Milí a milé,
nevím, jestli to přijde i vám, ale prázdniny utíkají jako splašená kobyla  Alespoň mě
ano! Jen co jsem douklízela po malování pokojů a naložila zásobu okurek, hup a je tu
podzim. Ale i podzim mám moc ráda. Příroda se začne proměňovat v mocnou
čarodějku a všechny stromy a zeleň zahalí do slušivých podzimních barviček, připraví
nám zase trošku jiná kouzla, než umí v létě. A ani my se nesmíme nechat stáhnout
nějakou podzimní depresí. Já s nimi začnu bojovat pohybem. Ano s příchodem září
začínám (po)řádně každodenně běhat, takže až mě potkáte bláznivě pobíhající po
okolí, tak to jsem já, hledající svou kondičku!
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka, která s podzimem vyběhne 

JUBILANTI V MĚSÍCI ZÁŘÍ
FIALA MILOŠ

21.9.

75 let

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti. 

GENERÁL GASTRO: ITALSKÝ KUSKUS
Text: Michaela Klapalová

Potřebujeme:
hrnek kuskusu (250ml)
12 sušených rajčat naložených v oleji (pokud máte doma sušená, tím lépe )
čerstvé bylinky: dle chuti každého strávníka – rozmarýn, tymián, bazalka, oregano,
klidně i různý mix, nasekané či natrhané
černé olivy
rajčatové pesto (pokud máte raději bazalkové, použijte to)
parmazán nebo mozzarella (podle toho co preferujete, viz v receptu níže )
Kuskus připravíme podle návodu na obalu, následně do něj přimícháme rajčatové
pesto – já dávám celou malou skleničku, mám ráda výrazné chutě, kdo tolik ne, mohla
by mu stačit jen půlka sklenky. Přidáme nasekané bylinky a na půlky pokrájené olivy a
dobře promícháme. Na závěr lehce vmícháme sušená rajčata, můžeme je nasekat na
menší kousky.
Pokud podávám kuskus teplý posypu jej parmazánem a čerstvou bazalkou. Mnohem
raději ho mám ale za studena, nejlépe druhý den, kdy se všechny chutě báječně
prolnou. To zapomenu na parmazán a místo toho do něj vmíchám na kousky natrhanou
mozzarellu a před servírováním posypu čerstvou bazalkou  Mňam!
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ZÁPIS Č. 14/2016 ZE ZASEDÁNÍ OZ LIDICE
KONANÉHO DNE 1. 8. 2016 OD 17:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ
LIDICE
Přítomni: V. Kellerová, T. Skála, H. Kohoutová, M. Ramba, M. Klapalová,
Ing. Monika Vaňhová MBA
Omluveni: B. Kučera
Ověřovatelé: M. Klapalová, T. Skála
Zapsala: M. Toulcová
Starostka obce zahájila veřejné zasedání v 17:00 a přečetla program.
OZ program schválilo.
Program:
1) Projednání výsledků výběrového řízení na akci „Rekonstrukce parkovací
plochy u hřbitova v Lidicích“ a schválení vítězné firmy
2) Projednání výsledků výběrového řízení na akci „Nová výsadba Lidice“ v ulici
Starosty Hejmy a schválení vítězné firmy
3) Žádost Václava Hanfa – Halbos o převod Smlouvy o nájmu
4) Různé – a) žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Lidice o finanční podporu
b) žádost Oblastní organizace ČSBS Lidice o finanční příspěvek na
zájezd do Ravensbrücku v roce 2017
AD1) Projednání výsledků výběrového řízení na akci „Rekonstrukce parkovací plochy
u hřbitova v Lidicích“ a schválení vítězné firmy.
Pan Ramba přečetl výsledky výběrového řízení. Do výběrového řízení se přihlásilo
těchto pět firem:
Froněk dopravní stavby s.r.o., Klika Dvořák s.r.o., Salamánek stavby s.r.o., Šťastný
asfalt s.r.o., Pozemní komunikace Bohemia, a.s.
Komise doporučila jako vítěznou firmu Pozemní komunikace Bohemia, a.s., která byla
nejlevnější (445 653,73 Kč s DPH).
OZ schválilo výsledky výběrového řízení, kde vítěznou firmou je Pozemní
komunikace Bohemia, a.s. a pověřilo starostku obce podpisem smlouvy s touto firmou.
Hlasování
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
AD2) Projednání výsledků výběrového řízení na akci „Nová výsadba Lidice“ v ulici
Starosty Hejmy a schválení vítězné firmy.
Pan Ramba přečetl výsledky výběrového řízení. Do výběrového řízení se přihlásily
tyto firmy: Ok Garden s.r.o., Roza CZ s.r.o.
Komise doporučila jako vítěznou firmu Ok Garden, s.r.o., která byla nejlevnější.
(173 005,04 Kč s DPH). OZ schválilo výsledky výběrového řízení, kde vítěznou
firmou je OK Garden, s.r.o. a pověřilo starostku obce podpisem smlouvy s touto
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firmou.
Hlasování

