Milí a milé,
měsíc říjen okolo mě profrčel tak rychle, že jsem se ani nenadála. Jako včera si
pamatuji, jak tady hloubám nad minulým úvodníkem, hlavu plnou oříšků a
všehomožného, jen ne o čem tu psát. A dneska to mám zase naopak, hlavu mám
přeplněnou myšlenkama, o které bych se tu chtěla podělit, ale všechny se sem
nevejdou. Nevadí, tak to nejdůležitější: makám na další menší proměně našeho
Zpravodaje  Věřím, že se bude líbit a ještě pevněji věřím, že ji snad stihnu dokončit
tak, abychom s ní vstoupili do nového roku. Držte mi palce i u nohou!
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka, která maká na nové tváři – né svojí, ale našeho
Zpravodaje 

JUBILANTI V MĚSÍCI LISTOPADU
HUMLOVÁ DRAHOMÍRA

23.11.

82 let

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti. 

VÝZVA PRO OBČANY ANEB PLNÍME DEPOZITÁŘ MUZEA
Text: Renata Hanzlíková, správa depozitáře

Depozitáře muzeí a galerií skrývají většinou předměty, písemnosti a fotografie
nevyčíslitelných hodnot, ale i věci, které jsou hodnotou bezcenné, ne však pro badatele
a muzejníky. Většinou jde o předměty denní potřeby, se kterými se každý z nás setkal
třeba u babiček v kuchyni, nebo o dokumenty, kterými je například rodný list, který
vlastní každý z nás byť v modernější podobě.
Muzeum Památníku Lidice shromažďuje sbírkové předměty, týkající se vyhlazené
obce, od konce 2. světové války. V depozitáři je ukryto necelých sedm set předmětů
různého charakteru a necelé dvě stovky fotografií, které nás nutí k zamyšlení, jak málo
zbylo po pěti stech obyvatelích středně velké obce.
Počátkem měsíce června navštívil Památník Lidice muž, který se rozhodl věnovat do
depozitáře fotografii a dokument z pozůstalosti své příbuzné, která pocházela z Lidic.
Není tedy vyloučeno, že i další lidé mohou v různých pozůstalostech objevit
dokumenty či fotografie, které mají spojitost s obcí Lidice. Pokud by se tak stalo,
budeme velice rádi, když nás oslovíte a případné předměty nám poskytnete alespoň
k naskenování, nebo k nafocení.
Informace můžete zasílat e-mailem na adresu hanzlikova@lidice-memorial.cz, nebo
nás můžete kontaktovat telefonicky na číslech 312 253 063, 312 253 755,
739 690 567. Za jakékoli informace předem děkujeme.
2

ZÁPIS Č. 15/2016 ZE ZASEDÁNÍ OZ LIDICE
KONANÉHO DNE 29. 9. 2016 OD 17:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
OÚ LIDICE
Přítomni: V. Kellerová, H. Kohoutová, M. Klapalová, Ing. Monika Vaňhová MBA,
B. Kučera
Omluveni: T. Skála, M. Ramba
Ověřovatelé: H. Kohoutová, B. Kučera
Zapsala: M. Klapalová
Starostka obce zahájila veřejné zasedání v 17:00 a přečetla program.
OZ program schválilo.
Program:
1) Projednání žádosti SDH Hřebeč o finanční příspěvek na závody žákovských
družstev
2) Projednání nabídek na vyčištění uličních vpustí v obci
3) Žádost Ing. Jiřiny Borovičkové o pokácení vzrostlých stromů u domu čp. 71
4) Projednání návrhu prodeje ČOV
5) Projednání podání výzvy na prodej pozemku parcelní číslo 232
6) Projednání podání žádosti o dotaci na MMR na opravu místních komunikací
7) Projednání dalších možností k podání žádosti o dotaci na opravu místních
komunikací a vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele
AD1) Projednání žádosti SDH Hřebeč o finanční příspěvek na závody žákovských
družstev. Starostka předložila OZ žádost SDH Hřebeč o finanční příspěvek na závody
žákovských družstev. OZ tuto žádost projednalo a schválilo finanční příspěvek ve výši
5000,- Kč.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 0
AD2) Projednání nabídek na vyčištění uličních vpustí v obci
Starostka předložila OZ nabídku firmy TVS-Centrum Praha s.r.o. na vyčištění uličních
vpustí v obci . OZ tuto nabídku vzalo prozatím na vědomí a rozhodlo se do příštího
zasedání obecního zastupitelstva oslovit více firem, které se daným problémem
zaobírají a z nich pak vybrat tu cenově nejvýhodnější.
AD3) Žádost Ing. Jiřiny Borovičkové o pokácení vzrostlých stromů u domu čp. 71.
Starostka obce předložila OZ žádost Ing. Jiřiny Borovičkové o pokácení 3 vzrostlých
stromů. Stromy se nacházejí v blízkosti oplocení, chodníku a silnice, které by mohly
poškodit. OZ tuto žádost projednalo a schválilo pokácení těchto stromů v době
vegetačního klidu.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 0
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AD4) Projednání návrhu prodeje ČOV
Starostka obce předložila OZ návrh na prodej ČOV, OZ tento návrh projednalo a
nesouhlasí s nevýhodným rozdělením ve smlouvě na 85% pro Hřebeč a 15% pro
Lidice. Zároveň pověřuje starostku obce dalším jednáním.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 0
AD5) Projednání podání výzvy na prodej pozemku parcelní číslo 232.
Starostka obce navrhla podání výzvy na prodej pozemku parcelní číslo 232. OZ tuto
žádost projednalo, schválilo a pověřilo starostku obce podáním výzvy na prodej
pozemku parcelní číslo 232 za minimální cenu navrženou soudním znalcem.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 0
AD6) Projednání podání žádosti o dotaci na MMR na opravu místních komunikací.
Starostka obce předložila návrh na podání dotace na MMR na opravu místních
komunikací v obci. Maximální částka, kterou může obec obdržet je 1 000 000,- Kč a
spoluúčast je 50%. OZ tuto žádost projednalo a odsouhlasilo podání žádosti o dotaci
pro ulici Distomonská a pověřilo starostku obce podáním dotace.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 0
AD7) Projednání dalších možností k podání žádosti o dotaci na opravu místních
komunikací a vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele.
Starostka obce předložila OZ návrh na podání dotace z programu 298220 – Akce
financované z rozhodnutí PS Parlamentu a vlády ČR na opravu místních komunikací
v obci. Spoluúčast na dotaci činí 10% a jednalo by se o opravu komunikací
Oradourská a Josefa Štemberky. OZ tento návrh projednalo, souhlasí se spoluúčastí a
odsouhlasilo podání žádosti a pověřilo starostku obce podáním žádosti o dotaci.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 0
Zasedání ukončeno v hod 17:32

