Milí a milé,
první květen, to si žádá políbení pod třešní, tak věřím, že to všichni stihnete!
A kdyby ne, na polibek není nikdy pozdě… 
I tento měsíc pro nás připravil spoustu věcí, u kterých bychom měli být, například
beseda Lidický senior bude jistě stát za to. Můžete se také přidat k Mateřskému centru,
které má v plánu spoustu zajímavostí nejen pro malé, ale i pro velké. Pokud chcete
kupříkladu vědět, jak takové Mateřské centrum vůbec funguje, doporučuji Den
otevřených dveří.
Dozvíme se také, co se událo v minulém měsíci: že naše úžasná Jaří oslavila
úctyhodných 90 let, že Voda dokáže být živel, ale díky ní se dá i mnohé objevit, nebo
například kolik by nás stálo udržovat pořádek ve své obci?!
A v červnu? V červnu budeme v Lidickém zpravodaji grilovat, budeme také pozorovat
letadla a mimo jiné zavzpomínáme i na Fotografický workshop, kterého jsem se
zúčastnila....
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka

JUBILANTI V MĚSÍCI KVĚTNU
MIKOLÁŠKOVÁ Jaroslava
SMUTNÝ Jaroslav
ZELENKOVÁ Helena
MULÁKOVÁ Květuše

7.5.
11.5.
11.5.
24.5.

88 let
82 let
75 let
85 let

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí
a spokojenosti. 
PODĚKOVÁNÍ ZASLANÁ DO REDAKCE LIDICKÉHO ZPRAVODAJE

Děkuji Obecnímu úřadu Lidice za dárek k mým narozeninám a milou
návštěvu paní starostce Veronice Kellerové s příjemným sousedským
popovídáním.
Irena Čtrnáctá

ÚKLID OBCE
Vážení občané, vzhledem k zvětšenému objemu přeletů nad obcí v období od března
do června 2016, Letiště Praha nabídlo zadarmo úklid obce čistícím strojem. První
úklid proběhl 12.4.2016 od 8:30-13:00 a pak každé úterý vždy v lichý týden,
naposledy pak 7.6.2016. Prosíme, pokud je to možné, aby jste v tyto dny neparkovali
na ulicích a umožnili plynulý úklid.
Děkujeme za pochopení. OÚ Lidice a Veronika Kellerová
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ZÁJEZD DO VINNÉHO SKLÍPKU
Vážení spoluobčané,
na základě Vašich dotazů a přání uvažujeme o
uspořádání dvoudenního zájezdu do vinného sklípku na
Moravu společně s návštěvou zámku, např. Lednice
nebo Mikulova. Uvítáme i vaše cestovatelské tipy a
zkušenosti z cest za vínem.
Rádi bychom také touto cestou zjistili, jak velký by byl
ze strany občanů zájem a zda bychom naplnili
autobus.
Předběžní zájemci se mohou hlásit na OÚ Lidice – tel.
312 253 083 nebo u starostky – tel. 773 280 872.

ZÁJEZD DO POLSKA ANEB ZA NÁKUPY
A jelikož není zájem jen o řádění ve vinném sklípku, ale i o
výhodné nakupování, uvažujeme stejně tak o nakupovacím
výjezdu do Polska. Proto i zde uvítáme vaše cestovatelskonakupovací tipy a triky, kam jet, kudy jet a co tam nakoupit.
I touto cestou bychom rádi zjistili, jak velký by byl ze
strany občanů zájem a zda bychom naplnili autobus.
Předběžní zájemci se tak mohou hlásit opět na OŮ Lidice –
tel. 312 253 083 nebo u starostky – tel. 773 280 872.

VÝSTAVA V GALERII
Text: www.ms-lidice.cz Foto: M. Brábníková

Opět jsme byli pozváni do Galerie v Lidicích.
Program se jmenoval Život v trávě jenom kvete a
doprovází výstavu Jiřího Žalmana a Lukáše Legáta,
která je zaměřena na českou krajinu a přírodu.
Děti tuto výstavu zkoumaly formou dramatické a
výtvarné výchovy. Opět můžeme jen doporučit.
.
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V NEDĚLI NÁS NAVŽDY OPUSTIL PŘEMYSL VEVERKA
Text a foto: www.lidice-memorial.cz, M. Červencl

