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MARII UCHYTILOVÉ – KUČOVÉ
BYLO UDĚLENO ČESTNÉ OBČANSTVÍ LIDIC

Při příležitosti nedožitých 90. narozenin udělila obec Lidice čestné občanství akademické
sochařce Marii Uchytilové Kučové In memoriam. Bylo tak oceněno celoživotní dílo této přední
výtvarnice, zejména pak celosvětově ojedinělý pomník 82 lidických dětí, který je umístěn na
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pietním území. Toto nejvyšší možné lidické ocenění převzala z rukou starostky obce Veroniky
Kellerové dcera sochařky Sylvie Klánová.
Slavnostního aktu se zúčastnily také některé přeživší lidické ženy a děti a všem účastníkům v úvodu zazpívaly děti z lidické mateřské školky.
yy Připomínáme, že 28. 10. 2013 byla M. Uchytilová oceněna vysokým státním vyznamenáním prezidenta republiky.
yy Marie Uchytilová pojala ideu tvorby tohoto pomníku již v prvních poválečných dnech v roce 1945
a postupně tento svůj sen uváděla v život několik desetiletí až do jara 1989, kdy měla dílo kompletně
hotové v sádře. Bohužel se nedočkala konečného umístění pomníku v jeho bronzové podobě na
území bývalých Lidic, protože zemřela náhle v předvečer sametové revoluce 16. listopadu 1989.
yy Pomník dětským obětem války byl v Lidicích nakonec instalován zásluhou jejího manžela
J. V. Hampla v letech 1995 - 2000, za finančního přispění dvou celosvětových sbírek.
yy Dnes patří toto místo k emotivním zastavením všech návštěvníků, kteří do Památníku Lidice přijíždějí, a stalo se celosvětovým symbolem dětského utrpení ve válkách.

text i foto: Památník Lidice – http://www.lidice-memorial.cz/ (titulní strana foto z internetu)
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SLAVNÍ RODÁCI ZE STARÝCH LIDIC

MUDr. Karel Podzemský
Mezi významné rodáky Lidic bezesporu patří
MUDr. Karel Podzemský (* 1894, † 1969) Narodil se 7. ledna 1894 v domě čp. 4 v Lidicích
jako syn rolníka Josefa Podzemského a jeho
ženy Marie, rozené Čermákové. Měl dvě sestry
a dva bratry. Na rodném statku v Lidicích hospodařil bratr Štěpán, který byl 10. 6. 1942 v Lidicích zastřelen, jeho manželka Anna přežila
koncentrační tábor Ravensbrück, syn Štěpán,
nar. 1938, zahynul s lidickými dětmi v polském
Chelmnu. Karel, jeho bratr Josef a obě sestry
žili mimo Lidice. Obecnou školu navštěvoval
v Lidicích, ministroval v kostele, hrál dětské divadlo, pěstoval sport, šachy, prožíval klukovské
radosti i starosti. Studoval na gymnáziu v Praze na Smíchově a v Příbrami, kde v r. 1913
maturoval a poté začal studovat na lékařské
fakultě Karlovy univerzity v Praze. 1. července
1914 nastoupil činnou vojenskou službu u rakouského pěšího pluku č. 87 v Cejli ve Štýrsku.
Po vypuknutí první světové války byl v prosinci
1914 odeslán na ruskou frontu, kde hned 21.
prosince 1914 u Jasla přešel na ruskou stranu.
Pracoval jako lékař v nemocnici Červeného kříže v Kyjevě, v občanské a zajatecké nemocnici
v Lukojanově u Gorkého, v r. 1917 v Suzdalu.
V r. 1916 se přihlásil do českých legií, jako lékař byl přidělen do krajské ruské nemocnice
ve Vladimíru u Moskvy, odtud byl povolán v r.
1917 do brigádní nemocnice při záložním pluku
čs. legií v Žitomíru, prodělával boje na Ukrajině,
v r. 1920 přibyl s čs. vojsky do Vladivostoku.
Odtud odejel transportem na lodi „Mount Vernon“ a později „Amerika“ přes Japonsko, Ame-

riku, Norfolk, Terst a 13. srpna 1920 v hodnosti
kapitána čs. legií přijel do Československa. Ve
vlasti pokračoval ve studiích na Karlově univerzitě, absolvoval lékařskou praxi na různých
pražských klinikách, složil potřebné zkoušky
a od srpna 1925 působil až do své smrti 30.
května 1969 jako obvodní lékař v Nepomuku
u Plzně. Mimo všeobecné lékařské praxe působil v četných veřejných institucích, Okresní
péči o mládež, Poradně pro matky a kojence,
Červeném kříži, Masarykově lize proti tuberkulóze, byl krajským samaritským instruktorem
ve školním lékařství, Svazu brannosti, vedl
„Léčebný dům“ v Žínkovech u Nepomuku atd.
Podle informací nepomuckých občanů pan dr.
Podzemský byl velice dobrým, váženým a obětavým lékařem. Pacienti u něho mohli zazvonit
i mimo ordinační hodiny, nehleděl na jejich věk
či postavení. Věnoval se činnosti Červeného
kříže, léta byl předsedou místní organizace,
ve své vile jí propůjčil místnost pro schůzovou
činnost a sklad zdravotnického materiálu. Nechyběl na sportovních akcích, v Sokole, u hasičů, rozvíjel zdravotní osvětu ve městě a okolí. Byl dobrým člověkem po profesní a lidské
stránce, i vlastencem. Za německé okupace
byl zapojen do ilegální činnosti v západních
Čechách, zejména rozšiřování letáků, tuto činnost z větší části sám financoval. Podle tvrzení Okresní nemocenské pojišťovny v Plzni mu
byl německými úředníky vytýkán příliš vysoký
počet českých občanů uznávaných práce neschopnými a gestapem vyhrožováno zatčením
a zabavením jmění. Na podzim 1944 byl sku-
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tečně zatčen a internován v koncentračním táboře Postelbergu a v Mostě. Od 5. května 1945
se aktivně a iniciativně účastnil osvobozovací
a odzbrojovací akce Místního národního výboru v Nepomuku a na Zelené Hoře, zorganizoval
pomocnou výpravu Červeného kříže v Nepomuku do Terezína a převezl do západních Čech
15 internovaných. Pan dr. Podzemský měl dvě
dcery, mladší MUDr. Mája Švojgrová, je lékař-

