Milí a milé,
vítám vás v červnovém měsíci – měsíci, který je pro naši obec vždy velmi významný,
protože právě v tomto měsíci se koná vzpomínka na vyhlazení obce Lidice. Památník
Lidice si i pro červnové dny připravil také spoustu souvisejících akcí, které budou
doprovázet toto již 74. výročí vyhlazení obce. Program jsme vám přinesli již
v květnovém čísle, tak jej v případě potřeby nalistujte a přijďte se podívat a
vzpomenout na všechny, kteří se do nových Lidic již nemohli vrátit.
Při své cestě na Pietní území se můžete poohlédnout po nově postavených hraničních
kamenech či se pokochat vzrostlou hrušní, která řádění nacistů přežila, a právě
nedávno byl další z jejích štěpů osazen v Liberci.
V květnu se v naší obci udála spousta věcí: vařily jsme dobroty v Oáze, napouštěl se
rybník, školka si vyjela do přírody a oslavila Svátek matek… Každý si může vybrat
k počtení to své a já ke čtení přeji slunečné dny plné pohody!
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka

JUBILANTI V MĚSÍCI ČERVNU
HUML Ladislav
STAREC Jaroslav

17.6.
28.6.

86 let
70 let

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí
a spokojenosti. 
PODĚKOVÁNÍ ZASLANÁ DO REDAKCE LIDICKÉHO ZPRAVODAJE
 Děkuji Obecnímu úřadu Lidice za dárek k narozeninám a milou návštěvu paní
starostce Veronice Kellerové s příjemným popovídáním.
Jaroslava Mikolášková

 Děkuji paní starostce Veronice Kellerové za milou návštěvu a předání dárku od
Helena Zelenková

OÚ k mým narozeninám.

ZVEŘEJNĚNÍ OMLUVY – p. Horešovský
V dubnovém Zpravodaji byl uveřejněn můj článek, ve kterém jsem uvedl špatné údaje:
„Již v kladenské reálce byly vybrány dvě děti na tzv. převýchovu“
Správné údaje jsou: „Již v kladenské reálce byly vybrány tři děti na tzv. převýchovu“.
Byla mezi nimi i Dagmar Veselá (dítě třetí), která zahynula spolu s ležáckými dětmi
v Chelmnu.
Děkuji za pochopení – Pavel Horešovský
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INFO PRO OBČANY
Vážení občané,
Opět po pětiletém cyklu jsme nechali vyfotit naši obec z leteckého pohledu. Velmi
pěkné snímky jsou k prohlédnutí a možnému objednání na obecním úřadě a můžete si
zároveň porovnat současné změny v obci (nová výstavba v ulici Starosty Hejmy, park,
chodníky, víceúčelové hřiště apod.) s vzhledem před pěti lety.
Cena zalaminované fotografie formátu A3 je 242,- Kč.
Vaši zastupitelé

NÁVŠTĚVA GENERÁLNÍ ŘEDITELKY UNESCO
Text a foto: www.lidice-memorial.cz

Dne 15. května 2016 přivítali v Památníku Lidice vzácnou návštěvu, generální
ředitelku UNESCO, paní Irinu Bokovou.
Paní Boková se zastavila s doprovodem v Lidicích v rámci pracovní návštěvy České
republiky, při které se setká s ministry kultury, školství a s prezidentem Milošem
Zemanem. Do Lidic ji přivedl zájem o jejich válečný osud, ale i Mezinárodní dětská
výtvarná výstava Lidice, které UNESCO poskytuje dlouhá desetiletí záštitu a
doporučuje výtvarná témata. Po uvítání pracovníky Památníku Lidice si Irina Boková
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vyslechla stručný výklad o historii a současnosti Lidic, poklonila se památce
popravených mužů, položila květinu u sousoší lidických dětí a symbolicky zasadila
růžový keř do záhonu v Růžovém sadu.
Na závěr návštěvy, v doprovodu vedoucí galerie, si prohlédla právě připravovanou
výstavu 44. ročníku MDVV Lidice a zapsala se do knihy hostů. Při loučení zdůraznil
ředitel Památníku Lidice, že návštěva generální ředitelky UNESCO je velkou
odměnou a uznáním pro všechny soutěžící, pedagogy, organizátory a porotce
Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice a impulsem pro další ročníky této
jedinečné mezinárodní výtvarné soutěže.