„Píšu, zřejmě i proto, že nic jiného neumím,“ prohlásil v jednom interview Přemysl
Veverka.
Jeho řádky osud dopsal v neděli 3.
dubna 2016. Přemek Veverka,
spisovatel, redaktor, člověk, který
v posledních deseti letech upřímně
ctil Lidice, Ležáky a osud lidí
těchto obcí, pracoval v našich
řadách od roku 2006 a žil v Lidicích
střídavě asi pět let.
V uplynulém roce sbíral jedno
ocenění za druhým, jako kdyby se
konečně zúročilo jeho celoživotní
dílo.
Vždyť mezi nejznámější publikace P. Veverky patří Ani abbé, ani modrý (historický
román o mládí Josefa Dobrovského, 1989), Smrt v parlamentu (novela s detektivním
motivem, 1992), Karel Vágner – nejen mistr basů (životopisné vyprávění, 1999),
Slavné pražské vily (spoluautor, 2004, 2005, 2006, 2007), Slavné stavby Prahy 5
(spoluautor, 2005), Skoky do světla (sága čtyř generací jednoho romského rodu,
2007), Jak se chodí do Lidic (stati, črty a sloupky s lidickou tematikou, 2008),
Poutníkův lidický průvodce (literární průvodce, 2009), Láska a smrt na potoce Ležák
(román inspirovaný ležáckými událostmi, 2009), Hlasy z hořících domů (spoluautor
s Romanem Cílkem a Karlem Richtrem; příběhy obcí vypálených nacisty, 2011), Jdou
do nebe (milostný příběh z cikánského tábora v Letech v době nacistické okupace,
2012), Nelehká cesta za snem (životopisný román o Františku Kánském, českém
četníku a dozorci z tábora Lety, 2014), Věčné údolí Javoříčka (poutavý příběh o osudu
osady Javoříčko, 2015). Poslední jeho velkou prací byla publikace o Růžovém sadu
v Lidicích nazvaná Most naděje a života, která byla vydána na sklonku minulého roku.
Zcela poslední prací byla druhá část publikace Osudy Lidických a ležáckých dětí,
kterou nazval Ležáky…a jejich děti.
A tak logickým vyústěním bylo udělení prestižní ceny Egona Ervína Kische
Mezinárodní ceny za celoživotní dílo, kterou v minulém roce převzal ve městě
literatury faktu – Letohradu.
V jeho pomyslném autorském šuplíku zůstal nedokončený životopis Josefiny
Napravilové, který měl nakladateli odevzdat v létě tohoto roku. Už se tak nestane…
Přemku, snad se tam nahoře setkáš s Josefinkou, ale i dalšími hrdiny Tvých románů a
historických pojednání, nám však tady budeš chybět!
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ŘEDITELKA PŘEHLÍDKY SVĚTLO ZA LIDICE MGR. EVA
MOUČKOVÁ OBDRŽELA VÝZNAMNÉ OCENĚNÍ
Text a foto: www.lidice-memorial.cz, M. Červencl

Ředitelka přehlídky dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice Mgr. Eva Moučková
obdržela významné ocenění v resortu ministerstva školství a převzala medaili z rukou
ministryně školství Kateřiny Valachové.
Ocenění za celoživotní práci ve
školství, zejména v oblasti hudební
výchovy – stála u zrodu tříd
s hudebním zaměřením a u založení
pěveckého sboru Sluníčko, vypracovala
osnovy a koncepci hudebního
vzdělávání, školní sbor pod jejím
vedením působí nepřetržitě 20 let a
slavil mnohé úspěchy doma i
v zahraničí, je kronikářkou sboru a
dlouho působila jako okresní metodička
pro hudební vzdělávání – a v neposlední řadě za desetiletou nezištnou spolupráci
s Památníkem Lidice při organizování přehlídky Světlo za Lidice paní Evě Moučkové
právem patří.
Za připomenutí stojí i další významné ocenění. Tím je stříbrný Pamětní odznak
Památníku Lidice, který převzala z rukou jeho ředitele v roce 2010.

MANŽELKA PREZIDENTA NA NÁVŠTĚVĚ PAMÁTNÍKU
LIDICE
Text a foto: www.lidice-memorial.cz, M. Červencl

Dne 19. Dubna 2016 navštívila
Památník Lidice manželka prezidenta
republiky paní Ivana Zemanová.
Po přivítání ředitelem památníku si paní
Zemanová vyslechla výklad o historii i
současnosti Lidice a prohlédla si
multimediální expozici muzea „A
nevinní byli vinni…“
Na pietním území uctila památku lidických
obětí položením kytice u Pomníku dětských
obětí války a v závěru své návštěvy provedla
zápis do knihy významných hostů v muzeu
Památníku Lidice.
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UDRŽÍME V OKOLÍ NOVÉHO HŘIŠTĚ POŘÁDEK, TAK
ABY MOHLO ZŮSTAT I NADÁLE VOLNĚ K DISPOZICI?
Text a foto: B. Kučera, www.obec-lidice.cz

