Milí a milé,
dovolte mi uvést toto říjnové číslo Lidického
zpravodaje, jelikož je v něčem malinko jiné, ale přece
naše. Dlouho jsem uvažovala nad několika svými
nápady, které bych ve zpravodaji ráda zrealizovala.
Musím říci, že jsem pro to dlouho sbírala odvahu, a
nakonec jsem se do toho pustila a chtěla mít všechno
hned a perfektní, věřím, že to také znáte. A jak tomu
také bývá, narážela jsem při tom na milion překážek.
Přesto ale držíte v ruce první „nové“ číslo a já jsem
ráda, že jsem se k jeho dokončení dostala za neporušených nervů. Jsem v tomto oboru
stále ještě amatér, který se učí za pochodu, proto budu velmi ráda, pokud mi pro tento
nový „oblek“, který jsem vtiskla našemu zpravodaji dáte zpětné reakce. Zda se vám to
líbí, nelíbí, popřípadě nové nápady. Budu vám za vše vděčná, přecejen, Lidický
zpravodaj, to nejsem jenom já, jste to především vy. Vy, kteří žijete v této obci a kteří
tyto řádky každý měsíc čtete. Tentokrát bylo kolem mne spoustu nových informací a
akcí, že zde nedostal prostor ani Lidický turista, ani Generál Gastro. Nezoufejte, obě
rubriky najdete v příštím čísle. Nově se budeme informovat i o dění v naší Mateřské
školce a zajdeme se podívat i na naše fotbalové hřiště, jak to vlastně kopeme.
Užívejte si krásného podzimu, a i přesto, že nám třeba počasí nepřeje, nedejte na něj a
mějte se báječně!
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka

JUBILANTI V MĚSÍCI ŘÍJNU
Anna Möstlová
Jana Křivanová

7. 10.
24. 10.

81 let
81 let

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

PODĚKOVÁNÍ ZASLANÁ DO REDAKCE LIDICKÉHO ZPRAVODAJE
 Děkuji obecnímu úřadu za blahopřání k mému jubileu, jež přišel blahopřát p.
Skála Tomáš s maminkou Janou, s hezkou kytičkou a pozorností.
Sotolářová Marie
 Děkujeme za přání k 70. narozeninám, především paní starostce, že nás
navštívila. Také děkujeme za dárek.
manželé Matzkeovi
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 Srdečně děkuji za blahopřání, květiny a dárek, které mi za OÚ Lidice předala
paní starostka Verunka Kellerová s Maruškou Štrougalovou k mým
narozeninám a rovněž jim děkuji za milou návštěvu.
Jiřina Krausová
 Děkuji naší starostce Veronice Kellerové a členkám organizace ČSBS – Janě
Hanzlíkové, Marušce Štrougalové a Kátě Skálové- za gratulace a dárky k mým
narozeninám.
Marie Šupíková

PAMÁTNÍK LIDICE ZVE NA VÝSTAVY
VÝSTAVA ČESKÉ STOPY VE SKOTSKU V OBCHODNÍM CENTRU
CENTRAL KLADNO
Od 11. září do 31. října 2015 přijďte bezplatně navštívit
putovní výstavu České stopy ve Skotsku v 1. patře obchodního
domu Central Kladno. Otevírací doba denně od 9 do 21
hodin. Výstavu podpořilo obchodní centrum Central Kladno.
V létě 1940 se Velká Británie ocitla ve válce s nacistickým
Německem osamocena. Právě tehdy přišel premiér Winston
S. Churchill s doktrínou na „podpálení Evropy“, k jejíž
realizaci byla vytvořena organizace SOE (Special Operations
Executive).

VÝSTAVA NÁVRATY LIDICKÝCH DĚTÍ
Od 1. září do 30. prosince 2015 přijďte bezplatně navštívit
výstavu Návraty lidických dětí ve Výstavní síni In Memoriam.
Výstava přibližuje pohnuté osudy lidických dětí, z nichž se
po skončení války vrátilo do Československa pouhých
sedmnáct. Desítky dalších byly otráveny výfukovými plyny
ve vyhlazovacím táboře v polském Chelmnu nad Nerem.
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Text: Irena Přibylová a Petra Radová

Milí všichni,
další měsíc uplynul jako voda, denní režim v novém školním roce se pomalu usazuje,
stejně tak jako náš pravidelný program.
Odpolední kroužky pro děti jsou beznadějně plné, což nám činí obrovskou radost.
Ještě bychom ale rádi upozornili na náš dopolední program. Od pondělí do středy
můžete své děti zapsat do kroužku Lidičkové, kde ještě stále máme volná místa.
Kroužek je určen pro děti bez rodičů. Hlavním smyslem kroužku je adaptace dětí na
dětský kolektiv a získání nových znalostí a dovedností, dalším příjemným průvodním
jevem je to, že je o dítě postaráno bez Vás. Ve čtvrtek si pak mohou přijít rodiče
s dětmi zacvičit a pohrát si v naší herničce s novými hračkami, které jsme pro děti
nově zakoupili.
Rádi bychom také upozornili na pondělní podvečerní keramickou dílnu, kam si
můžete přijít odpočinout – dílna je určena pro rodiče s dětmi, starší děti i dospělé.
Taktéž otevíráme podvečerní kurzy Angličtiny pro dospělé. Více informací o nich i o
dalším programu najdete na www.mclidicky.cz.
A co navíc nás čeká v říjnu?
Začínáme naší tradiční akcí Lidické MOTO GP v malém parku na návsi. Přijďte si
s dětmi užít dopoledne plné tvoření, her a především pohybu.
Maminky, tetičky a babičky si pak mohou přijít do Lidiček zarelaxovat v akci Den pro
královny.
Dále pro Vás připravujeme víkendové podzimní tvoření pro malé i velké.
Všechny potřebné informace k pravidelnému programu i k mimořádným akcím
najdete na našich webových stránkách.
Přijďte do Lidiček, těšíme se na Vaši návštěvu!

