Milí a milé,
vítám vás v jarním měsíci. I v měsíci březnu se máme v Lidicích na co těšit. Nejenže
se můžeme potkat na velikonoční výstavě, na kterou se i já chystám - nakoupit si něco
k okrášlení svého jarního domova, ale jako vždy si můžete s Generálem Gastrem
uvařit nějakou dobrůtku. Mě osobně jatýrka na šalvěji velmi chutnala, i když mě stála
doslova kousek prstu, který jsem si velmi šikovně při jejich vaření uřízla –
mimochodem bylo to nožem o kterém jsem si říkala, že je už „nějaký tupý a bude
třeba ho naostřit“  Takže ostrý je dost a vy na sebe dávejte při vaření raději pozor!
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka

JUBILANTI V MĚSÍCI BŘEZNU
František Slavík
Věra Čepelová
Jan Kučera
Pavla Vampolová
Irena Čtrnáctá
Jaroslav Eis
Jaroslava Skleničková

2.3.
3.3.
4.3.
6.3.
19.3.
20.3.
27.3.

87 let
81 let
70 let
84 let
88 let
91 let
90 let

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

PODĚKOVÁNÍ ZASLANÁ DO REDAKCE LIDICKÉHO ZPRAVODAJE
 Děkuji Obecnímu úřadu za blahopřání k mým narozeninám a paní starostce
Veronice Kellerové za dárek a milou návštěvu.
Marta Slavíková
 Děkuji paní Kellerové a Obecnímu úřadu Lidice za dárek, který mi byl předán
k mým narozeninám.
Libuše Řečínská
 Srdečně děkuji za blahopřání k mým narozeninám a milou návštěvu paní
starostce Veronice Kellerové.
Jarmila Štorková
 Děkuji OÚ Lidice, ČSBS Lidice, Zd. Fousovi za milý dopis, všem sousedům a
známým za projevení soustrasti při úmrtí mé maminky Irene Fišerové.
Irena Smutná, dcera
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PODĚKOVÁNÍ ZASLANÁ DO REDAKCE LIDICKÉHO ZPRAVODAJE
 Děkuji pracovnicím Obecního úřadu i zastupitelům obce Lidice za hezké dárky
k mým 70. narozeninám. Tomáš Skála za mnou přišel s milým popovídáním i
zavzpomínáním.
P. S. Chtěl bych využít tuto příležitost k poděkování všem, kteří mi k tomuto
jubileu blahopřáli. A to se přiznám, musel jsem se hodně rozpomínat na
všechny bývalé děti, dnes už dospěláky.
Na prvním místě na stanové táboření v Dírné, kde jsem nadvakrát vařil. Pak i na
dramatický kroužek Rosomáci v bývalém lidickém kulturáku. Letní i zimní
pobyty na horách, a to v Chuchelně pod Kozákovem, Horní Světlé, Božím Daru
i Bedřichově. Stejně tak na žilinskou školu, Divadélko U Zvonu i buštěhradské
divadlo Íčko a školní družinu s paní vychovatelkou Aničkou Holeyšovskou i
Památník Lidice s ředitelem Miloušem Červenclem. Od pana učitele a
kamaráda Marka Veselého jsem dostal vtipné vysvědčení – slovní hodnocení.
A coby bývalý knihovník i na čtenáře v naší knihovně a cyklovýlety Kolmo.
V neposlední řadě na dopisovatele (i přespolní) do Lidického zpravodaje, který
jsem vydával. Také děkuji za všechna španělsky psaná blahopřání od žen, jenž
se jmenují Lidice a které se mi přes Facebook podařilo vyhledat do filmu
Lidice. Kamarádi díky!
Zdeněk Fous

CENA ČESKÝ PATRIOT 2015 PUTOVALA DO LIDIC
Text: P. Hroník, předseda ZO ČSBS Kladno

Foto: Jaroslav Tatek

V pátek 29. ledna 2016 se v Konferenčním sále Domu armády v Praze Dejvicích
uskutečnilo již osmé předávání Ceny Český patriot za rok 2015. Cena byla založena
Asociací nositelů
legionářských tradic v roce
2008 a její udílení je rozděleno
do několika kategorií
osobnostem, které se podílejí
na zachování paměti národa.
Je udělována osobnostem,
spolkům, klubům i
podnikatelům za významný
přínos v oblasti podpory
národní hrdosti a připomínání
historie.
Výbor ZO ČSBS Kladno
navrhl na udělení ocenění v kategorii Mimořádná cena za hrdinství sestru Miloslavu
Kalibovou, nejstarší přeživší lidickou ženu, která je od listopadu 2015 členkou
kladenské organizace. Návrh byl Radou pro Cenu Český patriot schválen a my jsme
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mohli být přítomni při udílení tohoto ocenění sestře Kalibové. Ta se pro ocenění
dostavila v doprovodu rodinných příslušníků.
Při předání ceny všichni přítomní spontánně povstali a za dlouhého potlesku vzdali
hold Miloslavě Kalibové. V proslovu a poděkování, které všichni vyslechli ve stoje,
zmínila, že se svou sestrou Jaroslavou Skleničkovou jsou poslední dvě žijící přeživší
lidické ženy a že by se ráda dožila ještě jedné události – totiž vybudování pomníku
dvou lidických rodáků, příslušníků RAF, Josefa Horáka a Josefa Stříbrného. Posteskla
si, že v Lidicích se snaha o vybudování pomníku nesetkala s podporou Obecního úřadu
ani Památníku Lidice. Přítomný historik a spisovatel PhDr. Zbyněk Miloš Duda, který
v průběhu večera křtil svou knihu „S odvahou v srdci“ byl dojatý, když děkoval sestře
Kalibové za její slova o těch našich dvou „Pepíkách“. Rozhořčeně pak dodal, že je
ostudné a hanebné, pokud se snaha o vybudování pomníku nesetkala s podporou,
protože všichni příslušníci RAF patřili k tomu nejlepšímu, co jsme za války měli.
Všechny členy kladenské organizace potěšilo, že na náš návrh byla Miloslava
Kalibová oceněna. Vážíme si pevných postojů, které zaujímá, a jsme oprávněně hrdí,
že je členkou kladenské organizace. Jménem všech členů ČSBS Kladno blahopřejeme
sestře Miloslavě Kalibové k ocenění.