FILMOVÉ SOBOTY OPĚT V LIDICKÉ GALERII
Text: www.lidice-memorial.cz, Jana Chourová Plachá

V listopadu můžete opět navštívit promítání filmů v Lidické galerii. Tentokrát budou filmové
soboty prezentovat hrané a dokumentární filmy věnované osudu lidických a ležáckých dětí.
12. 11. 2016 od 14 hodin Kukačka v temném lese
Příběh děvčátka určeného k převýchově v nacistickém Německu inspirovaný osudem dvou
dívek z Lidic. Čestným hostem promítání bude přeživší lidické dítě paní Marie Šupíková, roz.
Doležalová.
26. 11. 2016 od 14 hodin
Cesty dětí
Dokumentární film Jarmily Doležalové a Martina Vadase
Filmové soboty jsou pořádány v 1. Patře LG ve velkém promítacím sále, vstupenka na
promítání je zahrnuta v ceně vstupného do LG, které činí 45,- na osobu.
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INZERCE: NABÍDKA KUŘIC – DOVOZ ZDARMA AŽ DO
KURNÍKU
Špičkové vysokosnáškové nosnice ve výborné kondici, vakcinační program proti
Markově nemoci, kokcidióze, infekční bronchitidě, bursitidě, pseudomoru a avirální
encefalomyelitidě.
- ŠLECHTITELSKÝ PROGRAM HENDRIX GENETICS

- ŠLECHTITELSKÝ PROGRAM DOMINANT

TERMÍNY DOVOZU:
1. - 4. listopadu 2016 – program Hendrix Genetics 17-týdnů, cena 180,- Kč, k odběru druhy
Boyans Sperwer, ISA Brown, Moravia BSL, ISA Sussex.
2. – 6. listopadu 2016 – program Hendrix Genetics 17-týdnů, cena 180,- Kč, k odběru pouze
ISA Brown.
13. – 24. února 2017 – program Dominant 18-týdnů, cena 190,- Kč, k odběru všech 9 druhů.
6. – 17- března 2017 – program Hendrix Genetics 17-týdnů, cena 180 Kč, k odběru všech 5
druhů.
15. – 26. května 2017 – program Hendrix Genetics 18-týdnů, cena 190 Kč, k odběru všech 5
druhů.

Další rozvozové termíny si můžete vyžádat.
Kuřice je nutno objednat – dovezeme je přímo na Vaši adresu.
Den a čas dodání Vám s předstihem upřesníme telefonicky nebo e-mailem.
Doprava je zdarma při objednání 10 a více ks. Pod 10 ks dopravné 150,- Kč.
Kontakt:
e-mail: farmicka.orlik@seznam.cz
tel.: 722 162 246
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PODĚKOVÁNÍ ZASLANÁ DO REDAKCE ZPRAVODAJE
-

Děkuji paní Veronice Kellerové starostce obce za velmi příjemnou návštěvu a
blahopřání k mým narozeninám.
Pavel Knor