KDYŽ SE SEJDE 3x14

Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

Dnes, v sobotu 14. května proběhlo pietní shromáždění u Památné Lidické hrušně. Na
úvod zapěly Pěnice z Hostivic – ženský pěvecký sbor pod vedením sbormistryně Hany
Krejčové, moravskou lidovou „Teče voda teče“. Pan Motl, který shromáždění poctil
svou přítomností, vyprávěl velmi poutavě, jak to bylo doopravdy s plány na vyhlazení
různých etnik v Evropě. Samozřejmě, že to byl výsledek konečného řešení obsazení
Evropy německým etnikem. Podle výrazu v tvářích shromážděných, bylo vidět, že to
bylo pro všechny dost šokující
téma.
Shromáždění zakončily
„Čechy krásné…“ a všichni
odešli do Oázy.
V domě pro seniory Oáza
pokračovalo sobotní odpoledne
dalším vystoupením sboru
z Hostivic a po něm a po
podkování umělcům, kteří byli
přítomni, byli seznámeni
všichni s přírůstky vystavované
hrušňové sbírky.
Od loňska přibyly celkem tři
exponáty. Opět se nám ohlásila
se svým olejem akademická malířka Alena Antonová, žákyně Emila Filly. Dále přispěl
do sbírky svým grafickým listem – aquatintou akademický malíř a kadaňský galerista
v jedné osobě Herbert Kisza. Poděkování bylo předneseno rovněž panu Steve Shaw
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z britského Stoke on Trent, jehož aquarel
nazvaný „Pro Lidice“ je sestaven z atributů
provázejících přeživší hrušeň.
Ke slavnostnímu průběhu přispěli mimo
umělců i vzácní hosté. Paní Miloslava
Kalibová a syn lidického letce Josefa
Stříbrného pan Pavel Stříbrný se svými dětmi a
vnoučaty. Není třeba obšírně psát, jak dobře si
všichni navzájem popovídali.
Apropó to 3x14 znamená, že výstava sbírky už
je po čtrnácté a rovněž, že máme už vysazeno
14 dceřiných hrušní. No a dnes je 14. května.

Památník Lidice zve na Výtvarné dílny aneb
Neseďte o letních prázdninách doma, bavte se v Lidické galerii!
Památník Lidice srdečně zve děti ve věku od 7 do 15 let na týdenní letní výtvarné
dílny v Lidické galerii, její zahradě a okolí.
Letní dílny jsou zaměřené na
výtvarné tvoření, hry i výlety do
okolí. Součástí programu bude
sochařská dílna a podle počasí i
výlet do minizoo! Čekají nás
netradiční i tradiční výtvarné
aktivity a spoustu zábavy s
kamarády, kteří stejně jako ty rádi
tvoří, hrají si a chtějí zažít spoustu
letní zábavy.
Kdy: od 25. 7. do 29. 7. 2016 vždy
od 8:00 do 16:00 hodin Kde: v
Lidické galerii Cena: 2000,- Kč/osobu (zahrnuje materiály, každodenní teplý oběd,
svačiny, malé odměny, účastnické listy a
program)
Přihlášky: zasílejte nejpozději do 10. 7. 2016 na
brabnikova@lidice-memorial.cz, v případě
dotazů kontaktujte Mgr. Michaelu Brábníkovou
na tel. 778 735 785.
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Text: Irena Přibylová a Petra Radová

Vážení a milí,
na měsíc červen jsme pro Vás připravili hned několik akcí, které si prostě nesmíte nechat ujít!
První velkou akcí tohoto měsíce bude již tradiční Den dětí pro malé i velké na fotbalovém
hřišti v Lidicích. Náš program pak bude pokračovat přípravou našich nejmenších a jejich
rodičů na školkový režim. V rámci programu Příprava na školku můžete tedy využít poslední
možnost přijít na návštěvu do školky a zároveň pobesedovat s paní ředitelkou o všem
důležitém.
Druhou a zároveň poslední velkou akcí v tomto školním roce, na kterou se můžete těšit,
bude Hledání pokladu – Kouzelný slunovrat aneb Cesta za pokladem svatého Jana, na které
určitě potkáte spoustu zajímavých, možná někdy i strašidelných pohádkových postav. Více
informací a přihlašovací formuláře najdete na www.mclidicky.cz.
Přejeme všem krásné léto plné sluníčka a prázdninové pohody!

Program MC Lidičky na ČERVEN 2016
2. 6. 2016

od 08:00 – 10:00 a 16:00 – 18:00 hod. – Zápis dětí do dětské skupiny
Lidičkové. Máte-li zájem umístit od září 2016 své dítě do naší dětské skupiny,
pak nezapomeňte přijít k zápisu. Více informací najdete na www.mclidicky.cz
v sekci Dětská skupina.

5. 6. 2016

od 9:00 hod Den dětí. Ve spolupráci s Obecním zastupitelstvem obce Lidice a
TJ Sokolem Lidice opět pořádáme akci ke dni dětí. Naše centrum bude
připravovat zábavné disciplíny pro malé děti a těšit se můžete i na stánek
s domácími dobrotami. Pokud byste se rádi výrobou něčeho dobrého zapojili
a podpořili tak činnost Lidiček, zavolejte (605 806 074) nebo nám napište
(info@seznam.cz)

6. 6. 2016

od 09:30 hod. – Poslední návštěva MŠ v rámci programu „Příprava na
školku“. Sraz účastníků programu je v 09:30 hod. v MŠ.