Když se poměrně nedávno podařilo dokončit rekonstrukci multifunkčního hřiště
v Lidicích, zvažovali jsme jaký nastavit řád provozu. Nakonec zvítězil režim
ponechání hřiště „volně k dispozici“ tak, aby jej zejména lidičtí občané a hlavně
děti a mládež mohli bez komplikací např. s vyzvedáváním klíčů či za nějaké
nájemné, bezplatně a hlavně kdykoliv využívat. Tento stav s sebou bohužel nese i
negativa, které se aktuálně s nástupem jara a nové sezóny projevují více a více. Hřiště
totiž kromě sportovního vyžití je využíváno i jako místo k trávení nudy, navíc bohužel
doprovázené vznikem nepořádku, volně poházených lahví a obalů. Oblíbené je i různé
šplhání po konstrukcích (což může zejména sítě poškodit, případně může dojít ke
zranění), jsou ničeny sítě branek atd.
Pokud se nepodaří hřiště udržet
v odpovídajícím stavu, včetně
pořádku, dojde k omezení volného
přístupu, to bychom opravdu ale
neradi.
Chceme požádat všechny, kteří
hřiště využívají, místní i přespolní,
o dodržování „Provozního řádu“ a
pořádku na hřišti. Pro všechny je
příjemnější přijít do prostoru
čistého, není to jistě nic
nepřekonatelného uklidit po sobě
obal od nápoje (ideálně do
plastového kontejneru, ale
minimálně do koše, které jsou u hřiště k dispozici). Stejně tak, pokud dojde k poškození
vybavení či oplocení, nahlašte to, prosím, na Obecním úřadu v Lidicích, aby mohlo
dojít k opravě.
Zejména místní poprosím, zkusme si na ten pořádek u nás v Lidicích, tak nějak
vzájemně dohlédnout…

LIDICKÝ TURISTA: IVANČICE NAPOSLEDY
Text: Michaela Klapalová

Foto: Jan Abrahám

Tak a je tady poslední slíbené zastavení v Ivančicích… Nechtělo se
nám odtamtud odjíždět, byli jsme plní zážitků, těch skvělých,
samozřejmě. Mnoho nás při této cestě oslovilo, spoustu věcí a
zajímavých lidí jsme poznali a věříme, že se s nimi opět brzo
setkáme… nejen v Ivančicích  Já vám nyní, po větších peripetiích s mým
kompjůtrem, který se rozhodl stávkovat, přináším díky panu Abrahámovi (ještě jednou
moc děkuji za rychlou reakci) úžasné fotky jako inspiraci, abyste se do Ivančic, rodiště
Vladimíra Menšíka, jeli podívat také. (Mimochodem V. Menšík tam má i své muzeum,
které doporučuji stejně jako muzeum Alfonse Muchy, také rodáka z Ivančic, rozhodně
si rozšíříte obzory! ) A teď už hurá na to!
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VE SKLÍPKU BYLO BÁJEČNĚ

PIRÁT, CO ROZBÍJÍ ÚSTŘICE ...

N ÁVŠTĚVA I VANČICKÉ RADNICE

S PANEM STAROSTOU

TŘÍDA PRO AUTISTICKÉ DĚTI

U LIDICKÉHO POMNÍČKU

No a nakonec se sluší ukázat i minifotečku
z Dalešického pivovaru  Tak tady jí máte a přeji
plánování výletů zdar a šťastnou ruku na báječné
lidičky, které na svých putováních potkáte!
Těším se na vaše fotky a příběhy z putování nejen po
Ivančicích, ale vůbec celé České republice, tak
neváhejte a posílejte! Ať žijou výlety! Vaše Miška
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PIETNÍ VZPOMÍNKA K 74. VÝROČÍ
VYHLAZENÍ OBCE LIDICE 11. ČERVNA
2016: ČASOVÝ PROGRAM
09:00 – 09:45

Mši na základech kostela sv. Martina celebruje arcibiskup
olomoucký Mons. Jan Graubner

09:45 – 10:00

Přesun hostů ke společnému hrobu

10:00 – 10:40

Kladení věnců u společného hrobu

10:40 – 10:45

Státní hymna

10:45 – 10:50

Přivítání ředitelem Památníku Lidice

10:50 – 10:55

Hlavní projev prezidenta republiky Miloše Zemana

10:55 – 11:00

Modlitba arcibiskupa olomouckého Jana Graubnera

11:00 – 11:05

Vystoupení předsedy ÚV ČSBS Jaroslava Vodičky

11:05 – 11:10

Poděkování ředitele PL a pozvání k přehlídce dětských
sborů

11:10 – 11:15

Vystoupení chlapeckého sboru Bruncvík

11:15 – 11:40

Přesun účastníků okolo sousoší dětí k muzeu

10:50 – 10:55

Hlavní projev prezidenta republiky Miloše Zemana

10:55 – 11:00

Modlitba arcibiskupa olomouckého Jana Graubnera

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ
„SVĚTLO ZA LIDICE“
11:30 – 11:40