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel: 0

AD3) Žádost Ing. Václava Hanfa – Halbos o převod smlouvy o nájmu.
Starostka obce přečetla OZ žádost Ing. Václava Hanfa – Halbos o převod Smlouvy o
nájmu. Z důvodu přerušení podnikatelské činnosti žádá o převod Smlouvy o nájmu
nebytových prostor č. p. 165 v areálu zahradnictví v Lidicích z fyzické osoby
Ing. Václav Hanf IČ 12387126 na společnost: Halbos Nábytek, s.r.o.
IČ 02155966
Sídlo: Suchardova 236, Kladno, 27201
OZ tuto žádost projednalo a schválilo.
Hlasování
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
AD4) Různé
a) žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Lidice o fin. podporu. Starostka obce přečetla
OZ žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Lidice o finanční podporu. Tělovýchovná
jednota Sokol se rozhodla založit pro děti předškolního věku sportovní oddíl se
zaměřením na fotbal. Žádají o poskytnutí fin. podpory ve výši 10 000Kč na nákup
potřebného sportovního vybavení pro úspěšné fungování dětského oddílu.
OZ tuto žádost projednalo a schválilo příspěvek ve výši 10 000 Kč.
Hlasování
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
b) žádost Oblastní organizace ČSBS Lidice o finanční příspěvek na zájezd do
Ravensbrücku v roce 2017. Starostka obce informovala OZ o žádosti Oblastní
organizace ČSBS Lidice o fin. příspěvek na zájezd do Ravensbrücku v roce 2017 k 75.
výročí vypálení obce Lidice.
OZ tuto žádost projednalo a schválilo příspěvek ve výši 10 000 Kč.
Hlasování
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
Zasedání ukončeno v 17:12 hodin.

PIETNÍ VZPOMÍNKA V LETECH U PÍSKU
Text a foto: P. Hrabica, www.lidice-memorial.cz

Na pietním místě v Letech u Písku proběhlo setkání upomínající oběti romského
holocaustu.
V úterý 2. srpna 2016 se na pietním území konalo oficiální Uctění obětí romského
holocaustu a vzpomínku na zahájení a ukončení provozu cikánského tábora Lety.
V tento den si připomínáme Mezinárodní den obětí romského holocaustu a také
ukončení činnosti romského koncentračního tábora v Osvětimi. Na 8. srpna připadne
již 73. výročí ukončení provozu cikánského tábora v Letech.
Poté, co zástupci volených institucí, státních orgánů, společenských organizací, obce
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Lety u Písku a další hosté položili u pomníku kytice, ujal se slova ThDr. Gabriel Rijad
Mulamuhič, farář unhošťské farnosti a v krátké modlitbě a citace z Bible poprosil
přítomné za uctění a zamyšlení nad
oběťmi válečné rasové
nesnášenlivosti a zločinů. Senátor
Ing. Karel Kratochvíle připomněl, že
rasová politika uplatňovaná během
okupace po roce 1939 se v různých
podobách objevuje i v současném
světě a neměli bychom na ni pohlížet
jako na ukončenou historii.
Ministr kultury Daniel Herman
zdůraznil, že si velmi váží každé připomínky, která nám umožňuje nezapomínat na
utrpení, které prožili za války nejen v tomto táboře lidé jen proto, že byli označeni za
jiné a nežádoucí.
Ředitelka Muzea romské kultury v Brně
Jana Horváthová přiblížila v závěrečném
emotivním vystoupení atmosféru
romského tábora v Letech v autentických
vzpomínkách pamětníků. Ty pracovníci
brněnského muzea zpracovali
v posledních dvou desetiletích.
Vyprávění žen a mužů, kteří prožili a
především přežili letské věznění
v dětském věku, připomněla účastníkům letošního pietního setkání stále živou součást
naší historie.
Setkání na pietním území zakončila státní hymna České republiky.
Mezi hosty letošního pietního aktu byla i ministryně pro místní rozvoj Karla
Šlechtová, předseda Společenství Romů na Moravě Karel Holomek, starostka obce
Lety Blanka Hlavínová,
bývalý ministr pro lidská
práva Michael Kocáb,
zástupkyně ministerstva
práce a sociálních věcí,
někteří z přeživších
lidických dětí, zástupci
obce Miřetice, tvůrce
památníku na pietním
místě akademický sochař
Zdeněk Hůla a další hosté.
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VÝLET NA OKOŘ
Text a foto: www.ms-lidice.cz