kou v plzeňské nemocnici Lochotín, pracuje na
oddělení transplantace kostní dřeně.
Podle písemné zprávy dr. Podzemského z r. 1946
a sdělení „skorosousedky“ paní Milady Hessové,
bývalé učitelky, která mu vděčí za záchranu života (ještě coby dítě za první republiky)
zpracovala: Miloslava Kalibová

důležité informace z oú lidice
Z Á P I S č. 21/2013

z veřejného zasedání OZ Lidice konaného dne
16.12 . 2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lidice
Přítomni: V. Kellerová, Ing. Vaňhová MBA, M. Ramba, H. Kohoutová
B. Kučera, M. Klapalová, T.Skála
Ověřovatelé: M.Klapalová, M. Ramba
Zapsala: Martina Toulcová
Zasedání zahájila starostka obce v 17:00, přečetla, doplnila a na žádost pana Koláře pozměnila
pořadí programu. OZ souhlasí s programem.
Program:
1)	Doplnění bodu 20 z veřejného zasedání OZ konaného dne 28.06.2013
2)	Schválení úpravy rozpočtu a projednání rozpočtu na rok 2014
3)	Schválení per rolam ze dne 21.11.2013 ( projednání a schválení podpisu Smlouvy o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí – „Zateplení mateřské školy obec Lidice“
4)	Schválení per rolam ze dne 26.11.2013 – podání žádosti na změnu charakteru pozemku č. kat.
749 v katastrálním území Lidice
5)	Projednání smlouvy o obstarání věci – psí útulek Bouchalka
6)	Projednání žádosti o příspěvek Tělovýchovné jednoty Sokol Lidice na uspořádání turnaje
7)	Projednání žádosti o poskytnutí příspěvku pro Hospic svaté Hedviky
8)	Projednání žádosti o finanční podporu na realizovanou štafetu JR RUNNING SPORT – Intersport, projednání žádosti o příspěvek na realizovaný koncert Lidice – Ležáky konaný v Nasavrkách.
9)	Projednání žádosti MŠ Lidice o navýšení rozpočtu
10)	Projednání objednávky ENEPROTECH s. r. o. na vypracování žádosti o dotaci „ Zateplení pasáže s obchody obec Lidice“
11)	Projednání žádosti Občanského sdružení Lidice o příspěvek na činnost rok 2014
12)	Různé – a) žádost občanů o úpravu cesty ( p.Horešovský)
			
b) n ávrh Občanského sdružení Lidice na obnovení pomníku padlým občanům Lidic v 1.
světové válce
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c) možnost podání dotace z fondů Středočeského kraje na rok 2014

Ad 1) 	Doplnění bodu 20 z veřejného zasedání OZ konaného dne 28.06.2013. Na veřejném zasedání ze dne 28.06.2013 byl odsouhlasen odkup drobné rodinné památky tzv. „Křížku“
parc. číslo 713 ( 1 m2) rodině Rákosových, na základě dalších jednání bude kupní smlouva
doplněna takto: kupujícími budou pan František Kolář a pan Michal Rákos.
		 OZ souhlasí.
		

Hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdržel: 0

Ad2)
		

Schválení úpravy rozpočtu2013 a projednání návrhu rozpočtu na rok 2014.
Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s úpravou rozpočtu na rok 2013, se kterou souhlasí.

		

Hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdržel: 0

		A dále zplnomocňuje starostku ke schválení a podpisu případné potřebné úpravy rozpočtu
v závěru roku.
		 OZ souhlasí.
		 Hlasování: Pro: 6   Proti: 0   Zdržel: 1 – p.Kellerová
		
		

Poté paní Holubová seznámila OZ s návrhem rozpočtu na rok 2014.
OZ tento návrh projednalo a bere na vědomí.

Ad3) 	Schválení per rolam ze dne 21.11.2013 ( projednání a schválení podpisu Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí – „Zateplení mateřské školy obec Lidice“
		 Starostka obce předložila OZ per rolam ze dne 21.11.2013.
		 OZ souhlasí.
		 Hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdržel: 0
Ad4)	Schválení per rolam ze dne 26.11.2013 – podání žádosti na změnu charakteru pozemku č.
kat. 749 v katastrálním území Lidice.
		 Starostka obce předložila OZ per rolam ze dne 26.11.2013.
		 OZ souhlasí.
		

Hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdržel: 0

Ad 5) Projednání smlouvy o obstarání věci – psí útulek Bouchalka.
		Starostka obec předložila OZ smlouvu o obstarání věci Eugenie Sychrovská – Psí útulek
Bouchalka.
		 OZ souhlasí a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy.
		 Hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdržel: 0
Ad 6) Projednání žádosti o příspěvek Tělovýchovné jednoty Sokol Lidice na uspořádání turnaje.
		Starostka obce předložila OZ žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Lidice o příspěvek na
uspořádání turnaje.
		 OZ souhlasí s příspěvkem 4. 103,– Kč.
		

Hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdržel: 0
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Ad 7) Projednání žádosti o poskytnutí příspěvku pro Hospic svaté Hedviky.
		 Starostka obce předložilaOZ žádost Hospice svaté Hedviky o příspěvek na činnost.
		 OZ tuto žádostprojednalo a zamítlo.
		

Hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdržel: 0

Ad 8)	Projednání žádosti o finanční podporu na realizovanou štafetu JR RUNNING SPORT – Intersport, projednání žádosti o příspěvek na realizovaný koncert Lidice – Ležáky konaný v Nasavrkách.
		Starostka obce předložila žádost JR RUNNING SPORT – INTERSPORT o finanční podporu
na tradičníštafetu pro rok 2014 a o příspěvěk na realizovaný koncert Lidice – Ležáky konaný
v Nasavrkách, dále starostka obce podala návrh na výši příspěvků.
		OZ souhlasí s příspěvkem na tradiční štafetu2014 ve výši 6000 Kč,– a na realizovaný koncert ve výši 2000 Kč,–.
		 Hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdržel: 0
Ad 9) Projednání žádosti MŠ Lidice o navýšení rozpočtu.
		Starostka obce předložila OZ žádost MŠ Lidice o jednorázové navýšení rozpočtu o 30.000 Kč,– .
		 OZ tuto žádost projednalo a souhlasí.
		

Hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdržel: 0

Ad 10) 	Projednání objednávky ENEPROTECH s. r. o. na vypracování žádosti o dotaci „ Zateplení
pasáže s obchody obec Lidice“.
		Starostka obce předložila k projednání objednávku společnosti ENEPROTECH s. r. o. na
vypracování žádosti o dotaci „ Zateplení pasáže s obchody obec Lidice“.
		 OZ souhlasí a pověřuje starostku obce podpisem této objednávky.
		 Hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdržel: 0
Ad 11) Projednání žádosti Občanského sdružení Lidice o příspěvek na činnost rok 2014.
		Starostka obce předložila OZ žádost Občanského sdružení Lidice o příspěvek na činnost ve
výši 10.000,– Kč.
		 OZ souhlasí.
		 Hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdržel: 0
Ad 12) Různé – a) žádost občanů o úpravu cesty (p.Horešovský)
				 Starostka obce přečetla OZ žádost místních občanů na úpravu cesty za kabinami.
				 OZ bere na vědomí.
				

b) n ávrh Občanského sdružení Lidice na obnovení pomníku padlým občanům Lidice v 1. světové válce
				Starostka obce přečetla OZ návrh Občanského sdružení Lidice na obnovení pomníku padlým občanům Lidice v 1. Světové válce.
				 OZ bere na vědomí.
				

c) Starostka obce podala návrh na podání dotace z fondů Středočeského kraje 2014
– Fond Životního prostředí a Zemědělství – oprava chodníků v centru obce.
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			Starostka obce informovala OZ o možnosti podání dotace z fondů Středočeského kraje
– Fond Životního prostředí a Zemědělství – oprava chodníků v centru obce.
			
OZ souhlasí a pověřuje starostku obce podáním žádosti.
		

Hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdržel: 0

zasedání ukončeno v 18:20
Zapsala: Martina Toulcová
Veronika Kellerová
starostka obce

Ověřovatelé: Michaela Klapalová
Miroslav Ramba

Usnesení zastupitelstva obce Lidice č. 21/2013

Na 21. veřejném zasedání zastupitelstva obce Lidice konaném dne 16.12.2013 bylo přijato toto
usnesení:
1. Zastupitelstvo obce schválilo:
a)	doplnění bodu 20 z veřejného zasedání OZ konaného dne 28. 06. 2013
		 doplněné kupní smlouvy takto: kupujícími budou pan František Kolář a pan Michal Rákos
b) úpravu rozpočtu na rok 2013
c) 	per rolam ze dne 21. 11. 2013 (projednání a schválení podpisu Smlouvy o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí – „Zateplení mateřské školy obec Lidice“
d) 	per rolam ze dne 26. 11. 2013 – podání žádosti na změnu charakteru pozemku č. kat. 749
v katastrálním území Lidice
e) smlouvu o obstarání věci – psí útulek Bouchalka
f) žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Lidice o příspěvek ve výši 4.103,– Kč
g) 	žádost JR RUNNING SPORT – INTERSPORT o finanční příspěvek ve výši 6.000,– Kč na
realizovanou štafetu a příspěvek ve výši 2.000,– Kč na realizovaný koncert Lidice- Ležáky.
h) žádost MŠ Lidice o navýšení rozpočtu o 30.000,– Kč
i)	objednávku společnosti ENERPROTECH s. r. o. na vypracování žádosti o dotaci „Zateplení
pasáže s obchody obec Lidice“
j)	žádost Občanského sdružení Lidice o příspěvek na činnost na rok 2014 ve výši 10.000,– Kč
k)	podání dotace z fondů Středočeského kraje –Fond Životního prostředí a Zemědělství – na
opravu chodníků v centru obce
2. Zastupitelstvo obce zamítlo:
a) žádost Hospice svaté Hedviky o příspěvek na činnost
3. Zastupitelstvo obce zplnomocnilo:
a) starostku obce ke schválení a podpisu případné potřebné úpravy rozpočtu v závěru roku
4. Zastupitelstvo obce pověřilo:
a)	starostku obce podpisem smlouvy s Eugenii Sychrovskou – Psí útulek Bouchalka
b)	starostku obce podpisem objednávky společnosti ENEPROTECH s. r. o. na vypracování žádosti o dotaci „Zateplení pasáže s obchody obec Lidice“
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c) starostku obce podáním žádosti o dotaci z fondů Středočeského kraje – Fond Životního prostředí a Zemědělství na opravu chodníků v centru obce
5. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
a) návrh rozpočtu na rok 2014
b) žádost občanů o úpravu cesty (p. Horešovský)
c)	žádost Občanského sdružení Lidice na obnovení pomníku padlým občanům Lidice v 1. Světové válce
Tomáš Skála

Veronika Kellerová

místostarosta obce

starostka obce

STAV PITNÉ VODY V LIDICÍCH V ROCE 2014

Dobrý den, na základě dnešního tel. rozhovoru Vás prosím o zaslání informací o stavu pitné vody ve
vodovodním řádu v obci Lidice na základě měření, které provádíte 2x ročně v naší obci.
S pozdravem, Veronika Kellerová, starostka

Dobrý den. Vážená paní starostko, tak, jak jsme se domluvily, posílám naskenovaný protokol
o zkoušce posledního vzorku vody, který byl odebrán na Obecním úřadě v Lidicích dne 15.1.2014.
Podle Plánu odběrů 2014 budou zde vzorky odebírány ještě v červenci 2014. Pokud si to budete
přát, můžu vám protokol opět zaslat.

S pozdravem Ing. Ludmila Hosnedlová,
manažer útvaru laboratoří pitných a odpadních vod
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PODĚKOVÁNÍ zaslaná do redakce Zpravodaje OÚ Lidice

yy Dobrý den Zdeňku,
dnes jsem byl u paní Napravilové a moc prosí, aby se do dalšího čísla Zpravodaje dala tato věta.
Můžete to prosím zařídit? Je to pro ní opět velmi důležité. Díky.
Pavel Motejzík, Plzeň
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yy Srdečné poděkování Památníku Lidice, obci Lidice a Lidickým obyvatelům za nádhernou oslavu,
krásný program v Lidicích, dárky a květy k mým 100. narozeninám.
tJosefina Napravilová

yy Děkuji OÚ a především starostce Veronice Kellerové za milou návštěvu a předání dárku k narozeninám.