6. 6. 2016

od 10:00 hod. – Beseda s ředitelkou MŠ v Lidicích v rámci programu
„Příprava na školku“. Přijďte do MŠ na neformální posezení s ředitelkou Mgr.
Soňou Macháčkovou. Beseda je určena všem rodičům, jejichž děti v září 2016
nastupují do mateřské školy. Dozvíte se například, jaké jsou požadavky na dítě
při nástupu do MŠ, jaké jsou současné problémy adaptace dětí v MŠ, jak dítěti
při adaptaci ve školce pomoci a mnoho dalších užitečných rad. Bude Vám
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představena i činnost MŠ a můžete se zeptat na vše, co Vás zajímá.
26. 6. 2016

od 16:30 hod. – Kouzelný slunovrat aneb Cesta za pokladem svatého Jana.
Přijďte nám i letos pomoci splnit náročné úkoly, sesbírat kouzelné byliny, najít
Svatojánský poklad a pomocí kouzelného zaříkávadla poklad otevřít. Nakonec
si opečeme buřtíky. Na akci se máte možnost přihlásit do 22.6.2016 pomocí
online registračního formuláře, který naleznete na www.mclidicky.cz

KUCHAŘSKÝ KURZ JSME SI UŽILY!
Text: Veronika Kellerová

Foto: Ivana Pokorná

Obnovené kuchařské kurzy v naší obci se setkaly
s velikým zájmem, a protože kapacita kuchyně
v Oáze Lidice velkému počtu zájemkyň nestačila,
musely jsme po dohodě s paní Vivien Klímovou
vypsat ještě jeden termín.
Na obou kuchařských lekcích se vařily skvělé
pokrmy francouzské kuchyně, doplněné výbornými
španělskými a chilskými víny, které nám dodal pan
Rostislav Vondruška. Atmosféra obou večerů byla
úžasná, jídlo všem moc chutnalo a myslím, že jsme
si pod vedením paní Klímové odnesly domů
spoustu zkušeností a znalostí.
Já sama jsem měla u manžela velký úspěch
s francouzským špenátovým koláčem zvaným
quish, který už jsem během 14 dnů dvakrát pekla.
A nyní už se všichni těšíme na další kurs, kdy
budeme připravovat ryze sezonní záležitost jarní kombinaci chřestu, lososa a sladké
tečky na závěr…
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NERVÁK UŽ MÁ NOVOU HRÁZ
Text: Michaela Klapalová

Foto: Zdeněk Krupička

Dlouho jsme měli rybník vypuštěný, což musím poznamenat, bylo pro nás
procházkáře poměrně zajímavé, protože jsme tam mohli sbírat mušle, fotit roztodivné
útvary bahna na dně připomínající Serengeti nebo se jen tak kochat podivnou
prázdnotou. Ale nastal den, kdy hráz byla hotová, a rybník se začal napouštět. Musím
poznamenat, že hráz je parádní a najít v rybníce opět vodu bylo ještě příjemnější.
Takže - až budete přemýšlet o procházce neváhejte a hurá k rybníku a na hráz!

TŘI HRANIČNÍ KAMENY Z ROKU 1945
Text a foto: www.lidice-memorial.cz, M. Červencl

Na pietním území byly opět vztyčeny hraniční kameny, které po válce vyznačovaly
hranice nového katastru Lidic.
Krátce po skončení druhé světové války
se rozhodl Spolek pro obnovu Lidic
vytyčit tzv. hraničními kameny nový
katastr obce Lidice. Nemáme
k dispozici záznam, kolik těchto
„patníků“ původně bylo a kde všude
byly umístěny.
Například dva se nachází u vjezdu do
Lidic směrem od Makotřas. Tři patníky
ležely dlouhé roky v blízkosti základů
původní lidické školy zasypané
zeminou a zarostlé trávou.
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Nyní se dočkaly svého původního účelu a byly vyzvednuty a symbolicky umístěny na
hranicích katastru bývalých Lidic v blízkosti hřbitova, na rozhraní mezi novými
Lidicemi a Růžovým sadem a u aleje Barneta Strosse před glorietem. Kolik původně
těchto patníků bylo vyrobeno se nepodařilo zjistit, ale jeden z „nalezených“ má
pořadové číslo 13. Zda bylo konečné, netušíme. Návštěvníci Lidic tak mají možnost si
prohlédnout tyto hraniční kameny, které jsou nedílnou součástí novodobé historie
Lidic. Na přiložených fotografiích je zachyceno umísťování tří hraničních kamenů
pracovníky firmy ROZA s.r.o. za technické pomoci Marka Kellera.