MULP VYHLAŠUJE JARNÍ KOLO MALÉHO DOTAČNÍHO
TITULU 2016
Text: Mikroregion Údolí Lidického Potoka

Malý dotační titul je grant určený na podporu projektů výhradně v území Členských
obcí MULP. Je financován z vlastních příjmů Mikroregionu Údolí Lidického Potoka.
Co podporujeme?
Projekty malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty týkající se práce
s dětmi a mládeží a jiné kulturní, sportovní či společenské akce.
Co nepodporujeme?
Projekty, které jsou součástí akce s celkovými náklady většími než 20 000 Kč.
Koho podporujeme?
Příspěvkové organizace obcí, sportovní kluby, SDH, OPS, obce v případě, že zaštiťují
žadatele bez právní subjektivity (spolky žen, seniorů, apod..)
Každý žadatel může podat žádost pouze na jeden projekt.
Uznatelné výdaje
Drobné věci a zařízení (např. vybavení hřišť, dílen a klubů, ceny pro vítěze, nákup
materiálu pro různé výrobky, lektorné, apod.), propagace, atd.
Neuznatelné výdaje
Nájemné prostor, vybavení prostor, pronájem techniky, honoráře divadelních či jiných
představení.
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Výše podpory
Maximálně 80% z celkových nákladů projektu, nejvýše však 3000 Kč na jeden
projekt.
Alokace pro tuto výzvu
100 000 Kč
Podmínky pro žadatele
Žádost musí být podána na předepsaném formuláři a musí obsahovat všechny povinné
přílohy uvedené v žádosti.
Žádost včetně příloh musí být označena „Malý dotační titul 2016“, a doručena
osobně nebo poštou na adresu:
OÚ Stehelčeves
Hlavní 43
27342 Stehelčeves
Žádost musí být doručena od 15. 2. 2016 do 15. 3. 2016 do 16 hodin
Podpořeny mohou být akce pořádané v období od 1. 3. 2016 do 30. 6. 2016
Vyplnění závěrečné zprávy a vyúčtování. Odevzdání nejpozději do 31. 7. 2016,
součástí bude i fotodokumentace.
Výběr projektů
O výběru projektů vhodných ke spolufinancování rozhodne hodnotící komise
do 31. 3. 2016 a výsledky budou zveřejněny na stránkách společnosti
www.mulp.cz.
Další podmínky
Na poskytnutí grantu není právní nárok.
Žadatel musí být z územní členských obcí MULP.
Přidělené finanční prostředky jsou účelově vázány na záměr popsaný v žádosti a
nesmějí být použity na jiný účel – nedodržení podmínky má za následek nevyplacení
grantu.
MULP bude partnerem akce a na akci bude vystavené Logo MULP (bude
doloženo fotodokumentací) – nedodržení podmínky má za následek nevyplacení
grantu.

TERMÍNY SVOZU VELKOOBJEMOVÉHO, KOVOVÉHO A
NEBEZPEČNÉHO ODPADU PRO ROK 2016
1) Velkoobjemový odpad: 9. 4. 2016, 2. 7. 2016, 1. 10. 2016 v časech
8:00 – 9:00 ulice Tokajická (parkoviště před školkou)
9:30 – 10:30 ulice Oradourská, před č.p. 159
11:00-12:00 ulice Josefa Stříbrného (parkoviště u Oázy – Memento Lidice)
2) Kovový a nebezpečný odpad: 2. 7. 2016, 1. 10. 2016 v časech:
8:00 – 11:00 ulice Tokajická (parkoviště před školkou)
Uvedené časy jsou orientační.
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PŘÍBĚH MÉHO JMÉNA: LIDICE MENDIZABAL
Text a foto: Zdeňka Kotková, Lidice Mendizabal

Moje maminka je Judith. Narodila
se v roce 1934 v Cuernavaca, ve
státě Morelos,
v Mexiku. Když byla malá, slyšela
o Hitlerovi a o všem, co se děje
v Evropě. O tom, že Hitler zabíjí
Židy, moc to na ni zapůsobilo.
Moje babička byla Židovka,
provdala se za Mexičana.
Dozvěděla se o osudu Lidic.
Rozhodla se, že když bude mít
dceru, bude se jmenovat Lidice, na
počest českých Lidic.
Každá země se rozhodla uctít Lidice pojmenováním ulice nebo města, apod. Když se
mi v roce 2002 v Dallasu v USA narodila dcera i ona dostala jméno Lidice, na počest
Lidic. Teď je jí 14 a její přání je na oslavu 15. Narozenin navštívit Lidice v České
republice. Až se vdá a pokud bude mít dceru, budu ráda, když ji pojmenuje Lidice. A
pak se tak může jmenovat její vnučka.
Přejeme si z generace na generaci do budoucna zachovat se ctí jméno LIDICE.