Marta Slavíková

Slavnostní přivítání nových občánků

Dne 12. února 2014 proběhlo na OÚ Lidice další slavnostní přivítání nových občánků, a těch bylo
tentokráte hned pět.
Krásnou atmosféru vytvořily svým zpěvem a recitací děti z místní mateřské školky. Poté se již
ujala slova starostka obce Veronika Kellerová a oficiálně naše malé spolubčánky přivítala milým
projevem. Děti obdržely protokol a malý dárek pro štěstí.
Milé děti, Sofie, Hynku, Julie, Filipe a Valerie, ať se Vám ve Vašich Lidicích dobře žije!
Společná fotografie našich malých spolubčánků a jejich rodičů.

Nejmenší zleva: Valerie, Julie, Filip, Sofie a Hynek.

jubilanti v březnu
Milada Cábová
František Slavík
Pavla Vampolová
Irena Čtrnáctá
Jaroslav Eis
Jaroslava Skleničková

1. 3.
2. 3.
6. 3.
19. 3.
20. 3.
27. 3.

Vážení jubilanti, přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.

90 let
85 let
82 let
86 let
89 let
88 let
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6. února 2014 v úctyhodném věku 100 let zemřela paní Miloslava Jirasová, rozená Studničková,
lidická žena a jedna z posledních svědkyň lidické tragédie. Paní Jirasová žila se svými rodiči na
statku v Lidicích, ve dvaceti letech se provdala za Jaroslava Podhoru, kterého němečtí vojáci v roce
1942 zastřelili s ostatními lidickými muži u Horákova statku. Po návratu z koncentračního tábora se
paní Miloslava znovu provdala za Karla Jirase, s kterým měla syna Miroslava. Svůj další rodinný
a aktivní život prožila v rodné vesnici svého manžela v Bykoši nedaleko Berouna a ve stáří se těšila
z láskyplné péče svého syna a jeho rodiny.
S paní Jirasovou jsme se rozloučili v kostele sv. Mikuláše na hřbitově na Borku.

TRADIČNÍ SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO
ODPADU V OBCI LIDICE SE USKUTEČNÍ 30. 3. 2014 a 13. 9. 2014
Kontejner na nebezpečný odpad bude přistaven
od 8:30 do 12:00 hod. v ulici Tokajická naproti MŠ Lidice

Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven
od 8:30 do 9:30 hod. v ulici Tokajická naproti MŠ Lidice
10.00 do 11:00 hod. Oradourská na konci ulice před čp. 158 – 159
11.15 do 12.15 hod. Josefa Stříbrného vedle Oázy
Časy svozu jsou orientační

středočeská vědecká knihovna v kladně
GEN. KLAPÁLKA 1641 • 272 80 KLADNO
DODACÍ LIST VÝMĚNNÉHO SOUBORU Č. 5794
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Přírůst, č.

Autor

Název

6044571
6044573
6044584
6044552
6044554
6044531
6044546
6044572
6044553
6044578
6044521
6044570

Arthur, Keri
Christopher, Paul
Cleeres, Ann
Curley, Marianne
Dahl, Ame
Dain, Claudia
Deaver, Jeffery
Frattini, Eric
Gehm, Franziska
Glockner, David
Green, John
Grossman, David

Volání úplňku
Údolí templářů
Černý krkavec
Avena
Až na vrchol hory
Sázka kurtizány
Sběratel kostí
Vodní labyrint
Chladné ostří
Dvě
Hvězdy nám nepřály
Žena prchá před zprávou

Zpravodaj OÚ Lidice

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

6044562
6044582
6044577
6044561
6044543
6044568
6044581
6044532
6044527
6044560
6044563
6044537
6044576
6044566
6044538
6044559
6044565
6044542
6044550
6044558
6044556
6044557
6044535
6044524

Březen 2014

Jackson, Lisa
Kelman, Stephen
Kielbusová, Marie
Kinsella, Sophie
Kleypas, Lisa
Koláček, Luboš Y.
Koontz, Dean R.
Koubek, Jan
Kukal, Petr
Macomber, Debbie
Niedl, František
Pavlík, Michal
Pláce, Frangois
Procházka, Roman
Shepard, Sara
Shepard, Sara
Shepard, Sara
Toyne, Simon
Vandenberg, Philipp
Vašák, Jaroslav
Walko
Walko
Williams, Tennessee
Čemucká, Veronika
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Novicka
Dobré ráno, Harri
Korálkové kouzlení
Neděle u bazénu
Kde jsi, lásko
České země rozmarné i kruté
Dům stínů
Matky
Deník muže ve středních letech
Penzion Růžový přístav
Pavouci síť
Kurvy ne pláčou
Létající celnice
Život, net a seznamka, aneb, Deníček šíleného chlapa
Hra lží
Roztomilé malé lhářky
Roztomilé malé lhářky
Klíč
Sixtinské spiknuti
Slezská kuchyně
Z Myšákova na jih a zpátky
Střípky a klípky z Myšákova
Osm smrtelnic posedlých
Chuť na hřích

Všechny zajímavé tituly knih naleznete v naší knihovně
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zpr áv y z mš a zš
NAŠE SMYSLY

Hned první týden po novém roce (8. ledna 2014) jsme se snažili zkoumat svět svými smysly. Nejenže jsme ve školce hráli různé hmatové hry, hledali jsme věci podle vůní, nebo se snažili rozpoznat
všelijaké zvuky, vydali jsme se i do Lidické Galerie, kde pro nás paní lektorka Kateřina Rezková Oplatková připravila hodinu...
http://www.ms-lidice.cz

Zpravodaj OÚ Lidice
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text: Miloslav Dostál, učitel z Buštěhradu, Kladenská záře, ročník XXXIII, číslo 5. rok – 1983
Kulturní dům v Lidicích – 2. února 1983 – foto: Jiří Hýbl z Lidic
Dvěma pohádkami s názvy Zajíčkova
chaloupka a Kašpárek a Šmidra v Černém hradu, autora J. Stránského, se
začátkem letošního roku představily
v kulturním domě v Lidicích děti z místního divadelního souboru Rosomáci.
Navázaly tak na loňskou novoroční
besídku. Základem souboru se staly
děti, které se osvědčily při vystoupení
v dramatizovaných anekdotách a letos dostaly samostatné divadelní role.
Zájem diváků o jejich první vystoupení
byl značný a přišlo se jich podívat 130.

Zpravodaj OÚ Lidice
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Nadšení herci prokázali, že znají bezpečně text, nebáli se přidat ke slovům gesto i pohyb na jevišti.
Malí diváci z mateřských škol v Buštěhradě a Hřebči se mají na co těšit. Představení s dětmi připravili Zdeněk Fous a Jitka Chmelová.
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Poznáte se?

