Milí a milé,
únor je nejkratší měsíc našeho roku a proto fofrem do
plánů, abychom si stihli naplánovat naše akce. Co vás
bude čekat? I v únoru si s Generálem Gastrem upečeme
luxusní pusinkové koláčky, které ani nestihnou pořádně
vychladnout, za to vám ručím svou vařečkou. Další
skvělé akce nabízí také Památník Lidice v podobě
zajímavých výstav nebo třeba knihovna s novou nabitou
nabídkou knih. Pozadu v únoru nezůstává ani Oáza
Lidice, která pro nás připravila další díl v cyklu Lidický
senior. S dětmi plánujte podle Mateřského centra, děti
si budou hrát a zvykat na školku a maminky budou
krásnět. Pro muže jsou zde fotbalové výsledky nebo
mohou naplánovat výlet podle Lidického turisty, prostě
jak je každému libo. A jelikož je únor takovou malou přípravou na svátky velikonoční,
ani my nebudeme pozadu a už nyní budeme při jakémkoliv pečení vyfukovat vajíčka,
abchom měli dostatek na náš „vajíčkový strom“ z čehož věřím se stane naše nová
zajímavá tradice. V závěru určitě také nesmím zapomenout připomenout všem, kteří
zpravodaj čtete, že v příštím roce uplyne celých 70 let od položení základního kamene
obce. A proto máte-li ve sbírce cokoliv, co připomíná naši obec Lidice během
posledních 70 let, ať už se jedná o fotografii, plakátek, informaci nebo třeba i nějakou
zajímavou příhodu, budeme rádi, pokud se s námi o ně podělíte. My pro vás za to
připravíme zajímavou publikaci, na kterou věřím, budete dlouho vzpomínat a často
v ní s požitkem listovat. 
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka

JUBILANTI V MĚSÍCI ÚNORU
Libuše Řečínská

8.2.

86 let

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

PODĚKOVÁNÍ ZASLANÁ DO REDAKCE LIDICKÉHO ZPRAVODAJE
 Děkuji celému zastupitelstvu za dárek a květiny a panu Tomáši Skálovi za
milou návštěvu a hezké popovídání.
Jiřina Vaněčková
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIDICE Č.10/2016
Na 10. veřejném zasedání zastupitelstva obce Lidice konaném dne 13. 1. 2016 bylo
přijato toto usnesení:
1) Zastupitelstvo obce schválilo:
a) program OZ
b) rozpočet na rok 2016
c) výsledek výběrového řízení na pronájem pozemku p. č. 232, zahrada o výměře
332m2, obec Lidice, okres Kladno, katastrální území Lidice. Vítěznou nabídkou
je nabídka od pana Krempy a paní Radky Krempové za Kč 41,20/m2/ročně
d) podání výzvy na pronájem skleníků a pozemků přilehlých k budově
zahradnictví p. č. 545/10, 545/9, 545/2, 545/3, 545/4, 545/6, 545/5, 545/7,
545/16, 545/1, 773, 771,775,761, 545/15 v k. ú. Obce Lidice
e) podání výzvy na odbornou údržbu Malého parku v centru obce
f) odměny za výkon členů zastupitelstva ve znění pozdějších přepisů: neuvolněná
starostka obce – odměna ve výši 21 715,- Kč/hrubého; neuvolněný
místostarosta obce – odměna ve výši 14960,- Kč/hrubého; předseda výboru či
komise + člen OZ – odměna ve výši 1621,- Kč/ hrubého
g) podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje se Středočeského Fondu
rozvoje obcí a měst na rekonstrukci parkoviště u lidického hřbitova, p. č. 499
h) podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
životního prostředí a zemědělství na úpravu a výsadbu zeleně na obecním
pozemku p. č. 424 mezi ulicí Marzabottskou a ulicí Starosty Hejmy

2) Zastupitelstvo obce pověřilo:
a) starostku obce jednáním a podpisem smlouvy na pronájem pozemku p. č.
232, zahrada o výměře 332m2, obec Lidice, okres Kladno, katastrální území
Lidice s panem Krempou a paní Radkou Krempovou
b) starostku obce podáním výzvy na pronájem skleníků a pozemků přilehlých
k budově zahradnictví p. č. 545/10, 545/9, 545/2,545/3, 545/4, 545/6, 545/5,
545/7, 545/16, 545/1, 773, 771, 775, 761, 545/15 v k. ú. obce Lidice
c) starostku obce podáním výzvy na odbornou údržbu Malého parku v centru
obce
d) starostku obce podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na rekonstrukci parkoviště u
lidického hřbitova p. č. 499
e) starostku obce podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu Životního prostředí a zemědělství na úpravu a
výsadbu zeleně na obecním pozemku p. č. 424 mezi ulicí Marzabottskou a
ulicí Starosty Hejmy
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LIDICKÝ TURISTA – IVANČICE poprvé
Text: Michaela Klapalová, www.ivancice.cz

Jednoho krásného dne jsme dostali, my zastupitelé, pozvání do
krásného koutu světa
– do Ivančic. Ano správně, do těch
pověstných Ivančic, proslavených
panem Menšíkem a velikánem
Alfonsem Muchou….tak jsme tedy jeli
 Ale nejdříve několik vět (hodně) o
městě Ivančice…
