OSLAVY DNE VZNIKU ČESKOSLOVENSKA V LIDICÍCH
Text a foto: www.csbslidice.cz

Obecní úřad spolu s OV ČSBS Lidice
uspořádal setkání u příležitosti státního
svátku – 98. výročí dne vzniku
samostatného československého státu.
Shromáždění zahájil přivítáním občanů
místostarosta Tomáš Skála. Dále
zazpíval dětský sbor Duha ze základní
školy Buštěhrad pod vedením učitelky
Holeyšovské.
Starostka Lidic paní Veronika Kellerová
ve svém projevu seznámila přítomné
s významem státního svátku. Setkání
spolu s kulturním vystoupením proběhlo v malém parku u lípy svobody.
Poté účastníci přešli na pietní území, kde byl položen květinový dar k pomníku obětí
první světové války. Zde Tomáš Skála přečetl dva krátké úryvky z kroniky
buštěhradského Junáka z roku 1946, které se vztahují k Lidicím. Akce se zúčastnili
členové OV ČSBS Lidice – Pavel Horešovský, Veronika Kellerová, Tomáš a Kateřina
Skálovi a Ladislava Šilhová.

DEN ARCHITEKTURY V LIDICÍCH
Text a foto: www.lidice-memorial.cz, L. Hédlová

V prvním říjnovém sobotním dopoledni se před lidickým obecním úřadem sešlo zhruba
padesát lidí, kteří si přišli poslechnout výklad o poválečném architektonickém vývoji
Lidic.
Kurátorka Lidické sbírky Luba Hédlová pohovořila nejprve o jedné z nejvýznačnějších
osobností pro poválečné Lidice, siru Barnettu Strossovi. Bez něj by se tento výklad
snad ani nemohl obejít.
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Dále rozebrala několi vybraných soutěžních návrhů na výstavbu nových Lidic, které
pocházejí z první veřejné architektonické soutěže pořádané československým státem
v poválečné době.
Bylo zajímavé sledovat,
jakým způsobem se různí
architekti zhostili soutěžního
zadání na urbanistické
uspořádání obce a hlavně
jejího zapojení do širšího
okolí. Pak už se pozornost
soustředila na ztvárnění
vítězných návrhů od
architektonického týmů
Marek-Jirsák-PodzemnýHilský-Tenzer.
Procházka pokračovala
zástavbou nové obce k vyhlídce na pietní území, kde byla vyzdvižena idea
„architektury prázdna“, tedy účinku ponechání volného, nezastavěného prostoru.
Návštěvníci si také mohli společně „přečíst“, jakým způsobem k nám promlouvá
architektura lidického památníku.
Největším lákadlem byla asi návštěva rodinného domku č.p. 116, který Památník
Lidice zakoupil v předminulém roce a který je před dokončením rekonstrukce. Zde se
bude v březnu 2017 otevírat expozice o výstavbě nových Lidic a jejich bytové kultuře.
Návštěvníci tedy mohli nahlédnout již nyní do připravovaných interiérů, kde je
instalován
původní nábytek
a chystá se nová
expozice.
Během
procházky
probíhaly rovněž
zajímavé debaty
týkající se života
v poválečných
Lidicích a
provozu
dnešního
památníku.
V návaznosti na
pozitivní reakci
účastníků se
přípravný tým rozhodl, že příští rok se do Dne architektury opět zapojí, vždyť
v Lidicích je mnoho dalších zajímavých témat týkajících se architektury. Dalším
inspirativním námětem je uspořádat komentovanou procházku po sochařských dílech,
která se nacházejí jak na území obce, tak v prostoru NKP. Pokud bude přát počasí,
uspořádáme tuto prohlídku ještě v podzimních dnech. Sledujte webové stránky
Památníku Lidice pro další podrobnosti.
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V „EKOŠKOLCE“ ZAČAL DRUHÝ ŠKOLNÍ ROK – ZPRÁVY
Z EKOTÝMU MŠ LIDICE
Text a foto: Jiří Černý (za Ekotým MŠ Lidice, s využitím zdroje www.ms-lidice.cz)