Kulturní dům v Lidicích – 2. 2. 1983 (fotografie: Jiří Hýbl z Lidic)
pohádka J. Stránského: Kašpárek a Šmidra v Černém hradu

16

Zpravodaj OÚ Lidice

Březen 2014

17

VÝHERCI POUKAZU NA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘIJELI DO LIDIC

text: Památník Lidice (www.lidice-memorial.cz), foto: Gymnázium O. Havlové, Ostrava (www.gyohavl.cz)

Pan František Nypl díky svým vědomostem
získal v soutěži na Rádiu Classic poukaz na
vzdělávací program pro školní skupinu v Památníku Lidice. Tento poukaz věnoval gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě. Studentům byl připraven opravdu pestrý program, který započal
vzdělávacím DVD – Lidice, kronika jedné vesnice. Poté byla k dispozici historička památníku
PhDr. Radka Šustrová, která ochotně odpovídala na dotazy studentů i profesorů. Následně si

studenti prohlédli expozici muzea a pietní území
s výkladem průvodkyň.
Program zakončila milá a zajímavá beseda
s pamětnicí paní Marií Doležalovou Šupíkovou,
která vyprávěla o životě v Lidicích, osudném 10.
červnu 1942, o adoptivní rodině, návratu a setkání
s nemocnou maminkou. Vyprávění bylo velmi emotivní. Po návratu do Ostravy jsme obdrželi poděkování za připravený program, z kterého si studenti
odnesli mnoho zajímavých informací a zážitků.

Zpravodaj OÚ Lidice
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PŘEDÁVÁNÍ CEN MDVV 2013 – SLOVINSKO, ZÚ LJUBLAN

Dne 6. 11. 2013 proběhlo na Ministerstvu pro vzdělání, vědu a sport RS předání ocenění k 41. Mezinárodní dětské výstavy Lidice. Z pěti slovinských základních škol přijely děti, které dostaly ocenění,
společně s učiteli, ředitelem školy a rodiči. Program předávání ocenění zahájil pan Peter Župančič,
náměstek ředitelky Odboru pro předškolní vzdělávání a základní školy Ministerstva pro vzdělání,
vědu a sport RS.
Následoval krátký proslov velvyslance ČR pana Petra Voznici, který připomněl poslání Mezinárodní dětské výstavy. Zároveň proběhla krátká prezentace fotografií z Lidického památníku, Lidické
galerie a Mezinárodní dětské výstavy Lidice z celého světa.

Letos se zúčastnil opět vysoký počet žáků ze základních škol a školek z celého Slovinska. Zapojily se tak do celosvětového výtvarného projektu, jehož letošním tématem bylo“ Tradice a dědictví lidu
mé země“, přičemž bylo registrováno více než 24 000 prací z 68 zemí světa. Odborná porota vybrala
přes 1 400 nejlepších výtvarných děl.
Do Slovinska putovalo 23 ocenění, což je nejvíce v historii soutěže. Diplom získali žáci z 5 základních škol a 3 medaile, z toho 2 základní školy za kolekci grafiky a 1 žačka Juliji Bertalanič.
Každý žák dostal kromě diplomu také malý dárek od Velvyslanectví ČR v Lublani. Po předání
cen připravily pracovnice ambasády pro žáky a jejich učitelé občerstvení, při kterém pan velvyslanec
vyzval zástupce škol k účasti na dalším ročníku MDVV.
Zdeňka Kohoutková ZÚ Lublaň

Zpravodaj OÚ Lidice
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Vážení a milí,

březnová pranostika praví: „Březen za kamna vlezem,…“, my ale místo lezení za kamna doporučujeme navštívit některou z akcí, které jsme pro Vás na tento měsíc nachystali. Program je opravdu
pestrý.
Na první březnový den je pro Vás přichystaný kurz První pomoci u dětí. Rodiče s dětmi, kteří
se chystají k zápisu do místní MŠ, se mohou do naší nové školky přijít podívat a pohrát si, protože
proběhne první návštěva školky v rámci programu „Příprava na školku“. Tento den je zároveň
i dnem otevřených dveří v MŠ (více informací naleznete v článku „Příprava na školku“). Přibližně
v polovině měsíce je pro dospělé připravena další z cyklu besed, tentokrát na téma „Alergická
rýma u dětí i dospělých“. Děti se mohou těšit na v pořadí již druhé Pohádkové cvičení a nakonec
nás čeká odpoledne věnované ženám – maminkám, babičkám, tetám – Den pro královny. Navštíví
nás kosmetická poradkyně a vizážistka, s kterou si budeme povídat o péči o pleť a o líčení. Kdo
bude mít chuť, může se nechat zdarma nalíčit a nechat se tak inspirovat novými trendy v této
oblasti.

Program MC Lidičky na BŘEZEN 2014
1. 3. 2014
od 9:00 hod. – kurz 1. pomoci u dětí. Bližší informace nejdete v minulém vydání
Zpravodaje nebo na www.mclidicky.cz.
3. 3. 2014
od 9.30 hod. – první návštěva školky v rámci programu „Příprava na školku“
= Den otevřených dveří v MŠ Lidice. Pokud se chcete tohoto programu zúčastnit, přihlaste se co
nejdříve na www.mclidicky.cz, kde najdete příslušný formulář i podrobnější informace. Sraz účastníků programu v 9:30 hod. v MŠ. (více informací viz článek „Příprava na školku“).
13. 3. 2014
od 10:15 hod. – beseda na téma „Alergická rýma u dětí i dospělých“ – přijďte
si popovídat o alergické dětské rýmě a podělit se o vaše zkušenosti v této oblasti. Dozvíte se např.
proč být opatrní při rýmě dítěte, jak rýmu léčit atp. Vstup na besedu je ZDARMA. Vaše děti si mohou
v průběhu besedy pohrát v herničce.
20. 3. 2014
od 16:00 hod. – Pohádkové cvičení. Přijďte si zacvičit za doprovodu vyprávění
Marka Ebena a zpěvu Severáčku. Jedná se o hodinový cvičební program určený pro větší děti (cca
od 4 let) bez doprovodu rodičů. Na program se přihlaste do 18. 3. 2014 pomocí formuláře na našich
webových stránkách. Vstupné 30 Kč. Můžete také využít možnosti převedení Vašeho dítěte na akci
z MŠ pracovnicí MC Lidičky.
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22. 3. 2014 od 14:00 hod. – Den pro královny. Proč je důležitá péče o pleť? Jaké jsou
nejnovější trendy líčení? Přijďte na besedu s kosmetickou poradkyní a vizážistkou. Budeme si
povídat o tom, proč a jak se starat o naši pleť, jaká jsou specifika jednotlivých typů pleti a jaký
typ pleti máte právě Vy, o nejnovějších trendech v líčení a pokud budete mít chuť, můžete se
ZDARMA nechat nalíčit a využít tak možnosti osobní konzultace s naší odbornicí. Především
si však uděláte pohodové odpoledne jen pro sebe. Určitě nebude chybět něco dobrého na
zub a příjemná atmosféra. Pokud tedy máte chuť odpoutat se od Vašich běžných starostí, jste
srdečně vítány. Abychom měli pro každou z Vás dostatek prostoru, prosíme, přihlaste se na
www.mclididcky.cz a to nejpozději do 17. 3. 2014, v případě zájmu můžeme zajistit i pedikúru.
25. 3. 2014