9457 obyvatel (spolu s připojenými
obcemi Budkovice, Hrubšice a
Řeznovice)
nadmořská výška náměstí je 208
m. n. m.
patří mezi nejstarší města na Moravě, jejich založení spadá do doby panování
markraběte Vladislava Jindřicha, který vládl v letech 1196-1222
největší rozkvět zažily v 16. stol., kdy byly 7-8. největším městem na Moravě
velký zdroj bývalo zdejší vinařství, již na nejstarší dochované městské pečeti je
symbol tří vinných kádí, později pohárů
leží na soutoku Jihlavy, Oslavy a Rokytné
součástí města bývala odedávna židovská komunita a nejstarší pomník na památkově
chráněném židovském hřbitově má vročení 1548
roku 1866 zde byla založena rolnická škola, druhá svého druhu na Moravě, r. 1892
ústav pro hluchoněmé a v roce 1919 Gymnázium Jana Blahoslava
jak už víme, Ivančice daly světu několik významných osobností kultury a umění,
například malíře Alfonse Muchu, herce Vladimíra Menšíka (oba tu mají svou expozici
v místním muzeu) a také vůbec prvního sběratele a vydavatele moravských národních
pohádek Beneše Methoda Kuldu
za návštěvu stojí románský kostel sv. Petra a Pavla z poloviny 12. století stojící
v Řeznovicích, ale také gotický kostel na náměstí Ivančic s hranolovou věží.
Významnou památkou je rozsáhlý židovský hřbitov v Mřenkové ulici. Po českých
bratrech zůstala věž kaple, budova bratrské akademie a archeologické vykopávky.
Technickou památkou je železniční viadukt nad řekou Jihlavou z roku 1870.
mezi zajímavé akce, které město pořádá lze zařadit každoroční květnové Slavnosti
chřestu, Ivančickou pouť, Pohádkový les nebo třeba zářijový Grill fest, kterého jsme
se i my mohli zúčastnit a dokonale si ho užít
jak nám pan starosta Milan Buček při naší návštěvě sdělil, Ivančice mají spoustu
cyklostezek a tak spolu s nádhernou okolní přírodou, řekami a lesy dokonale vybízí
k návštěvě kolmo i pěšky
co vám budu povídat, byla jsem tam již podruhé a musím říci, že rozhodně nikoli
naposledy

V příštím díle Lidického turisty se podíváme na reportáž z několika našich dní nejen
v Ivančicích, ale také v Dalešicích, Dukovanech a v jednom moc pěkném vinném sklípku…
Takže při plánování prázdnin a prodloužených víkendů si na svoje přijdou opravdu všichni,
na to vsaďte čepicu!
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Text: Irena Přibylová a Petra Radová

Vážení a milí,
i na nejkratší měsíc v tomto roce jsme pro Vás připravili bohatý program a doufáme, že si
k nám najdete cestu a některou z našich akcí navštívíte.
V únoru se můžete těšit na Svíčkování – výtvarné odpoledne pro malé i velké, a ženy
každého věku zveme na relaxační program Den pro královny.
Začátkem března pro Vás připravujeme další z večerů pro dospělé – Sousedskou zábavu.
Také pro Vás opět ve spolupráci s lidickou mateřskou školou chystáme program „Příprava
na školku“. Tento program zahrnuje spoustu zajímavých aktivit - Den otevřených dveří
v MŠ, návštěvy školky, Zvykací kroužek či besedu s paní ředitelkou školky. S „Přípravou na
školku“ začínáme v březnu a to Dnem otevřených dveří spojeným s první návštěvou školky.
V případě zájmu o některou z uvedených akcí či o program Příprava na školku nezapomeňte
vyplnit přihlašovací formulář, který najdete na www.mclidicky.cz.
Přijďte, těšíme se na Vaši návštěvu!

Program MC Lidičky na ÚNOR 2016
7. 2. 2016

od 15:00 hod. – Svíčkování, výtvarné odpoledne pro malé i velké –
Přijďte si vlastnoručeně vyrobit sypanou svíčku, svíčku z včelího vosku
nebo nazdobit svíčku technikou decoupage. Vstupné do centra 20 kč,
cena výrobku dle velikosti svíčky a použitého materiálu. Na tuto akci je
nutné se přihlásit na www.mclidicky.cz a to do 4. 2. 2016

21. 2. 2016

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.mclidicky.cz a to nejpozději
do 18. 2. 2016
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5. 3. 2016

od 19:00 hod. – Sousedská 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 22. 2. 2016 v kanceláři OÚ Lidice.

7. 3. 2016

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 hodin v MŠ.

Sousedská zábava
Milí sousedé, přijměte pozvání na Sousedskou zábavu,
která se bude konat 5. března 2016 od 19:00 hod. v
Restauraci Galerie Lidice. K tanci a poslechu hraje DUO
s. r. o. a pro pobavení připravujeme bohatou tombolu.
Vstupné činí 60Kč. Předprodej vstupenek bude zahájen 22.
2. 2016 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!