Přijetí vedoucích sborů 1. Místopředsedou Senátu P ČR
Přemyslem Sobotkou, starostkou obce Lidice, Helenou
Vondráčkovou a ředitelkou přehlídky

11:45 – 12:00

Slavnostní zahájení – místopředseda Senátu P ČR
Přemysl Sobotka, Čestná stráž Armády ČR, vystoupení
Heleny Vondráčkové

12:10 – 14:00

Vystoupení jednotlivých dětských sborů ze 14 krajů ČR

Vstup do výstavních prostor muzea i galerie po celý den zdarma.
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PŘEHLED SOUVISEJÍCÍCH AKCÍ K 74. VÝROČÍ LIDICKÉ A
LEŽÁCKÉ TRAGÉDIE V ROCE 2016
12. - 15. 5. 2016

Výstava kaktusů a sukulentů Pod Tribunou, Lidice

19. - 22. 5. 2016

Výstava Irisů a kosatců Pod Tribunou, Lidice

20. 5. – 22. 5. 2016

Výstava Irisů a kosatců, Ležáky

28. 5. 2016

Cyklistický etapový závod LIDICE 2016
12:00 – 16:30 hodin na trase Lidice, Hřebeč, Hostouň, Běloky,
Makotřasy

31. 5. 2016 v 11:00 hodin

Zahájení výstavy 44. ročníku „Mezinárodní dětské výtvarné
výstavy Lidice“ s předáním cen vítězům soutěže v Lidické galerii

4. 6. 2016 v 10:00 hodin

Položení kytice u památníku lidických horníků na dole Mayrau

10. 6. 2016 v 8:00 hodin

Vzpomínka na pobyt lidických žen a jejich dětí v Reálném
gymnáziu Kladno

15. 6. 2016 od 11:00 hodin

Slavnostní vyhlášení výsledků mezinárodní vědomostní soutěže
„Lidice pro 21. století“

16. 6. 2016 v 16:00 hodin

Položení kytice u pamětní desky lidickým dětem v Thomayerově
nemocnici v Praze 4 – Krči

16. 6. 2016 v 17:00 hod.

Položení kytice na domě, kde se narodilo 6 dětí po lidické tragédii,
Praha 10 – Dykova ul.

16. 6. 2016 v 17:30 hod.

Vzpomínka u památníku obětí heydrichiády před krematoriem, Praha
10 – Strašnice

16. 6. 2016 v 18:15 hod.

Pietní vzpomínka položení kytice v místě zastřelených 26 lidických
občanů, Praha – Kobylisy

18. 6. 2016 v 10:00 hodin

Pietní akt u příležitosti 74. výročí boje parašutistů v kostele
Cyrila a Metoděje v Resslově ul., Praha 2

18. 6. 2016 ve 12:00 hodin

Pietní akt u pomníku válečných parašutistů a účastníků domácího
odboje, Praze 6 – Dejvice

18. 6. 2016 v 11:15 hodin

Doběh Běhu míru Kladno – Lidice 2016

24. 6. 2016 v 10:00 hodin

Start Memoriálu Karla Kněze od pomníku v Louce u V. Kostelce

24. 6. 2016 v 15:30 hodin

Pietní akt u pomníku Karla Kněze, Louka u Vrbatova Kostelce

25. – 26. 6. 2016

28. ročník štafetového běhu Terezín – Kladno – Lidice - Včelákov - Ležáky

27. 6. 2016 od 10:45 hodin

„Oheň (bez) naděje“, Ležáky – Pardubičky

27. 6. 2016 od 15:00 hodin

Pietní akt na počest popravených obětí heydrichiády u
Památníku „Zámeček“ v Pardubicích

10. 7. 2016

Pietní vzpomínka k 73. výročí vypálení Českého Malína, Žatec

16. 7. 2016

Pietní vzpomínka k 73. výročí vypálení Českého Malína, Nový Malín
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VODA JE ŽIVEL!
Text a foto: Antonín Nešpor