Výtvarná dílna a hernička od 16:00 hod. ZRUŠENY z důvodu konání akce v MŠ.
Za MC Lidičky, Irena Přibylová a Petra Radová

„Příprava na školku“
Vážení rodiče,

i letos bychom rádi touto cestou oslovili především ty z Vás, kteří se chystáte ve školním roce
2014/2015 umístit své dítě do MŠ v Lidicích a pozvali Vás a Vaše dítě do programu „Příprava na
školku“
Tento program zahrnuje pravidelné návštěvy
Vás a Vašich dětí v mateřské školce u nás v Lidicích, seznámení se s chodem školky, setkání s paní
ředitelkou MŠ v mateřském centru, kde se dozvíte
například o současných problémech adaptace dítěte na školku,co dělat pro to, abyste Vy i Vaše dítě
zvládli nástup do školky v co největší pohodě a mnoho dalších užitečných informací.
Rádi bychom Vás také pozvali do nového „zvykacího“ kroužku v MC Lidičky, který je určen dětem
přijatým do MŠ v Lidicích a bude probíhat každou středu, vždy od 8:30 – 11:30 hod. Náplní tohoto
kroužku je vzdělávací program zahrnující pohybové, hudební a výtvarné aktivity a sestavený tak, aby
vedl děti k samostatnosti. Kromě činností probíhajících v prostorách MC Lidičky budou děti absolvovat i společné venkovní aktivity s dětmi z mateřské školky. Hlavním cílem kroužku je usnadnit dětem
přechod mezi domácím prostředím a prostředím školky. Poplatek za kroužek bude hrazen formou
kurzovného vždy na celý měsíc, jedno dopoledne je zpoplatněno 100 Kč.
Návštěvy školky rodičů s dětmi budou probíhat pravidelně vždy každé první pondělí v měsíci od 9.30 hod. První návštěva se uskuteční 3. března 2014 – tento den bude zároveň i DNEM
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ v Lidicích.
Pokud se chcete aktivit programu účastnit, přihlaste se na www.mclidicky.cz, kde najdete příslušný formulář i více informací. V případě dotazů, nám napište na email: info@mclidicky.cz nebo
volejte na tel: 605 806 074.
Tým MC Lidičky a tým MŠ Lidice
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z historie
CO SE STALO PŘED 100 LETY V LIDICÍCH?
Přepis: Bohumil Kučera (www.obec-lidice.cz)

Zvony k válečným účelům

Dne 17. dubna 1917 byl zde od c.k. voj. Velitelství v Praze vyslaný četař – p- stavitel Husák z Kladna shlédnout zvony, jež mají býti odevzdány válečným účelům. Číslo protokolu 1059 dto 18. IV.
1917. Pravil, že dle ustanovení nd.k. a konsistoře má býti prasklý zvon ponechán, kdežto oba dobré
zvony mají býti odevzdány. Řekl jsem přímo, tomu, že nevěřím, že by nd.k. a konsistoř takové
rozhodnutí učinila. Při konferenci v Kladně dne 19. IV. 1917 za účelem odevzdávky zvonů svolané,
přesvědčil jsem se, že onen p. stavitel měl pravdu. Na výkaze byl totiž prasklý zvon označen nd.k.
a konsistoří červenou čarou na znamení, že má být ponechán. Poněvadž však zvonem tím nelze
zvoniti, leč by byl přelit, přelití pak již před válkou odhadnuto na 1 tisíc korun, žádal jsem ihned při
konferenci, by zde byl ponechán zvon veliký, uhraňák „Clemens“, a zvont malý umíráček, kdežto
zvon prasklý, aby byl rekvizován. Zástupci c. a k. patronátního úřadu p. komisař Zezula, s mým
návrhem souhlasil.

Odevzdání zvonů

V tomto smyslu podal jsem ihned dne 19.IV.1917 pod č. 245 žádost k c.k. vojenskému velitelství
v Praze, vyžádav si připojení dobrozdání c. a k. patronátního úřadu, poukazuje k tomu, že nebylo
by vůbec možno v Lidicích zvoniti, kdyby oba dobré zvony byly rekvizovány. Při konferenci dne
19.IV.1917 v Kladně jsem se dověděl, že kanovnická visitace koná se v Lidicích dne 2. Května
1917.

Vidinivisitacione canonica die 2.Mar.1917

Při visitaci upozornil jsem p. vikáře Václava Brabce – jmenován skutečným vikářem dle výnosu
nd.k a konsistoře dto 28.III 1917 č.3531, na žalostný stav lavic kostelních jež při opravě klenby takřka
zúmyslně byly zničeny, a o jejichž nápravu jsem již na všech možných místech – též v nd.k. a konsistoře žádal, bohužel dosud marně. Žádal jsem proto, by odp. vikář sám v té věci zakročil vzhledem
k tomu, že návštěva chrámu Páně tím trpí, neboť do lavic není možno sedat, jednak proto, že každé
chvíle, některá praskne, mimoto jsou tak ponechány, že si lidé šaty poškodí. Tato okolnost, jakož
i zamýšlená odevzdávka zvonů trpce budou věřícími pociťovány.
Vidi: Venceslavs Vrabec aep. Vicaro