Program MC Lidičky na ŘÍJEN 2015
3. 10. 2015

od 9:30 hod. - Lidické Moto GP – přijďte si užít dopoledne plné
pohybu a zábavy v novém parku na návsi. Pro děti připravujeme závody
na dětských odrážedlech, odstrkovadlech, koloběžkách a kolech
(dopravní prostředek si vezměte s sebou včetně helmy). Můžete se také
těšit na mnoho zábavných a naučných úkolů. Zápis a rozdělení
závodníků do příslušných kategorií začíná v 9:15 hod., samotný závod
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pak odstartujeme cca v 10:00 hod. Pro závodníky budou připraveny
drobné odměny. Vstupné dobrovolné. Na akci je nutné se registrovat na
www.mclidicky.cz do 28. 9. 2015.

11. 10. 2015

od 14:00 hod. – Den pro královny. Přijďte si odpočinout od
každodenních starostí a pracovního stresu a užít si pohodové odpoledne
plné příjemných relaxačních procedur. Můžete se těšit na služby
masérky, pedikérky a manikérky nebo si můžete nechat pleť hýčkat
např. liftingovou kúrou či se nechat zdarma nalíčit.
Vstupné – něco dobrého na zub. 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 6. 10. 2015. Vstup tentokrát bez dětí 

25. 10. 2015

od 14:00 hod. – Podzimní tvoření. Tato akce je určena rodičům
s dětmi od 3 let, větším dětem i dospělým. Přijďte, zapojte svou fantazii
a vytvořte si pěknou podzimní dekoraci do bytu nebo si jen přijďte
udělat radost a užít si pohodové tvořivé odpoledne. Na programu je
např. výroba podzimní lampičky (malování na sklo), decoupage svíček
s podzimními motivy, práce s přírodninami – panáček z šišek nebo
obrázky a přáníčka z listů. Pokud máte chuť tvořit, přihlaste se do 20.
10. 2015 pomocí on-line registračního formuláře na
www.mclidicky.cz.

28. 10. – 1. 11. 2015 v MC Lidičky bude zavřeno – podzimní prázdniny

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
Obecní zastupitelstvo obce Lidice a Mateřské centrum Lidičky, z. s.
zve všechny spoluobčany 14. listopadu 2015 od 19:00 hod. do
restaurace Galerie Lidice na Posvícenskou zábavu. K tanci a
poslechu hraje Duo s.r.o. a pro pobavení připravujeme bohatou
tombolu. Vstupné činí 60Kč. Předprodej vstupenek bude zahájen 2.
11. 2015 v kanceláři Obecního úřadu v Lidicích. Kapacita míst je
vzhledem k prostorovým možnostem omezená, proto se
zakoupením vstupenky zbytečně neotálejte.
Přijďte se seznámit, zatančit si a pobavit se!

PODĚKOVÁNÍ ZASLANÁ DO REDAKCE LIDICKÉHO ZPRAVODAJE
 Vážení, rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se podíleli na našem
svatebním dni, zejména paní starostce Veronice, Hance ze svatebního salonu
Marcipán, personálu Památníku Lidice a restaurace Galerie Lidice. Děkujeme
za bezchybně zvládnutou náročnou dvojsvatbu a jsme velice rádi, že jsme celý
náš svatební den mohli prožít právě zde, v Lidicích.
novomanželé Jarošovi a Tykalovi
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VÝSTAVA JOSEFINA NAPRAVILOVÁ
Text a foto: www.lidice-memorial.cz

Komorní výstava o Josefině Napravilové, připravená
Přemyslem Veverkou a výtvarnicí Milenou Burgrovou, je
umístěna v přízemí Lidické galerie. Vernisáž proběhla 3. září
2015, výstava je umístěna v přízemí Lidické galerie do
30. 11. 2015.
Ve svém úvodním slovu zavedl ředitel
Památníku Lidice účastníky vernisáže
do „domu“ paní Josefiny. Vzpomínal
na setkávání s ní, na její skříňku, kterou
měla stále ve své blízkosti
s nejvzácnějšími a jí drahými předměty
naplněnými vzpomínkami.
Zavzpomínal na její slova, kterými
nabádala mládež, po svých vlastních
životních zkušenostech, k lásce k vlasti
a ke vzdělání.

Zaposlouchali
jsme se do osobních vzpomínek autora
výstavy, jím knižně zaznamenaných a
vnímali jsme jeho osobní setkání
v Bechyni i pozdější v Táboře, kde sám
bydlel. A vzpomínala i paní Marie
Šupíková, lidické dítě, na milou
návštěvu v Táboře, kde vitální a
duševně velice čilá paní Josefina
s úžasnou paměťovou schopností
během návštěvy mnoho poučného
vyprávěla. A opět se nám vybavily
pocity z návštěvy J. Napravilové
v Lidicích při příležitosti výstavy
„Sofiina volba po česku“ spojené
s oslavou jejích blížících se stých
narozenin, kterou provázela veselost
jejímu srdci blízká. Zavzpomínalo se i
na blahopřání, která se jí dostala od
dvou prezidentů. A ve veselém duchu
se nesla i vernisáž její současné
výstavy, z které by měla paní Josefina
určitě radost a snad i má. Text a
fotografie putovní výstavy přiblížily její
bohatý a plodný život a zajímavé jsou
její osobní dotýkané předměty –
obrázek, klobouček, skříňka, taštička,
hodinky, hřebínek,... Nechyběl ani
diplom z ruky prezidenta Václava
Klause k poctě nejvyšší, ke státnímu
vyznamenání, Řádu T. G. Masaryka.

Milé vzpomínání na mimořádnou ženu
pokračovalo vyprávěním samotného
autora výstavy Přemysla Veverky.
O jeho setkání s lidickým dítětem
Václavem Hanfem, se kterým byla paní
Josefina životně propojena, a
vzpomínkami na jeho vlastní setkání
s touto výjimečnou ženou, osobností,
která mnoho ve svém životě dokázala.
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LIDICKÉ ZIMNÍ VEČERY V SEZÓNĚ 2015/2016
Text: M. Červencl, www.lidice-memorial.cz

11. ročník cyklu kulturních pořadů Lidické zimní večery zahajuje 6. října 2015
večerem k životnímu jubileu Josefa Vejvody.
Josef Vejvoda je pravidelným
účinkujícím v Památníku Lidice již
řadu let. V letošním roce oslavil 70 let a
byl proto pozván do Křesla pro hosta.
Hudební gratulace mu přednesou
špičkové muzikantky Kateřina
Englichová a Jitka Hosprová. Diváci se
mohou v období od října do března těšit
na celkem 24 večerů v Lidické galerii.
Na programu jsou koncerty, poezie a
zejména oblíbená Křesla pro hosta.
Moderátoři zde budou bez bulvárního
podtextu tradičně zpovídat přední

osobnosti našeho kulturního a
společenského života.
Jména jako Karel Roden, Aleš Háma,
Jan Šťastný, Michal Viewegh, Juraj
Jakubisko, Helena Štáchová, Robert
Vano, prof. Václav Pačes, Zbigniev
Czendlik a řada dalších hostů jsou
zárukou dobré zábavy i poučení.
Vstupenky v ceně 90,- Kč lze zakoupit
v recepci Lidické galerie denně od 9 do
18 hod.
Začátky představení v 18 hodin. Změna
programu vyhrazena.

