Milí a milé,
vítejte u listopadového čísla našeho Zpravodaje! Velmi
mne potěšil váš zájem o změnu našeho zpravodajského
kabátku, a tímto také velmi děkuji za všechny
připomínky, dotazy a tipy, které jsem od vás dostala.
Postupně na nich budu pracovat a vše zlepšovat 
Dnes pro vás mám spoustu nových článků, najdete zde
i rubriku Lidického turisty, kdy jsme se vydali za
historií Hostouně a příště si uděláme tajuplnou výpravu
na židovský hřbitov. Najdete i rychlý receptík od
Generála Gastra a již příště se můžete těšit na speciální
vánoční dvoustranu. Nejen pro maminky s dětmi jsou
tu báječné akce Mateřského centra Lidičky a s ním
spojená Posvícenská zábava – věřím, že si také přijdete „hodit nožkou“ a nasát milou
sousedskou atmosféru ve víru tance a možná i zpěvu.
Pokud nechcete být na Vánoční svátky zaskočeni, rozhodně se vypravte na
Předvánoční výstavu v Oáze, kde seženete vše, co pro výzdobu vašeho bydla a
svátečního stolu budete potřebovat. A pokud ještě stále nebudete vánočně naladěni,
pak se tak jistě stane 3. prosince u Rozsvícení vánočního stromečku v našem novém
krásném parku – ale o tom více v příštím čísle. Mějte se fajnově listopadově!
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka

JUBILANTI V MĚSÍCI LISTOPADU
Drahomíra Humlová

23.11.

81 let

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

PODĚKOVÁNÍ ZASLANÁ DO REDAKCE LIDICKÉHO ZPRAVODAJE
 Děkuji OÚ za blahopřání k mým narozeninám a panu Mirkovi Rambovi, za
milou návštěvu a předání dárku.
Jana Křivanová
 Děkuji za přání k mým narozeninám, především panu Skálovi, za dárek a milou
návštěvu.
Anna Möstlová
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ZÁPIS Č. 8/2015 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ LIDICE
konaného dne 30. 9. 2015 v 17:00 hodin v zasedací místnosti
OÚ Lidice
Přítomni: V. Kellerová, B. Kučera, M. Klapalová, M. Ramba
Ověřovatelé: M. Klapalová, B. Kučera
Omluveni: Ing. Monika Vaňhová MBA, T. Skála, H. Kohoutová
Zapsala: M. Toulcová
Zasedání zahájila starostka obce v 17:00 hodin, přečetla a doplnila program OZ.
OZ souhlasí s programem.
Program:
1) Žádost Mementa Lidice, o.p.s. o dotaci na rok 2015
2) Žádost Mateřské školky Lidice o doplnění zřizovací listiny
3) Schválení přijetí dotace ze Středočeského Povodňového fondu na opravu hráze
rybníku „Nervák“
4) Schválení per rollam výsledku výběrového řízení na zhotovitele akce
vybudování dětského hřiště v ulici Josefa Stříbrného
5) Schválení per rollam výsledku výběrového řízení na zhotovitele akce Dětské
hřiště v přírodním stylu při MŠ Lidice
6) Schválení výsledku výběrového řízení na opravu silnice 10. června 1942
7) Schválení výsledku výběrového řízení na zateplení obchodního centra
8) Různé a) žádost pana Hanzlíka o povolení k pokácení stromu

Ad 1) Starostka obce přečetla OZ žádost Mementa Lidice, o.p.s. o dotaci na rok 2015.
OZ tuto žádost projednalo a schválilo přidělení dotace ve výši 70.000,- Kč.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0 Zdržel: 0
Ad 2) Starostka obce předložila OZ žádost Mateřské školy o doplnění zřizovací
listiny. Mateřská škola žádá o možnost přijímat finanční a nefinanční dary v hodnotě
do 5.000,- Kč bez předchozího souhlasu zřizovatele, rozšířit zřizovací listinu o
doplňkovou činnost o pronájem keramické pece za symbolickou částku 1Kč/rok,
pronájem třídy v odpoledních hodinách za symbolickou částku 1 Kč/rok.
OZ tuto žádost projednalo a zamítlo žádost Mateřské školy o doplnění zřizovací
listiny, kde MŠ Lidice žádá o možnost přijímat finanční a nefinanční dary v hodnotě
5.000,- Kč.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0 Zdržel: 0
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Starostka obce navrhla doplnit do zřizovací listiny přijímat finanční a nefinanční dary
v hodnotě 1.000,- Kč namísto navržených 5.000,- Kč. OZ schválilo doplnit zřizovací
listinu o možnost přijímat finanční a nefinanční dary v hodnotě 1.000,- Kč, rozšířit
zřizovací listinu o doplňkovou činnost o pronájem keramické pece za symbolickou
částku 1 Kč/rok, pronájem třídy v odpoledních hodinách za symbolickou částku
1kč/rok.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0 Zdržel: 0
Ad 3) Starostka obce informovala OZ o možnosti přijetí dotace ze Středočeského
Povodňového fondu na opravu hráze rybníku „Nervák“.
OZ schválilo přijetí dotace ze Středočeského Povodňového fondu na opravdu hráze
rybníku „Nervák“ a pověřilo starostku obce vypsáním výběrového řízení.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0 Zdržel: 0
Ad 4) Starostka obce předložila OZ per rollam ze dne 1. 7. 2015, kde se OZ seznámilo
s výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku „Dětské hřiště v ulici Josefa
Stříbrného“. Na základě posouzení a hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější
nabídky, rozhodl zadavatel, že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče firmy
Hřiště.cz, s.r.o., Příkop 838/6, 60200, Brno.
OZ schválilo per rollam ze dne 1. 7. 2015.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0 Zdržel: 0
Ad 5) Starostka obce předložila OZ per rollam ze dne 29. 7. 2015, kde se OZ
seznámilo s výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku „Dětské hřiště
v přírodním stylu při MŠ Lidice“. Na základě posouzení a hodnocení nabídek o výběru
nejvhodnější nabídky, rozhodl zadavatel, že nejvhodnější nabídkou je nabídka
uchazeče firmy Hřiště.cz, s.r.o., Příkop 838/6, 60200, Brno.
OZ schválilo per rollam ze dne 29. 7. 2015.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0 Zdržel: 0
Ad 6) Starostka obce předložila OZ výsledky výběrového řízení na opravu silnice 10.
června 1942. Na základě posouzení a hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější
nabídky, rozhodl zadavatel, že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče firmy
PKB, a.s. OZ schválilo výsledky výběrového řízení na opravdu silnice a pověřilo
starostku obce podpisem smlouvy s firmou Pozemní komunikace Bohemia, a.s.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0 Zdržel: 0
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Ad 7) Starostka obce předložila OZ výsledky výběrového řízení na akci „Zateplení
obecní budovy“. Na základě posouzení a hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější
nabídky, rozhodl zadavatel, že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče firmy
OMLUX INVEST, s.r.o., Glazunova 918, 14800, Praha 4.
OZ schválilo výsledky výběrového řízení a pověřilo starostku obce podpisem smlouvy
s firmou OMLUX INVEST, s.r.o.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0 Zdržel: 0
Ad 8a) Různé: Žádost pana Hanzlíka o povolení pokácení stromu
Starostka obce přečetla OZ žádost pana Hanzlíka o povolení pokácení stromu – smrku
pichlavého z důvodu napadení škůdcem.
OZ tuto žádost projednalo a schválilo.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0 Zdržel: 0
Zasedání ukončeno v 17:27 hodin.