„Voda je živel, který rozebírá
veškerou hmotu v krajině a
postupně ji odnáší a ukládá až
v moři.“ Tak nám vysvětloval
pojem vodní eroze pan učitel Suda
v hodinách biologie, věnovaných
geologii, na základní devítileté
škole v Buštěhradě.
Samozřejmě, že si takovou erozi
představuje každý po svém. Měl
jsem ji však možnost několikrát
vidět na vlastní oči.
Třeba v roce 1997, když jsem byl pomáhat s terénním vozem Lada Niva v
„povodňovém pekle“ v obcích kolem horního toku Opavice. Holčovice Hynčice,
Albrechtice i v Opavici voda vzala kdeco a odnesla do nenávratna.
Úkol byl tehdy jasný. Zajistit zásobování základními potravinami obyvatele
odříznutých obcí. Byla místa, kam se dalo zajet jen terénním vozem, přes kopce a
rozvodněné přítoky Opavice, stékající do údolí. Deset dní trvalo, než vojsko vystavělo
přemostění stržených mostů a stav komunikací byl alespoň nouzově obnoven. Po tu
dobu jezdila Niva od rána do večera. Ale o tom někdy jindy.
Avšak taková nevelká vodní eroze po dešti může i na zahrádce rodinného domu
přinést zajímavá překvapení. Při rekonstrukci chodníčků kolem domu se najednou
právě po vydatném dešti objevil pod odplavenou hlínou malý jasně červený bod. Malý
tak, že by si ho bagrista ani nevšiml. Po ohledání toho střepu a okolí se z něj vyloupl
zachovalý skleněný odznak z dob, kdy nové Lidice stály sotva z poloviny.
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Hned o kousek dál se našel jiný střep, ale tentokráte ze skloviny barvy modré,
takzvaně polité mléčnou šedí – tak trochu do zelena. Starousedlíci, tehdy ještě děti, si
možná vzpomenou na dobu, kdy se to odznaky jen hemžilo. Kdekdo dostal od vojáků
procházejících Lidice odznáčky patřící k jejich zbrani. Určitě bych doma našel ještě
palcáty a tank a psa od pohraničníků. Kdo do Lidic přijel uctít památku zavražděných
obyvatel i vyhlazené vesnice, míval takové drobnosti s sebou a obdařoval jimi hlavně
děti, které jsme si tenkrát hrály převážně na ulicích.
Ale co to bylo za odznaky vymačkané do
skleněné hmoty, nějak si na ně nepamatuji?
Odkud pocházely?
V době, kdy se začaly stavět nové Lidice,
po roce 1947, právě pro návštěvníky Lidic
byla vyrobena „cihla pro Lidice“. Nevím,
kdo ty bukové přívěsky ve tvaru cihličky
s nápisem Lidice vlastně vymyslel a
vyrobil. Přívěsky na trikolorové tkaničce se
prodávaly v jednom z bílých domečků,
stojících dodnes na Pietním území, kde byly
postaveny hned po válce. Ta dřevěná
cihlička stála tehdy celou jednu korunu
československou a výnos z prodeje byl
použit na podporu výstavby Lidic.
V tom „bílém“ obchůdku prodávala paní
Růžena Petráková, později Krčková, právě takové a podobné suvenýry, včetně
pohlednic, až do doby, než bylo postaveno staré muzeum stojící od obchůdku
východním směrem.
Zde se také prodávaly skleněné odznaky
s motivem Lidického kříže, dívčí hlavou a
nápisem „Lidice budou žít!“ nad nímž se
probouzí slunce.
Asi by se daly dohledat záznamy, odkud
tyto suvenýry pocházely. Snad z továrny na
dřevěné hračky v Josefově Dole a ze sklárny
ve Smržovce, nebo možná odjinud.
Důležité ale je, že byly opět po více než
šedesáti letech vyplaveny ze skrýše,
původně snad ukryty co by „poklad“, či
jinak zapomenuty při dětských hrách
v nových Lidicích. Odkaz skleněných
odznáčků je však aktuální – stále připomíná
lidickou historii.
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Text: Irena Přibylová a Petra Radová

Vážení a milí,
měsíc květen se v Lidičkách ponese v duchu příprav – program začneme další návštěvou
našich nejmenších v mateřské škole v rámci programu „Příprava na školku“, pokračovat
pak budeme přípravou na dětskou skupinu, o které jsme vás již informovali a ke které
najdete postupně všechny potřebné informace na našich webových stránkách. Pokud Vás
zajímají informace nejen k dětské skupině, ale i k činnosti mateřského centra, pak určitě
využijte možnost nás navštívit při příležitosti Dne otevřených dveří. A v přípravách budeme
pokračovat i později, čeká nás zápis do dětské skupiny. Pokud uvažujete o umístění svého
dítěte do dětské skupiny Lidičkové, pak nezapomeňte přijít k zápisu.
V mezičase příprav se na členské schůzi ohlédneme za rokem 2015 a podíváme se na to, co
nás ještě čeká v tomto roce.
A ani se nenadějeme, už bude začátek června a s ním i tradiční dětský den v Lidicích! Určitě
přijďte, budeme soutěžit, sportovat i mlsat 

Program MC Lidičky na KVĚTEN 2016
2. 5. 2016

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

19. 5. 2016

od 9:00 hod - 12:00 hod. – Den otevřených dveří v Mateřském centru
Lidičky. Tento den budou dveře mateřského centra otevřeny všem, kteří se
zajímají o činnost MC či o konkrétní informace k našemu programu a
k plánované dětské skupině. Naše dveře budou otevřeny i Vám, kteří byste se
jen rádi podívali, jak to u nás vypadá. V případě zájmu se můžete se svými
dětmi zúčastnit některé z aktivit, které jsme pro Vás připravili – cvičení,
výtvarné aktivity nebo si jen můžete přijít pohrát do naší herničky. Velmi rádi
uvítáme i ty z Vás, kteří by nám rádi s naší činností pomohli. Vstup ZDARMA.
Využijte této možnosti a přijďte se k nám podívat a zjistit víc!