POZVÁNKA DO KLADENSKÉHO GYMNAZIA

VERNISÁŽ VÝSTAVY LIDICE V MINULOSTI V SENÁTU
Text a foto: www.lidice-memorial.cz, J. Chourová Plachá

Ve čtvrtek 5. května 2016 byla slavnostně zahájena výstava Lidice v minulosti
v prostorách Výstavní síně senátu Parlamentu České republiky.
Slavnostní vernisáži v Trčkovské galerii byly přítomné tři přeživší lidické děti Marie
Šupíková, Veronika Rýmonová a Pavel Horešovský. Úvodní slovo pronesli senátor Jiří
Dientsbier, ředitel Památníku Lidice Milouš Červencl a Jiří Uklein, vedoucí Kanceláře
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Senátu. Pořadatelé byli potěšeni, že mohli přivítat řadu dalších významných osobností,
mezi nimi například starostku obce Lidice, paní Veroniku Kellerovou, starostu obce
Miřetice pana Jaroslava Choura, bývalou ředitelku odboru muzeí a galerií Ministerstva
kultury paní Magdu Junkovou,
předsedu Kruhu česko-německého
porozumění pana Bohumila
Řeřichu nebo předsedu Rosa
klubu ČR pana Josefa Thomase.
Svým milým recitačním
vystoupením zpestřily program
vernisáže pravnučky lidických
pamětnic Viktorka Klímová a
Karolínka Čermáková. Přednesly
mimo jiné básničku o Růžovém
sadu v Lidicích, kterou samy složily.
Po úvodním uvítání se všichni přítomní hosté přesunuli do výstavní síně Senátu, kde
Marie Šupíková, Veronika Rýmonová a Jiří Dienstbier přestřihli prásku a oficiálně
otevřeli zcela ojedinělou výstavu.
Výstava Lidice v minulosti přibližuje v době 74. výročí vyhlazení obce Lidice život
jejích obyvatel před lidickou
tragédií. Artefakty ze starých
Lidic vykreslují dobu před
červnem 1942 a zároveň velmi
emotivně působí na návštěvníka.
Výstava se koná pod záštitou
senátora Jiřího Dienstbiera ve
spolupráci s Kanceláří Senátu.
V prostorách Výstavní síně
Senátu Parlamentu České
republiky bude bezplatně
přístupná až do 26. června 2016.

DEN PRO MAMINKU
Text a foto: www.ms-lidice.cz

Oslava pro naše maminky tentokrát vyšla na úterý
10.5. Opět to pro nás byla veliká akce a moc jsme se
na ni připravovali. Vyráběli jsme dárky, kreslili
obrazy a trénovali říkanky. Nejvíc jsme si nechali
záležet na pohoštění. Maminky musely uhádnout
svého chlapečka nebo holčičku podle stínu a
odpovědí na 3 otázky. Moc se to povedlo 
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FOTOGRAFICKÝ WORKSHOP V PAMÁTNÍKU LIDICE
Text: www.lidice-memorial.cz

Foto: Martin Homola

O víkendu 23.4.2016 se v Lidické galerii uskutečnil první fotografický workshop
s Martinem Homolou zaměřený na krajinnou fotografii.
Seminaristé se
nejprve
v zázemí
galerie
seznámili se
základními a
pokročilejšími
principy
fotografování
a poté již
otestovali svůj
fotoaparát i
umělecký cit
pro kompozici
a jedinečnost
místa přímo v plenéru. Tvorba byla volná s inspirativním zadáním fotografie
krajinného celku či detailu. Seminář probíhal v tvůrčí atmosféře a jedinečný výběr
fotografií, které seminaristé v rámci svého praktického cvičení vyfotografovali na
území Památníku Lidice a v jeho blízkém okolí, naleznete na webových stránkách
Památníku Lidice (zde přináším alespoň nás, účastníky – pozn. red.).

ŠKOLKA V PŘÍRODĚ
Text a foto: http://www.ms-lidice.cz/

Vzhledem k tomu, že se snažíme chovat co nejvíce
ekologicky, chtěli jsme dětem ukázat, že se lze přepravovat i
jinak než autem. Vyrazili jsme tedy na naší školku v přírodě
vlakem. V úterý jsme se sešli na nádraží, rychle se rozloučili
s rodiči a zahájili výpravu. Cesta byla fajn. Jeden přestup,
dvě hodiny užívání legrace ve vlaku a zvládli jsme i nějaké to
zpívání s kytarou. Po vystoupení z vlaku nás čekaly 3 km
cesty do našeho penzionu. I to jsme zvládli v pohodě. Tam
jsme se ubytovali a šli hned na oběd. Při cestě z jídelny na
okno klepala žabka a prosila o pomoc. Prý ji začaroval zlý
čaroděj a ona potřebuje své korále, šaty a závoj, aby se zase
mohla stát vílou Berounkou a chránit řeku. Ještě chtěla,
abychom našli 3 klíče, aby se dostala z věže.
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Tak to jsme nemohli odmítnout a hned po malém odpočinku jsme šli k řece hledat
rozsypané korále. Našli jsme je a stihli jsme je i navléknout.