V polovině října proběhla v Mateřské škole Lidice již třetí schůzka ekotýmu, na níž jsme
otevřeli nové téma a tím i formálně zahájili druhý školní rok ekoškolky.
Pro nezasvěcené čtenáře Lidického zpravodaje z řad široké veřejnosti nejspíš nezní výše
uvedené oznámení nikterak zajímavě (těžko si lze za ním něco představit), a tak se to pokusím
objasnit pěkně popořádku a vtáhnout všechny do děje. Protože ono to zajímavé je a není
vyloučeno (lépe řečeno my v to dokonce věříme!), že by to mohlo začít bavit i vás! 
V loňském školním roce se MŠ Lidice zapojila do mezinárodního programu Ekoškola pro
mateřské školy neboli Ekoškolky. Cíle programu jsou zaměřeny na probuzení zájmu dětí o
životní prostředí – aby se děti staly vnímavé k přírodě, ke svému okolí a v neposlední řadě
nalezly a osvojily si způsoby, jak je možné se chovat k životnímu prostředí šetrněji a ovlivnit
jej. Program poskytuje propracovanou metodiku (tzv. metodika 7 kroků), která se opírá o
aktivní spolupráci dětí i dospělých. Vede děti k tomu, aby se naučily (nejen) o problematice
životního prostředí diskutovat a samy přicházely s nápady řešení a nejrůznějších vylepšení a
realizovaly je. Důležitým aspektem je právě i propojení s rodiči, dalšími dospěláky a životem
v obci. Program definuje i témata, kterým je možné a vhodné se věnovat. Pokud se školce
podaří úspěšně se poprat s dvěma vybranými tématy, může získat certifikát „Ekoškolka“.
Vlastní obsah (jak dané téma školka pojme) je už jen a jen na kreativitě účastníků. A právě
v koordinaci a s konkrétním směrováním aktivit v dané školce pomáhá ekotým. Ten je složen
ze zástupců dětí, rodičů i zaměstnanců školky a na společných schůzkách se domlouvá, čemu
a jakou formou se věnovat, jaké aktivity zařadit do programu atd. – zkrátka jaké konkrétní
kroky podnikat a jak na to. Schůzka ekotýmu také často slouží jako sonda (anketa) do
povědomí různých lidí – dospělých i dětí k danému tématu. Na schůzce ekotýmu tak lze
prodiskutovat různé přístupy a názory, což pak pomáhá při volbě dalšího postupu.
Tolik k přiblížení pojmů ekoškolka a ekotým. Možná ten popis na vás působí opět jako nudná
teorie (ale pro pochopení souvislostí je prostě potřeba se jí prokousat). Ano, je to takový
zdánlivě složitý aparát na vlastně úplně jednoduché věci, které by měly být součástí přirozené
podstaty člověka. A v tom je právě to kouzlo. Jak to tak v životě chodí, ty nejobyčejnější věci
bývají ty nejvzácnější. Teprve důsledným a systematickým přístupem se jednotlivé střípky
spojí a je z nich něco, na čem je možné stavět. A přesně k tomu ten program slouží.
Naštěstí naplnění myšlenek ekoškolky není v Lidicích tak obtížné, jak by se mohlo zdát
z pouhé teorie. Navíc je velmi zábavné a již nyní lze říci, že přináší svoje ovoce. Jak to tedy
probíhá v praxi?
Předně je velkou výhodou, že celý kolektiv zaměstnanců školky principy ekoškolky vyznává
tak nějak automaticky a téma životního prostředí a zdravého životního stylu je tam všem
velmi blízké bez ohledu na nějaký oficiální program. (Stačí se podívat na nově upravenou
školní zahradu, prohlédnout si webové stránky školy a přečíst si pár článků o aktivitách dětí
ve školce nebo zavětřit pod okny kuchyně.) To je sám o sobě základ úspěchu – vše jde
výrazně lépe, když se klíčové osoby celého projektu nemusí do ničeho nutit a naopak celá ta
snaha a iniciativa vychází přímo z nich. Pak vlastní program ekoškolky slouží pouze jako
takový rámcový pomocník, jak danou problematiku pojmout, aby se dosáhlo měřitelných
výsledků.
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Na prvním setkání ekotýmu v lednu tohoto roku jsme si společně zvolili dvě témata, která se
jevila jako nejzajímavější i pro život nejpraktičtější a měla se stát předmětem dalšího
zkoumání a zájmu. Prvnímu z nich s názvem „Prostředí školky“ se děti začaly věnovat hned
od února. Od té doby mají děti pro „ekoškolku“ vyhrazené místo ve svém
týdenním programu. Děti začal pravidelně navštěvovat tajemný a hodný skřítek Medůvek –
zanechává jim za oknem dopisy, na něž se děti vždy velmi těší. Dopisy zpravidla obsahují
nejednu otázku k zamyšlení s žádostí o brzkou odpověď. To se ví, že se Medůvek odpovědi