Výlet na Okoř splnil spoustu věcí, které by děti měly zažít –
cestování vlakem, procházka krásnou českou přírodou, trhání
třešní přímo ze stromu, něco z naší historie (Budeč), zvládnutí
5 km trasy pěšky s batůžkem na zádech a úplně
bezkonkurenční máchání nohou v potoce! Měli jsme krásné
počasí a kromě jednoho odřeného kolena, jsme dorazili bez
úhony. U hradu na nás čekal autobus, který nás odvezl do
školky, kde byl připravený piknik na zahradě. Paní kuchařka si
dala záležet. Byly řízečky, zelenina, pak dezert a meloun. Víc
jsme si nemohli přát.

LETNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY V LIDICKÉ GALERII
Text a foto: www.lidice-memorial.cz

Dne 25. 7. – 26. 7. 2016 se v Lidické galerii uskutečnily letní výtvarné dílny pro děti.
Dílny byly zaměřené na tradiční i netradiční výtvarné techniky s tématem „školy pro
výtvarné skřítky“.
Součástí programu byla jak návštěva Mezinárodní dětské výtvarné výstavy, tak i výlet
do nedalekého lesa. Děti s v průběhu programu vytvořily sešit plný výtvarných her,
fantazijní školní penál nebo duhový pytlík na svačinu. I díky hezkému počasí mohly
dílny proběhnout v prostorách zahrady Lidické galerie, kde jsme si společně užily
spoustu her a legrace při výtvarném tvoření.
Už se všichni těšíme na příští ročník!
Abychom si zkrátili čas čekání, srdečně Vás zveme v průběhu roku na víkendové
výtvarné dílny pro děti, které pro Vás v Lidické galerii připravujeme. Sledujte naší
aktuální nabídku na webových stránkách v sekci Vzdělávání – Rodiny s dětmi.
Přejeme Vám krásné prázdniny!
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ZÁJEZDY PRO OBČANY LIDIC: PŘIDEJTE SE!
1) Cíl cesty: Kudowa Zdrój, Polsko
Kdy: 12. 10. 2016
Odjezd autobusu: 5:00 hodin, od autobusové zastávky v centru naší obce
Cena za osobu je: 350,- Kč
Případní zájemci se mohou hlásit na OÚ Lidice (tel.: 312 253 083)
2) OO ČSBS Lidice ve spolupráci s Obecním úřadem Lidice pořádají ve dnech
13.-14. 6. 2017 u příležitosti 75. Výročí vypálení obce Lidice a uvěznění
lidických žen v koncentračním táboře Ravensbrück dvoudenní zájezd.
Pozor! Omezený počet míst!
Zájemci se mohou hlásit na OÚ Lidice, tel. 312 253 083, nebo u starostky obce
V. Kellerové 773 280 872.
Program, úterý 13. června
06:00 hod. odjezd z Lidic
12:00 hod. příjezd do Berlína
12:30 hod. přijetí na Českém velvyslanectví v Berlíně
14:30 hod. odjezd do Reinickendorfu
15:15 hod. položení květin u záhonu lidických růží
15:45 hod. odjezd do hotelu Wesenberg OT Strasen
17:30 hod. příjezd do hotelu a ubytování
19:00 hod. večeře
Program, úterý 14. června
09:00 hod. odjezd do Ravenbrücku
10:00 hod. příjezd do Ravensbrücku
11:30 hod. položení květin
12:15 hod. oběd
13:30 hod. odjezd do Lidic
21:30 hod. příjezd do Lidic