ČESKÁ POŠTA OZNAMUJE OBČANŮM A
ZÁKAZNÍKŮM LIDICKÉ POBOČKY
Vážení občané,

pobočka České pošty Lidice bude z provozních důvodů UZAVŘENA ve dnech:
 11. listopadu 2015 (středa) – celý den
 19. listopadu 2015 (čtvrtek) – celý den
 25. listopadu 2015 (středa) – celý den
 27. listopadu 2015 (pátek) – celý den
 11. prosince 2015 (pátek) – otevřeno pouze dopoledne 8-11:30 hodin,
odpoledne zavřeno
 28. prosince 2015 (pondělí) – celý den
 29. prosince 2015 (úterý) – celý den
Děkujeme za pochopení!
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Text: Irena Přibylová a Petra Radová

Vážení a milí,
přijměte pozvání na některou z listopadových akcí, kterých jsme připravili pro děti i
dospělé hned několik.
Rodiče miminek a malých dětí se mohou přihlásit na kurz masáží miminek a dětí,
pro větší děti chystáme oblíbené podvečerní promítání pohádek a dospělí se mohou
těšit na již v pořadí druhou Posvícenskou zábavu nebo na tvoření adventních věnců
a další vánoční či zimní výzdoby.
Nezapomeňte se na uvedené akce včas přihlásit. Určitě přijďte, těšíme se na Vaši
návštěvu!
Více informací a přihlašovací formuláře najdete na www.mclidicky.cz.

Program MC Lidičky na LISTOPAD 2015
8. 11. 2015

od 14:00 hod. – minikurz Masáže miminek a dětí – Kurz je
určen miminkům a dětem od 6 týdnů do cca 2 let a jejich rodičům
(v případě velkého věkového rozdílu mezi dětmi, budou zájemci
rozděleni do skupinek dle věku dětí). Cena kurzu je 350 Kč. Na
kurzu se dozvíte základní informace o správné manipulaci s dětmi,
aromaterapii a především se naučíte provádět masáž celého těla
Vašeho dítěte. Každý v průběhu kurzu získá spoustu nových
teoretických i praktických zkušeností, jak s dítětem správně
pracovat tak, aby podpořil jeho rozvoj a psychickou i fyzickou
pohodu. Na kurz je nutné se přihlásit na www.mclidicky.cz do
3 .11. 2015. Více informací najdete tamtéž.

14. 11. 2015

od 19:00 hod. – Posvícenská zábava v Lidicích – Přijďte se
seznámit, zatančit si a pobavit se. K tanci a poslechu hraje Duo
s.r.o. Také pro Vás opět připravujeme bohatou tombolu. Vstupné
60 Kč. Předprodej vstupenek od 2. 11. 2015 v kanceláři OÚ
Lidice.
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19. 11. 2015

od 17:00 hod. – Promítání pohádek. Přijďte si zavzpomínat na staré
časy a užít si s dětmi odpoledne plné pohádek. Můžete se těšit na
pohádky promítané na staré dětské promítačce doprovázené čteným
textem a plněním úkolů. Vstupné 30 Kč.

28. 11. 2015

od 13:00 hod. – Výtvarná dílna pro dospělé – výroba adventních
věnců. Přijďte si vlastnoručně vyrobit adventní věnec, věnec na dveře,
závěs na dveře nebo svícínek. Veškerý materiál pro výrobu a zdobení
bude k dispozici na místě nebo můžete využít i své vlastní ozdoby.
Přibližná cena věnce je 250 kč (přesná cena bude stanovena dle
použitých materiálů a ozdob přímo na místě) plus vstupné do centra (30
Kč pro nečleny, 20 Kč pro členy). V případě vašeho zájmu je nutná
rezervace nejpozději do 22. 11. 2015 a to prostřednictvím on-line
registračního formuláře, který je k dispozici na www.mclidicky.cz