od dětí vždycky dočká. V rámci tématu „Prostředí školky“ se děti rozhlížely po své školce a
jejím okolí a všímaly si, co se jim na prostředí školky líbí a jaká jsou slabá místa, která by
rády vylepšily. I to totiž Medůvka zajímalo. A tak došlo na zhodnocení a vylepšení výzdoby
školky. Jako důležitý prvek se při tom ukázaly pokojové rostliny – děti donesly do školky
z domova nové přírůstky, takže se rozšířil počet rostlin ve školce i jejich rozmanitost. Děti si
je označily cedulkou s názvem rostliny i jménem toho, kdo o květinu bude pečovat. Dbají na
pravidelnou zálivku.
S příchodem jara se pak pozornost přesunula na školní zahradu, která tou dobou voněla
novotou a čekala na zasetí prvních semínek či sazenic zahradních rostlin a plodin, zejména
zeleniny. Netrvalo dlouho a záhony byly osety. Děti následně průběžně pilně zahradničily –
však se také postupně dočkaly i pěkné úrody, kterou pak s chutí zbaštily. Ona totiž zeleninka
z vlastní zahrádky úplně jinak chutná.
Každý strom na školní zahradě má svého dětského patrona. Ten se o strom nejen stará, ale ví
o něm i spoustu zajímavostí. Všechny děti se pak učí stromy pojmenovávat a poznávat jejich
listy a charakteristické znaky. K výuce slouží mimo jiné i vkusná „učebna“ umístěná přímo na
zahradě.
Vše podstatné samozřejmě děti průběžně sdělují i Medůvkovi, kterého dění ve školce stále
zajímá. Nakonec dopisy Medůvkovi děti posílaly i po sýkorce Modřince, která se usadila v
budce na zahradě a seděla na vajíčkách. Ostatně nebyla jediným zvířecím obyvatelem
zahrady, králík již pravidelně každé léto obývá kotec opodál.
Vše je pečlivě zdokumentováno, nafoceno, zaznamenáno do kroniky. Kdykoliv si mohou děti
zalistovat a připomenout si, co dělaly a jak to probíhalo.
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Nakonec dochází i na vyhodnocení – ne vše se podařilo (např. popisné cedulky padají nebo se
smývají), ale byl tu tak identifikován prostor k dalšímu zlepšení, nějaké řešení se vždycky
vymyslelo a nápravy bylo dosaženo.
Je až neuvěřitelné, kolik toho děti (mimo svůj další program) za půl roku stihly. Nová zahrada
se osvědčila, k tématu „Prostředí školky“ se náramně hodila a děti si ji užily nejen k hraní.
Téma „prostředí školky“ splnily na jedničku – podařilo se jim prostředí školky vylepšit a
zároveň obohatit i sebe o nové poznatky a dovednosti a zábavnou formou se něco naučit. Je
toho hodně, co by stálo za sdělení, takže čtenáře mohu odkázat na webové stránky MŠ Lidice
(www.ms-lidice.cz), kde v sekci „Ekoškolka“ najdou řadu fotek hovořící za vše.
Léto je pryč a nadešel čas se začít věnovat druhému zvolenému tématu a tím je „Jídlo“. Děti
se budou zajímat o to, co jí – o svůj jídelníček ve školce i doma. Možná se naučí některé
pokrmy i připravovat. Budou si povídat o původu potravin a měly by se naučit rozlišovat mezi
přírodní (a přirozenou) potravinou a potravinovým výrobkem. Jelikož je paní kuchařka
mistryní přípravy chutných a zdravých pokrmů, dojde i na nějaké ty recepty (Generál Gastro
je jistě uvítá). Zkrátka je na co se těšit. A jak to celé bude probíhat, s tím bych vás velmi rád
seznámil někdy příště. Tentokrát to už bude bez těžkopádných úvodů, takže o to více bude
toho zábavného a zajímavého čtení.

A jak řečeno na začátku článku - věříme, že vás naše-vaše ekoškolka osloví, zaujme, pobaví a
třeba i inspiruje k tomu, jak vlastními skutky přispět k naplnění cílů programu nebo realizovat
jeho myšlenky i u sebe doma či ve svém okolí. Neb školka je součástí právě vašeho okolí a vy
jste součástí toho jejího. Tak o sebe vzájemně pečujme - třeba se nám podaří naše světy
propojit a budeme se všichni cítit skvěle 
VÝZVA aneb Gastrova poznámka pod čarou:
Jirka mne přivedl na nápad a tímto vyhlašuji rok 2017 rokem zdravé a chutné kuchyně. 
Pokud vlastníte nějaký zajímavý zdravý a chutný receptík (ano, klidně i ze školky), který by si
zasloužil být vařen ve všech domácnostech, šup sem s ním, já ho vyzkouším a zveřejním
v nějakém z příštích vydání našeho zpravodaje, ať se všichni můžeme cítit skvěle a zdravě!
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Memento Lidice a Concordia Pax
si Vás dovolují pozvat
na 8. setkání z cyklu

*LIDICKÝ SENIOR 2016*
v domě Oáza v Lidicích, J. Stříbrného 162
ve čtvrtek 24. listopadu 2016 od 15 hodin
HOSTEM BUDE

Slávka Kopecká
lidická spisovatelka, nakladatelka, moderátorka
a zejména milá sousedka
Povídat si budeme o knížkách, rozhlasu, sportování, babičkovských
povinnostech a radostech, o vzpomínkách z Buštěhradu i o životě
v Lidicích.
Jelikož jde o velice činorodou ženu, která má dar slova, tak rozhodně
bude mít o čem vyprávět. Ráda zodpoví i Vaše dotazy.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Občerstvení