25. 5. 2016

od 17:00 hod. – Členská schůze v prostorách MC Lidičky – chcete se stát
členem mateřského centra Lidičky, z.s. nebo Vás jen zajímá, co se u nás děje?
Přijďte na členskou schůzi MC. Seznámíme Vás se Závěrečnou zprávou centra
za rok 2015, dozvíte se výsledky hospodaření centra za uplynulý rok a
seznámíte se i s našimi plány na rok 2016. Budeme velmi rádi za jakékoli Vaše
podněty.
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2. 6. 2016

v čase 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 09:00 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@mclidicky.cz).

Dětský den v Lidicích
Obecní zastupitelstvo obce Lidice, TJ
Sokol Lidice a Mateřské centrum
Lidičky zvou všechny děti a jejich
rodiče na již tradiční Dětský den, který
se bude konat v neděli 5. června 2016
od 9:00 hod. na fotbalovém hřišti
v Lidicích. Přijďte se pobavit a užít si
spoustu legrace. Pro děti je připraveno mnoho soutěžních a sportovních disciplín i sladkých a
věcných odměn. MC Lidičky opět připravuje stánek s dobrotami, tedy jakékoliv pečené
dobroty a speciality z kuchyní ochotných maminek, babiček či tetiček jsou vítány
(podrobnosti na čísle: 605 806 074 nebo na mailu: info@mclidicky.cz).
Pozvánku s programem obdržíte do Vašich poštovních schránek.
Přijďte, těšíme se na Vás!

ROZHODLA JSEM SE, ŽE TADY BUDU DO 95!
Text a foto: www.lidice-memorial.cz, J. Chourová Plachá, S. Klánová

To řekla při křtu své knihy Vzpomínky mě stále tíží nejmladší lidická žena Jaroslava
Skleničková. Křest knihy se uskutečnil v rámci zahájení hlavní návštěvnické sezóny.
30. března 2016 zahájil Památník Lidice
hlavní návštěvnickou sezonu. Program byl
zahájen na pietním území, kde byly u
hromadného hrobu lidických mužů
odhaleny dvě pamětní desky – jedna
věnovaná památce zavražděných mužů,
druhá věnovaná památce umučených
lidických žen. Poctu padlým lidickým
občanům přišly vzdát i přeživší lidické děti
pan Pavel Horešovský, pan Jiří Pitín, paní
Věra Čepelová a paní Libuše Součková. Mezi hosty se objevili také členové Českého
svazu bojovníků za svobodu v čele s předsedou ústředního výboru Jaroslavem
Vodičkou a předsedkyní oblastní organizace Lidice Janou Bobošíkovou.
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Na závěr odhalení zazpíval u hromadného hrobu soubor DUHA z družiny Základní
školy v Buštěhradě pod vedením paní vychovatelky Anny Holeyšovské.
Poté se přítomní přesunuli k Pomníku dětských obětí války, kde děti ze souboru DUHA
zazpívaly i zavražděným lidickým
dětem.
Zahájení sezóny pokračovalo v 17
hodin vernisáží komorní výstavy
maleb handicapované slovenské
umělkyně Barbary Tomanové
v kabinetu Lidické sbírky. Barbara
maluje již více než 20 let, žije
v pečovatelském domě Rozsutec
v Bratislavě. Ač je poznamenaná
ochrnutím všech končetin a pohybuje se na vozíku, svá díla vytváří vlastníma rukama.
Kurátorka výstavy, Barbařina přítelkyně, paní Alena Kolesárová se vyjádřila, že je
velmi dobře, že existují barvy, protože Barborka jimi může vyjádřit vše dobré i těžké,
co cítí a co jí příroda neumožnila vyjádřit ústy. Barbara Tomanová při příležitosti
zahájení výstavy darovala do Lidické
sbírky své dílo „Lidická matka“.
V 18 hodin se konal poslední pořad
v rámci Lidických zimních večerů
v sezóně 2015/2016, konkrétně
koncert hudebního uskupení Lyra da
camera, spojený se křtem vzácné
knihy paní Jaroslavy Skleničkové
Vzpomínky mě stále tíží. Po úvodním
slovu ředitele Památníku Lidice a
přivítání diváků v naprosto plně obsazeném velkém sále Lidické galerie, měli diváci
možnost zaposlouchat se a ponořit do nádherných tónů a nechat se unášet na vlnách
překrásné hudby ve virtuosním provedení špičkových umělců. Úvodní skladby A.
Vivaldiho se nesly v lidickém duchovním prostředí a byly
to skladby naplněné něhou a pokorou i tóny radostnými a slavnostními. A následovaly
další skladby významných skladatelů. Lyra da camera dokonce věnovala skladbu Ave
Maria paní Jaroslavě Skleničkové k vydání její knihy a zároveň k jejím devadesátým
narozeninám s přáním mnoha a mnoha slunečných dnů.
Druhá část večera přinesla mnoho emocí. Řádky psané paní Jaroslavou Skleničkovou
v úryvcích četla z její knihy Taťjana Medvecká. Řádky psané přirozeně se čtivou a
pravdivou svědeckou výpovědí. Paní Skleničková vykreslila a přiblížila skutečný živý a
šťastný život v Lidicích a poté neskutečně náhlou změnu, kdy se ocitla v lágru…
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V této své již druhé knize se musela vypsat ze zážitků a vzpomínek, které ji stále tížily,
aby vůbec mohla v klidu spát.
Svými slovy ve své řeči do plného sálu vyprávěla o vzpomínkách nejtíživějších,
vzpomínkách na děti, hlavně na ty nejmenší, těch sedm od jednoho roku až
dvouletých, které s ostatními byly tři neděle na holém betonu, nahé, téměř bez jídla.
Napsání knihy vzpomínek, to jediné jí zajistilo klidný spánek!
Paní Skleničkové i její knize popřáli všechno nejlepší David Vaughan jako kmotr knihy,
ředitel Památníku Lidice, vydavatel Ing. Ivan Ulrych, editorka knihy Jana Vrzalová a
herečka Táňa Medvecká. Všem těmto aktérům patřilo vřelé poděkování paní
Jaroslavy Skleničkové, včetně poděkování rodině. Na závěr zazněly vzpomínky na
smutné roční úmrtí jejího manžela Čestmíra, který jí byl oporou.
Následovaly gratulace přítomných hostů jubilantce a autorce knihy a celý program byl
ukončen slavnostní autogramiádou.