Druhý den nám žabka napsala dopis, že bychom měli najít
závoj a že nás k němu dovedou modré pramínky. Ty jsme
opravdu našli a sledovali je a na konci bylo to, co jsme tak
hledali. Měli jsme čas ještě dojít k mostu přes Berounku. Házení kamínků je nejlepší
věc na světě  Odpoledne jsme měli hledat první klíč. Žabka psala, že máme jít
směrem do keltského opida a máme hledat zlaté kameny. I ty jsme našli a na nich byla
zpráva, kde klíč hledat. Byl ukryt na vysokém posedu. I přes všechny tyhle úkoly jsme
si stihli pohrát na hřišti a kluci házet kameny do vody.
Další den nám žabka v dopise psala, že máme jít hledat druhý klíč. Museli jsme
vyluštit hádanku starého vodníka a opět získat zprávu. Klíč byl v řece, ale zvládli jsme
ho vytáhnout. Po obědě jsme se museli
rozdělit. Malé děti šly hledat šaty a velké
se vypravily na hrad pro třetí klíč. Obě
skupiny těžký úkol splnily. Měli jsme tedy
už vše, co bylo třeba na záchranu žabky.
V pátek ráno jsme ještě museli namíchat
elixír podle receptu a vylít ho do
Berounky. To bylo to poslední, co jsme
pro záchranu víly museli udělat. Vílu jsme
vysvobodili a dostali jsme od ní odměnu.
Dopoledne jsme dokonce ještě zvládli
jízdu na koni, pak oběd a hurá na vlak
domů! Na nádraží čekali netrpěliví a
natěšení rodiče a my jsme byli šťastní, že
jsme si to takhle krásně užili a nic se nám
nestalo. Moc děkuji Blance, Barče, Lence,
Janě a Vendulce!
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GENERÁL GASTRO: ABLT SENDVIČ
Nedivte se, co je to za podivné pojmenování, není to zrovna duchaplné, ale pojmenování
vzniklo podle počátečních písmen anglických surovin, které se do sendviče dávají  No a
když do něj dáte každé z těchto písmenek, dostanete velmi velmi jedlý sendvič…
Potřebujeme:
bílý toastový chléb (nejlepší je ten větší americký, který chutná malinko nasládle)
rajčata (zralá akorát)
listy salátu – dle chuti
avokádo – lehce měkké na omak
anglická slanina
majonéza (nebo i pomazánkové máslo či lučina, pokud chcete zdravější verzi, ale v tomto
případě je pro mě dobrá majonéza prostě číslo jedna)
Slaninku si opečte buď na pánvičce nasucho nebo v troubě při 200 stupních skoro až
dokřupava. Pak je přendáme na ubrousek a necháme vsáknout omastek a vychladnout.
Zeleninu omyjeme, z rajčete vydloubneme stopku a nakrájíme ho na plátky cca centimetr, do
sendvičů nedoporučuji dávat konce rajčat, protože je to nepraktické - vyklouzávají ven 
raději je hned sním. Avokádo rozřízneme podél pecky, otočíme, vyloupneme ze slupky a
vydloubneme i pecku. Nakrájíme na plátky. Krajíce namažeme majonézou či lučinou a
vrstvíme Avocado, Bacon, Lettuce, Tomato – avokádo, slanina, salát, rajče. Přikryjeme
druhým plátkem chleba a můžeme podávat. Je to lahůdka a jen když tady o tom píši, tak už na
něj mám ohromnou chuť!

GENERÁL GASTRO: RYCHLOŠÁTEČKY POVIDLOVÉ
Ohlásila se vám nečekaná návštěva a vám se v lednici válí maximálně studený vzduch? 
Nevadí, v tomto případě je dobrá finta mít v mrazáku už vyválené připravené listové těsto,
z něj můžeme během chvíle vytvořit dobrůtku, kvůli které u vás ale budou návštěvy brzdit až
podezřele často… tak pozor na to! 
listové těsto (vyválené či klasické, které si vyválíme na plát)
povidla
vejce, rozklepnuté, prošlehnuté vidličkou
skořicový cukr
Listové těsto vyválíme nebo prostě jen rozvineme  na plech – je dobré pod něj dát pečící
papír, nebudete pak muset drhnout plech. Rozkrájíme nožem na čtverce o hraně cca 5-6 cm.
Doprostřed každého dáme bobánek povidel, tak aby jich bylo dost, ale cípy šly k sobě
přivinout. Okraje zmáčkneme vidličkou k sobě, ta nám navíc vytvoří rafinovaně ozdobné
okraje. Potřeme vejcem a posypeme skořicovým cukrem – já sypu vydatně, jelikož mám
skořici moc ráda a pak už šoupneme do trouby a pečeme při 180 stupních cca 10-20 minut,
záleží na tom, jaký máte typ trouby a jak moc rychle peče, takže doporučuji staré dobré
hlídání a okouknutí, jestli už povrch zezlátnul. A je to hotové – dobrou chuť!
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„VANČÁCI“ V LIDICÍCH
Text: Tomáš Skála