PROGRAM LIDICKÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ
6. 10. 2015 od 18°° hod.
Křeslo pro Josefa Vejvodu (k umělcovým 70!)
večerem provází Jiří Vaníček, hudební doprovod Jitka Hosprová – viola, Kateřina
Englichová – harfa
15. 10. 2015 od 18°° hod.
Křeslo pro Zbigniewa Czendlika
večerem provází Jiří Vaníček, klavír Marcel Javorček
22. 10. 2015 od 18°° hod.
Křeslo pro Miroslava Bobka, ředitele ZOO Praha
večerem provází Jiří Vaníček, klavír Marcel Javorček
29. 10. 2015 od 18°° hod.
Křeslo pro režiséra Petra Horkého
večerem provází Robert Tamchyna, klavír Marcel Javorček
5. 11. 2015 od 18°° hod.
Křeslo pro Helenu Štáchovou
večerem provází Jiří Vaníček, klavír Marcel Javorček
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10. 11. 2015 od 18°° hod.
Koncert Trio Siraels
účinkují: Pavlína Senić – soprán, Jitka Hosprová – viola, Lada Jirásková – klavír
19. 11. 2015 od 18°° hod.
Křeslo pro Felixe Slováčka st.
večerem provází Jiří Vaníček, hudba F. Slováček
26. 11. 2015 od 18°° hod.
Křeslo pro fotografa Martina Homolu
večerem provází ředitel PL, klavír Martin Fila
3. 12. 2015 od 18°° hod.
Křeslo pro fotografa Roberta Vano
večerem provází Jiří Vaníček, klavír Martin Fila
?. 12. 2015 od 18°° hod.
Křeslo pro Karla Rodena
večerem provází ředitel PL, klavír Marcel Javorček
15. 12. 2015 od 18°° hod.
Křeslo pro Marii Tomsovou
večerem provází Jiří Vaníček, klavír Martin Fila
21. 12. 2015 od 18°° hod.
Vánoční koncert TRIO 75
účinkují: Martin Fila – klavír, Jiří Partyka – housle, Jan Keller – violoncello
7. 1. 2016 od 18°° hod.
Křeslo pro Aleše Hámu
večerem provází Jiří Vaníček, klavír Martin Fila
12. 1. 2016 od 18°° hod.
Křeslo pro prof. Václava Pačese
večerem provází Robert Tamchyna, klavír Marcel Javorček
21. 1. 2016 od 18°° hod.
Křeslo pro Juraje Jakubiska
večerem provází Jiří Vaníček, klavír Martin Fila
27. 1. 2016 od 18°° hod.
Souznění – pásmo poezie a hudby
účinkují: Zbyňka Šolcová – harfa a Jarmila Švehlová – recitace
2. 2. 2016 od 18°° hod.
Křeslo pro Terezu Bebarovou
večerem provází Robert Tamchyna, klavír Marcel Javorček
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9. 2. 2016 od 18°° hod.
Křeslo pro Václava Hybše
večerem provází Jiří Vaníček, zpěv Pavlína Filipovská
18. 2. 2016 od 18°° hod.
Křeslo pro Tomáše Halíka
večerem provází Jiří Vaníček, klavír Martin Fila
25. 2. 2016 od 18°° hod.
Křeslo pro režiséra Karla Weinlicha
večerem provází Robert Tamchyna, klavír Marcel Javorček
1. 3. 2016 od 18°° hod.
Křeslo pro Michala Viewegha
večerem provází Jiří Vaníček, klavír Marcel Javorček
10. 3. 2016 od 18°° hod.
Křeslo pro spisovatele Petra Hořejše
večerem provází Robert Tamchyna, klavír Martin Fila
17. 3. 2016 od 18°° hod.
Křeslo pro Jana Šťastného
večerem provází Robert Tamchyna, klavír Martin Fila
30. 3. 2016 od 18°° hod.
Závěrečný koncert LYRA DA CAMERA
účinkují: Jitka Navrátilová -cembalo, Johana Rosická – soprán, Kateřina Chudobová –
flétny

MOJE CESTA DO ANGLICKÉHO STOKE ON TRENT
Text a foto: Zdenka Kotková-Muselová

Letos v září jsem si splnila svůj sen. Po 53 letech jsem se
vrátila do našeho partnerského města Stoke on Trent,
tentokrát jako soukromá osoba a přítel. V roce 1962 skupina
Lidických žen a dětí na pozvání Sira Barnetta Strosse u
příležitosti 20. výročí navštívila Anglii. Měla jsem štěstí, už
mi bylo 13 let a tak jsem splňovala podmínky, byla jsem ze
skupiny nejmladší. Na tento zážitek nikdy nezapomenu.
Úžasné přijetí všude, kde jsme se objevily. Pochopila jsem,
že Lidice jsou lidem v Anglii a nejen ve Stoke on Trent
velmi blízké. Toto úžasné přátelství po letech zesílili manželé
Alan a Cheryl Gerrardovi, se kterými jsem se setkávala
v Lidicích. Letos jsem navštívila jen město Stoke on Trent a
manželé Gerrardovi byli moji průvodci. Znovu jsem viděla