„Příprava na školku“
Vážení rodiče,
i letos bychom rádi touto cestou oslovili především ty
z Vás, kteří se chystáte ve školním roce 2016/2017
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, kdy jde
především o seznámení se s chodem školky, s dětmi navštěvujícími MŠ a s paní
učitelkami (březen – květen 2016)
besedu s paní ředitelkou MŠ Mgr. Soňou Macháčkovou v mateřském centru, na které
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 (červen 2016)
Zvykací kroužek v MC Lidičky, který je přednostně určen dětem, které budou přijaty
do MŠ v Lidicích (nicméně je velmi pravděpodobné, že kapacitu budeme doplňovat i
dětmi, které přijaté nebyly), bude probíhat každé úterý, vždy od 8:00 – 12:00 hod.
Náplní tohoto kroužku je vzdělávací program zahrnující pohybové, hudební a
výtvarné aktivity a je sestavený tak, aby vedl děti k samostatnosti. Kromě činností
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-

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, kdy jedno dopoledne je zpoplatněno 150 Kč. (březen – květen
2016)

Návštěvy školky budou probíhat pravidelně vždy každé první pondělí v měsíci od 9.30 hod.
První návštěva se uskuteční 7. března 2016 – 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.

ZAHÁJENÍ NÁVŠTĚVNICKÉ SEZÓNY V PAMÁTNÍKU
LIDICE 30. BŘEZNA 2016
Text a foto: www.lidice-memorial.cz

Program:
 14:15 hodin – Odhalení pamětních desek lidickým ženám a mužům u
společného hrobu lidických mužů
 14:30 hodin – Vystoupení souboru Duha ze ZŠ Buštěhrad u sousoší lidických
dětí

-poté bude následovat v Lidické galerii 17:00 hodin – Zahájení komorní výstavy Barbary Tomanové
 18:00 hodin – Koncert LYRA DA CAMERA a křest knihy Jaroslavy
Skleničkové s účastí Táni Medvecké

7

LIDICKÁ HRUŠEŇ U BEROUNKY V DOBŘICHOVICÍCH
Text: Antonín Nešpor

Foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

Cesta do Dobřichovic netrvá dlouho. To není cesta na Vysočinu! Po dálnici je to
chvíle, jen se vyhnout zácpě a jste na Zbraslavi co by dup. Jenomže dálnice je od toho,
aby se opravovala. Tak jsme se hned u Středokluk dostali do fronty, ve které se
popojíždí krokem až k místu, kde už se druhý pruh dálnice zase neopravuje a může se
jet opět plnou rychlostí.
V úterý 10. listopadu bylo
rozfoukáno a to vydrželo po celý
den. Paní Kalibová, stále stejně
usměvavá, se opět těšila na
pěknou vyhlídku a tu jsme si
zároveň s ní také po cestě užili.
Do Dobřichovic jsme dorazili už
po desáté hodině. Před Obecním
úřadem nás očekával ve světlém
plášti pan Ing. Boris Janda, naše
organizační spojka a jak jsme se
později přesvědčili, i místní patriot (v tom dobrém slova smyslu).
Po chvíli nás přivítal starosta města pan Ing. Petr Hampl. Od úřadu jsme odešli na
místo výsadby hrušně poblíž křižovatky ulic Pražská a Lomené, naproti pěkné
prvorepublikové vile č. p. 158.
Původní záměr vysadit lidickou hrušeň na pozemcích školní zahrady byl změněn na
veřejný pozemek, kde ke stromu budou mít přístup všichni obyvatelé Dobřichovic,
protože kolem ní budou den co den procházet k autobusové zastávce a tak ji budou mít
neustále na očích.
Výsadby se zúčastnili žáci devátých tříd zdejší
Základní školy. Všichni zde shromáždění
společně přiložili ruku k dílu a hrušeň byla
v zemi. Ještě po besedě ve škole jsme míjeli
hrušeň a ta už měla kolem sebe malou dřevěnou
ohrádku.
Besedu v aule nově přistavené části školy vedla
jedna z posledních žijících Lidických žen, paní
Miloslava Kalibová (*1922), která vyprávěla o
starých Lidicích a jejich osudu. Na dotazy pak
přidávala odpovědi o pobytu žen
v koncentračním táboře i zážitky z transportu
smrti. Její vyprávění přítomné tak zaujalo, že
všichni poslouchali, ani nedutali, co všechno
paní Kalibová se svou sestrou a maminkou prožila. Závěrečné poděkování bylo velmi
spontánní. Z pohledu na některé přítomné bylo patrné osobní pohnutí.
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S dobřichovickými jsme se rozloučili a odejeli směrem severním, na Karlík.
V těchto místech je rovná, mírně stoupavá silnice lemována sochařskými skulpturami
pocházejícími ze sochařských sympózií z dřívějších let. Vzniklo tak „sochořadí“
nazvané příznačně „Cesta mramoru“. Mramor je totiž vyhledávaným sochařskokamenickým materiálem, kterého je ve zdejším regionu v podloží velmi mnoho.
Vzpomeňme jen namátkou na význačné lomy u Nučic, dnes už uzavřené a nazvané
„Velká Amerika“, „Malá Amerika“ a „Mexiko“
Tak to je asi vše, co jsem chtěl o poslední výsadbě loňského roku dceřiné hrušně
napsat. V Dobřichovicích je už vysazena třináctá hrušnička.

