NONSTOP

Kulturní dům, adresa: Legionářů 400

Kongresové centrum Galerie Středočeského kraje,
adresa: Kremnická 239/7
Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav,
17. listopadu 1325, adresa: 17. listopadu 1325
Kongresové centrum Praha, adresa: 5. května 1640/65
POSKYTUJÍ: kontaktní místo, pomoc s registrací, ubytováním,
vyřízením zdravotního pojištění, pracovními povoleními či
sociálními dávkami, urgentní psychologickou či lékařskou pomoc
Informace získáte také
na nonstop Středočeské
asistenční lince centra:

226 288 400

Veřejná doprava je po Středočeském kraji pro
ukrajinské občany po předložení pasu zdarma.

INFO

ДОПОМОГА БІЖЕНЦАМ
UKRAJINY ЦЕНТРИ
KACPU -ZРЕГІОНАЛЬНІ
ДОПОМОГИ УКРАЇНІ

Příbram (Прібрам) (з 8 березня, 7:00)

Будинок культури, адреса: Legionářů 400 БЕЗ ПЕРЕСТАНКУ

Kutná Hora (Кутна Гора)

Конгрес-центр Галереї Центральночеського краю,
БЕЗ ПЕРЕСТАНКУ
адреса: Kremnická 239/7

Mladá Boleslav (Млада-Болеслав)

Початкова школа та дитячий садок Млада-Болеслав,
17. listopadu 1325, адреса: 17. listopadu 1325 БЕЗ ПЕРЕСТАНКУ

Praha (Прага)

БЕЗ ПЕРЕСТАНКУ

Конгрес-центр Прага, адреса: 5. května 1640/65
ВОНИ НАДАЮТЬ: контактний пункт, допомогу з реєстрацією,
проживанням, медичним страхуванням, дозволом на роботу
чи соціальними виплатами, невідкладною психологічною
чи медичною допомогою.
Ви також можете отримати
інформацію на безперерв
Центральночеській лінії
допомоги центру:

226 288 400

Громадський транспорт у Середньочеському регіоні безкоштовний
для громадян України за пред‘явленням паспорта.

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 jarní 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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