LIDICKÉ ZIMNÍ VEČERY: BŘEZNOVÝ PŘEHLED
Text a foto: www.lidice-memorial.cz

1. 3. 2016 od 18:00 hodin
Křeslo pro Kateřinu Neumannovou
Večerem provází Jiří Vaníček, klavír Marcel Javorček
8. 3. 2016 od 18:00 hodin
Křeslo pro Bohuše Matuše
Speciální představení pro ženy v rámci MDŽ, večerem provází ředitel PL, zpěv Bohuš
Matuš
10. 3. 2016 od 18:00 hodin
Křeslo pro Jana Šťastného
Večerem provází Robert Tamchyna, klavír Martin Fila
17. 3. 2016 od 18:00 hodin
Křeslo pro spisovatele Petra Hořejše
Večerem provází Robert Tamchyna, klavír Martin Fila
21. 3. 2016 od 18:00 hodin
Křeslo pro Juraje Jakubiska
Večerem provází Jiří Vaníček, klavír Marcel Javorček
.
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23. 3. 2016 od 18:00 hodin
Křeslo pro herce Marcela Vašinku
Večerem provází ředitel PL a Ondra Lukaševič, klavír Martin Fila
Součástí večera je křest knihy Lidické podvečery s hvězdami VI
30. 3. 2016 od 18:00 hodin
Závěrečný koncert LYRA DA CAMERA
V úvodu koncertu křest knihy Jaroslavy Skleničkové, ukázky čte Taťjana Medvecká
Účinkují: Jitka Navrátilová – cembalo, Johana Rosická – soprán, Kateřina Chudobová
– flétny
Vstupenky na kulturní akce je možno zakoupit v recepci Lidické galerie. Cena
vstupného je 90,- Kč, pokud není uvedeno jinak, změna programu vyhrazena.
Kontakt: Památník Lidice, Tokajická 152, 27354, Lidice; tel: 312253063, 312253702

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!

ZEMŘELA IRENE FIŠEROVÁ, DLOUHOLETÁ ČLENKA
ČSBS LIDICE
Text: www.csbslidice.cz

Únor přinesl smutnou zprávu. 2. 2. 2016 nás navždy opustila sestra Irene Fišerová.
Rozloučení proběhlo v úzkém kruhu nejbližších. OV ČSBS Lidice vyjádřil pozůstalým
soustrast.
Irene Fišerová rozená Monteagudo
Garcia se narodila 20. 10. 1920 ve
měste Villapardo na severu Španělska.
S rodiči se odstěhovali do města

Castellon nedaleko Valencie. Měla pět
mladších sourozenců. Otec vlastnil
menší hospodářskou usedlost.
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Vystudovala školu pro ošetřovatelky.
V období občanské války odešla se
svou kamarádkou Enkarnou do
Benicasimu, kde se nacházel polní
lazaret J. A. Komenského. Zde s týmem
československých dobrovolníků pod
vedením velitele
Dr. B. Kische spolupracovala jako
ošetřovatelka s chirurgem Dr. Maxem
Lauferem. Její kamarádka zahynula při
bombardování v oblasti blízko lazaretu.

děti, z nichž nejmladší krátce po porodu
zemřelo.
Ač měla dobré zkušenosti ve
zdravotnictví, bylo jí přiděleno
pracovní místo v SONP provoz
koksovny, kde byly tvrdé a nezdravé
podmínky pro ženy. Kolegové ji přijali
mezi sebe a pro její milou a usměvavou
povahu jí říkali „sluníčko“. V roce 1964
měla po dlouhých letech možnost se
vrátit do rodné země, kde se setkala
s rodiči a sourozenci. Další setkání bylo
až v roce 1980 a po otevření hranic
navštěvovala sourozence se svou
rodinou pravidelně, dokud jí to
zdravotní stav dovolil. Od 80 let žila
spokojeně u své dcery v Lidicích.
Dožila se krásných 95 let.
V našich srdcích bude po všechny
generace stále žít.

Se svým manželem Karlem Fišerem se
seznámila při ošetřování raněných.
Působil při podávání narkózy.
Uzavřením sňatku nabyla
československou státní příslušnost.
Do Čech odletěla s pomocí finanční
sbírky od organizace Včela (dnes
Jednota). Její nová česká rodina ji
hezky přijala a pomáhala jí. Porodila tři

ÚSPĚŠNÝ ŠESTÝ ROČNÍK LIDICKÉ SIMULTÁNKY
Text a foto: www.lidice-memorial.cz, J. Chourová - Plachá