POMŮŽETE S VYTVOŘENÍM „VAJÍČKOVÉHO STROMU“?
Rádi bychom přivítali letošní velikonoce netradiční výzdobou – vytvořením
vajíčkového stromu v centru obce a k tomu potřebujeme dostatek vajíček –
vyfouklých, plastových a jiných druhů – ne však vařených a zároveň prosíme, aby
vajíčko bylo na delším provázku, stužce, abychom jej mohli dobře na větve stromu
přivázat. Vajíčka všech druhů můžete nosit na Obecní úřad nebo do Mateřské školky
do 2. března 2016. Děkujeme za spolupráci!

ŠESTÝ ROČNÍK LIDICKÉ SIMULTÁNKY
Text a foto: www.lidice-memorial.cz, R. Hanzlíková

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat o pořádání šachového turnaje „Lidická
simultánka 2016“ s šachovými velmistry Sergejem Movsesjanem, Davidem Navarou a
Julií Kočetkovou, jejímž pořadatelem je Památník Lidice, příspěvková organizace MK
ČR. Naším cílem je každoročně zprostředkovat šachově orientovaným dětem a
mládeži možnost sehrát v Lidické
galerii
utkání
s významným
šachovým mistrem. Hráčům se 18.
února 2016 od 11 hodin dostává
možnosti sehrát v Lidicích simultánní
šachovou partii. V šachovém klání
budou moci zúročit své dosavadní
zkušenosti, významně uplatnit své
tvůrčí
schopnosti,
zaměřenou
pozornost i rychlost rozhodování.
Jednodenní
nesoutěžní
šachový
turnaj je určen dětem a mládeži do 18 let a bude se hrát na 20 šachovnicích, počet
hráčů je tedy limitován. V závěru turnaje obdrží účastníci Pamětní list podepsaný
velmistrem z ČR a garantem lidických simultánek světově uznávaným mistrem šachu
Anatolijem Karpovem.
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DVĚ VÝZNAMNÉ VÝSTAVY V PAMÁTNÍKU LIDICE
Text a foto: www.lidice-memorial.cz, J. Chourová Plachá

Zahajovací výstava k 700. výročí narození Otce vlasti Karla IV. A slavná Operace
Valkýra. Památník Lidice uvítal nový rok na nejvyšší úrovni.
V den tříkrálový, 6. ledna 2016, se ve výstavní síni Pod Tribunou uskutečnila vernisáž
hned dvou významných výstav, které budou v prostorách výstavních síní Pod
Tribunou a In Memoriam ke zhlédnutí až do května 2016.
Slavnostnímu představení výstav Karel IV. v Braniborsku a Operace Valkýra
netradičně přihlížely hned čtyři generace hostů. Úvodní slovo přednesl ředitel
Památníku Lidice Dr. Milouš Červencl, odborného slova k výstavě Karel IV.
v Braniborsku se ujala skvělá historička PhDr. Eva Doležalová, PhD. z Historického
ústavu Akademie věd ČR.
Následovala zdravice předsedy Kruhu česko-německého porozumění pana Bohumila
Řeřichy. Na závěr
zazněl recitál
z historického
odkazu Karla IV.
v podání herce
Jana Vlasáka a
kytaristy Petra
Štěpána.
Po prohlídce
výstavy Karel IV.
se přítomní
přesunuli do
výstavní síně In
Memoriam, kde
přední český
historik doc. PhDr. Vojtěch Blodig, CSc. krátce představil výstavu Operace Valkýra.
Tato expozice je zapůjčena Památníkem Terezín, kde pan docent působí.
Posláním Památníku Lidice je mimo jiné šíření česko-německého porozumění, věříme
proto, že obě výstavy budou důstojným přispěním k tomuto vznešenému úkolu.
„Karel IV. v Braniborsku“ je výstava nazvaná podle slavné éry vlády tohoto
jedinečného panovníka. Výstava umístěná ve výstavní síni Pod Tribunou je úplně
prvním počinem v České republice, který v roce 2016 zahájil oslavy 700 výročí
narození Otce vlasti. Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.
Výstava Operace Valkýra představuje hraběte Clause Schenka von Stauffenberga
v roli hrdiny, který se nebál postavit samotnému Adolfu Hitlerovi a zorganizovat na
něj neúspěšný atentát.
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SILVER A V PAMĚTI TŘÍ GENERACÍ
Text a foto: www.csbslidice.cz