9

tradiční keramičku Burslem Pottery a našeho velkého přítele Steva Shawa, který
maluje obrazy s tematikou Lidic a jeden z nich věnoval do sbírky Lidické hrušně.
Přijala mě i starostka města paní Jean
Bowers a ukázala mi místo, kde jsou
uloženy dary z Lidic. Navštívila jsem jednu
z Primary škol, kde byla v červnu natočena
reportáž o přátelství pro Český rozhlas
Radiožurnál. Příběh Lidic mají děti
v posledním ročníku ve věku 10 let zařazen
do výuky. Dojalo mě, jak při filmu o
Lidicích tři z dětí sehrály krátkou scénku.
Ví o Lidicích hodně a měly spoustu otázek.
Skupina přátel kolem manželů
Gerrardových mě uvítala v budově Fenton
town hall, která je centrum přátel Sira
Barnetta Strosse. A splnili mi i moje další
přání, vidět fotbalový zápas Premier
League, Stoke City – Leicester. Radovali
se, že jsem jim konečně dovezla z Čech
pěkné počasí a další bod v sezóně, který
díky remíze získali. Před budovou Victoria
Hall, kde bylo 6. září 1942 založeno hnutí
„Lidice Shall Live“ jsem si prohlédla nový
moderní památník složený z plíšků
s monogramem a dnem narození lidí, kteří i
dnes vyslyšeli přání Sira Barnetta Strosse a poslali světlo přes moře pro Lidice. Máme
ve Stoke on Trent velkou skupinu skvělých přátel a já jsem ráda, že jsem Vám je
mohla připomenout.
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POCHOD PANA FOUSE
Text: Soňa Macháčková, ředitelka MŠ Lidice

Foto: Renata Turecká

V sobotu 19. 9. se konal již 5. ročník pochodu Lidice – Makotřasy. Akci organizuje
Mateřská škola Lidice pro své děti, jejich sourozence, rodiče, prarodiče i kamarády.
V deset hodin již bylo před budovou
MŠ pěkné procesí. Na trasu se vydalo
40 dětí a mnoho dospěláků. Děti na
startu dostaly kartičku, na kterou
musely nasbírat samolepky všech sedmi
trpaslíků. Po cestě, která byla značena
fáborky a vedla z Lidic na cyklostezku
Hřebeč – Běloky a pak do Makotřas,

čekala Sněhurka, která děti odměnila
malou sladkostí. Veliký dík patří
Junačkám z Buštěhradu a jejich

vedoucí Vlaďce, které na děti čekaly na
stanovištích a sdružení Mako,
především panu Kozubkovi, které
nakoupilo buřty a zajistilo oheň.
Ačkoliv je trasa dost dlouhá, všechyn
děti došly a ještě měly energii řádit na
hřišti. Vyšlo nám krásné počasí a máme
radost, že se akce zúčastnilo tolik lidí.
Tak snad za rok zas!

musely děti plnit úkoly jako například
nasbírat 5 čtyřlístků, roztřídit pohádky
nebo projít se zvonečkem kolem
Dřímala a nevzbudit ho. Na konci je

SHAWŮV OBRAZ
Text a foto: Steve Shaw (do redakce zasláno panem Nešporem)

Přesto, že Shawův obraz vyjadřuje v detailech tragédii, je v něm velmi mnoho
pozitivního. Poslechněme si nyní autorovo osobní vyznání:
„Jsem potěšen, že se můj obraz dostal do sbírky Lidické hrušně. Cítím se velice poctěn
hlavně také proto, že je první zahraniční.
Když mi manželé Alan a Cheryl Gerrardovi řekli, že moje dílo odvezou do Lidic, měl
jsem z toho velikou radost.
Maluji, ne pro peníze, ale abych vyjádřil příběh. Příběh Lidic a hrušně mne dojal a
inspiroval. Nevím, jak to slovy vyjádřit.
Vždycky mě historie Lidic bude inspirovat. Je to téma, ke kterému se budu znovu a
znovu vracet. Myslím, že jsem na dané téma doposud namaloval 4 nebo 5 obrazů,
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snažím se to udělat perfektně. Obraz se
jmenuje „For Lidice“ – Pro Lidice.
Omlouvám se za můj sloh, nejsem v něm
moc dobrý, a proto raději maluji. Tento
text je pro mne nejtěžší věc, kterou dělám,
nejsem mluvčí – doufám však, že moje
umění pravdivě vyjádří moje pocity.
Odkaz, který chci, aby moje malby nesly,
je mír a láska – prastaré myšlenky, které
jsou v moderních časech někdy
zesměšňovány. Nemohu vystát svět hnaný
nesnášenlivostí a válkou.
V Lidicích ale byly takové postoje užity –
přestože to nebyla jejich vlastní chyba.
Neumím si představit to utrpení, kterým
lidičtí prošli. Doufám, že to nezní necitlivě,
ale jsem rád, že si to nedovedu představit.
Pro mne, jako pro člověka, vážícího si
pospolité rodiny, je hrůzné o tom už jen
přemýšlet. Moje umění ve skutečnosti
nepojednává o zlu, ne proto, že by mělo být
zapomenuto. Obrazy, které maluji,
reprezentují obnovení naděje, laskavosti a
přátelství, vyjadřují, že nejsi nikdy sám,
bez ohledu na vzdálenost. Malbami
většinou zobrazuji vycházející slunce.
Nové svítání se zlomeným stromem,
úmyslně umístěným před sluncem,
symbolizuje temné vzpomínky vrhající stín
na vesnici.
Další symbol – vlčí máky. Ty reprezentují
rodinu – matku, otce, dceru a syna, stejně
tak jako reprezentují mír. Vyobrazení
zlomeného stromu a vykořeněných vlčích
máků ukazuje nestabilitu míru, pro nějž
musíme pracovat – mír se může snadno zničit.
Hlavním důvodem, proč jsou kořeny zobrazeny nad zemí, je ukázat, že války vždycky
vyženou lidi ze svých domovů a celé rodiny vykoření, a to platí i dnes. Všichni
hledáme místo, kde zapustit svoje kořeny a války nám to vše berou.
A teď přejdu k hrušni.
Toto je velice těžké vysvětlit. Znamená pro mne něco jako, že je všechno ztraceno,
nemáme nic, ale je tu hrušeň, která rodí ovoce, je to jako by na sebe vzala úkol stát se
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vzorem, být lekcí pro nás pro všechny. Věděl jsem, že význam hrušně bude pro mne
těžké vysvětlit. Zkusil jsem vyjádřit svou náklonnost k Lidicím na několika malbách,
přesto jsem to nedokázal, leč dostal jsem se, myslím, velmi blízko. Nakonec doufám,
že moje malby pomůžou rozšířit příběh Lidic a pomohou dětem se poučit z minulosti,
kterou naše generace bere jako samozřejmost.
Není mnoho dní, kdy někomu nevyprávím příběh Lidic a jejich obyvatel.
Přátelství mezi Stoke on Trent a Lidicemi mi hodně dalo a jak jsem zmínil předtím,
cítím se zakořeněný a patřící k přátelům. Pokouším se tuto vazbu zabezpečit a upevnit
pro obě strany. Potom třeba ten stín zlomeného stromu za nějaká léta zesvětlá.“

HRUŠEŇ V GENOVÉM SADU V TACHOVĚ
Text a foto: Ilona Gonová, Tachov

Dobrý den, posílám pozdrav z Tachova. Hrušeň v genovém sadu má 31 hruštiček.
Snímky jsou z května 2015 a ze září 2015.