Vstup volný

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

V říjnovém zpravodaji mě velice zaujal a zároveň potěšil úvodník naší zpravodajky LZ
Míši Klapalové. Neb i já téměř každý měsíc před dvacátým dnem měsíce (tj. před
uzávěrkou čísla) zažívám krušnější chvilky a přemýšlím, jak začít a o čem přesně psát
 Jsem ráda, že tento měsíc tomu tak není. Tentokrát vím bez zaváhání, čím chci
začít…
Chci Vám všem moc a moc poděkovat, že nejste lhostejní k ostatním lidem, že si
vážíte věcí, které máte a jen tak je nevyhazujete do popelnic! Velice mě překvapilo a
zároveň potěšilo, že se ve sbírce pro Diakonii Broumov sešlo tolik darů. Tolik pytlů
s ošacením, hračkami, nádobím a podobnými užitečnými věcmi jistě udělá potřebným
radost. I pánové z Diakonie se při odvozu divili, kolik toho letos je. Přitom často šlo i
o zánovní a velice kvalitní věci.
Proto mi dovolte ještě jednou za sebe a snad i za organizátory sbírky všem dárcům
mnohokrát poděkovat.
V listopadu se toho bude dít v Mementu Lidice opravdu hodně! Budou pravidelná
setkávání v Klubu Oáza, cvičení jógy, svatomartinská mše, dvě výstavy a v neposlední
řadě Lidický senior 2016. Ale pěkně popořádku.
Jsem ráda, že se nám podařilo do Oázy po delší přestávce navrátit cvičení. Každé
pondělí od 19:00 se v Oáze koná Jóga pro dospělé. Navzdory tomu, že nemáme
pravou tělocvičnu s profesionálním zázemím a cvičíme v sále Oázy, tak jde o příjemné
„pocvičeníčko-relaxíčko“. Dosavadní ohlasy cvičenců všech generací jsou příznivé a
to nás těší. Cvičení je určeno všem, zapojit se může opravdu každý – srdečně zveme.
Dále se v neděli 13. Listopadu od 15:00 v Oáze koná tradiční Svatomartinská poutní
mše. Po skončení bohoslužeb jsou všichni zváni k posezení u kávy a čaje.
O státním svátku 17. Listopadu – Dnu boje za svobodu a demokracii – se budou do
Oázy stěhovat kočárky a hračky. Nebojte se, nejedná se o změnu osazenstva nebo
zaměření Oázy. To se jenom paní Pernerová/Hanzlíková z Lidic rozhodla zareagovat
na četné výzvy sousedů a známých a ráda veřejnosti představí svou soukromou sbírku
nádherných retro kočárků a hraček z minulého století. Výstava Retro kočárků a
hraček z minulého století bude probíhat od 18. do 20. 11. 2016.
Poslední čtvrtek v měsíci bude opět patřit měsíčnímu cyklu „Lidický senior 2016“.
Hostem tentokrát bude další naše milá sousedka, tentokrát z Oradourské ulice – Slávka
Kopecká. Kdo by tuto vždycky pozitivně naladěnou lidickou novinářku, spisovatelku,
nakladatelku, cyklistku, „seniorku“ (jak teď o sobě se smíchem říkává) a v neposlední
řadě šťastnou babičku neznal? Přijďte si s ní posedět, popít kafíčko a popovídat si o
všem, co Vás zajímá… Slávka je rozenou vypravěčkou (což dokazuje ve svých
knížkách i pravidelně v rozhlase), takže řeč stát rozhodně nebude. Setkání se uskuteční
24. 11. 2016 tradičně od 15 hodin.
A na Lidického seniora plynule naváže tradiční Předvánoční výstava. Uteklo to jako
voda a opět se nám pomalými, ale jistými krůčky blíží čas vánoční. Při vzpomínce na
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ten loňský mě zahřálo u srdíčka a pevně věřím, že ten letošní bude stejně krásný. Ba
ještě krásnější a hlavně pohodovější  A to samé přeji i Vám, proto se nezapomeňte
přijít předvánočně naladit, inspirovat se k domácí výzdobě, potěšit své oči, povzbudit
svou přítomností a zájmem o práci a výrobky našich seniorů i ostatních vystavovatelů.
Prostě se přijďte na výstavu podívat! Pečlivě se na ni i za přispění Mikroregionu údolí
Lidického potoka připravujeme v kroužku Klub v Oáze. Výstava bude letos oproti
minulým ročníkům prodloužena až do neděle. To znamená, že 25. – 27. 11. 2016 se
budeme těšit s Vámi se všemi na viděnou na výstavě!
Takže Vám všem přeji příjemné podzimní dny i začátek adventu a pevně věřím, že se
s řadou z Vás setkám při nějaké akci v Mementu Lidice, o.p.s – v domě „nejen pro
seniory“ v naší obci Lidice.
Program na listopad 2016:
Každé pondělí od 19:00 do 20:00 Jóga pro dospělé.