LIDICKÉ ZIMNÍ VEČERY V LISTOPADU
Text: www.lidice-memorial.cz

5. 11. 2015 od 18:00 hodin
Křeslo pro Helenu Štáchovou
večerem provází Jiří Vaníček, klavír Marcel Javorček
10. 11. 2015 od 18:00 hodin
Koncert Trio Siraels
Účinkují:
Pavlína Senić – soprán, Jitka Hosprová – viola, Lada Jirásková –klavír
19. 11. 2015 od 18:00 hodin
Křeslo pro Felixe Slováčka st.
večerem provází Jiří Vaníček, hudba F. Slováček
26. 11. 2015 od 18:00 hodin
Křeslo pro fotografa Martina Homolu
večerem provází ředitel PL, klavír Martin Fila
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VYHODNOCENÍ DISKUSE K VÝSTAVBĚ PAMÁTNÍKU
J. HORÁKOVI A J. STŘÍBRNÉMU
Text: Ladislava Šilhová, Helena Čermáková a Ing. Hana Pokorná

Vážení spoluobčané,
v první řadě děkujeme všem, kteří se zapojili do diskuse k naší výzvě ohledně
výstavby památníku J. Horákovi a J. Stříbrnému na pietním území v Lidicích.
Zde jsou výsledky této diskuse:
 oslovily jsme celkem 220 osob;
 200 zletilých občanů Lidic a přímých potomků lidických žen potvrdilo svým
podpisem souhlas s názory uvedenými v naší výzvě, tj. výstavbu památníku si
nepřeje;
 z tohoto počtu bylo: 11 přeživších dětí, 37 dětí narozených po válce, 35 vnoučat
a pravnoučat lidických žen a lidických dětí a 117 ostatních příbuzných a
obyvatel Lidic;
 pouze 4 dotázaní projevili opačný názor a výstavbu památníku J. Horáka a J.
Stříbrného by podpořili;
 14 oslovených osob není pro výstavbu památníku, ale nic podepisovat
nehodlají;
 3 občané sice výzvu podepsali, ale současnou pamětní desku věnovanou oběma
letcům RAF umístěnou v muzeu považují za nedostatečné respektive
nedůstojné ztvárnění památky těmto vlastencům.
V současné době žije v Lidicích 512 obyvatel, z nichž pouze 394 je starších 18-ti let.
Pokud tedy porovnáme počet zletilých s celkovým počtem podepsaných osob,
dojdeme k závěru, že si nadpoloviční většina výstavbu jmenovaného památníku
nepřeje. Touto anketou se tedy potvrdilo, že mnoho obyvatel Lidic se o dění v obci
zajímá a uvažuje stejně jako my. Tj. nepřeje si již výstavbu dalších pomníků a soch
v naší obci a v jejím přilehlém okolí.
Věříme, že při dalším řízení v této záležitosti bude k názoru tak velkého počtu
lidických obyvatel přihlédnuto a bude hlavně zohledněn nesouhlas více jak 90%
lidických dětí a přímých potomků lidických žen.
Seznamy podepsaných osob a podpisové archy předáme na vedení obce a vedení
Památníku Lidice.
Ještě jednou děkujeme všem dotázaným za jejich vstřícnost a ochotu.
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VZPOMÍNKOVÁ SLAVNOST NA LIDICKÉ BOJOVNÍKY
Josefa Horáka a Josefa Stříbrného u příležitosti 100 let od jejich narození
Text a foto: Petr Hroník, člen výboru spolku

V sobotu 10. října v 11 hodin jsme se sešli v Lidicích za Růžovým sadem na vzpomínkové slavnosti
věnované plk. In memoriam, Josefu Horákovi a plk. In memoriam Josefu Stříbrnému. Byla to první
významná veřejná akce uskutečněná v Lidicích na jejich počest poprvé od skončení druhé světové
války. Tito dva lidičtí rodáci, kteří v letech 1939 – 1945 bojovali za osvobození vlasti
v řadách Československé armády v zahraničí se letos dočkali odhalení a symbolického poklepu na
základní kámen budoucího památníku. Akci připravil k výročí 100 let od jejich narození, 70 let od
ukončení světové války a jejich návratu do vlasti Spolek pro vybudování památníku Josefu Horákovi a
Josefu Stříbrnému. Za účasti hostů a příznivců si účastníci tohoto setkání připomněli jejich osudy.
Příběh Josefa Horáka a Josefa Stříbrného je
jedním z nejsilnějších příběhů minulého století.
Tito dva mladí muži se rozhodli dobrovolně
odejít z rodné vesnice i při vědomí toho, co by
mohlo jejich rozhodnutí způsobit jejich
rodinám. Odešli bránit svou vlast, splnit svou
přísahu. Cestou přes Sýrii se dostali do
Francie, kde poprvé bojovali proti nepříteli. Po
porážce Francie byli přesunuti do Anglie, kde
Josef Stříbrný absolvoval paradesantní výcvik
a Josef Horák se stal pilotem. Ve službě
riskovali své životy v řadách československých
jednotek v zahraničí a v případě zajetí jim jako
občanům protektorátu hrozila okamžitá
poprava.
Atentát na Reinharda Heydricha v květnu 1942
byl jedinečnou akcí československého odboje,
který vyvolal drtivou odvetu nacistické moci,
následně i mimořádný ohlas v zahraničí, což
pomohlo k uznání exilové vlády a naší
zahraniční armády. Nacisté hledali jakoukoli
záminku k exemplární akci. Lidice byly
k realizaci pomsty vybrány náhodně, na
základě mnoha nepřímých důkazů. Přímá
spojitost s Josefem Horákem a Josefem
Stříbrným se nikdy neprokázala. Podobný osud
mohl potkat jakoukoli jinou českou vesnici.
Mezi hosty sobotní vzpomínkové akce, kteří
přišli uctít památku Josefa Horáka a Josefa
Stříbrného jsme s radostí přivítali brig. gen.
v.v. Emila Bočka, letce 310. československé
stíhací perutě RAF, člena předsednictva
Spolku, lidickou ženu Miloslavu Kalibovou a
synovce Josefa Horáka, Antonína Nešpora.
Dalšími významnými hosty byli: zástupce
ministerstva kultury Ing. Josef Praks
z pověření ministra kultury Mgr. Daniela