PRESTIŽNÍ CENA PRO PŘEMYSLA VEVERKU
Text a foto: www.lidice-memorial.cz, Miroslav Kučera, správce Odkazu EEK

Pan Přemysl Veverka na základě rozhodnutí poroty obdrží v mezinárodní soutěži E. E.
Kische cenu Za celoživotní dílo a za knihu „Nelehká cesta za snem“ vydanou
nakladatelstvím VEGA-L Nymburk ve spolupráci s Památníkem Lidice.
Kniha zobrazuje příběh českého četníka Františka Kánského, který
byl dozorcem v cikánském táboře v Letech, ale o svém životě měl
úplně jiné představy. Kniha Nelehká cesta za snem vznikla na
základě historických dokumentů a podle vzpomínek dcery
Františka Kánského. Spisovatel použil zajímavou formu, kdy se
pohnutý životní příběh hlavního hrdiny odehrává na pozadí
tehdejších klíčových historických událostí této země.
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DOPIS SPOLUOBČANŮM: VÝZVA K DISKUSI
Text: Ladislava Šilhová, Helena Čermáková, Ing. Hana Pokorná

Vážení lidičtí spoluobčané,
dovolujeme si vás oslovit následující výzvou k diskusi.
Již delší dobu z povzdálí pozorujeme vývoj záměru jedné lidické skupiny postavit
v Lidicích Památník Josefu Stříbrnému a Josefu Horákovi – „Památník příslušníků
československé armády 1939-1945, ...všem, kteří splnili přísahu Československé
republice“.
Domníváme se, že v našem demokratickém zřízení, ve kterém dnes žijeme, má každý
občan tohoto státu, tudíž i Lidic, právo na svůj názor. Vzhledem k tomu, že názor
jedné skupiny již znáte, rády bychom otevřely diskusi k tomuto tématu a požádaly vás
o vyjádření vašeho názoru k níže uvedenému.
Máme za to, že:
 památník jakýmkoliv způsobem spojený s vojenskou tématikou vzhledem
k charakteru lidické tragédie do Lidic nepatří,
 hrob lidických mužů s trnovou korunou na dřevěném kříži a sousoší 82
lidických dětí jsou naprosto dostačující symbolikou piety a úcty, která tomuto
místu právem náleží,
 pokud by si někdo památník zasloužil, tak by to byly lidické ženy a především
lidické matky, které po válce prokázaly lidské hrdinství již tím, že se dokázaly
se svým tragickým osudem vyrovnat a žít dál,
 při vší úctě k dosud žijícím lidickým ženám a dětem by se k podobným
záměrům měla vyjádřit většina občanů a hlavně pak potomci lidických žen.
Vždyť lidických žen se po válce vrátilo 143 a mnoho z nich založilo nové
rodiny. Proč se nezeptat dětí těchto lidických žen, kteří stále žijí a názor své
matky znají či jej dokáží odhadnout. Již podle sdělení několika těchto potomků
víme, že by se s výše uvedeným záměrem neztotožnili. Je velká škoda, že se
s myšlenkou postavit pomník lidickým letcům v Anglii, s event. zástupností za
všechny české válečné RAF letce, nepřišlo dříve, kdy ještě žilo více lidických
žen,
 pamětní deska v prostorách muzea a pojmenování ulic po Josefu Stříbrném a
Josefu Horákovi je adekvátním projevem uznání úcty k těmto bývalým
obyvatelům starých Lidic, jenž velkou odvahu projevili bojem za svou vlast,
 tato naše krásná obec, zušlechtěná za poslední roky ještě více, než kdykoliv
předtím, propojená s pietním územím, jenž na každého zapůsobí právě svojí
jednoduchostí, by si měla zachovat tento ráz i nadále,
 jakákoliv nová iniciativa, respektive záměr něco nového vybudovat, by se měly
napřít směrem k mladé lidické generaci, k lidickým potomkům a jejich dětem,
aby se jim i všem, kteří se do Lidic přistěhují, zde žilo dobře a klidně bez
jakýchkoliv vojenských symbolů.
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Tato výzva s podpisy lidických občanů, včetně všech lidických dětí žijících v Lidicích,
je k nahlédnutí na OÚ Lidice.
V případě, že sdílíte stejný názor, prosím připojte svůj podpis, eventuálně připojte své
vlastní vyjádření. Za váš názor předem děkujeme.
Ladislava Šilhová (dcera lidické ženy), Helena Čermáková (dcera lidické ženy),
Ing. Hana Pokorná (snacha lidické ženy, bývalá místostarostka žijící 42 let v Lidicích)

ZELENÁ JE TRÁVA,...
Text: Tomáš Skála

Foto: Bohumil Kučera

Vážení a milí příznivci venkovského fotbalu,
jistě jste zaznamenali změnu, která se udála na našem zeleném trávníku v Lidicích. Do
minulé sezóny jsme zde měli 2 týmy. Tým „A“, hrající v současnosti Okresní přebor a
rezervu – Lidice „B“, která hrála IV. třídu – tzv. Pralesní ligu.