KLADENŠTÍ BOJOVNÍCI ZA SVOBODU POPŘÁLI
JAROSLAVĚ SKLENIČKOVÉ
Text: Petr Hroník

Foto: Marcela Kalibová

V neděli 27. března 2016 oslavila významné životní jubileum 90 let poslední ze dvou
dosud žijících přeživších žen lidické tragédie paní Jaroslava Skleničková, rozená
Suchánková.
Dne 25. března 2016, u
příležitosti tak
významné události jí
přišli poblahopřát
zástupci kladenské
organizace Českého
svazu bojovníků za
svobodu, Kateřina
Hládková, členka
výboru ZO Kladno a
Petr Hroník, předseda
ZO Kladno. Paní Jaroslava Skleničková se tak požehnaného věku dožívá v plné
duševní svěžesti. Přestože jsme plánovali jen krátkou návštěvu spojenou s
blahopřáním, nakonec jsme s paní Skleničkovou strávili půl druhé hodiny.
Jménem všech členů kladenské organizace jí přejeme k životnímu jubileu především
pevné zdraví a stálou duševní svěžest.
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JAŘÍ SLAVÍ 90! ANEB OČIMA FOTOGRAFA…

Foto: Martin Homola
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ZPRÁVY Z MEMENTA LIDICE, O.P.S. - OÁZY