Hermana, dále Filip Procházka, člen klubu
vojenské historie, starosta Sokolské župy
Budečské Miroslav David, zástupci základních
organizací Českého svazu bojovníků za
svobodu z Kladna, Nového Boru, České Lípy,
zástupci okresních svazů obce legionářské,
ambasador Grónska, přítel obce Lidice,
Jaroslav Klempíř s manželkou. Slavnosti se
zúčastnil a doprovázel slovem poslanec
parlamentu České republiky Mgr. Stanislav
Berkovec.
V úvodu vzpomínkové akce na Josefa Horáka
a Josefa Stříbrného Ing. Miroslav Kaliba,
předseda spolku na vybudování jejich
památníku, seznámil účastníky s životy těchto
mužů po jejich odchodu z vlasti, v bojích a po
jejich návratu. Předseda spolku předal
pozdravení od paní Radky Kysilkové a Pavla
Stříbrného, manželky a syna Josefa Stříbrného
i Winifred Plocka a Johna Horaka, manželky a
syna Josefa Horáka.
S hlavním projevem k vzpomínce na Horáka a
Stříbrného vystoupil Filip Procházka z klubu
vojenské historie, autor a organizátor putovní
výstavy, nyní k shlédnutí v Poslanecké
sněmovně
parlamentu
ČR,
věnované
zahraničnímu odboji ve Velké Británii,
zaměřené především na československé perutě,
příčiny a důsledky války. Ve svém projevu se
věnoval té části výstavy věnované Lidicím a
jmenovitě právě Josefu Horákovi a Josefu
Stříbrném i jejich poválečným osudům, kdy
v obci nesměli z rozhodnutí některých
lidických žen žít. Zdůraznil, že zasetá zloba a
nenávist proti těmto jediným dvěma
bojovníkům za svobodu z Lidic je naprosto
neopodstatněná, historicky nedoložená a že
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oba dva si svými činy v řadách československé
armády v zahraničí zaslouží naši mimořádnou
úctu a ocenění.

muže
znovu
vzpomínkách.

připomněli

ve

svých

Spolek pro vybudování Památníku Josefa
Horáka a Josefa Stříbrného založený na
počátku letošního roku splnil jeden ze svých
dílčích cílů – v roce 100. výročí jejich narození
důstojně v obci Lidice vzpomenout na dva
mladé muže, kteří odešli bojovat za vlast a
obnovu svobody, demokracie a národní
suverenity a splatit tak dluh, který vůči oběma
mužům máme.

V dalším projevu zástupce ministerstva kultury
Ing. Josefa Prakse zdůraznil kromě jiného
myšlenku ….. obec a národ, který si neváží
své historie a svých hrdinů spěje k záhubě.
První část slavnosti ukončil Antonín Nešpor
vzpomínkou na svou maminku, Annu
Nešporovou, rozenou Horákovou, sestru Josefa
Horáka a na její nelehký úděl po válce v obci,
mezi lidickými ženami, z nichž mnohé z nich ji
i bratra vinily za osudy Lidic. Pan Nešpor také
připomněl
osudy
Josefa
Stříbrného,
pronásledovaného režimem, krátce vězněného
a propuštěného na přímluvu dvou lidických
žen, svých vzdálených příbuzných. Vyslovil
názor, že je třeba si připomínat věci a skutky
dobré, než žít se zlobou, záští a nenávistí, která
v obci po 70 letech přetrvává.

Spolek zřídil celonárodní veřejnou sbírku, ze
které hodlá financovat postavení Památníku.
Po symbolickém položení základního kamene
bude
následovat
stanovení
zadávacích
podmínek soutěže na vybudování Památníku,
její vyhlášení, vyhodnocení a jednání
s vlastníkem pozemku, odborem kultury
středočeského kraj a odborníky, památkáři o
vhodnosti umístění a začlenění do krajiny
v kontextu okolních staveb, na plochu
uvažovaného místa. Toto bude probíhat
v následujících měsících. Vybrán bude takový
návrh, který nejlépe vystihne podstatu
odhodlání, hrdost a odvahu, které oba muži,
v letech 1939 - 45 prokázali, s cílem bránit
napadené Československo.

V druhé části vzpomínkové akce byl odhalen
kámen Na Paměť Josefa Horáka a Josefa
Stříbrného, příslušníků československého
odboje 1939 – 1945.
V krátkém proslovu ještě vystoupil starosta
Sokolské obce Budečské, Miroslav David,
který vzpomněl na sokolské oběti války,
odhodlání sokolů a předal list, kdy obec
Sokolská, župa Budečská nad tímto
památníkem přebírá záštitu.

„Osobně věříme, že motto našeho památníku,
… těm, kteří splnili přísahu Československé
republice,….
osloví i současné obyvatele
České republiky, a že se nám podaří získat
dostatek morální a finanční podpory k tomu,
aby Josef Horák a Josef Stříbrný konečně
získali důstojný Památník v obci Lidice, kde
nemohli žít,“ uvedl Miroslav Kaliba, předseda
spolku.