Památník Lidice, pod záštitou ministra kultury a hejtmana Pardubického kraje a ve
spolupráci s Janou Bobošíkovou, pořádalo osmé setkání pamětníků paravýsadku
Silver A, ležácké tragedie, pardubického odboje a jejich potomků v hotelu Zlatá štika.
V pátek 8. ledna se uskutečnilo již osmé
setkání spolupracovníků operace Silver
A, členů jejich rodin a všech, kteří byli
na této významné odbojové akci
účastni. Akce byla zahájena v 14hodin
pietní vzpomínkou a kladením věnců na
pardubickém popravišti u Památníku
Zámeček.
Hlavní program pak tradičně probíhal
od 15:30 v hotelu Zlatá štika, kde se vedle informací od renomovaných historiků a
hudebního vystoupení představila putovní výstava „Heydrichiáda“. Následovala také
ukázka z knihy Josefina Napravilová, kterou přečetl pravidelný host těchto setkání,
Josef Somr. Mezi zhruba 130 hosty nechyběli mimo jiné i přímí účastníci odboje a
jejich potomci, přeživší ležácké a lidické děti, zástupci ČSOL, představitelé
vojenských posádek Pardubice, Praha, VÚ Chrudim, starostové obcí a historik
PhDr. Vojtěch Kyncl. Nejstarším účastníkem setkání byl 97letý pplk. v.v. Josef Holec,
účastník bojů o Duklu.
Paraskupina SILVER A byla na území Protektorátu Čechy a Morava vysazena
29.prosince 1941 společně se skupinami Anthropoid a Silver B.
Úkolem Silver A bylo zajistit radiové spojení mezi domácím a exilovým odbojem,
vybudovat zpravodajskou síť a koordinovat domácí odboj. Radistovi Silver A Jiřímu
Potůčkovi se podařilo navázat spojení s Londýnem a udržovat ho po dobu více než pěti
měsíců. Silver A přímo spolupracoval s Anthropoidem a dalšími parašutisty při náletu
na Škodovy závody v Plzni a podílel se na přípravě atentátu poskytováním radiového
spojení. Atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byl úspěšně
proveden 27. května 1942 skupinou ANTHROPOID. Nacisté odvetou spáchali krvavé,
brutální zločiny na českém
národu. Vypálili a vyvraždili
Lidice, Ležáky a popravili
desítky přímých
spolupracovníků Silveru A
z Pardubicka a
Červenokostelecka. Další
tisíce obětí byly odvlečeny do
koncentračních táborů, kde
přežili jen nemnozí.
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VÝTVARNÉ DÍLNY V LIDICKÉ GALERII
Rádi bychom Vás pozvali na výtvarnou dílnu pro děti
s názvem Masopustní a výtvarné řádění, která se
uskuteční v sobotu 27. února 2016.
Dílna probíhá od 14 do 17.00 hodin v budově Lidické
galerie.
Poplatek za dílnu je 40,- Kč, pracovní oblečení nutné.
Vzhledem k omezenému počtu míst rezervujte na:
chvapilova@lidice-memorial.cz,
tel. L. Chvapilová 312 253 063, 739 562 267 nebo osobně
na recepci v LG.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIDICE Č.9/2015
Na 9. veřejném zasedání zastupitelstva obce Lidice konaném dne 2. 12. 2015 bylo
přijato toto usnesení:
1) Zastupitelstvo obce schválilo:
a) Program OZ
b) Převod pozemku p. č. 413/8 v katastrálním území Lidice (silnice Starosty
Hejmy) do majetku obce
c) Žádost MO ČRS Lidice o příspěvek na jejich činnost v roce 2016
d) Jmenování inventurní komise
e) Návrh rozpočtu obce pro rok 2016
f) Úpravu rozpočtu pro rok 2015 a zplnomocnilo starostku obce ke schválení a
podpisu závěrečné úpravy rozpočtu pro rok 2015
g) Okamžité ukončení smlouvy zprostředkovatele dodávek energií Energie pod
kontrolou o.p.s.
h) Žádost AF-CITYPLAN s.r.o. o souhlas s umístěním stavby (vybudování
chodníku) na části pozemku p. č. 183/7 o výměře 329 m2 v katastrálním území
Lidice a uzavření smlouvy se Středočeským krajem na výpůjčku pozemků na
90 dnů části pozemku p. č. 183/7 o výměře 329 m2.
i) Smlouvu uzavřenou s Psím útulkem Bouchalka o odchytu volně pobíhajících
psů v obci Lidice
2) Zastupitelstvo obce pověřilo:
a) Starostku obce oslovením dendrologa ohledně stavu nebezpečnosti bříz
v blízkosti pozemku pana Doffka
b) Starostku obce zjištěním možností uzavření smluv pro dodavatele elektrické
energie a plynu
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ZPRÁVY Z KNIHOVNY
Text: Jiří Černý