18. února 2016 v 10 hodin se dveře Lidické galerie již tradičně otevřely mladým
nadaným šachistům. V mramorovém sále jich u příležitosti šestého ročníku Lidické
simultánky usedl plný počet dvaceti hráčů.
Simultánní šachový turnaj s nimi přijeli sehrát tři mezinárodní
velmistři – David Navara, Sergej Movsesjan a Julie
Kočetková. Nad dodržováním stanovených pravidel převzal
patronát další mezinárodní velmistr, šachová legenda Jan
Smejkal.
O slavnostní zahájení se postaraly děti z družiny při ZŠ
Buštěhrad svými písněmi a k hráčům promluvil David
Navara. Vlastní simultánka byla zahájena v 11:10 hodin a už
v 11:42 byl znám nejúspěšnější hráč – jedenáctiletý Josef
Cibulka z Hronova (ELO 1132), kterému se podařilo útočnou
hrou šachové velmistry porazit.
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Všichni ostatní hráči pokračovali ve hře. Ve 12:34 se druhým nejúspěšnějším hráčem
turnaje stal Matouš Hlavina (ELO 1520), který dosáhl remízy.
Někteří hráči ještě setrvali u svých šachovnic, devadesátiminutová časová dotace byla
dokonce o deset minut prodloužena, avšak nakonec se žádný další hráč výhry ani
remízy nedočkal. Velmistři na závěr zvolili ještě třetího nejúspěšnějšího soupeře,
kterým byl Patrik Špalek (ELO 1100).
Všichni účastníci turnaje si s sebou domů dovezli pamětní listy a věcné ceny v podobě
publikací. Tři nejlepší hráči
turnaje obdrželi ještě šachové
hodiny a další odměny. Josef
Cibulka navíc získal poukaz na
dvoudenní
bezplatný
pobyt
v Památníku Lidice zahrnující
ubytování a prohlídku pietního
území, muzea a Lidické galerie.
Letošní Lidická simultánka se
těšila i pozornosti politických
osobností. Mladé hráče šachu
přijeli
podpořit
velvyslanec
Arménie v Praze pan Tigran Seiranian, radní pro kulturu Středočeského kraje Ing.
Zdeněk Štefek a místostarosta obce Lidice pan Tomáš Skála. Tradičně se turnaje
zúčastnili také Marie Šupíková a Pavel Horešovský, přeživší lidické děti.
Skvělá atmosféra, která provázela celý turnaj, se ještě nadlouho vryje do paměti všech
zúčastněných. Mediálními partnery Lidické simultánky 2016 byly Kladenský deník,
Rádio Relax a Český rozhlas region. Sedmý ročník Lidické simultánky by se měl
uskutečnit v únoru 2017.

VÝTVARNÉ DÍLNY V LIDICKÉ GALERII
Rádi bychom Vás pozvali na velikonoční výtvarnou dílnu pro děti a rodiče s názvem
Hurvínkova pomlázka, která se uskuteční v sobotu
19. března 2016.
Dílna probíhá od 14:00 do 16:00 hodin v budově
Lidické galerie.
Poplatek za dílnu je 30,- Kč, pracovní oblečení vhodné.
Vzhledem k omezenému počtu míst rezervujte na:
brabnikova@lidice-memorial.cz
Tel. M. Brábníková 312 253 063, 778 735 785 nebo
osobně v recepci LG.
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Doprovodné programy k výstavě
Život v trávě jenom kvete…
…je vzdělávací program pro nejmenší žáky MŠ až 3. třídu ZŠ. Interaktivní program
formou dramatické a výtvarné výchovy k výstavě fotografů Jiřího Žalmana a Lukáše
Legáta. Výukový animační program o louce plné života, která nám vykvetla přímo
v expozici.
Program můžete objednat od 22. 2. do 1. 5. 2016.
Délka programu je 60 minut, cena je 500,- Kč za skupinu do 30 osob.
Program rezervujte na: chvapilova@lidice-memorial.cz, tel. L. Chvapilová
312 253 063, 739 562 267 nebo osobně v recepci LG.
Rozmanitost života v trávě…
… je vzdělávací program pro žáky 3. – 5. tříd ZŠ. Interaktivní program formou
dramatické a výtvarné výchovy k výstavě fotografů Jiřího Žalmana a Lukáše Legáta.
Program zahrnuje zážitkové aktivity, praktické metody poznávání přírody s důrazem
na ochranu přírody a doplňuje učivo vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a
průřezového tématu Environmentální výchova.
Program můžete objednat od 22. 2. do 1. 5. 2016.
Délka programu je 60 minut, cena je 500,- Kč za skupinu do 30 osob.
Program rezervujte na: chvapilova@lidice-memorial.cz, tel. L. Chvapilová
312 253 063, 739 562 267 nebo osobně v recepci LG.