Poklepáním na základní kámen byla ukončena
oficiální část vzpomínkové akce. Účastníci a
hosté se následně setkali v centru OAZA na
dalším přátelském setkání, kde si oba odvážné
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ZPRÁVY Z KNIHOVNY
Text: Jiří Černý

Omezení provozu po dobu rekonstrukce
Z důvodu rekonstrukce budovy obchodního střediska (zateplení a výměna oken) dojde
k omezení provozu knihovny, knihovna bude počátkem listopadu po nejnutnější dobu
uzavřena. Na základě harmonogramu stavebních prací předpokládáme, že první dvě
středy v měsíci (4.11. a 11.11.) bude v knihovně zavřeno a čtenáře tedy v listopadu
v knihovně přivítáme až ve středu 18.11. 2015. Prosíme čtenáře, aby sledovali
informace vyvěšené ve výloze knihovny nebo na webových stránkách obce. V případě,
že dojde ke změně uvedených termínů (posun harmonogramu), budeme vás
informovat. Děkujeme za pochopení. I v době uzavření knihovny jsme pro vás
připravili program – Setkávání s knihovnou, viz informace níže. Těšíme se na vaši
návštěvu.
Setkávání s knihovnou – cestovatelské povídání o Arménii
Cyklus Setkávání s knihovnou vstupuje do svého čtvrtého ročníku. Jubilejní desáté
setkání bude opět věnováno vyprávění z cest. Je tomu přesně rok, kdy nám Lenka
Martínková poutavě vyprávěla o svém putování Kyrgyzstánem. Během letošních
prázdnin navštívila další postsovětskou republiku – Arménii. Lenčiny bystré oči,
pozorovatelský talent, bohaté encyklopedické znalosti, systematický přístup a v
neposlední řadě rychlé nohy a dlouholeté cestovatelské zkušenosti – to vše je zárukou,
že se dozvíme spoustu zajímavostí o tomto starobylém centru lidské civilizace, které
během své historie prošlo nejednou těžkou zkouškou. Srdečně zveme všechny
čtenáře knihovny i širokou veřejnost na Setkávání s knihovnou, které se koná
v úterý 3. listopadu od 18 hodin ve středisku Oáza Lidice. Vstup je jako tradičně
volný.

ZPRÁVY Z MEMENTA LIDICE, O.P.S. – OÁZY
Text: Michaela Indráková

Vážení a milí čtenáři,
jsem ráda, že po přenádherném koncertu chlapeckého pěveckého sboru z Brém
(dovolte mi ještě jednou na tomto místě mnohokrát poděkovat všem účinkujícím i
divákům za pro mě nezapomenutelný zážitek) a příjemném posezení při kávě a čaji
s paní starostkou Veronikou Kellerovou v měsíčním cyklu *Lidický senior 2015*, nás
i v měsíci listopadu čeká řada zajímavých akcí. Doufám, že z široké nabídky si
vyberete i Vy.
Program měsíce zahájí akce, kterou pořádá Veřejná knihovna Lidice, a to
v rámci cyklu Setkávání s knihovou. Opět po roce nám bude o svých zajímavých
cestách vyprávět Lenka Martínková, která letos navštívila Arménii.
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Dále v neděli 15. listopadu od 15:00 bude tradiční Svatomartinská poutní mše. Po
skončení bohoslužeb jsou všichni zváni k posezení u kávy a čaje.
Poslední čtvrtek v měsíci bude opět patřit měsíčnímu cyklu *Lidický senior 2015* .
Jedná se o závěrečné setkání tohoto cyklu. Hosty listopadového termínu budou hosté
z předcházejících setkání. Listopadový termín cyklu připadá na 26. 11. 2015, začátek
tradičně od 15:00.
Nechce se tomu ani věřit, ale už se nám zase po roce přibližuje čas vánoční a
především adventní, který se snažím snad stejně jako Vy užívat v klidu a pohodě.
Letos pro mě bude jistě výjimečný a nezapomenutelný. S časem Adventu je spojena již
tradiční vánoční výstava, kterou letos pořádáme stejně jako loni v pátek a sobotu před
první adventní nedělí. Těšíme se, že společně s Vámi tak zahájíme přípravu na
nejkrásnější svátky roku. Pečlivě se na ni připravujeme v kroužku Klub v Oáze. Letos i
za přispění grantu z Mikroregionu údolí Lidického potoka.
Všechny výše a níže zmíněné akce, popř. akce nové se Vám budeme snažit ještě
připomenout na letácích visících u pošty, ve vývěsce před obchodním centrem a na
webových stránkách Mementa Lidice (www.oazalidice.cz) a obce.
Takže Vám všem přeji příjemné podzimní dny a těším se s řadou z Vás na setkání při
nějaké akci v Mementu Lidice, o.p.s. v domě „nejen pro seniory“ v naší obci Lidice.
Program na listopad 2015:
V úterý 3.11.2015 od 18:00 Setkávání s knihovnou
Povídání o Arménii s Lenkou Martínkovou. Především o horách a jejích zážitcích a
pocitech z této země. Vstup volný
Každé úterý od 13:00 do 16:00 - Klub Oáza
V něm se tento měsíc budou vyrábět ruční výrobky na vánoční výstavu, péct perníčky,
povídat apod. Přijďte si sami něco zkusit vyrobit. Rádi uvítáme mezi sebou i zájemce z
řad široké veřejnosti. Vstup volný (platba pouze materiálu)
V neděli 15.11.2015 od 15:00 Svatomartinská poutní mše
Po skončení bohoslužby posezení u kávy a čaje. Vstup volný
Poslední čtvrtek v měsíci, tj. 26.11 od 15:00 - Závěrečné setkání z cyklu *Lidický
senior 2015*
Vyprávění a posezení při kávě, čaji a něčem na zub s hosty z předcházejících setkání.
Srdečně zveme všechny - nejen seniory a nejen z Lidic. Vstup volný
V pátek 27.11.2015 od 9:00 do 19:00 a v sobotu 28.11.2015 od 8:00 do 15:00
Předvánoční prodejní výstava
K zakoupení, či prohlédnutí budou tradiční ručně vyráběné vánoční ozdoby, svíčky,
dekorace, adventní věnce a mnoho dalšího!!! Vstup volný

12

Středisko Oáza Lidice
Josefa Stříbrného 162, Lidice
Vás srdečně zve na

prodejní

PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVU
Kdy:

Kde:

V pátek 27.11.2015 od 9 do 19 hodin
V sobotu 28.11.2015 od 8 do 15 hodin

Oáza, Josefa Stříbrného 162, Lidice

K zakoupení či prohlédnutí
budou
adventní
věnce
(stojací, závěsné), zdobené
svíčky,
různá
vánoční
dekorace (z šišek, větví, …),
tradiční ručně vyráběné
vánoční ozdoby (paličkované,
háčkované či z korálků), ale
také drobné či větší vánoční
dárky jako např. výrobky
z látky, vlny, korálků, kožené kabelky, batohy, malované a paličkované
obrazy, nádherné ruční výrobky ze dřeva, proutí a keramiky,
kosmetika značky Avon, medové perníčky a mnoho dalších krásných
drobností…
(a hlavně příjemná adventní atmosféra s kávičkou, popř. svařáčkem)
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GENERÁL GASTRO: NIVOVÉ PRECLÍČKY
Text: Michaela Klapalová

Má k vám dorazit návštěva a vy chcete zazářit něčím neotřelým, novým, ale zároveň
jednoduchým jako facka? Mám tu pro vás řešení – nivové preclíčky, se kterými si můžete dát
tu práci a umotat je právě jako malé preclíčky, nebo pokud vás tlačí čas, stačí jen vykrájet do
zajímavých tvarů a upéct  Není nic jednoduššího!
Potřebujeme:
 220g hladké mouky
 200g změklé Hery
 200g nivy, najemno nastrouhané
 1 vejce
Mouku prosijeme, přidáme Heru nakrájenou na plátky, nivu, do důlku rozklepneme vejce a
utvoříme vláčné těsto. Chce to trošku cviku a práce, ale díky měkké nivě vám to půjde pěkně
od ruky.
Nechte zhruba 10 minutek odpočinout v lednici, zabalené do folie.
Pak na hladké mouce vyválíme na plát a vykrajujeme, popřípadě trháme menší kousky, které
válíme na váleček a spojujeme na preclíčky. Vše dáme na plech vyložený pečícím papírem a
pečeme v troubě rozpálené na 180 stupňů dokud nám jejich povrch nezezlátne. Čas pečení je
pro každou troubu jiný (5-10min), takže zlatavá barva vám bude spolehlivým ukazatelem.
Dobrou chuť!

Příště se těšte na: Vánoční speciál aneb tři recepty pro všední i slavnostní den

DELEGACE Z RAKOUSKA NA NÁVŠTĚVĚ V LIDICÍCH
Text a foto: www.lidice-memorial.cz, Jana Chourová Plachá

Ve čtvrtek 1. října 2015 navštívila Památník Lidice delegace tvořená členy Verein der
Landsmannschaften Österreichs (Sdružení rakouských krajanů).
Hlavním zástupcem skupiny byl vzácný host, generální sekretář Ing. Norbert Kapeller, člen
rakouského Parlamentu za ÖVP (Rakouská lidová strana). Další významným členem delegace
byl pan Gerhart Zeihsel, prezident SLÖ (Sudetskoněmecká vlastenecká asociace v Rakousku).
Návštěvníci byli přivítáni zástupci Památníku Lidice Ing. Ančo Marinovem a Mgr.
Lubomírou Hédlovou, kteří je společně s dobrovolnicí Marie Sophie Höfel provedli po
pietním území a poskytli odborný výklad k lidické tragédii a poválečnému vývoji Lidic.
Delegace uctila památku lidických obětí položením věnce u Pomníku dětských obětí války
akademické sochařky Marie Uchytilové. Pánové Kapeller a Zeihsel zde zároveň pronesli
krátké zdravice. Prohlídka pietního území pokračovala přesunem ke společnému hrobu 173
zavražděných lidických mužů. Všechny zúčastněné osud Lidic hluboce zasáhl.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU LIDICE
Text: Veronika Kellerová a členové OZ Lidice

Vážení občané,
obci Lidice se podařilo získat dotaci na rekonstrukci ulice 10. června 1942. Práce by
měly započít ve čtvrtek 29. října 2015 a měly by trvat do 13. prosince 2015.
Rezidenty poprosíme o toleranci vzhledem k omezením vyplývajícím z nutných prací.
Občanům by měl být umožněn v maximální míře příjezd na jejich pozemky s možností
parkování na pozemku. Běžný provoz a parkování přímo na ulici nebude samozřejmě
na úseku rekonstruované ulice možné.
Věříme, že dočasné dopravní komplikace brzy skončí a občané budou moci využívat
komunikaci v perfektním a krásném stavu.

Dále je skvělou zprávou, že je v naší obci prodloužen svoz bio odpadu, a to do konce
měsíce listopadu 2015. Svoz bioodpadu je v listopadu poskytován zdarma.

PÁLENÍ BIOLOGICKÉHO ODPADU
Vážení spoluobčané,
na základě mnoha stížností z vašich řad na chování sousedů, kteří na svém pozemku
především v této době pálí na otevřeném ohni odpad, se na vás obracíme s následující
žádostí. Prosíme, neobtěžujte své sousedy kouřem z vašeho biologického odpadu. Věřte,
že jim není příjemné, že nemohou vyvětrat, pověsit své prádlo na zahradě nebo venku
posedět, když se vesnicí táhne dým. Snažte se na likvidaci běžného biologického odpadu
používat především bio-popelnici a v případě většího objemu biologického odpadu vám rádi
pomohou zaměstnanci našich technických služeb, kteří ho odvezou na obcí určené místo.
V případě, že se i přesto rozhodnete pálit na svém pozemku biologický odpad, prosím
dodržujte následující pokyny vydané hasičským záchranným sborem. Zároveň
upozorňujeme, že je zakázáno likvidovat plasty, gumy, hadry apod. nejen na volném ohni,
ale i v domácích kotelnách.
Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které provádí podnikající fyzické či právnické
osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat každé pálení na územně příslušné operační
středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Pálení je možné nahlásit
telefonicky na čísle nebo z pohodlí domova po internetu pomocí jednoduchého formuláře,
který je uveřejněn na webových stránkách www. hzssk.webrex.cz.
Povinnost ohlašovat se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na svém
pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického odpadu, je
vhodné také ohlásit pálení na informační a operační středisko HZS Středočeského kraje. A i
pro tyto práce na soukromém pozemku platí určitá pravidla:
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1. Je třeba dodržovat povinnost vyplývající ze zákona o ovzduší a platných obecně
závazných vyhlášek obcí (požární řád obce).
2. Pálení musí být po celou dobu přítomna osoba starší 18 let
3. Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin.
4. Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný vítr, inverze) oheň nerozdělávejte.
5. Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů
(domy, auta, ploty, stohů, seníků, apod.) a mít k dispozici jednoduché hasební
prostředky, (lopata, kbelík s vodou, písek apod.). Zakázáno je rozdělávat oheň na
místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo strništi.
6. Velikost ohniště je třeba volit tak, aby všechen hořící materiál shořel v době, kdy je na
místě přítomen dozor. Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit, prolít vodou a
přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení.
7. Pokud se vám oheň vymkne kontrole, neváhejte a vytočte hasiče prostřednictvím
tísňových linek 112 nebo 150.