LETNÍ KINO V LIDICÍCH –
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
Text: www.lidice-memorial.cz

Ve dnech 7. - 10. září 2016 pořádá Památník Lidice
v zahradě Lidické galerie Letní kino. Tímto netradičním
počinem současně zahajuje již 12. ročník Lidických
zimních večerů.
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Program
7. 9. Letní kino, zahrada LG: Lída Baarová
8. 9. Letní kino, zahrada LG: Teorie tygra
9. 9. Kinematograf bratří Čadíků, zahrada LG: Sedmero krkavců
10. 9. Kinematograf bratří Čadíků, zahrada LG: Život je život
Začátky představení vždy ve 20 hodin, občerstvení zajištěno v areálu.
Vstupné dobrovolné.

LIDICKÝ OKRUH 2016 – SPANILÁ JÍZDA VETERÁNŮ
Text: www.lidice-memorial.cz

Foto: archiv Památníku Lidice

Dne 10. září 2016 pořádají obec Lidice a Památník Lidice již potřetí spanilou jízdu
veteránů všech kategorií pod názvem Lidický okruh 2016. Trasa jízdy se startem
v Lidicích vede přes Buštěhrad, Stehelčeves do Brandýsku, kde je u těžní věže
kontrolní stanoviště, a zpět přes Vrapice a Buštěhrad do Lidic.
Tuto jízdu veteránů vyhlásili
pořadatelé v upomínku na
předchozí závody motocyklů a
automobilů v 50. letech
minulého století.
Málokdo asi ví, že po válce byly
Lidice středem dění i
automobilového závodění!
Členové kladenského Autoklubu
se při příležitosti 8. výročí
vyhlazení obce v roce 1950
rozhodli uspořádat
automobilový a motocyklový
závod nazvaný Lidický okruh.
Závod byl vypsán pro tři kategorie motocyklů a tři kategorie automobilů.
Druhý ročník Lidického okruhu se jel v roce 1955. Automobily tentokrát diváci
neviděli, ale pořadatelé nabídli pro změnu atraktivní sajdkáry. Zajímavostí bylo, že
v roli spolujezdců byli přihlášeni
dva pozdější skvělí tovární jezdci
Jawy František Šťastný a Gustav
Havel.
V roce 1958 se na Lidickém
okruhu závodilo znovu a přišly
tisíce diváků, bohužel na dlouhá
léta naposled.
První obnovený závod veteránů se
uskutečnil v roce 2014 a setkal se
s velkým zájmem majitelů
veteránů i diváků, podobně jako
v minulém roce.
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Památník Lidice a Obec Lidice pořádají spanilou jízdu veteránů

LIDICKÝ OKRUH 2016

10. 9. 2016 od 10:00 hodin

Program:
10.00 - 11.00 Sraz účastníků před Lidickou galerií, doprovodné programy
11.00 - 12.00 Prohlídka veteránů a jejich hodnocení v anketě diváků,
hodnocení nejlépe oblečeného elegána okruhu
12.00 - 13.00 Start spanilé jízdy na trase
Lidice - Buštěhrad - Stehelčeves - Brandýsek - Vrapice - Buštěhrad - Lidice
13.00 - 13.15 Vyhlášení vítězů diváckých anket a odborné poroty před Lidickou galerií
13.30
Ukončení akce
14.00
Položení kytice u sousoší lidických dětí
Moderuje: Jiří Vaníček

Doprovodné akce:

ve spolupráci s Nevecom Kladno, Mateřským centrem Lidičky a Junák Buštěhrad „Stráž Lidic”
jízda zručnosti, ukázky práce Sboru dobrovolných hasičů Hřebeč a Středokluky a záchranné služby Kladno,
hudební vystoupení Etno kapely Roberta Kováče, tvořivá dílna pro děti, vystoupení postoloprtských mažoretek,
jízda kočárem, výstava o historii lidického okruhu a historických kočárků,
občerstvení zajištěno.
přihlášky zasílejte na klimova@lidice-memorial.cz
informace naleznete na www.lidice-memorial.cz