MC LIDIČKY SLAVÍ LETOS 5 LET SVÉ
EXISTENCE
Vážení a milí,
letos je tomu už pět let, kdy jsme s několika místními
maminkami dospěly k rozhodnutí, založit v naší obci
neziskovou organizaci, která se bude věnovat dětem, jejich
rodičům i společenskému životu v obci, a tak 25. ledna 2011 vzniklo Mateřské
centrum Lidičky. Začali jsme „pouhým“ setkáváním se. Po získání prostor v budově
obecního úřadu a jejich rekonstrukci jsme se vrhli do pravidelného programu pro malé
i velké a pořádání či spolupořádání akcí pro rodiny s dětmi, ale i pro všechny
obyvatele v naší obci. Postupem času se náš program rozrostl, začali jsme
spolupracovat nejen s obcí, ale i s dalšími organizacemi u nás a troufáme si říct, že i
my máme velký podíl na současném společenském dění v obci. Snažíme se vytvořit
prostor nejen pro vzájemné setkávání na spoustě jednorázových akcí (např.
Předvelikonoční hraní, Moto GP, Hledání pokladu), ale řadou aktivit cílíme i na to,
abychom rodičům usnadnili návrat do práce (péče o děti v kroužku Lidičkové), nebo
alespoň částečně pomohli rodičům, kteří se již do pracovního procesu zapojili
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(kroužky pro školkové děti). Za organizací nejen pravidelného programu, ale
především větších akcí stojí mnoho práce a času a to nejen našeho, ale i našich
rodinných příslušníků, přátel a dobrovolníků, kterých si velmi vážíme a tímto jim
všem děkujeme za úžasnou spolupráci.
I když to není někdy vůbec lehké, chceme především to, aby se nám tady dobře žilo a
aby byl život náš i váš naplněn nejen prací, ale i zábavou a časem stráveným aktivně a
především společně.
A jak někteří z Vás vidí působení MC Lidičky?
Soňa Macháčková, ředitelka MŠ Lidice: „My ve školce jsme hodně vděčné za práci
mateřského centra. Naše spolupráce funguje již několik let. Velice přínosným
programem je Zvykání na školku, díky němuž mají nové děti mnohem jednodušší
adaptační proces. Od té doby, co spolupráce v tomto ohledu funguje, nové děti na
začátku školního roku uroní minimum slziček. Co je další velkou výhodou a mnoho
obcí by nám mohlo "závidět", je nabídka kroužků, které centrum zajišťuje. Je opravdu
z čeho vybírat a silnou stránkou jsou i kvalitní lektoři. O komfortu převádění dětí z MŠ
přímo na aktivitu, není třeba více psát. Držíme palce a doufáme, že do budoucna bude
stále dost energie a nadšení, protože si velice dobře uvědomujeme, že bez těchto věcí
nelze takovou organizaci vést.“
Veronika Kellerová, starostka obce Lidice: „K 5. výročí upřímně gratuluji. A nechce
se mi věřit, že již uplynulo 5 let od zahájení Lidiček, jak ten čas tak letí. Jsem moc
ráda, že vás tady v Lidicích máme, svou činností jste život v obci rozhodně obohatily a
oživily. Mnoho již tradičních a krásných akcí, namátkou Den pro královny,
velikonoční a vánoční dílny, Lidické Moto GP a další a další, by bez vás určitě
nevznikly a ostatní akce, které spolupořádáme, by nebyly tak pěkné.
A hlavně
pomáháte pracujícím rodičům, kteří mohou bez obav svěřit svého potomka do vaší
péče a děti jsou v MC Lidičky určitě moc šťastné a spokojené. Milé dámy, Ireno a
Petro, asi si většina z nás nedovede představit, kolik úsilí, dobrovolné práce a svého
času jste vzniku, rozjezdu a následné činnosti věnovaly a kolik hodin, které jste mohly
trávit se svými rodinami, jste daly bez nároku na odměnu ku prospěchu Lidiček a za
to vše, vám oběma patří obrovský dík! Velmi si vás vážím a do dalších let přeji hodně
dětí, skvělé spolupracovníky, úžasné nápady, žádnou úřední byrokracii a dostatek
elánu. Vaše Veronika Kellerová“
Maminka Michaela, návštěvnice MC Lidičky: „Mateřské centrum Lidičky
navštěvujeme s dětmi od založení a rádi se zúčastňujeme jejich pestrého programu.
Jsme rádi, že nemusíme cestovat za zábavou daleko, ale že si můžeme vybrat z akcí
pořádaných v naší obci. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří se podílejí na
chodu MC Lidičky za jejich nápady a čas, který věnují aktivitám pro děti i dospělé.“
A jak nás vidíte vy? Co Vás napadne, když se řekne mateřské centrum Lidičky? Co se
Vám na nás a naší činnosti líbí nebo naopak co byste chtěli změnit a jak? Máte-li chuť
dát nám jakoukoli zpětnou vazbu, budeme velmi rádi. Neustále je na čem pracovat a
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my chceme být lepší, užitečnější a otevřenější. A samozřejmě přivítáme i jakoukoliv
pomoc :-)
Napište nám na email info@mclidicky.cz, Váš názor nás opravdu zajímá!
Irena Přibylová, předsedkyně spolku MC Lidičky, z.s.

PODĚKOVÁNÍ ZDEŇKU FOUSOVI
Text: Marek Veselý

Foto: http://www.nadsenci.estranky.cz/

Stručná novinová zpráva by zněla asi
takto: V lednu oslavil své životní
jubileum místní občan pan Zdeněk
Fous.
Ti, kteří ho znají osobně, by si řekli
něco ve smyslu: „Páni, ten čas ale letí,
tak Zdeňkovi už je 70!“ Těm, kteří ho
osobně neznají, a jeho jméno jim nic
neříká, tak těm by taková zpráva úplně
stačila. Ale ať už patříte k jakékoli
skupině, tak mi dovolte, abych se tady
ohledně pana Zdeňka Fouse přeci
jenom trošku rozepsal. Snad mi
prominete (a Zdeněk také), že ho budu
ve svém příspěvku nazývat pouze
křestním jménem. Zdeněk žije v
Lidicích už od sedmdesátých let
minulého století, ale k naší obci měl
velmi blízko od narození – dokonce
jenom pár kilometrů, protože je rodilý
Buštěhraďák. Záhy po nastěhování do
Lidic se začal věnovat dětem a mládeži.
A byli jsme to právě my – dnešní
čtyřicátníci – kteří ho známe coby
vedoucího dramatického (nebo
divadelního, chcete-li) kroužku.
Zkoušky i samotná představení se
konala v kulturním domě (dnešní
Lidické galerii) a dneska na to už
s trochou nostalgie, ale stále rádi,
vzpomínáme. Kromě toho byl i hlavním
organizátorem letních táborů a zimních
zájezdů. I tam se tmelil náš lidický
dětsko-mládežnický kolektiv. A za ty