ZLATÉ SRDCE PRO EVROPU OBDRŽEL LIDICKÝ
PAMĚTNÍK PAVEL HOREŠOVSKÝ
Text: M. Červencl

Foto: Martin Homola

Toto ocenění uděluje každoročně Kruh přátel česko-německého porozumění. Předání
se uskutečnilo 21. října 2015 na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze.
Kruh česko-německého porozumění
letos slaví 25. výročí založení. Na
slavnostním shromáždění všechny
přítomné uvítal Dieter Fuchsenthaler
z Velvyslanectví Spolkové republiky
Německo v Praze.
Na úvod ceremoniálu Alois Hartl,
předseda německé části kruhu,
rekapituloval činnost této organizace za
uplynulých dvacet pět let a zmínil se o
již dříve oceněných osobnostech.
Po něm se ujal slova Bohumil Řeřicha,
předseda české části kruhu a oznámil,
že v jubilejním roce získává ocenění
Pavel Horešovský, přeživší lidické dítě
a místopředseda Oblastní organizace
Českého svazu bojovníků za svobodu
Lidice.
Laudatio přednesl Helmut Walz,
předseda Arbeitkreis Politische Bildung

Berlin a vyzdvihl neúnavnou spolupráci
oceněného s německými organizacemi
v oblasti česko-německého
porozumění.

Pavel Horešovský je v pořadí
pětadvacátým oceněným. Ocenění
získal za svou nesmazatelnou zásluhu
na skutečnosti, že porevoluční Lidice
přijímají delegace z Německa bez
předsudků a nenávisti. Navázal ve
spolupráci na úsilí své maminky Olgy
Zámečníkové.
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ZPRÁVY Z MIKROREGIONU
Text:Jaroslava Štancová, staroska obce Stehelčeves
Foto: Tereza Cimburková, kronikářka obce Velké Přítočno

Mikroregion údolí Lidického potoka nabízí všem organizátorům kulturních a společenských
akcí v členských obcích mikroregionu zveřejňování pozvánek na tyto akce na
webu www.mulp.cz. Vaší pozvánku stačí zaslat na email info@mulp.cz a pozvánka bude
bezplatně zveřejněna. Prezentujte svou práci v rámci mikroregionu a zajistěte si tak větší
účast návštěvníků na Vašich akcích.
Na webu mikroregionu je umístěn adresář firem, který je určen pro prezentaci firem,
podnikatelů a malých živnostníků, kteří sídlí v členských obcích Mikroregionu údolí
Lidického potoka. Mikroregion tvoří tyto obce: Buštěhrad, Hřebeč, Stehelčeves, Velké
Přítočno, Malé Přítočno, Lidice, Makotřasy, Pletený Újezd, Dolany a Číčovice. Patříte-li mezi
ně a chtěli byste sem přidat údaje o své firmě či živnosti, můžete si na stránkách
http://www.mulp.cz/firmy/ vyplnit příslušný formulář.

Výlet pro seniory obcí MÚLP do Mariánské Týnice a Chyše
V úterý 8. září 2015 jsme uskutečnili výlet
pro seniory z členských obcí Mikroregionu
údolí Lidického potoka do Mariánské
Týnice a Chyše. V autobuse se nás sešlo 44
a vyrazili jsme směrem na Plzeň.

Chyších je velmi náročnou činností, která
probíhá za velkého organizačního a
finančního vypětí majitelů.

Cesta rychle ubíhala a tak jsme do Týnice
dorazili těsně před otevřením kostela
Zvěstování Panny Marie a muzea, které je
umístěno
v
jednopatrové
budově
proboštství. Nejprve jsme si prohlédli
krásně opravený kostel a ambity s
freskovou výzdobou, které byly postaveny
podle plánů Jana Blažeje Santiniho v 18.
století. Pak jsme vystoupali po starých
dřevěných schodech do 1. patra a prohlédli
si muzeum. Překvapilo nás, že jsme
neviděli tradiční muzejní vitríny, ale každá
místnost měla svůj příběh. Tak jsme prošli
starou kuchyní, stodolou, pekárnou atd…
Moc se nám zde líbilo, ale přece jen jsme
museli pokračovat v cestě. Asi na hodinu
jsme dorazili do městečka Chyše. Zde jsme
nejprve
poobědvali
v renovovaném
pivovaru a ochutnali zdejší pivo. Pak jsme
si prohlédli zámek. Počátkem roku 1996
zakoupil zdevastovaný areál tohoto zámku
Ing. Vladimír Lažanský se svou manželkou
Marcelou s plánem tuto významnou
kulturní památku zachránit. V červnu roku
1996 byla zahájena celková obnova a
oprava zámecké budovy, která neustále
probíhá. Postupná celková oprava zámku v

V současné době je již část zámku
zpřístupněna veřejnosti. Dne 30. května
1999 byla slavnostně otevřena první
zámecká expozice včetně stálé expozice
„Karel Čapek a západočeský kraj“, která
připomíná pobyt K. Čapka na chyšském
zámku v roce 1917. Následně přibyly
expozice v 1. patře.
Obnova zámecké budovy však nadále
pokračuje. Do budoucna plánují manželé
Lažanští prodloužení prohlídkové trasy o
další krásné historické interiéry, jež se
skrývají v prostorách novogotického
zámku.
Nás zámeckou expozicí provedla sama
paní Lažanská, která nám podrobně
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vylíčila minulost tohoto zámku i celého
panství a prozradila nám i plány do
budoucnosti. Její manžel nás zase seznámil
s historií přilehlého pivovaru a došlo i na
ochutnávku chyšského piva.