Vstup 70 Kč/hod, nebo 600 Kč/10 lekcí

Každé úterý od 13:00 do 16:00 hodin - Klub Oáza. Tento měsíc se budeme věnovat především věcem
týkajícím se času adventu a Vánoc a přípravě na vánoční výstavu.
1. 11. 2016 – papírové tašky, lodičkové svíčky
8. 11. 2016 – ozdobičky na adventní věnce, zápichy ze šnečích ulit
15. 11. 2016 – zvonečky z květináčů
22. 11. 2016 – adventní věnce
Vstup 10 Kč za kávu, čaj
(+ cena materiálu, pokud si svůj výrobek chcete odnést domů a nenechat ho v Oáze na předvánoční výstavu).

V neděli 13. 11. 2015 od 15:00 Svatomartinská poutní mše Po skončení bohoslužby posezení u kávy
a čaje.
Vstup volný

V pátek 18. 11. 2016 13:00 - 17:00 hodin, v sobotu 19. 11. 10:00 – 17:00 hodin a v neděli 20. 11.
taktéž od 10:00 – 17:00 hodin Výstava retro kočárků a hraček z minulého století.
Vstup dobrovolný
Poslední čtvrtek v měsíci, tj. 24. 11. 2016 od 15:00 hodin – 8. setkání z cyklu *Lidický senior 2016*
Posezení při kávě, čaji a něčem na zub se známou buštěhradskou rodačkou a dlouholetou
obyvatelkou Lidic, skvělou vypravěčkou paní Slávkou Kopeckou. Povídání o všem, co Vás zajímá.
Vstup volný
V pátek 25. 11. 2016 od 8:00 do 19:00 hodin, v sobotu 26. 11. 2015 od 10:00 do 18:00 hodin a
v neděli 27. 11. 2016 od 10:00 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
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Text: Marek Veselý, předseda volební komise

Jenom jeden rok jsme si odpočinuli od „nějakých“ voleb. V letošním roce nás 7. a 8.
října čekaly volby krajské. Podívejme se na to, jak probíhaly u nás v Lidicích. Ze 435
oprávněných voličů se před volební komisi, která pracovala ve složení: Věra
Šobíšková, Alena Jelínková, Václav Zelenka, Pavel Horešovský, Marek Veselý a
zapisovatelka Martina Toulcová, jich dostavilo 205, co představuje volební účast
zhruba 47%. Vzhledem k dvaceti kandidujícím stranám se hlasy dost „roztříštily“,
nicméně zde je prvních pět nejúspěšnějších:

1.
2.
3.
4.
5.

ANO 2011 … 27 %
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ … 17 %
ODS … 14 %
KSČM … 11 %
ČSSD … 8 %

Vesměs přicházeli (i odcházeli) voliči s dobrou náladou, někteří pospíchali, jiní se
s komisí dali do řeči, rádi jsme přivítali i nové lidické občany z novostaveb v ulici
Starosty Hejmy, s přenosnou urnou jsme navštívili ty z vás, kteří jste se ze zdravotních
důvodů nemohli účastnit přímo ve volební místnosti. Čas vyměřený volbám nám tak
příjemně utekl. Žádné problémy se sčítáním hlasů nenastaly a předání výsledků
v Kladně také proběhlo v pořádku. Co lepšího si přát, že? Snad jenom to, abychom se
zase při příštích volbách ve zdraví zase společně potkali. Na shledanou!

SVATEBNÍ SALON MARCIPÁN NABÍZÍ DOKONALÉ
VÁNOCE ANEB PŘIPRAVTE SE I VY
Svatební salon Marcipán přijímá objednávky na domácí vánoční cukroví –
Kč 400,00/kg (13 druhů), také na adventní věnce či svícny – cena dle domluvy.
Tel: 775 300 833
Email: hanka@ salonmarcipan.cz
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LIDICKÉ ZIMNÍ VEČERY program 2016/2017
8. 11. 2016 od 18°° hod.
Křeslo pro Aňu Geislerovou
NOVINKA!!!
večerem provází Jiří Vaníček, klavír Marcel Javorček
14. 11. 2016 od 18°° hod.
Křeslo pro Františka Švihlíka a Zdeňka Junáka
aneb vzpomínky na natáčení Četnických humoresek
zpěv: Zdeněk Junák
15. 11. 2016 od 18°° hod.
Křeslo pro Mariana Rodena
večerem provází ředitel PL, klavír Martin Fila

NOVINKA!!!