skvělé
zážitky
v době
našeho
dětství a
dospívání,
kterou sice
dneska lidé
nazývají
pejorativně
„normalizační“, Ti, Zdeňku, děkujeme.
Poté ho nemoc upoutala na lůžko a
delší dobu jsme Zdeňka nevídali. Ale
už po roce 1989 založil v žilinské
základní škole „Divadélko U zvonu“,
které poté přešlo do Kladna a hraje (už
pod jiným vedením) dodnes. V Lidicích
a Buštěhradě se pokoušel obnovit
ochotnické divadlo, ve kterém by hráli i
dospělí, založil dětské „Klub Íčko“,
dotáhl do zdárného konce „Malou
galerii“ v chodbě místního obecního
úřadu. Málokdo si už dneska vzpomene
na úplně první slavnostní rozsvěcení
vánočního stromu – také u zrodu této
tradice stál Zdeněk. Spousta z nás ho
zná jako knihovníka, který přebíral
v naprosto otřesném stavu knižní
inventář, a přesto se mu podařilo
knihovnu zprvu v Oáze a potom
v uvolněném prostoru obchodního
střediska znovu dostat do skvělé
kondice. Kromě toho deset let se ctí
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redigoval místní „Lidický zpravodaj“.
Těch věcí, které se podařilo Zdeňkovi
nastartovat je mnoho, já připomínám
jenom některé – např. spolupráce
s buštěhradskou školou a družinou,
cyklovýlety „Kolmo na Okoř“ a jiná
místa, či vyhledávání a navazování
internetových kontaktů se ženami, které
jsou roztroušeny po světě a jmenují se
Lidice. Tato snaha byla završena
pozváním operní pěvkyně Lídice
Róbinson z Argentiny do naší obce
v roce 2012 v době 70. výročí
vyhlazení obce. Také za tyto aktivity

(ať už mají nebo nemají pokračování),
Ti, Zdeňku, děkujeme.
Zdeňkovo snažení pro obec je
limitováno pouze nemocí, která ho
upoutává k domovu a nedovoluje mu
vykonávat knihovníka, redigovat
Zpravodaj, věnovat se dětskému
divadlu, či pokračovat v započaté práci
zastupitele. Žádné nemoci se ho ale
nepodařilo zdeptat a věřím, že ani v
budoucnu nepodaří. Zejména tedy u něj
bych kladl důraz na onu část běžného
přání, kde se vinšuje „hodně zdraví!“

Text: Irena Přibylová a Petra Radová

Vážení a milí návštěvníci,
ani jsme se nenadáli a máme tady opět nový měsíc, a i když to tak nyní nevypadá, svátky jara
jsou za dveřmi.
A jaký program pro Vás máme tentokrát připravený?
O malinko dříve než tomu bylo v minulých letech začínáme s programem Příprava na školku,
který je určen našim nejmenším, kteří se chystají do školky a jejich rodičům. Tento program
se stal velmi úspěšným a především užitečným nástrojem pro to, abyste vy a především vaše
dítě byli při nástupu do mateřské školy v pohodě.
Pro dospěláky připravujeme další z řady společenských večerů – Sousedskou zábavu, tak se
přijďte pobavit a zatančit si.
A již avizované svátky jara s sebou přinášejí už zaběhnuté akce. Pro děti je opět připravené
Předvelikonoční hraní s oblíbeným hledáním vajíček a pro dospělé příležitost něco si
vlastnoručně vyrobit – Jarní a velikonoční výtvarná dílna pro dospělé.
Rádi bychom Vás také upozornili na naší první dubnovou akci Čtení nás baví, kterou
pořádáme ve spolupráci s místní knihovnou. Všichni malí i velcí čtenáři jsou vítáni!
Pokud máte o některou z akcí zájem, nezapomeňte se včas přihlásit na www.mclidicky.cz.
Těšíme se na Vás!

Program MC Lidičky na BŘEZEN 2016
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.
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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
hod. v MŠ.

15. 3. 2016

od 8:00 hod. – začíná Zvykací kroužek v rámci programu „Příprava na
školku“. Kroužek pro děti bez rodičů, určený především dětem, které budou
přijaty do MŠ v Lidicích. Více informací na www.mclidicky.cz.

19. 3. 2016

od 10:00 hod. - Předvelikonoční hraní – Přijďte si užít dopoledne plné
velikonoční zábavy. Půjdeme po stopách velikonočního zajíčka, budeme
soutěžit, tvořit a už tradičně hledat vajíčka, která zajíček ztratil při svém
velikonočním putování. Vstupné 50 Kč. Sraz účastníků před MC Lidičky. Bližší
informace o akci a přihlašovací formulář najdete na www.mclidicky.cz.
Rezervace na akci je nutná nejpozději do 16. 3. 2016.

19. 3. 2016

od 15:00 hod. – Jarní a velikonoční výtvarná dílna pro dospělé – přijďte si
vlastnoručně vyrobit jarní a velikonoční dekoraci nebo věnec na dveře.
Všechen potřebný materiál, ozdoby i živé květiny do dekorací budou
k dispozici na místě. Cena dekorace bude stanovena dle použitého materiálu +
vstupné do centra 30 Kč, pro členy MC 20 Kč.
V případě Vašeho zájmu je nutná rezervace nejpozději do 13. 3. 2016, on-line
registrační formulář je k dispozici na www.mclidicky.cz.

1. 4. 2016

od 16:00 hod. – Čtení nás baví. Všechny malé i větší čtenáře i s rodiči zveme
na podvečer plný zábavy, knih a čtení. Můžete se těšit na ukázku knih z místní
knihovny, čtení a různé tematické soutěže. A to nejdůležitější - přineste si svou
oblíbenou knihu (obrázková leporela, pohádkové knihy atp.), o které nám
něco povíte (třeba ve spolupráci s maminkou nebo tatínkem) nebo nám z ní
něco krátkého přečtete. Těšíme se i na děti, které již chodí do školy!
V případě, že se chcete této akce zúčastnit, zaregistrujte se do 28. 3. 2016
na www.mclidicky.cz, kde najdete přihlašovací formulář.

PROHLÁŠENÍ OBČANSKÉHO SPOLKU LIDICE
Text: Antonín Nešpor, předseda spolku

S čistým svědomím a plným vědomím
odpovědnosti za udržení myšlenek a
přání již nežijících Lidických žen,
odmítáme instalaci a provozování
výstavy v areálu Památníku Lidice, pod
názvem „Operace Valkýra“, která byla
zahájena dne 6. ledna 2016 ve výstavní
síni In Memoriam a má zde být
otevřena po delší část roku 2016.