LIDICKÝ TURISTA: 28 METRŮ POD ZEMÍ
Text a foto: Michaela Klapalová , Wikipedia, www.stachelberg.cz

Nemáte-li v plánu, že zdoláte nejvyšší horu naší republiky, ani žádné šplhání
směrem vzhůru, doporučuji se pro změnu podívat nikoli nahoru, ale dolů…
takové dobrodružství nabízí Dělostřelecká tvrz Stachelberg. Pravda, pokud
zrovna netrpíte klaustrofobií… Jinak se vám pobyt 28 metrů pod zemí líbit
asi nebude  Já byla nadšená a doporučuji všem!
Dělostřelecká tvrz Stachelberg byla v letech 1937-38 budována jako součást stálého
československého opevnění. Nachází se kousek od měst Trutnov či Žacléř. Jejím úkolem bylo
chránit tzv. Libavské sedlo, zemskou bránu mezi hřbetem Krkonoš a Vraními horami, kterou
pravidelně v minulosti využívaly armády pro vpády do Čech (ale i opačně ). Tvrz nebyla
stavebně dokončena a ani se nejedná o jednu
jedinou budovu – šlo o celý velkolepý strategický
projekt na obranu naší země. V té hlavní je dnes
zřízeno vojenskohistorické muzeum, ale celá tvrz
byla vyprojektována jako 11 srubů propojených
podzemními chodbami a doplněných
samostatnou dělostřeleckou pozorovatelnou. Od
ledna 1938 se oficiálně začal používat název
Ježová hora, přesto je objekt známější spíše pod
názvem Stachelberg, jak je i nazváno zdejší
muzeum. Výstavba tvrze byla zahájena na
podzim 1937, stavebně měla být dokončena roku
1939. Pracovalo zde nepřetržitě ve třech směnách
1500 dělníků. Za jeden rok stavebních prací se
podařilo v podzemí vylámat všechny chodby,
ubytovací sály, skladiště i prostory pro elektrárnu
a další technické zázemí, vybetonovány však
byly pouze některé části podzemí (celkem asi
10%). Vytěžený materiál se pro změnu používal na terénní úpravy na povrchu tvrze
k zarovnání nerovností, úvozů a sníženin. Tak by se stal povrch tvrze snadno přehlednou
postřelovatelnou plochou, která neposkytuje útočníkům možnost úkrytu.
Po dokončení měla být vyzbrojena celkem deseti houfnicemi s dostřelem 12 km, osmi
protitankovými kanóny s dostřelem 6 km, dále několika desítkami těžkých a lehkých
kulometů pro obranu nejbližšího okolí. Plánovala se zde posádka 778 mužů, spolu s nimi zde
mělo být ubytováno dalších 240 pro boj na povrchu tvrze. Tvrz měla v případě úplného
obklíčení a stálého vedení boje odolávat nepříteli až dva měsíce – na tak dlouho byly
kalkulovány zásoby munice, potravin, pohonných hmot a dalšího vybavení. Veškeré stavební
práce ustaly dne 23. 9. 1938, kdy byla vyhlášena všeobecná mobilizace československé
armády. Tvrz, ačkoliv nebyla dokončena, byla obsazena vojáky hraničářského pluku
z blízkého Trutnova, nouzově vyzbrojena a připravena k obraně. Posádka tvrze se ale mohla
účastnit jen drobných ozbrojených střetnutí s příslušníky sudetoněmeckého Freikorpsu. Ke
skutečnému bojovému nasazení tvrzových objektů nedošlo. Po podpisu Mnichovské dohody,
kdy bylo pohraničí přisouzeno německé Třetí říši, právě včetně Trutnovska, byly veškeré
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zbraně, zařízení a vybavení z tvrze odvezeny. Vše, co nešlo nebo nebylo možno evakuovat,
bylo zničeno. Provedlo se například několik odstřelů, kterými se zavalili štoly ústící na
povrch, a podzemí bylo zaplaveno vodou, aby je nemohlo Německo využívat a tak zůstala
celou válku opuštěná.
Podzemí Stachelberg je
prostě a jednoduše naprosto
unikátní systém, nadšený
turista zde najde 3,5 km
podzemních chodeb a sálů
v hloubce 25-60 metrů pod
povrchem. Není to příjemný
pocit, když si představíte tu
ohromnou masu nad sebou!
Od roku 1993 funguje na
tvrzi muzeum a to díky
nadšencům z občanského
sdružení, kteří zde uvádějí
tvrz do původního stavu,
momentálně jsou zpřístupněna celá podzemní kasárna, a tak vás tahle zajímavá prohlídka
vyjde skoro na hodinku  Uvidíte zde podzemní prostory v různých fázích výstavy – od
úplného počátku zahájení výlomových prací až po betonáže chodeb. Uvidíte zde i originální
posuvné bednění pro betonáž sálu z roku 1938 či jednotlivé ukázky různých pracovišť.
Při komentované prohlídce zde navštívíte i Vyzbrojený objekt lehkého opevnění, jak vypadal
připravený k boji za mobilizace v září 1938 a můžete si zde osahat dva kulomety a zkusit
zamířit, nebo prozkoumat okolí periskopem.
Cestou k pevnosti potkáte několik základových desek pevnostních objektů, které nestihly být
dostavěny a dětem (ano mě taky hrozně moc -jéje
tam se dá vyblbnout) se budou nejvíce líbit
originální spojovací zákopy z roku 1938.
Nalezneme zde i naučnou stezku, občerstvení
s posezením a to bodne, když vyšplháte ty schody
nahoru a dolů – myslím, že jich je 200 (myslím tím
jako 400 tam a zpět ).
Pokud si občerstvení přinesete vlastní, můžete
zabrat zdejší altánek a při sváče se kochat
nádherným výhledem do kraje, nebo si zde rozdělat
oheň a opéct si buřta, altán je plně k dispozici
návštěvníkům. Za pěkného počasí vyšplhejte na
rozhlednu jménem Eliška. Je od pevnosti, coby
kamenem dohodil a zbytek došel. Jak rozhledna, tak
pevnost mají vizitky a za mě – za mě tohle
dobrodrůžo doporučuji všema deseti, a to i kdyby
žádné vizitky neměli 
PS: Při vstupu do pevnosti se nelekněte…opravdu se dovnitř leze tou malou čtvercovou ani ne
metr na metr dírou, ale asi tak nějak by mělo dobrodružství začínat, ne?   
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SOUSTŘEDĚNÍ DRAMATICKÉHO KROUŽKU PIDILIDI
Text a foto: www.lidice-memorial.cz