22. 11. 2016 od 18°° hod.
Koncert Maurice Ensemble
účinkují: Michaela Kapustová - mezzosoprán, Soňa Vimrová - kytara, Bledar Zajmi violoncello
28. 11. 2016 od 18°° hod.
Křeslo pro Maroše Kramára
VYPRODÁNO!!!
večerem provází Jiří Vaníček, klavír Marcel Javorček
29. 11. 2016 od 18°° hod.
Křeslo pro Libora Peška
večerem provází Jiří Vaníček, klavír Marcel Javorček
1. 12. 2016 od 18°° hod.
Křeslo pro Štefana Margitu
VYPRODÁNO!!!
večerem provází Jiří Vaníček, zpěv Štefan Margita, klavírní doprovod vlastní
8. 12. 2016 od 18°° hod.
Křeslo pro Ladislava Freje
večerem provází Jiří Vaníček, klavír Martin Fila
15. 12. 2016 od 18°° hod.
Vánoční galakoncert k 40. výročí pěveckého sboru Kvítek
účinkují: Pavlína Senić - soprán, Veronika Šénová - housle, Marcel Javorček varhany, Martin Fila - klavír, Karel Vencour - trubka, pěvecký sbor Kvítek z Loun
11. 1. 2017 od 18°° hod.
Křeslo pro Vladimíra Kratinu
večerem provází Jiří Vaníček, klavír Marcel Javorček
16. 3. 2017 od 18°° hod.
Dámská šatna
autor a režie: Arnošt Goldflam
účinkuje: Divadlo na vísce Hořovice
29. 3. 2017 od 18°° hod.
Kouzelný svět operety
účinkují: Pražští koncertní sólisté
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Text: Irena Přibylová a Petra Radová

Vážení a milí,
přijměte pozvání na některou z listopadových akcí, které jsme pro vás a vaše děti připravili.
V první polovině měsíce se mohou děti těšit na oblíbené promítání pohádek a hned
následující den zveme dospělé na Posvícenskou zábavu. Na konci měsíce se začneme chystat
na vánoční svátky a budeme tvořit adventní věnce a další vánoční a zimní dekorace. Tato
akce je určena větším dětem a dospělým.
Nezapomeňte se na uvedené akce včas přihlásit, kapacita je omezena!
Více informací a přihlašovací formuláře najdete na www.mclidicky.cz.

Program MC Lidičky na LISTOPAD 2016
11. 11. 2016 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.
12. 11. 2016 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 31. 10. 2016 v kanceláři OÚ Lidice.
26. 11. 2016 od 13:00 hod. – Výtvarná dílna pro děti i dospělé – výroba adventních věnců
a dekorací. 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).
V případě vašeho zájmu je nutná rezervace nejpozději do 20. 11. 2016 a to
prostřednictvím on-line registračního formuláře, který je k dispozici na
www.mclidicky.cz.

Posvícenská zábava
Obecní zastupitelstvo obce Lidice a Mateřské centrum Lidičky, z. s. zve všechny spoluobčany
12. listopadu 2016 od 19:00 hod. do restaurace Galerie Lidice na Posvícenskou zábavu.
K tanci a poslechu hraje Duo s. r. o. a pro pobavení připravujeme bohatou tombolu. Vstupné
činí 60Kč. Předprodej vstupenek bude zahájen 31. 10. 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!
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VÝTVARNÉ DÍLNY V LIDICKÉ GALERII
Text a foto: www.lidice-memorial.cz

Vaření marmelády s Hankou – jablečná v karamelu s rozinkami
Dílna je určená pro dospělé i rodiče s dětmi.
Děti se podívají na pohádku o marmeládě a vytvoří originální etikety pro marmelády.
Dospělí budou vařit podzimní marmeládu a to „Jablečnou v karamelu s rozinkami“,
která se umístila v roce 2016 na 4. místě na světové soutěži v Anglii.
Dílnu pro Vás povede Hanka Chmelíková. Výherkyně 3. a 4. místa na mezinárodní
světové soutěži marmelád v roce 2016 v Anglii „The World´s Original Dalemain
Marmelade Awards“, další první místa v soutěžích konaných na různých místech
v Čechách a autorka knížky „Hančiny marmelády s vyprávěním“.
Kdy a kde: 12. 11. 2016 od 13 hodin do 15 hodin v Lidické galerii
Cena: 100,- Kč/dospělí (dítě 40,-Kč)
Vzhledem k omezenému počtu míst je rezervace nutná!
Pro přihlášení a více informací se obraťte na: brabnikova@lidice-memorial.cz, nebo na
tel. 778 735 785.
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Středisko Oáza Lidice
Josefa Stříbrného 162,
Lidice
Vás srdečně zve na
prodejní

PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVU
Kdy:

v pátek 25.11.2016 od 8 do 19 hodin
v sobotu 26.11.2016 od 10 do 18 hodin
v neděli 27.11.2016 od 10 do 15 hodin
Kde:

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. šperky, výrobky
z látky, vlny, korálků, kožené kabelky,
nádherné
ruční
výrobky
ze
dřeva, proutí a keramiky, kosmetika
značky Avon, medové perníčky,
výrobky (hlavně na mlsání) Fair
Trade a mnoho dalších krásných
drobností…
(a hlavně příjemná adventní atmosféra s kávičkou, popř. svařáčkem)

A opět k prohlédnutí nádherný háčkovaný Betlém !!!

ABSOLUTNOWEB
WEBDESIGN, DIGITÁLNÍ TISK, GRAFIKA + DTP A WEBHOSTING
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Mnoho krásných chvil v příjemné atmosféře Vánoc
a hodně pracovních i osobních úspěchů v novém roce přeje

Jezírková chemie
Pond chemistry
Bazénová chemie
Pool chemicals
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