L IDICE "B" PO POSLEDNÍM ZÁPASE SEZÓNY 2014/15

Našemu „Béčku“ se dva roky po sobě podařilo tuto soutěž vyhrát. Fanoušek by jistě
ocenil postup o patro výš – do III. třídy, kde momentálně hraje např. sousední
Buštěhrad. V kabině „Béčka“ (mimochodem věkovým průměrem připomínající spíše
ligu starých pánů ) bylo po loňském vítězství demokraticky odhlasováno setrvání ve
IV. třídě. Kromě již zmíněného věku hráčů bylo důvodem také zúžení kádru.
Někteří hráči byli dlouhodobě zraněni a jiní odešli do předčasného fotbalového
„důchodu“. Tímto se jistě sluší poděkovat hráčům „Áčka“, kteří o nedělních zápasech
doplňovali sestavu „Béčkařů“. Za všechny bych rád vyzdvihl Tomáše Radostu, který
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se našel v roli brankáře, a díky němu naši soupeři jen nevěřícně kroutili hlavami,
protože on měl tu branku prostě „zamčenou“ 
Jak jsem již napsal na začátku, letošní rok se historie opakovala. Opět se podařilo
soutěž vyhrát, tentokrát však pomoc Áčka byla zcela zásadní. Bohužel bez nových
hráčů to nejde a tak se stalo to, co bylo neodvratné. Tým Lidice „B“ byl odhlášen ze
soutěže.
Rád bych tímto poděkoval všem hráčům a trenérům, kteří se zde za ty roky působení
lidického Béčka vystřídali. Byla pro mě čest si s vámi zahrát...
V současnosti máme tedy v Lidicích tým jeden, hrající momentálně Okresní přebor.
Hřiště máme krásně upravené a mnoho přespolních návštěvníků chválilo kvalitu
trávníku, kterou se podařilo udržet i v době velkých veder a sucha. Za to jistě patří dík
všem, kteří se na jeho údržbě podílejí.
Do této sezóny vstoupili fotbalisté Lidic úspěšně, po
odehraném 4 kole se drží v tabulce na krásném 3.
místě.
Vážení fanoušci lidického fotbalu, přijďte podpořit
naše borce a popřejme jim společně, ať jim to kope, ať
se jim vyhýbají zranění, ať jsou rozhodčí vždy
nestranní, a ať je kvalita fotbalu našeho Okresního
přeboru lepší než na trávníku ve stejnojmenném
seriálu...
Výsledky ročníku 2015/2016

1. kolo
23/8
Hostouň B - Lidice
Branky Lidice: 13 Tyburec Jan / 31 Pavelec Roman

5:2

2. kolo
23/8
Lidice – Vraný B
7:0
Branky Lidice: 6,62 Vysloužil Tomáš / 8,39 Falout Ladislav / 17, 42 Tyburec Jan
/ 65 Zach Vojtěch
3. kolo
5/9
Hrdlív - Lidice
3:5
Branky Lidice: 18 Pavelec Roman/ 49 Falout Ladislav / 83 Tyburec Jan /
87 Vysloužil Tomáš
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4. kolo
12/9
Lidice – Slaný B
Branky Lidice: 28, 40 Tyburec Jan / 90 Radosta Tomáš

3:3, pen. 4:3

ZPRÁVY Z MEMENTA LIDICE, O.P.S. - OÁZA
Text: Michaela Indráková

Vážení a milí čtenáři, přátelé,
mnohokrát za Diakonii Broumov děkujeme všem dárcům, kteří do sbírky Nepotřebné
věci potřebným lidem čímkoli přispěli. Stejně jako Vy i my věříme, že všechny dary
budou využity k potřebným účelům a že Váš dar a naše drobná práce s touto akcí
spojená, přinese velký užitek. Ještě jednou mnohokrát děkujeme.
Bohužel ještě stále se nám nepodařil ukotvit pravidelný týdenní program, ale
pravidelná měsíční akce „Lidický senior 2015“ se bude konat i v tomto měsíci. V říjnu
to vychází na čtvrtek 29. 10. 2015 tradičně od 15:00 hodin. V kalendáři si proto
rezervujte i tento termín, i když host zůstává pro Vás i pro mě momentálně ještě
překvapením.
Dále pro Vás připravujeme velkou „lahůdku“. 19. 10. 2015 vystoupí v naší Oáze
početný chlapecký sbor z Brém čítající více než 50 účinkujících, který nám zazpívá
řadu skladeb hudby italské renesance a německého romantismu. A také modernější
kusy vzniklé v posledních 50 letech. Doba začátku je 17:30. Moc se na toto vystoupení
těším a věřím, že osloví i Vás!
Bohužel kvůli pohybovým zdravotním problémům cvičitelky se ještě stále nerozběhlo
cvičení pro ženy.
Úterní dílny pro seniory jsou ovšem již jisté. Začaly v úterý 22. 9. 2015 a budou
s týdenní pravidelností pokračovat i dále. Nyní se pouze dolaďují přesné časy začátků
pravidelného setkávání. Pokud byste nás sami chtěli něčemu novému naučit nebo
byste znali někoho, kdo by nám byl ochoten něco ze svého umu ukázat, nebo měli
nápad, co v „kroužku“ vyrábět, čím se zabývat, budeme rádi. Čas ubíhá jako voda, za
3 až 4 hodiny týdně se toho moc nestihne, proto už se pomalu začneme připravovat na
předvánoční výstavu.
Doufáme, že se rozhodnete navštívit některou z námi pořádaných akcí jednorázově,
popř. pravidelně. Nebojte se přijít a vyzkoušet jak připravované cvičení, tak posedět
při kávě a čaji, popřípadě při kávě vyrábět drobné ruční výrobky.
Program na říjen 2015
V pondělí 19. 10. 2015 od 17:30 hodin - Koncert chlapeckého sboru z Brém
Na koncertě vystoupí padesátičlenný chlapecký sbor s písněmi italské renesance a
německého romantismu, ale také s modernějšími skladbami z posledních 50 let.
Vstup dobrovolný.
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Poslední čtvrtek v měsíci, tj. 29. 10. 2015 od 15:00 hodin – „Lidický senior 2015“
Vyprávění a posezení při kávě, čaji a něčem na zub se zajímavým hostem (jehož
jméno bude upřesněno). Srdečně zveme všechny – nejen seniory a nejen z Lidic.
Vstup volný.
Každé úterý od 13:00 do 16:00 – Klub Oáza: V něm se tento měsíc budou vyrábět
ruční výrobky, povídat apod. Přijďte si sami něco zkusit vyrobit. Rádi uvítáme mezi
sebou i zájemce z řad široké veřejnosti.

VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI V LIDICKÉ GALERII
24. 10. 2015 Píseň moře – promítání a výtvarná dílna
Promítneme si film pro děti nominovaný na Oscara a pak navážeme výtvarnou dílnou.
Dílna probíhá od 14 do 17 hod. v Lidické galerii, poplatek 50,- Kč za film,
30,- Kč za výtvarnou dílnu, rezervace na: chvapilova@lidice-memorial.cz, tel. 739 562 267
DIVADLO PRO MŠ

7. 10. 2015 Pinocchio
Loutko-hraná pohádka s ne tak překvapivým, ale za to krásným koncem.
Představení probíhá od 10:00 hod. v Lidické galerii, poplatek 30,- Kč
rezervace na chvapilova@lidice-memorial.cz, tel. 739 562 267

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY K MEZINÁRODNÍ DĚTSKÉ VÝSTAVĚ

Petalík a kouzelná baterka
Interaktivní program formou zábavných her a zkoumání, který je zaměřen na světlo a jeho
používání člověkem.
Program nabízíme do 31. 10. 2015 v Lidické galerii, poplatek 300,- Kč za skupinu do 30 osob
rezervace na rezkova@lidice-memorial.cz, tel. 739 690 566

Pochváleno budiž světlo
Interaktivní program formou dramatické a výtvarné výchovy, který je zaměřen na důležitost
světla na naší planetě, způsoby používání světla člověkem.
Program nabízíme do 31. 10. 2015 v Lidické galerii, poplatek 300,- Kč za skupinu do 30 osob
rezervace na rezkova@lidice-memorial.cz, tel. 739 690 566

SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY

„Čtyři roční období“
Praktický cyklus 4 víkendových výtvarných seminářů určený pedagogům MŠ, ZŠ, ZUŠ,
DDM. Propojování výtvarného oboru s dramatickou výchovou a výstavami Lidické galerie.
Termíny setkání v Lidické galerii: 17. – 18. 10. 2015, 28. – 29. 11. 2015, 19. – 20. 3. 2016,
21. – 22. 5. 2016, lektorka: Mgr. Václava Zamazalová, poplatek za celý cyklus 2000,- Kč
rezervace na rezkova@lidice-memorial.cz, tel. 739 690 566
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VÝSTAVA „ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE 1914 – 1920“
Text: www.lidice-memorial.cz

Památník Lidice ve spolupráci s Československou obcí legionářskou Vás srdečně zvou
na výstavu, kterou lze shlédnout od 1. 10. do 31. 10. 2015 ve výstavní síni POD
TRIBUNOU v areálu muzea Památníku Lidice.
Výstava provádí diváky poutavým příběhem československých legií od jejich vzniku
v roce 1914 v Rusku a Francii až po završení anabáze ruských legionářů v roce 1920.
Ve výstavě se dozvíte nejenom o historii tří nejznámějších legií (ruských,
francouzských, italských), ale také o legionářích v srbském, americkém a britském
vojsku. V neposlední řadě pak výstava mapuje politický odboj za světové války, boje
na hranicích nově vzniklé republiky na Těšínsku a Slovensku. Celá výstava je také
doplněna o souhrn událostí válečných let 1914-1918.
Autoři výstavy: Jiří Charfreitag, Dis., Mgr. Tomáš Jakl, Ing. Milan Mojžíš a Jiří Filip.
Otevřeno denně 09:00-18:00 hodin. Vstup zdarma.

DRUHÝ ROČNÍK JÍZDY VETERÁNŮ LIDICKÝ OKRUH MĚL
REKORDNÍ ÚČAST
Text: www.lidice-memorial.cz

Jízdu veteránů pod názvem Lidický okruh vyhlásili pořadatelé v roce 2014 v upomínku
na předchozí závody motocyklů a automobilů pořádané v Lidicích v 50. letech
minulého století.
Druhé ročníku se zúčastnilo 106 motocyklů a automobilů starších třiceti let. Nádherné
počasí přilákalo do Lidic asi tisícovku milovníků nejen starých strojů, ale i zájemců o
doprovodné programy, kterých připravili pořadatelé celou řadu.
Od časného rána se registrovali majitelé veteránů a
přicházeli první zvědavci. A zatím, co si návštěvníci
prohlíželi naleštěné stroje, etno kapela Roberta Kováče
bavila diváky skvělým hudebním výkonem a moderátor
Pavel Petr přinášel aktuální informace o průběhu akce,
ale i z kuloárů.
Zejména děti si užívaly doprovodných akcí, které se
odehrávaly na několika místech centra obce Lidice. Projížďka koňským povozem,
výtvarné dílny pořádané Mateřským centrem Lidičky, jízdy zručnosti pořádané firmou
Autocentrum Nevecom Kladno, řemeslná dílna, ukázky
práce zdravotnické záchranné služby a dobrovolných
hasičů, prezentace zabezpečení automobilů firmou
Construct Praha a mnoho dalších příležitostí k zábavě.
Prvním vyvrcholením dne před startem spanilé jízdy
bylo slavnostní otevření zrekonstruovaného parku
v centru Lidic, kterého se zúčastnili novomanželé
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Jarošovi a Tykalovi z Lidic a poslanec PS PČR Zdeněk Syblík se starostkou Lidic
V. Kellerovou. Za doprovodu mažoretek z Kladna
a Postoloprt slavnostně přestřihli pásku a pak už
prostor patřil vystoupení obou skupin mažoretek
a kýženému startu spanilé jízdy. Trasa jízdy
za doprovodu SDH Hřebeč a Středokluky vedla
z Lidic do Makotřas a přes Buštěhrad a Hřebeč zpět
do Lidic. Do cíle dorazily všechny stroje, které stály
na startu, byť některé kvůli poruchám na téměř 20
km trati i ve „sběrném voze“. Po absolvování spanilé jízdy byli v cíli před Lidickou
galerií vyhlášeni vítězové jednotlivých anket.
Výsledky 2015
Nejstarší veterán: motocykl Royal Enfield z roku 1923, majitel Lukáš Krofta
Elegáni okruhu: manželé Sládkovi z Prahy s vozem Jaguar XJ12, 1981
Cena Popelka: kostitřas Stanislava Bárty
Divácká Cena pro nejkrásnější tři veterány:
1. místo: Tatra 57A roadster z roku 1936, majitel Lumír Veselý
2. místo: Ford Mustang mach 1 z roku 1972, majitel Jaroslav Vořech
3. místo: Jawa 350 pérák rikša z roku 1951, majitel Václav Rýdl
Cena odborné poroty: Ford T touring z roku 1924, majitel Václav Dyttrych