Steuffenberga, který v červenci 1944
spáchal nepodařený atentát na Adolfa
Hitlera, což je prezentováno jako vrchol
německého protinacistického odboje.
Za tento čin byl von Steuffenberg
popraven, jeho žena Nina přežila
následnou deportaci, rovněž tak přežilo
i jejich pět dětí. Za atentát údajně
zaplatilo životem i dalších 150 Němců.

Tato výstava je věnována „hrdinskému
činu“ hraběte Clause Schenka von
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Lidickou tragédii zaplatilo životem 340
nevinných lidí včetně dětí a jejich rodná
obec byla programově a zcela
vymazána z mapy světa. Úspěšný
atentát na protektora Čech a Moravy R.
Heydricha zaplatilo svými životy tisíce
obyvatel Protektorátu, který von
Steuffenberg pomáhal obsadit
německou brannou mocí .

Tak to je, z našeho pohledu, asi
podstata hrdinství von Stauffenberga, i
když jistou míru osobní statečnosti
musel tento nacista vynaložit.
Zřizovací listina neukládá Památníku
Lidice vystavovat na odiv
návštěvníkům Lidic pofiderní smysl
cizáckého „hrdinství“. Hlavním úkolem
Památníku Lidice je trvalé uchování
vzpomínky na vyhlazení obce Lidice a
ve článku III., pod bodem 7 se
Památníku Lidice ukládá povinnost,
provádět původní vědecký výzkum
v oblasti svého předmětu činnosti.

Von Stauffenberg byl přesvědčený
nacista, který se na počátku války
aktivně podílel na okleštění ČSR. Za
tuto činnost byl Adolfem Hitlerem po
15. březnu 1939 vyznamenán
„Sudetskou pamětní medailí“ se štítkem
„Hradčana“.

Občanský spolek Lidice v tomto ohledu
nepovažuje dovezenou výstavu
„Operace Valkýra“ za přínos pro trvalé
uchování lidické vzpomínky, jak výše
uvedeno.

Když byla otevřena už i západní fronta
a nacistické Německo prohrávalo válku
i na východní frontě, měl atentát na
Hitlera posloužit už jen k tomu, aby se
atentátníci mohli domluvit se západem.
Spiklenci počítali s tím, že budou moci
nerušeně, nyní už s podporou západních
spojenců, pokračovat v „Drank nach
Osten“. Znamenalo by to, že
mnichovská dohoda nebude nikdy
anulována.

Vážení spoluobčané, potomci lidických
žen, zamysleme se nad tím, jak je v této
době nakládáno s naší minulostí. Jak by
se k těmto aktivitám Památníku Lidice Národní kulturní památky, postavily
právě naše matky a babičky a hlavně
jak by přijali adoraci von Stauffenberga
v Lidicích lidičtí muži?

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

Čas letí jako bláznivý – to je začátek jedné známé písně, který si vždy uvědomím před
uzávěrkou nového čísla Lidického zpravodaje. (A to nejen proto, že článek píši na
poslední chvíli, ale především proto, že už je za mnou další v těchto časech krásný
měsíc života.) Já nechytím ho ani vy, tak známá píseň pokračuje. A já si dnes říkám,
že není třeba jej chytat nebo bědovat nad tím, co jsem nestihla. Je třeba se dívat
dopředu – na věci, které mě, nás, Vás čekají v měsících následujících. A v tom
nejbližším to mohou být např. tyto:
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Březnový program:
Každé úterý od 13:00 cca do 16:00 se při kávičce nebo čaji setkávají (už nejen)
obyvatelé Oázy v kroužku Klub v Oáze. Finišujeme především přípravou na
velikonoční výstavu. Opět připravujeme krásné a zajímavé výrobky především
s velikonoční tématikou.
Velikonoční výstava. Uskuteční se týden před Velikonocemi. Tj. v pátek 18. 3. od
10:00 hodin do 19:00 hodin a v sobotu 19. 3. od 9:00 do 16:00 hodin. Těšíme se na
Vás, že si přijdete prohlédnout výtvory nejen naše, ale i dalších šikovných
vystavovatelů.
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. Jde o
2. setkání z cyklu „Lidický senior 2016“. Tentokrát bude naším hostem Mgr. Phaneul
Osweto Ph.D., zakladatel a vedoucí projektu Afrika Africe, rodák z východoafrického
státu Keňa, který působí v Kladně jako farář Církve československé husitské. Pan
magistr bude nejenom vyprávět, ale připraví si pro nási pár fotek formou diapozitivů.
Setkání se uskuteční opět poslední čtvrtek v měsíci, tj. 31. března 2016 od 15 hodin.
Takže Vám všem přeji příjemné zbývající zimní dny i první oficiální dny jarní.
Obyvatelé a zaměstnanci se těší s řadou z Vás na setkání při nějaké akci v Mementu
Lidice, o.p.s. v domě „nejen pro seniory“ v naší obci Lidice.

Memento Lidice a Concordia Pax
si vás dovolují pozvat na 2. setkání z cyklu

*LIDICKÝ SENIOR 2016*
v domě Oáza v Lidicích, J. Stříbrného 162
ve čtvrtek 31. března 2016 od 15 hodin
HOSTEM BUDE

Mgr. Phanuel Osweto Ph.D.
kladenský farář Církve československé husitské, zakladatel a
vedoucí projektu Afrika Africe,
rodák z východoafrického státu Keňa
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Oáza Lidice
vás srdečně zve na
Velikonoční prodejní výstavu
pořádanou dne 18.3.2016 od 10h do 19h
19.3.2016 od 9h do 16h
Jako každý rok, bude k vidění i ke koupi spousta krásných výrobků.
Možná i k inspiraci a výzdobě Vašich domácností.