Celý výlet proběhl v klidném, přátelském
duchu a všichni účastníci byli s tímto
zájezdem spokojeni.

STEZKA ODVAHY A SPANÍ VE ŠKOLCE
Text a foto: www.ms-lidice.cz

Neodradilo nás ani počasí!
V pátek 16. 10. večer jsme se sešli před školkou a vyrazili na start strašidelné trasy.
Žádní bubáci tam ale nebyli, jen víly, které ukazovaly cestu. Vytrvale poprchávalo,
takže rodiče byli zmrzlí a zmoklí. Vydrželi ale až do konce, než se všechny děti
vystřídaly a došly do školky.
Tam jsme se zahřáli teplým čajem a dali jsme si slané šneky, která nám paní kuchařka
zatím upekla. Na pozorování hvězd to bohužel nebylo, protože obloha byla zamračená,
ale s baterkama jsme si zařádili 
Spalo se nám moc dobře, takže paní učitelky musely v půl osmé začít tahat děti
z pelíšků, aby se stihly najíst, než si pro ně přijdou rodiče.
Jsme rádi, že máme tak odvážné děti!
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LIDICKÝ TURISTA - HOSTOUŇ
Text: Michaela Klapalová, Wikipedia

Obec Hostouň se
nachází 16 km západně
od centra Prahy, v okrese Kladno. V roce
2014 zde žilo 1040 obyvatel. V posledních
letech počet obyvatel mírně vzrůstá, hlavně
díky výstavbě rodinných domů. Přesto
současný počet obyvatel není zdaleka
nejvyšší v celé historii obce – např. v roce
1930 žilo v Hostouni 1352 obyvatel.
Pojmenování obce je odvozeno od jména
majitele původního dvora. Majitel se
jmenoval Hostún a přivlastňovací příponou
vzniklo jméno Hostounův dvůr a posléze
Hostouň. Název obce se uvádí v jednotném
čísle ženského rodu, tedy ta Hostouň.

choleru pochovávali v těch místech, kde je
hřbitov nynější.
Nejstarší zpráva o škole Hostouňské
zmiňuje, že stará škola byla za faráře Pátka
(1785-1807) zbořena a nová postavena.
Když jednotřídní škola naprosto nestačila
pojmout vzrůstající počet školní mládeže,
byla v roce 1847 postavena nová školní
budova, která slouží dodnes. Ve školním
roce 2013-2014 navštěvovalo školu 42
žáků ve třech třídách. Školu navštěvují děti
z Hostouně a z Dobrovíze. V základní
škole je v provozu školní jídelna, která
slouží i pro školu mateřskou.
Zajímavým spolkem je Baráčnická obec
Sulevice, která působí společně v Hostouni
a Dobrovízi. Zaměřuje se na zachování
venkovských tradic, jeho členové se mezi
sebou oslovují „Sousede“ a „Tetičko“, jak
tomu bylo tradicí v 18. století, volí mezi
sebou Rychtáře, Syndika, Drába,
Ponocného atd. V současnosti je členem
tohoto sdružení 274 občanů Hostouně a
Dobrovíze. Jméno obce Sulevice je
převzato od vesnice zaniklé v období
třicetileté války, která ležela nedaleko od
Hostouně směrem na Pavlov.
Dominantním sportem v obci je fotbal.
Fotbalový oddíl Sokol Hostouň byl založen
v červenci 1927 tehdy pod názvem Čechie
Hostouň. Už v roce 1922 vznikl klub SK
Hostouň, ale jeho činnost byla po dvou
letech ukončena. V roce 2014 oddíl dosáhl
největšího úspěchu své historie, když se
mu povedlo postoupit do krajského
přeboru.
Zajímavostí pro nás může být i to, že právě
v Hostouni byly natáčeny scény z vypálení
Lidic ve filmu Sokolovo režiséra Otakara
Vávry z roku 1974. Ve filmu účinkovalo
několik místních občanů jako kompars.

První písemná zmínka o obci pochází z
roku 1294, v té době patřila ke statkům
pražského purkrabství. Za svou více než
700 let dlouhou historii vlastnilo obec
velké množství majitelů, často některý
z nich držel pouze část, nejčastěji dvůr
s tvrzí.
Hostouň u Prahy byla velkou, bohatou
obcí. Svědčí o tom i dva staré židovské
hřbitovy. Na starší ze 16. stol. se
pochovávalo i z dalekého okolí. Na
mladším z 1. poloviny 18. století je mimo
jiné i hrobka rodiny Brandejsů z okruhu
známého židovského mecenáše Alexandra
Brandejse.
Z dávných tradic se udrželo Bartolomějské
posvícení, které se v obci stále slaví.
Kostel sv. Bartoloměje je původně gotický
ze 14. století, nynější podoba barokní,
z počátku 18. století. Věž byla přistavěna
roku 1773. Okolo kostela býval hřbitov.
Když roku 1832 v Hostouni u Prahy a
v okolí zuřila cholera, nebylo již na
hřbitově místo, a proto se zemřelí na

Příště se těšte na: Reportáž z výpravy na Hostouňské židovské hřbitovy
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