Po skončení celé akce položili někteří účastníci setkání
kytici k sousoší lidických dětí. Poděkování patří všem
pořadatelům z obce Lidice a Památníku Lidice,
Junákům Buštěhrad – Stráž Lidic, Městské policii
Kladno, DJ Tonymu, účinkujícím, zejména však
majitelům veteránů, kteří přijeli do Lidic v tak velkém
počtu. Velké díky patří sponzorům akce – Středočeskému kraji, firmám Acerostar,
Construct a Autocentrum Nevecom. Absolutorium si zaslouží ředitelka závodu Klára
Klímová, která je i autorkou ideje obnovy Lidického okruhu.
Zajímavost Lidického okruhu 2015: mezi účastníky byli také manželé Rencovi
z Rakovníka, kteří přijeli vozem zn. Jaguar E – Type r. v. 1966. Paní Rencová se
účastnila akce v pokročilém těhotenství a pořadatelé
glosovali, že by mohla porodit přímo při spanilé
jízdě. To ona s úsměvem odmítla, protože datum
porodu je stanoveno na začátek října. A ejhle!
Po návratu z Lidic do Rakovníka se budoucí
mamince přitížilo a již večer porodila dcerku Julii!
Lidický okruh má svoji raritu – nejmladší účastnici.
Všechny již nyní můžeme pozvat na další, třetí ročník Lidického okruhu, který se bude
konat 10. září 2016.
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CENTRUM OBCE LIDICE ZDOBÍ REKONSTRUOVANÝ
PARK
Text: Bohumil Kučera

Foto: Pavel Horešovský a Bohumil Kučera

Vážení spoluobčané i návštěvníci obce! Jsme rádi, že Vás
po několika měsících prací, úprav a instalací můžeme
pozvat či přivítat k odpočinku a relaxaci do nově
zrekonstruovaného parku, který je starousedlíky zván jako
„Malý park“.
O rekonstrukci jsme začali uvažovat v roce 2011, kdy jsme
usoudili, že stav parku je třeba řešit. Cesty se rozpadaly,
keře i stromy byly značně přerostlé, chyběly odpočinkové
zóny, lavičky i funkční osvětlení, bylo třeba doplnit
strukturu cest. Velký důraz jsme kladli též na směr, aby se
v parku dobře cítily děti.
A tak jsme nechali zpracovat pana architekta Červeného první studii, s kterou jsme
soutěžili o dotaci na Středočeském kraji – tehdy
jsme ale neuspěli.
Hledali jsme další možnosti profinancování a
úspěšní jsme byli až v roce 2014, kdy jsme
obdrželi necelé 3 mil. z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu životního
prostředí a zemědělství. Ve výběrovém řízení
na realizaci revitalizace parku uspěla firma
Roza CZ, s.r.o. a práce započaly 22. 12. 2014.
Slavnostní oficiální otevření parku veřejnosti proběhlo za symbolických „9měsíců“,
v sobotu 12. září 2015 v rámci programu Spanilé
jízdy „Lidický okruh“. Pásku přestřihl poslanec PČR
Zdeněk Syblík, a dva lidické novomanželské páry,
Tykalovi a Jarošovi.
Doufáme, že si v parčíku najde každý svoje oblíbené
místo. Věříme, že si jej vezmete za svůj, bude užíván
hojně a podaří se nám jej společnými silami udržet
krásný a uchránit jej proti vandalům a v čistotě.
Těšíme se a s předstihem avizujeme tradiční
setkání občanů při „Rozsvícení vánočního
stromu“, které proběhne začátkem prosince a
bude oproti letům minulým přesunuto právě do
nového parku!
Již nyní si můžete prohlédnout fotogalerii pana
Pavla Horešovského z průběhu rekonstrukce, tu
naleznete na webu obce Lidice.
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DĚTSKÉ HŘIŠTĚ ČEKÁ NA SVÉ NÁVŠTĚVNÍKY
Text: Michaela Klapalová

Foto: Pavel Horešovský

Poslední dobou se nám to v naší obci krásně proměňuje. A mě ohromně baví ty
proměny sledovat a žasnout, jak to tu máme krásné. Při každé procházce je někde něco
jinak, novější, krásnější.
Tak je tomu nyní i v ulici Josefa
Stříbrného. Na místě bývalé skládky, kde
se dlouhou dobu nacházelo nevyužité
místo plné zeleně a úžasného výhledu do
okolí vyrostlo díky dotaci z Ministerstva
pro místní rozvoj nové dětské hřiště pro
naše nejmenší divochy a jejich maminky
ke klidnému popovídání.
Hřiště je oplocené, v přírodním duchu
s krásnými prvky pro zábavu našich
potomků. Snad nám jej počasí dovolí využít ještě tento rok, ale pokud ne, nezoufejte a
vydejte se sem hned, jak zazáří první jarní paprsky a pořádně si to tu užijte!

JEDNOTA V LIDICÍCH OPĚT OTEVŘENA I V SOBOTU
Text: Michaela Klapalová

A na úplný závěr pro vás mám myslím jednu velmi pozitivní zprávu. Paní starostka
Veronika Kellerová mi před malým momentem sdělila, že proběhlo jednání s vedením
Jednoty COOP o sobotních provozech obchodu. A proběhlo pro nás úspěšně, takže se
můžeme těšit na jeho obnovení a jít si v sobotu dopoledne opět nakoupit čerstvou
snídani.  Skvělé!
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ABSOLUTNOWEB
WEBDESIGN, DIGITÁLNÍ TISK,
GRAFIKA + DTP A WEBHOSTING

ZA ABSOLUTNĚ BEZKONKURENČNÍ CENY

VÝROBA RAZÍTEK

VLASTNÍ KALENDÁŘE
TISK VIZITEK
nástěnný měsíční A4 - 72,- / ks
nástěnný měsíční A3 - 94,- / ks

www.absolutnoweb.eu

Barevný tisk
od 1,- / ks
Černobílý tisk
od 0,85,- / ks