Text: Michaela Indráková

Vážení čtenáři, začal nám máj, lásky čas a mě vůbec, ale vůbec nenapadá, jak vesele či
vtipně uvést májové zprávy z Oázy. Proto začnu tím, co mě v minulém měsíci v Oáze
zasáhlo nejvíce. Začátkem dubna jsme se museli předčasně rozloučit s jedním z nás,
s panem Přemyslem Veverkou. I když jsem ho znala velice krátce a jistě „povrchně“,
musím říct, že na něj stejně jako např. na paní Cábovou, nikdy nezapomenu. Zároveň
také na tomto místě děkuji jeho milým dcerám, bývalé manželce a Památníku Lidice,
kteří se společně postarali o důstojné rozloučení. Písničku Hej mistře basů už budu mít
spojenou navždy nejen s mou oblíbenou amatérskou skupinou „Ein Kessel Buntes“,
ale i s jeho pohřebním obřadem, čímž i s ním!
Jelikož dubnové setkání z cyklu Lidický senior 2016 je až poslední čtvrtek v měsíci –
což už je po uzávěrce květnového čísla, tak o setkání s panem ředitelem PL poreferuji
příště a ráda se na tomto místě vracím k setkání březnovému, které se mi také moc
líbilo a udělalo na mě veliký dojem. Pan farář Phanuel Osweto z Církve
československé husitské v Kladně nám poutavě vyprávěl nejen o jeho rodné zemi
Keni, ale i o projektu pomoci keňské mládeži Afrika Africe (více na
www.afrikaafrice.cz), jehož je spoluzakladatelem. Z jeho vyprávění vyzařovala radost
ze skutečnosti, že mu bylo pomoženo k tomu, že může dělat, co ho baví, a proto se on
snaží pomoci stejným způsobem dalším lidem.
Znáte Keňu? Zkuste si v tuto chvíli zopakovat něco málo ze zeměpisu a zejména pak
čemu jsme se během vyprávění pana Osweto přiučili.
1) Kolik je v Keni národních parků a rezervací
c)42
a) 25
b) 33
2) Vedle svahilštiny je dalším úředním jazykem:
a) angličtina b) francouzština
c) španělština
3) Hlavní město Keni je:
a) Mombasa
b) Mewru
c)Nairobi
4) Většina obyvatel se hlásí k náboženství:
a) islám
b) křesťanství
c) budhismus
5) Jak se jmenuje největší keňský slum, ve kterém žije více než 1 mil. obyvatel
na 5km2?
a) Kibera
b) Mukuru c) Pendul
6) Jaký je průměrný věk populace?
a) 35 let
b) 55 let
c)19 let
7) Kolik procent obyvatel je HIV pozitivních?
a) cca 7% b) cca 20% c) cca 2%
8) Kde se dozvědět více o podpoře vzdělání mládeže v Keni

1b, 2a, 3c, 4b, 5a, 6c, 7a, 8 www.afrikaafrice.cz
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Závěrem děkuji všem, co čtou tyto řádky a co berou dění v Mementu stejně jako
samotnou Oázu jako součást života v obci a přeji Vám krásné májové dny plné
sluníčka, mládeži teplé meze a všem klidnou a spokojenou duši.
Program na květen 2016
Každé úterý od 13:00 do 16:00 – Klub Oáza
V něm se tento měsíc bude vyrábět z pedigu i jiné ruční výrobky, povídat, apod.
Přijďte si sami něco zkusit vyrobit. Rádi uvítáme mezi sebou i zájemce z řad široké
veřejnosti.
V sobotu 14. 5. od 14:00 – Shromáždění u Památné Lidické hrušně
Občanské sdružení Lidice ve spolupráci s Oázou zve všechny k pietnímu shromáždění
u Památné Lidické hrušně. Dále zveme na vernisáž výstavy uměleckých děl
věnovaných na počest hrušně od 15:00 hodin v prostorách Oázy.
Poslední čtvrtek v měsíci, tj. 26. 5. Od 15:00 - *Lidický senior 2016*
Vyprávění a posezní při kávě, čaji a něčem na zub tentokrát s topičem a bývalým
bezdomovcem Miroslavem Halmem. Srdečně zveme všechny – nejen seniory a nejen
z Lidic. – Vstup volný.

Memento Lidice a Concordia Pax
si vás dovolují pozvat na 4. setkání z cyklu

*LIDICKÝ SENIOR 2016*
v domě Oáza v Lidicích, J. Stříbrného 162
ve čtvrtek 26. května 2016 od 15 hodin
HOSTEM BUDE

Miroslav Halm
topič a bývalý bezdomovec
Tento muž nás seznámí s takřka neuvěřitelnými zážitky
z života bezdomovců a bude číst ze svého autorského díla.
Občerstvení

Vstup volný
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Cestová í s dět i do zahra ičí
Věděli jste, že:
 také děte do let lze vydat o ča ský průkaz, . a který oh ou estovat eje
do států Evropské u ie, ale i do dalšíh států: Al á ie, Bos y a Her egoviny,
Čer é Hory, Islandu, Makedonie, Norska, Srbska a Švý arska,
 pro děti do 5 let či í správ í poplatek za vydá í o ča ského průkazu pouze
50 Kč a za vydá í estoví ho pasu
Kč,
 doba platnosti těh to dokladů je shod ě sta ove a a 5 let,
 děte do 5 let vyřizuje o ča ský průkaz a estoví pas záko ý zástup e,
a to a kterékol iv o eí
úřadu o e s rozšířeou půso ostí v Praze a
úřadeh ěsts ký h částí Prahy až ,
 lhůta pro vydá í o ča ského průkazu a estoví ho pasu je 3 d ů; estov í pas
lze vydat ve zkrá eé lhůtě pra ov í h d ů za zvýšeý správ í poplatek
2000 Kč pro děti do 5 let,
 i ově aroze é dítě u sí í t pro esty do zahra ičí vlast í est oví doklad
o ča ský průkaz eo estoví
pas – rod ý list dítěte e í estov í
dokladem.

Ví e i for a í a: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady
*Upozorňujee,

že te to at eriál obsahuje informace podle práv í úpravy plat é k 1. 1. 2016.

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