Vážení čtenáři, i když už vyhlížíme jaro, pověstné dlouhé zimní
večery ještě trvají. A čím si je zpříjemnit? Například posezením
v klidu teplého domova se šálkem teplého nápoje při ruce a knížkou v ruce.
Přicházíme k vám s novou nabídkou knih z výměnného fondu Středočeské vědecké
knihovny v Kladně. Koncem ledna jsme převzali soubor čítající na 155 titulů všech
žánrů. Neváhejte se přijít přesvědčit, že i vy si vyberete.
Tímto samozřejmě zveme i nové čtenáře – začátek roku je ideálním okamžikem pro
novou registraci. Registrační poplatek na jeden kalendářní rok i letos činí 40 Kč pro
dospělého a 20 Kč pro děti do 15 let. Za tuto symbolickou částku lze po následujících
ještě celých 11 měsíců užít pořádnou porci muziky (tedy vlastně stránek a písmenek) –
taková investice se zcela jistě vyplatí!
Z nové nabídky knih vybíráme:
Michal Viewegh – Báječný rok (deník 2005)
S Michalem Vieweghem jsme měli možnost se nedávno (21. 1. 2016) setkat přímo
v Lidicích, kdy Památník Lidice uvedl „Křeslo pro Michala Viewegha“. Beseda
s tímto autorem českých bestsellerů byla nanejvýš zajímavá. Řeč byla nejen o jeho
románech (a četné inspiraci v autobiografických motivech), ale i o denících. A právě
knižně vydaný deník z roku 2005 je nyní našim čtenářům k dispozici.
Na konci roku 2004 se náš nejúspěšnější domácí spisovatel rozhodl svérázně
protestovat proti bulvárním praktikám – celoročním mediálním půstem. A namísto
desítek rozhovorů, ve svých třiačtyřiceti, si Viewegh začíná psát deník. Tak vznikla
výrazná a podrobná osobní kronika Báječný rok (deník 2005), která vyniká velkým
záběrem, stylistickou bravurou, sebestředností i sebeironií, ovšem šokuje především
přímočarým uvažováním a silnou dávkou intimity.
Jan Vodňanský – Moje tužka ušatá
Jan Vodňanský je znám pro své vtipné texty a rýmy, ilustrátor Miloš Nesvadba zase
půvabnými kresbami. Oba autoři věnovali velký kus své práce dětem. A knížka
říkanek o zvířátkách Moje tužka ušatá to přesně dokazuje. Vodňanský si hraje se
slůvky a přibližuje zvířátka dětem v situacích, které jsou veselé, ale přitom i dokážou o
světě zvířat leccos vypovědět – to samozřejmě za podpory veselých ilustrací.
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Memento Lidice a Concordia Pax
si vás dovolují pozvat
na 1. setkání z cyklu

*LIDICKÝ SENIOR 2016*
v domě Oáza v Lidicích, J. Stříbrného 162
ve čtvrtek 25. února 2016 od 15 hodin

paní Ing. Jana Wichsová
vedoucí sociálního oddělení Židovské obce
v Praze
a bývalá ředitelka Mementa Lidice, o.p.s.

besedovat budeme mimo jiné o sociálně aktivizačních službách
pro seniory a osoby se zdravotním postižením, jimž se již řadu let
věnuje. Stejně tak o sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi.
V případě zájmu ráda povypráví i něco o judaismu a samozřejmě
zodpoví všechny vaše dotazy.
Občerstvení
Vstup volný

15

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

Vážení a milí čtenáři, přátelé, v polovině ledna se konečně objevil první sníh letošní zimy!
Ten udělal velkou radost především dětem, ale snad i nám dospělým, kteří si myslí, že sníh a
mráz k zimě patří. A jestli nevíte, co o „stále ještě zimních“ odpoledních dělat, zkuste přijít
k nám do Oázy. Třeba potrénovat paměť nebo nám pomoci s přípravou novodobé tradice,
kterou pořádá MŠ Lidice a do které jsme se rozhodli také zapojit nebo si poslechnout
zajímavou besedu nebo jen tak si popovídat při kávičce a čaji.
Ale nejprve mi dovolte, abych Vám dodatečně za sebe a za celé vedení Mementa Lidice,
o.p.s. popřála vše dobré v již započatém letošním roce 2016.
A nyní k únorovému programu:
Každé úterý od 13:00 cca do 16:00 se při kávičce nebo čaji setkávají (už nejen) obyvatelé
Oázy v kroužku Klub v Oáze. Na ten jsou samozřejmě taktéž zváni další nejen senioři z Lidic
či z okolních obcí, kteří si chtějí posedět, popovídat, něco vyrobit, vyzkoušet apod. V průběhu
února budeme zdobit velikonoční vajíčka na obecní velikonoční strom, trénovat paměť a také
se začneme v kroužku pečlivě připravovat již na tradiční velikonoční výstavu.
Bohužel ještě stále necvičíme. Ze zdravotních důvodů odpadly během loňského roku tři
cvičenky (včetně mě) a zatím se nepřihlásila žádná „nová ovečka“ se zájmem více či méně
pravidelné účasti na cvičení. Nicméně bychom moc rády opět začaly a proto prosíme,
nestyďte se, ozvěte se, přihlašte se  Moc ráda bych začátkem dubna se cvičením již začala.
V loňském roce jsme cvičily každé pondělí a středu od 18:30 do 19:30. Přiznám se, že třeba i
mě by letos více vyhovovalo začínat o hodinu dříve nebo naopak o hodinu později. Pokud by
u některých z Vás byl důvodem neúčasti pro Vás nevhodný čas začátku či konce cvičení,
neváhejte a dejte prostě vědět (email: memento.lidice@cbox.cz nebo info@oazalidice.cz).
Časové posuny děláme často a to převážně podle „chodících“ cvičenek. Pokud je problém
stud, tak to je opravdu zbytečné. Ten odhoďte vždycky, nejen v tomto případě…
V neposlední řadě musím zmínit ještě další program, který jsme pro Vás připravili společně
s jedním ze zakladatelů Mementa Lidice - a to s Concordii Pax. Jedná se o cyklus *Lidický
senior 2016*, který letos zahájíme právě posledním únorovým čtvrtkem. Hostem bude paní
Ing. Jana Wichsová, bývalá ředitelka Oázy (má předchůdkyně), která nám mimo jiné přislíbila
vyprávění o sociálně aktivizačních službách pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
jimž se již řadu let věnuje. Pokud zbude prostor a bude zájem, ráda povypráví i něco o
judaismu a samozřejmě zodpoví všechny Vaše dotazy.
Jsem velice vděčna vedení Concordie Pax, občanskému sdružení a především panu
doc. Janu Smrčinovi, že tento cyklus setkávání pokračuje i v letošním roce.
Takže ještě jednou Vám všem přeji příjemné zimní dny a těším se z toho, že navštívíte
nebo projevíte zájem o setkání při nějaké akci v Mementu Lidice, o.p.s. - v domě „nejen pro
seniory“ v naší obci Lidice.
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PAMÁTNÍK LIDICE NAVŠTÍVILI ŠPANĚLŠTÍ STUDENTI
Text a foto: www.lidice-memorial.cz, J. Kopičová