V Lidicích jsme velmi rádi, když k nám přijíždějí lidé z různých koutů republiky, aby se
poklonili památce lidických obětí a připomněli si tak smutnou část historie naší vlasti. Pokud
se jedná o skupinu mládeže, máme radost o to větší, neboť řečeno slovy klasika, mládež je
naší budoucností. Dále také přijíždějí lidé, jejichž spolupráce s naší obcí za mnoho let
přerostla v opravdové přátelství. Mezi takové přátele Lidic bezesporu patří manželé
Abrahámovi z Ivančic.
Ve čtvrtek 31. března jsem měl tu čest přivítat v Lidicích manžele Abrahámovi se skupinou
studentů a pedagogů ze Základní školy Vladimíra Menšíka z Ivančic. V muzeu byla skupina
rozdělena na dvě části a prošli si tak celou expozici. Poté následovala komentovaná prohlídka
pietního území a u hromadného hrobu lidických mužů byla položena kytice a zapáleny
svíčky. Dále se skupina přesunula k sousoší 82 lidických dětí, které jako Pomník dětským
obětem války vytvořila akad. sochařka Marie Uchytilová, o níž studentům vyprávěla její
dcera, paní Sylvie Klánová. Děti přinesli k pomníku plyšáky, dospělí zapálili svíčky a položili
další kytici. Po tomto smutném aktu se skupina přemístila do Galerie, kde následovala beseda
s přeživším lidickým dítětem, paní Marií Šupíkovou. Dojemné vyprávění všechny velmi
zaujalo a podle slov paní učitelky přivedlo k zamyšlení (viz v závěru citace některých
studentek). Paní Šupíková vyprávěla svým jedinečným a poutavým způsobem a děti jí poté
poděkovali osobně s kytičkou.
Na společném obědě proběhla slavnostní chvíle, kdy předsedkyně Společnosti Ludvíka
Svobody z Brna PhDr. Alena Šimková CSC předala Pamětní medaile L. Svobody lidickým
dětem paní Marii Šupíkové, pánům Pavlovi Horešovskému a Václavu Zelenkovi a dále paní
Sylvii Klánové. Medaili pro starostku obce Lidice jsem jako místostarosta převzal v
zastoupení.
Poté žákyně ze ZŠ Vladimíra Menšíka Lenka Rotterová zarecitovala krásnou báseň o
Ivančicích a předala nám krásné kresby Ivančic. Některé studentky ještě poprosily přeživší
lidické děti a paní Klánovou o podpis na památku na pohledy z Lidic.
Cesta do Ivančic je daleká a tak nadešel čas loučení. Studenti i pedagogové z Ivančic se s
námi rozloučili, poděkovali a slíbili, že v Lidicích rozhodně nebyli naposled. My si takové
skupiny velice vážíme a na setkání s Vančáky, jak si v Ivančicích říkají, se budeme těšit
někdy příště…

„Bylo to neskutečné, co všechno museli lidé prožít, uvědomila jsem si, že bych si měla
vážit všeho, co mám. Exkurze se mi moc líbila, i když byla smutná.“ Tereza Filipová
„ V Lidicích to bylo úžasné, strašně emotivní a smutné. … Nejvíce se mi líbil
vyprávěný příběh, to mě doslova dostalo. Muselo to být velmi těžké. V Lidicích jsem si
uvědomila, co všechno může člověk ztratit: rodinu, domov, zázemí a i svou mateřskou
řeč.“
Lucie Rogožanová
„Nejvíce se mi líbilo vyprávění paní, která všechno prožila, říkala své zážitky z té
doby, je to něco, co si neumím opravdu představit. Je to zážitek na celý život.“
Eva Šínová
„Když nám paní vyprávěla, co prožila, chtělo se mi brečet. Když mluvila o své
mamince, chtěla jsem běžet za tou svou a silně ji obejmout. Je neuvěřitelné, že tohle
někdo musel prožít.“
Sabina Nešpůrková
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ZPRÁVY Z MEMENTA LIDICE, O.P.S. - OÁZY
Text: Michaela Indráková