Rekvizice zvonů

Dle vyřazení c.k. voj. Velitelství v Praze ze dne 27.IV.1917 č.3.A.No.3224 bude odebrán z věže
kostelní pouze zvon prasklý – oba ostatní budou ponechány. C.k. zemský konsevatorský úřad
v Praze 20.V.1917 č. 1157 projevuje svůj souhlas, aby pouze prasklý zvon byl odevzdán. Dne
7.V. na zpáteční cestě z Prahy šli jsme se sousedem p. farářem hostouňským z Jenče. Cestou
rozezvučely se zvony hostouňské, čehož příčinu dověděli jsme se teprve v Hostouni: zvony budou
se snímati. Poslední zvuk jejich provázel mne pak celou cestu až do Lidic. Druhý den totéž u nás
v Lidicích. 8. V. dostavil se na faru vojín se vzkazem, že druhý den dostaví se vojíni k sejmutí zvonů.
Vykázal jsem se předpisy c.k. voj. velitelství i c.k. konservatorátu dle nichž bude odebrán pouze
zvon prasklý.
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Na večer vyzváněno všemi zvony na rozloučenou, jakoby se loučil člen rodiny s domovem.
Prasklý „bratr“ (Václav) Martin naposledy si zahlaholil s bratrem Klementem a umíráčkem, aby se
pak odmlčel navždy ve své podobě, a jednou s jinými bratry, proměněn v nástroj válečný vydal
zvuk tam kdesi na bojišti. Kdežto jinde lidé plakali, když zvony byly brány z věže, u nás v Lidicích
ač i tu bylo jakési dojetí, přece pro prasklý zvon nikdo neplakal, naopak s jakýmsi zadostiučiněním
a touhou do budoucna provázeno jeho sejmutí, jelikož jeho prasknutí v r. 1913 považováno za
znamení nešťastné. Kéž jeho odstranění odstraní i všechen ten svízel a žal, jenž nás tu v době
tří let světové války potkal – kéž jeho sejmutí je radostnou předzvěstí toužebného míru – konec
všech útrap!
Dne 9. května 1917 v den Nejvyšších Narozenin jejího Veličenstva, císařovny a královny Zity poprvé konal zdravý „Klement“ službu za svého nemocného a rekvizovaného bratra (Václava) Martina
oslavuje svým zdravým zvukem památný den.
Téhož dne odpoledne byl sňatý zvon odvezen p. Augustinem Novákem na nádraží do Středokluk, byv předtím ofotografován. Zástupci vojenskému dáno stvrzení pod. č. 293. Dto 9. V. 1917, že
snětím zvonu nezpůsobena žádná škoda na zdivu kostelním.Váha zvonu zjištěna na nádraží středokluckém: 128 kg. Soupis opravený s udanou váhou zaslán vd.k. a vikariátnímu úřadu v Rapicích dne
9. V. 1917 pod č. 294. Opis c.k. voj. velitelství č.3224 dto 27.IV.1917 odevzdán 10. V. 1917 zástupci
voj. (Korp. Oberherr).
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z kultury
Večer plný hvězd! Tak lze nazvat včerejší
setkání tří kumštýřů!
Jeden z trefných ohlasů diváků:
Večer plný hvězd! Tak lze nazvat včerejší setkání tří kumštýřů,
kde každý z nich ve své profesi odvedl maximum!
Jimi plněný pomyslný pohár „zábavy, pohody a dobré nálady“ naplnili všichni účinkující zcela bezezbytku! Potvrdilo se, že
„Princové nejsou na draka"! Díky za úžasný večer!

publikováno: 4.2.2014

Detailně popsala představení jedna divačka:
Večer s hercem, který nám přinášel radost ze života a osvěžení. Večer, naplněný optimismem a nesmírně milým, příjemným a kultivovaným projevem hosta, jeho vtipným a veselým
vyprávěním, podávaným s překrásnou češtinou a výrazem.
Úsměv na tvářích nás všech diváků provázel celé nádherné
vyprávění od dob studií na Státní konzervatoři, kde zkoušky
Váš host dělal s milými kolegy – Ivankou Andrlovou a Jiřím Lábusem.... Nádherné bylo předvádění
přijímacích disciplín – Ivanky „prskavky“ a „lahve piva“ – Jiřího Lábuse i následné seznámení se
s Markem Ebenem (na studiích o čtyři roky výše) a jeho bratry – vše v příbězích. Po moderování
Miss ČR následovaly převzaté pořady po Marku Ebenovi – „O poklad Anežky české“ a „ O korunu
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krále Karla“. A poté, a to hlavně, nádherné role princů Jana Čenského, nesmazatelné, ve srovnání
s rolí Vinnetou – s Pierrem Bricem – a opět nádherná vyprávění v příbězích o charitě tohoto herce
a jeho odvaze. Z rolí princů Jana Čenského snad nejznámější „Princové jsou na draka“ s Ivankou
Andrlovou – filmovou princeznou.
Překrásné, vtipné dialogy, báječného moderátora PhDr. Jiřího Vaníčka, doplňovala skvělá hudba
z filmových pohádek interpretovaná mistrem klavíru, vynikajícím Marcelem Javorčekem a hudba
umocněná v závěru pořadu vlastním zpěvem Jana Čenského v písni „...dělání, všechen smutek
zahání...“ a místo Ivanky Andrlové tento kouzelný duet Jan Čenský zazpíval s Maruškou Šupíkovou
– přeživším lidickým dítětem – která navíc sama krásně zpívá. Za vyprávěním z každé životní a herecké etapy Vašeho hosta následovaly anekdoty – milé, krásné, příjemné a veselé – jako celý pořad.
Od rolí princů jsme se přenesli přes roztomilé filmové vzpomínání na role a příhody z natáčení filmu
„Příliš mladí na lásku“, až k roli současné – roli primáře v televizním seriálu „Ordinace v růžové zahradě“. A opět herecké přiblížení jak scének milostných, tak lékařských.
Jan Čenský s divadlem procestoval mnoho zemí světa a na své cestování navázal i společně
s Amforou, třiceti pěti výjezdy, nejnovější bude do Vatikánu, ale první z nich byl do vytoužené Austrálie – opět úsměvné dobrodružství s Jiřinkou Bohdalovou na letišti – a v Austrálii poté studoval jeden
rok i jeho osmnáctiletý syn vyprovázený na dalekou cestu s láskou obou rodičů.
Pořad nás nesmírně potěšil. Radost, kterou Váš host rozdával, zároveň dělal i sám sobě, neboť
spokojenost od diváků se přenesla i na jeviště. Odměnou nádherným Vašim účinkujícím byl neutuchající potlesk publika.
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Nový český mariánský obraz Panna Maria Lidická
Nový mariánský obraz inspirovaný hrdinskou smrtí lidického faráře P. Josefa Štemberky představil
2. února 2014 ve svatovítské katedrále při setkání
s řeholníky kardinál Dominik Duka.
Obraz Panny Marie s prázdným rouchem v rukou je dílem výtvarníka Zdirada Čecha.
Spojení Panny Marie jako matky církve a současně matky lidických dětí velmi zaujalo kardinála
Duku a ten při setkání v katedrále prohlásil toto
dílo za nový český mariánský obraz s titulem Panna Maria Lidická.
Přiložené fotografie byly pořízeny při slavnostním aktu ve svatovítském chrámu.