Dne 21. ledna 2016 navštívila PL nebývale početná skupina. Jednalo se o 101 návštěvníků – 95
studentů a učitelů, zbytek výpravy tvořili lidé seniorského věku. Provázel je vedoucí skupiny pan
Carlos Peréz Vázquez. Prohlédli si se zájmem expozici muzea a pietní území.
Jednalo se o studenty střední školy IES
Piramides, která se nachází v blízkosti
Zaragozy, ve městě Huesca. Škola nabízí jak
studium humanitních věd, tak i věd přírodních.
Do Lidic přijeli studenti obou oborů, kteří jsou
zapojeni do projektu zabývajícího se

Terezín a chystají se navštívit Mauthausen a
Gusen. V ČR kromě Terezína navštíví Prahu,
v níž chtějí navázat na Lidice – čeká je Libeň
s Heydrichovou zatáčkou a krypta v Resslově
ulici. Dále mají na programu Židovské Město a
setkání s pamětníky – paní Helgou Weissovou
a Hanou Hnátovou – Lustigovou.
Tragický příběh Lidic naše návštěvníky zaujal
vzhledem k zločinné povaze útoku nacistů,
vraždy na civilním obyvatelstvu bez důvodu a
důkazů, a následné likvidaci vesnice. Ocenili
působivost expozice muzea a při prohlídce
pietního území projevovali zájem a dobrou
orientaci v událostech týkajících se
středoevropského prostoru za druhé světové
války. V příštím roce plánují španělští
pedagogové návštěvu Památníku Lidic
zopakovat.

paměťovými místy spjatými s holocaustem ve
střední Evropě. Dosud absolvovali prohlídku
KT Osvětim,

GENERÁL GASTRO: PUSINKOVÉ KOLÁČKY
Text: Michaela Klapalová

Potřebujeme:
 Listové těsto
 3 vejce, respektive bílky
 Moučkový cukr, strouhaná čokoláda (asi tak polévková lžíce), strouhané mandle (můžou být
jakékoliv ořechy, množství zhruba jako čokolády), kapka alkoholu (whisky, rum, brandy,
likér…ale nemusí být)
Rozpálíme troubu na 170 stupňů, aby se stihla pěkně zahřát, protože koláčky budou na plechu, než
stačíte říct „pusinkové koláčky“ . Listové těsto rozválíme do tenka. Rozklepneme vejce, oddělíme
bílky od žloutků a z bílků ušleháme tuhý sníh, do kterého po ušlehání vmícháme cukr (a klidně i pár
kapek alkoholu). Přidáme čokoládu, mandle a namažeme na těstovou placku, stejně jako když děláme
štrůdl. Těsto svineme jako roládu a vůbec neřešíme to, že nám sníh leze, kudy může. Nakrájíme na
plátky, jako když porcujeme roládu, akorát je udělejte tak 4-5 cm široké. Naskládejte na plech řeznou
stranou nahoru a šup s nima do trouby. Pečeme zhruba 20-30 minut, pokud budete mít pocit, že se
vám sníh připaluje, klidně troubu ještě ztlumte. Udělají se z nich úžasné koláčky, které se doslova
rozpouští na jazyku a zaručuji, že zmizí závratnou rychlostí a vy už pořád budete mít doma listové
těsto. Dobrou chuť!
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MALÁ FOTBALOVÁ REKAPITULACE
Text: www.obec-lidice.cz, Michaela Klapalová, https://is.fotbal.cz

Přelom roku bývá vždycky dobou přemítání, co se nám povedlo a co bude potřeba
v tom novém roku zlepšit, proto tady mám pro vás souhrnnou tabulku fotbalových
zápasů odehraných týmem TJ Sokol Lidice A.
Jelikož já o fotbalu vím tak akorát to, že se po zelené travnaté ploše honí dva zpocené
týmy za oním kulatým nesmyslem s cílem dostat jej do branky (ano, tento termín mám
v malíku  gól znám přece už z hokeje) přenechám nějaký souhrnný článek
fundovaným a příště si jej budete moci plně vychutnat.
A já vám slíbím, že s tou mou neznalostí ohledně Klabzubovy jedenáctky něco
v tomto roce udělám - jako svou motivaci jít se podívat na zápas zvolím pěkně orosené
pivečko…