Vážení a milí čtenáři, na začátek zpráv z „Oázy“ se moc ráda vracím ještě o měsíc
nazpět, a to do posledního dubnového týdne.
Poslední čtvrtek v měsíci patří v Oáze již pravidelně setkání z cyklu Lidický senior. V
dubnu přijal naše pozvání ředitel Památníku Lidice – JUDr. Milouš Červencl. A
setkání to bylo velmi vydařené. Neslo se v přátelské, pohodové a příjemně sousedské
(neb PL pro nás bezpochyby sousedem je) atmosféře. Pan ředitel potvrdil pověst
dobrého vypravěče, který všechny přítomné zaujal nejen zajímavými příběhy, ale i
svou bezprostředností, otevřeností, upřímností a ochotou vyjádřit se ke všem
diskutovaným tématům. JUDr. Červencl do své funkce v Památníku Lidice nastoupil
před 11 lety, 9.5. 2005. Za tu již
poměrně dlouhou dobu jsme si
my lidičtí mohli docela dobře
udělat obrázek o jeho práci v
PL. Nicméně setkání v Oáze
bylo příležitostí, jak pana
ředitele poznat i z jiné stránky.
Pan ředitel se ve svém
vyprávění vrátil do dětství a
postupně nás provedl mnoha
milníky svého života. Dozvěděli
jsme se, jak se od práce v
severočeských dolech po
sametové revoluci postupně
vypracoval až k prestižním funkcím ve významných československých podnicích, kde
získal potřebný nadhled nejen nad ekonomikou, hospodářstvím, průmyslem a
politikou, ale právě i kulturou. Podělil se s námi o pikantní historku, jak shodou
osudových náhod nechtěně figuroval u rozpadu Československa. Jelikož se z titulu
svých funkcí během života setkával s řadou významných i vlivných osobností, pobavil
nás i popisem několika humorných situací, které s nimi zažil.
Nemalá část besedy byla
pochopitelně věnována období
jeho ředitelování v PL. JUDr.
Červencl připomněl a vyzdvihl
nelehkou práci Ing. Marie
Tělupilové, které se v roli
ředitelky podařilo během krátké
doby z Památníku Lidice
vybudovat moderní a dobře
fungující instituci. A bylo radostí i
ctí na tuto práci navázat.
Zavzpomínali jsme společně i na
Přemysla Veverku, který s panem
ředitelem jakožto spisovatel
spolupracoval a tohoto našeho setkání v Oáze se bohužel nedožil.
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Posluchači besedy se trochu blíže seznámili s fungováním PL a nahlédli pod pokličku
provozu PL – všem se tak potvrdilo, že za vším, co PL organizuje a dělá, je velká
spousta práce, kterou musí zaměstnanci často v ne úplně jednoduchých podmínkách
odvést. Sám pan ředitel to zhodnotil slovy: „Nejsložitější ředitelský život na mě čekal
v Lidicích. Stokrát jsem litoval, stokrát jsem nespal, ale byla to ta nejhezčí práce,
kterou jsem dělal“.
Dovoluji si tvrdit, že se
podařilo naplnit hlavní cíl
besedy - měli jsme možnost
pana doktora Červencla poznat
jako člověka, který něco
dokázal a má ostatním co říci,
ale zároveň neztrácí smysl pro
realitu, humor a lidské
porozumění. Na přítomné tak
udělal dojem nejen jako
profesionál, ale i jako člověk.
Jelikož se blížil den narozenin
pana ředitele, tak se
závěrečným potleskem všichni
vyjádřili srdečné přání všeho nejlepšího a hodně dalších úspěchů v osobním i
profesním životě.
Setkání přineslo mnoho obohacujících myšlenek a vyvolalo v nás příjemné pocity prožili jsme společně krásné odpoledne. A o to jde v cyklu Lidický senior především.
V červnu je v Lidicích každým rokem nabitý program. Probíhá zde řada akcí
spojených s výročím vyhlazení obce. My jsme letos v nabídce trošku skromnější, ale
myslím si, že i tak můžete v Oáze najít zajímavé aktivity. Především opět upozorňuji
na poslední čtvrtek v měsíci.
Přeji Vám všem krásný předprázdninový měsíc.
Program na červen 2016
Každé úterý od 13:00 do 16:00 – Klub Oáza
V něm se tento měsíc bude opět vyrábět z pedigu, z vlny a budou se dělat i jiné ruční
práce. Nedílnou součástí kroužku je i příjemné posezení a popovídání si. Přijďte si
sami něco zkusit vyrobit.
Poslední čtvrtek v měsíci, tj. 30. 6. Od 15:00 - *Lidický senior 2016*
I tentokrát je beseda zaměřena na zajímavé téma. Hostem bude nprap. Michaela
Nováková z krajského velitelství policie středočeského kraje a besedovat budeme
hlavně o bezpečnostních rizicích pro seniory – ať už se jedná o okradení, ublížení na
zdraví atd. Hovořit budeme především o tom, jak se nepříjemným situacím vyvarovat
a případně jak se bránit, pokud už se do nebezpečí dostaneme. – Vstup volný.
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LIDICKÁ HRUŠEŇ V LIBERCI
Text a foto: Antonín Nešpor, OSL Lidice