Těšíme se, že nás navštívíte a my vám
uděláme radost našimi výrobky.

Oáza Lidice, J. Stříbrného 162
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GENERÁL GASTRO: JATÝRKA NA ŠALVĚJI
Text: Michaela Klapalová

Potřebujeme:
 slunečnicový olej na smažení
 2 větší cibule, 4 stroužky česneku
 400 g chlazených kuřecích jatýrek
 ½ lžičky oblíbeného koření na pečení a grilování
 sůl, pepř
 špetka chilli
 8 lžic ostrého kečupu
 1 velká bageta
 8 cherry rajčátek
 čerstvá šalvěj (stačí tak hrstka)
Na oleji osmahněte najemno nasekané cibule. Přidejte česnek na tenké plátky, pár
minut smažte, přidejte na větší kousky pokrájená játra a osmahněte je doměkka.
Vmíchejte grilovací koření, nasekanou šalvěj, sůl, špetku chilli a kečup. Prohřejte.
Bagetku si mezitím můžete lehce opéct v troubě pod grilem nebo ji nechat tak jak je,
podle toho jak to máte rádi právě vy!
Jatýrka nandejte na talíře, posypte nasekanými cherry rajčátky a zbylou čerstvou
nasekanou šalvějí. Přidejte bagetku jako přílohu a nechte si chutnat 

POVÍDÁNÍ S FOTOGRAFEM JIŘÍM ŽALMANEM

Co na výstavě nebylo
Jedinečná příležitost setkat se
s Jiřím Žalmanem, jedním
z autorů výstavy Na Aljašce
jsme nebyli. Vyprávění o
přírodě, fotografických
začátcích, zajímavostech
z pohledu přírodovědce, o
profesní dráze samotného autora. Vše s promítáním fotografií spojených s místy
autorova putování krajinou.
23. 3. 2016 od 15 hodin
Lidická galerie, vstupné 45 Kč
Tokajická 152, Lidice, 27354
Vzhledem k omezenému počtu míst rezervujte předem na:
brabnikova@lidice-memorial.cz, nebo na 778 735 785, 312 253 702
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LIDICKÝ TURISTA – IVANČICE podruhé
Text: Michaela Klapalová

Vítám vás všechny u druhého dílu našeho putování Moravou. Do
Ivančic jsme dostali pozvání od úžasné paní Abrahámové, která nám
byla i se svým manželem dokonalým průvodcem celým naším pobytem a já bych jí ráda
touto cestou za všechny ty dokonalé zážitky poděkovala  - tak tedy Děkujeme!
Naše první moravské kroky nás zavedli do vinného sklípku rodinného vinařství
Plaček. Celý večer se o nás a naše chuťové buňky starala paní Plačková. Na jejím
povídání a také na jejich rodinných vínech je znát, že tuto práci dělají s láskou. My
jsme si večer náležitě užili – ostatně co nám chybělo? – výtečná vína, dobrůtky
k zakousnutí a kapela, která to pekelně roztáčela. Netrvalo dlouho a v kole jsme se
točili i my, včetně našeho čestného doprovodu, mé sousedky Marušky Šupíkové.
Po takovém báječném večeru se nám sice maličko hůře vstávalo, ale těšili jsme se na
nové zážitky, a tak jsme sebrali všechnu svou sílu a kosmetiku, a po vydatné snídani
už byli na cestě k samotnému panu starostovi Milanu Bučkovi. Na zdejší radnici nás
čekalo velmi milé uvítání, na stolech se podávalo občerstvení a při kávě jsme poznali,
jak to v Ivančicích vlastně chodí, jak se tam žije a co je nového čeká.
Během tohoto dne jsme také měli možnost podívat se k vysazené lidické hrušni, která
se nachází v areálu speciální školy, kterou jsme si také mohli prohlédnout. Tato škola
se specializuje na sluchově postižené děti a také na děti postižené autismem. Bylo
velmi zajímavé si prohlédnout, v jakém prostředí se tyto děti učí a žijí. Pro mě osobně
to byl opravdu silný zážitek a překvapilo mne, jak inspirující prostředí pro žáky zdejší
učitelé připravují.
A nyní z jiného „soudku“. Znáte film Postřižiny?  asi hloupá otázka že ano? Ale
navštívili jste někdy onen slavný pivovar? My jsme to štěstí měli. Prohlédli jsme si
malé muzeum o zdejším pivovarnictví, udělali nějakou tu fotečku, abychom se mohli
doma pěkně chlubit, nakoupili zdejší výtečné pivečko, abychom mohli rodinu uplatit,
že nejela s náma, a vyrazili na obídek. Fajnové posezení zde umocní ještě i vystavené
rekvizity ze známého filmu, o báječném jídle a pivečku ani nemluvím. Mňam!
Ale jelikož toho máme hodně, není čas na poobědovou pauzu a už frčíme směr
Dukovany. Přesně tak. Do infocentra elektrárny Dukovany. Zde jsme se dozvěděli
spoustu zajímavých informací ohledně provozu zdejší elektrárny, na modelu jsme
zjistili, jak vlastně vypadá reaktor nebo kupříkladu celý reaktorový blok…no páni,
…a to je pro dnešek vše, ale naše cesta elektrárnou nekončí, pokračujeme v dubnu
Důležité info pro cestovatele:
www.ivancice.cz
www.pivovar-dalesice.cz/
www.vinoplacek.cz
www.cez.cz/
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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