1. kolo
Hostouň B – Lidice 5:2 (3:2)
neděle 23. 8. 2015 17:00
Branky: 20. Bureš, 44. Kubát /pen./, 45. Jančár, 63. Jindřich, 80. Slanina – 13. Tyburec, 31.
Pavelec Rozhodčí: Volf Lukáš – Prodl Jakub, Sandev Viktor
2. kolo
Lidice – Vraný B 7:0 (5:0)
sobota 29. 8. 2015 17:00
Branky: 6. Vysloužil, 8. Falout, 17.Tyburec, 39. Falout, 42. Tyburec, 62. Vysloužil, 65. Zach
Rozhodčí: Mareš Bohumil
3. kolo
Hrdlív - Lidice 3:5 (1:1)
sobota 5. 9. 2015 17:00
Branky: 29. Mišik, 46. Suk, 48. Danda (vl.), 74. Vondrák – 18. Pavelec, 49. Falout, 83.
Tyburec, 87.Vysloužil
Rozhodčí: Choleva František – Svoboda Richard
4. kolo
Lidice - Slaný 3:3 (2:1) Pen: 4:3
sobota 12. 9. 2015 17:00
Branky: 28. Tyburec, 40. Tyburec, 90. Radosta – 19. Hořejší, 57. Peška, 71. Peška
Rozhodčí: Kindl Adam – Vokoun Martin
5. kolo
Švermov - Lidice 3:1 (1:1)
Branky: 8. Kuna, 73. Polák, 88. Polák – 3. Falout
Rozhodčí: Bázler Jiří

sobota 19. 9. 2015 16:30

6. kolo
Lidice - Brandýsek 2:3 (1:2)
sobota 26. 9. 2015 16:30
Branky: 30. Vysloužil, 64. Vysloužil – 28. Hink, 36. Pokorný, 70. Pokorný
Rozhodčí: Prodl Jakub – Řičica Jiří, Vrchlavský Miloš
7. kolo
Velké Přítočno - Lidice 5:3 (2:2)
sobota 3. 10. 2015 16:00
Branky: 11. Holeček, 24. Holeček, 72. Jícha, 82. Zieber, 84. Feda – 29. Záleský, 32.
Vysloužil, 80. Falout
Rozhodčí: Jandák Karel
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Velké Přítočno - Lidice 5:3 (2:2)
sobota 3. 10. 2015 16:00
Branky: 11. Holeček, 24. Holeček, 72. Jícha, 82. Zieber, 84. Feda – 29. Záleský, 32.
Vysloužil, 80. Falout
Rozhodčí: Jandák Karel
8. kolo
Lidice - Běleč 2:2 (1:0) Pen: 1:3
sobota 10. 10. 2015 16:00
Branky: 24. Falout, 68. Falout – 56. Kougl, 74. Fejfar (pen.)
Rozhodčí: Štětina František
9. kolo
Družec:Lidice 3:2 (0:0)
sobota 17. 10. 2015 15:30
Branky: 62. Bacílek, 63. Kozel, 73. Havelka – 55. Falout, 82. Falout
Rozhodčí: Švagr Tomáš – Vokoun Martin
10. kolo
FK Žižice - Lidice 1:3 (1:2)
sobota 24. 10. 2015 14:30
Branky: 34. Hrdlička – 10. Falout, 24. Tyburec, 88. Falout
Rozhodčí: Štětina František – Hradecký Ondřej, Vokoun Martin

11. kolo
Lidice - Klobuky 3:4 (3:1)
sobota 31. 10. 2015 14:30
Branky: 19. Tyburec, 35. Falout, 44. Vysloužil – 42. Hansl, 49. Kůrka, 51. Hansl, 81. Čížek
Rozhodčí: Švagr Tomáš – Vokoun Martin
12. kolo
Kročehlavy - Lidice 4:1 (4:0)
sobota 7. 11. 2015 14:00
Branky: 3. Rolný, 23. Ferneza, 30. Houha, 39. Blanda – 85. Vysloužil
Rozhodčí: Švagr – Kindl – Průcha
13. kolo
Lidice – Kamenné Žehrovice 4:1 (2:1)
sobota 14. 11. 2015 14:00
Branky: 15. Tyburec, 32. Radosta, 84. Skála, 89. Tyburec – 27. Kopačinský
Rozhodčí: Choleva František

POMŮŽETE NÁM S NOVOU PUBLIKACÍ?
Text: Veronika Kellerová, Marek Veselý

Vážení občané,
v roce 2017 uplyne 70. let od položení
základního kamene nové obce Lidice. Rádi
bychom k tomuto významnému výročí
připravili výstavu a vydali publikaci, která by
uplynulá léta připomněla. A proto se
obracíme na vás, občany naší obce, kteří mají
ve svých fotoalbech, rodinných archívech
jakoukoliv informaci, fotku, plakát a
podobně, zda by nám zmíněné věci nepůjčili,
a my bychom je použili v plánované
publikaci a výstavě. Děkujeme!
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ABSOLUTNOWEB
WEBDESIGN, DIGITÁLNÍ TISK,
GRAFIKA + DTP A WEBHOSTING
ZA ABSOLUTNĚ BEZKONKURENČNÍ CENY

TISKNEME NONSTOP A BEZ PŘÍPLATKŮ
Při tisku více kusů stejného produktu,
nabízíme množstevní slevy 5-40%,
www.absolutnoweb.eu - www.razitko.eu - www.digi-print.cz