Včera 8. května 2016 byl den jako málokterý před ním a možná i málokterý podobný bude
následovat. Pietním shromážděním si připomněla veřejnost historické události roku 1945
v Liberci. Na vojenském hřbitově v Ruprechticích položily jednotlivé delegace věnce a kytice
k pomníku padlých.
Magistrát města
Liberce požádal naše
Občanské sdružení
Lidice, aby jako
součást oslav konce
války, vysadil
dceřinou hrušni na
Štefánikově náměstí
v Liberci. Svou
přítomností i
proslovem podtrhl celou událost předseda Senátu Přemysl Sobotka, promluvil i Primátor
Liberce Tibor Batthyány a další vysocí vojenští představitelé včetně veteránů, mezi nimiž byl
i brigádní generál v.v. Stanislav Hnělička.
K této události byli přizváni nejen členové OSL, ale i předseda Spolku pro vybudování
památníku Horáka a Stříbrného v Lidicích pan Ing. Kaliba. Pozvání do Liberce pak přijali i
manželé Zdena a Václav Hanfovi, kteří při výsadbě aktivně pomohli. Od rána bylo slunečno a
pěkné počasí vydrželo až do odpoledne. Na trávníku Štefánikova náměstí byla připravena
jáma a k výsadbě také patřičné nářadí.
Pan Nešpor, předseda OSL, vyzval místní
obyvatele, aby přiložili ruku k dílu. Herečka
Divadla F. X. Šaldy, Markéta Tallerová,
přednesla legendu o Lidické hrušni,
spojenou s poselstvím současného vedení
města dalším generacím. Pan Primátor
Batthyány vložil schránku s poselstvím pod
kořeny hrušně.
Pak už se ujaly místní děti svých lopatiček a
začaly zahrnovat kořeny hrušně připravenou
zeminou. U lopaty se pak postupně
vystřídali i dospělí účastníci výsadby. Ani
manželé Hanfovi nezůstali stranou. Jak
symbolické – když pan Václav Hanf – lidické dítě a pamětník předválečné obecní hrušně
v Lidicích, pomohl dnes se svou ženou Zdenou, vysadit dceřiný štěp Památné Lidické hrušně!
Na závěr zapěl komorní pěvecký sbor pod vedením sbormistryně, paní Sylvie Pálkové,
hymnu.
Takto byla vysazena již čtrnáctá dceřiná hrušeň v rámci projektu „Posel naděje“.
Děkujeme občanům Liberce za jejich ochotu připomínat si naši novodobou, avšak stále
aktuální historii Lidic.
Nechť se hrušničce v Liberci daří!
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JAK JE TO S CESTOVNÍMI DOKLADY PRO DĚTI?
Text: Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy

Jak je to s cestovními doklady pro děti? Rodinné dovolené spojené s cestováním do
zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při
cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské
unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější. Blíží se čas dovolených a s ním
čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice České republiky. Pro cestování s
dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad,
jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na
zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli
pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas
pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let. Vzhledem
k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě
turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat
nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině
států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí
Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie,
Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě
do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let. Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný
zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad
obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné
přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti.
Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list
dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad,
lze tento předložit místo rodného listu. Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo
občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než
30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních
dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší
informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na
adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady. Informací není nikdy dost V případě, že
má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u
zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování
s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo Evropskou
unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu
na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba
platnosti 6 měsíců. Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost)
lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu
Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy
a území – informace na cesty“.

18

Memento Lidice a Concordia Pax
si vás dovolují pozvat na 5. setkání z cyklu

*LIDICKÝ SENIOR 2016*
v domě Oáza v Lidicích, J. Stříbrného 162
ve čtvrtek 30. června 2016 od 15 hodin
HOSTEM BUDE

nprap. Michaela Nováková
vrchní inspektor – tisková mluvčí Krajského ředitelství policie středočeského
kraje, Územní odbor Kladno – Oddělení tisku a prevence

Besedovat budeme hlavně o prevenci, jak se nenechat okrást,
nenechat si ublížit a jak se případně bránit. Těšíme se na vaši
návštěvu!
Občerstvení

Vstup volný

Vážení spoluobčané, vyzýváme vás k ostražitosti!
Chtěli bychom na základě informace poškozeného
upozornit ostatní na nedokonanou krádež kol u vozidla.
Událost se stala v noci z 5.5. na 6.5. 2016 (bylo zjištěno
v 7 hodin ráno) v ulici Starosty Hejmy č.p. 189.
Po příchodu k vozidlu byly oddělané kryty
bezpečnostních šroubů na discích kol.
Tímto vás vyzýváme ke zvýšené všímavosti a
ostražitosti vůči pohybu podezřelých osob, zejména
v nočních hodinách, ale samozřejmě i přes den se
mohou obcí potulovat tzv. „tipaři“.

Kromě všeobecně známého čísla Policie ČR 158, můžete kontaktovat i OOP
Unhošť na telefonních číslech 974 873 574 nebo na mobil 602 262 947.
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ABSOLUTNOWEB
WEBDESIGN, DIGITÁLNÍ TISK,
GRAFIKA + DTP A WEBHOSTING
ZA ABSOLUTNĚ BEZKONKURENČNÍ CENY

Tvarové výseky již od 1ks
(letáky, vizitky, stojánky na stůl, samolepky)

www.absolutnoweb.eu - www.razitko.eu - www.digi-print.cz