publikováno: 14.2.2014

Připomínáme, že pan kardinál Dominik Duka promluví letos 14. června při pietní vzpomínce
u hrobu zavražděných lidických mužů a pomodlí se za všechny mučedníky.
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Zprávy z Mementa Lidice, o.p.s. (OÁZA)

Jak již řada z Vás pravděpdobně slyšela, na mimořádném zasedání Správní rady Mementa Lidice,
o.p.s. konaném dne 18.12.2014 jsem byla správní radou k 1.3.2014 zvolena novou ředitelkou obecně prospěšné společnosti Memento Lidice.
Jsem velice potěšena a vděčná za důvěru, kterou do mě přítomní členové správní rady vkládají.
Velice si ji vážím a vynasnažím se, abych je, bývalou paní ředitelku, zaměstnance a především
stávající a budoucí obyvatele nezklamala.
S prostředím Oázy jsem se měla možnost seznámit během mého několikaletého působení v roli
členky Dozorčí rady a také jako účastnice na různých akcích konaných v Oáze, takže se mi stalo blízkým a posun do funkce ředitelky vnímám jako možnost více se angažovat v chodu tohoto zařízení.
I když již za minulého vedení Oáza sloužila i obyvatelům obce, nebyly její služby a prostory příliš
využívány. Velmi mě těší, že v současné době můžeme pozorovat zvýšený zájem o toto zařízení
v naší obci. Jedním z mých pracovních cílů je i přiblížit Oázu o trošku více Vám – občanům obce.
Na tomto místě bych chtěla poděkovat dosavadní paní ředitelce Ing. Janě Wichsové za veškerou
vykonanou práci a za ochotu při předávání agendy a zkušeností. Na její dobrou práci bych ráda
navázala.
Ing. Michaela Indráková

Program na březen 2014:

Každé pondělí a čtvrtek 18:30 až 19:30 – Cvičení pro ženy
Cvičení je určeno dívkám či ženám jakéhokoliv věku a fyzické zdatnosti. Každý si v sestavě, která
se opakovaně cvičí každé cvičení, najde to, co se mu líbí, či jeho tělo potřebuje nejvíce a poté může
trénovat i sám doma 
Vstupné 30Kč / hodina
Každé úterý od 14:00 do 17:00 – Klub Oáza
V něm se tento měsíc připravují obyvatelé Oázy na Velikonoční výstavu, která stejně jako každým
rokem i letos (11. a 12. dubna) bude. Pokud se chcete podílet na výrobě, či si přijít sami něco zkusit
vyrobit, rádi uvítáme mezi sebou i zájemce z řad široké veřejnosti.
Vstupné 20 Kč
2. a 4. pátek v měsíci od 14 do 17 hodin, tj. 14.3. a 28.3. - Kavárna pro dobré duše!
Do této kavárny zveme všechny obyvatele, návštěvníky či jen tak kolemjdoucí z Lidic, kteří by se
chtěli na chvíli zastavit, posedět, popovídat si a strávit příjemné chvíle s příjemnými lidmi.
Vstup volný, cena kávy 10 Kč, další občerstvení „kdo co přinese“
Dále také pokračuje sbírka Nepotřebné věci potřebným lidem
Jenom připomínám, že do 11. 3. můžete do prostor Oázy, či knihovny nosit letní a zimní oblečení,
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, obuv, nádobí apod. Všem dárcům za Diakonii Broumov mnohokrát děkujeme.

Vážení občané,

Mikroregion Údolí lidického potoka, jehož je obec Lidice členem pořádá 23 - 24. 5. 2014 dvoudenní zájezd do města Telč a okolí. Cena a program budou upřesněny v měsíci dubnu. Případní
zájemci se mohou hlásit na Oú Lidice tel. číslo 773 28 08 72 - Kellerová co nejdříve, neboť´ kapacita
je omezena vzhledem k počtu 10 obcí a jednoho autobusu.
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NESTŮJTE STRANOU!!!

V loňském roce se občanům České republiky podařilo
na energiích ušetřit 210 mil. Kč. Dosáhli toho využitím
elektronických aukcí a heslem „V jednotě je síla“.
www.ecentre.cz
Samostatné domácnosti s nižšími objemy energií nemají dobrou vyjednávací pozici. Podaří-li se však sdružit více domácností dohromady, je to pro dodavatele natolik zajímavý objem poptávky, že může nabídnout výhodnější ceny. Čím více domácností
se zapojí, tím větší úspory bude možné dosáhnout. Proto tuto možnost nabízíme nejen občanům
obce Lidice, ale také dalších obcí okresu Praha-západ, Kladno a Beroun.
Zveme Vás tímto na přednášku o možnostech elektronických aukcí, jak fungují a co Vám mohou
přinést, která proběhne v úterý 11. 3. 2014 v 18:00 v sále Společenského domu Oáza v Lidicích.
Tuto službu pro Lidice zajišťuje společnost eCENTRE. Přihláška, její zpracování i účast v e-Aukci
je zcela zdarma.
Do e-Aukce se můžete přihlásit 18.3. a 25. 3. 2014 od 17 do 19 hodin ve Společenském domě
Oáza v Lidicích.
Sebou potřebujete pouze – Kopii smlouvy se stávajícím dodavatele elektrické energie
a zemního plynu
–K
 opii posledního ročního vyúčtování elektrické energie
a zemního plynu
Kontaktní osoba Petra Planková 773 830 881, Renáta Hrubá 602 213 002,
plankova.ecentre@seznam.cz
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