Ve dnech 8. Až 12. 8. 2016 proběhlo v Lidické galerii a jejím okolí soustředění
dramatického kroužku při Památníku Lidice PidiLidi.
Cílem soustředění bylo tvořivé prázdninové setkání malých divadelníků a navázání na
působení
dramatického
kroužku PidiLidi
v průběhu školního
roku. Celý týden
probíhal na téma
knihy J. Préverta
„Nehodné děti“.
Dopolední část byla
vždy věnována
hrám, odpoledne se
děti postupně
dozvídaly
informace o J.
Prévertovi a jeho příbězích z knihy „Nehodné děti“. Dozvěděly se, že některé z jeho
básní nazpívala jeho přítelkyně Édith Piaf. Tyto písně provázely děti pondělním
odpolednem.
Malí divadelníci v průběhu
týdne zkoušeli
improvizované hry na různá
témata, zahráli si stínohru,
vyzkoušeli improvizovanou
reklamu a dostali možnost
si zcela samostatně nacvičit
další hru na téma z knihy
„Nehodné děti“. Sami si
vybrali prostor, připravili
kostýmy, rekvizity a
celkové ztvárnění.
Poslední den soustředění na
děti čekaly hry a výtvarné tvoření, kde si každý vyrobil vlastní originální přívěšek. Na
závěr celého soustředění jsme navštívili kladenské kino Hutník, kde jsme shlédli film
Tajný život mazlíčků.
Děti si soustředění moc užily a v pátek jim bylo líto, že týden již končí a musíme se
rozloučit. Všichni už se moc těšíme na setkávání dramatického kroužku PidiLidi od
října 2016.
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DEN PRO TATÍNKY A SPANÍ VE ŠKOLCE
Text a foto: www.ms-lidice.cz

Jedna z našich nejoblíbenějších oslav je Den pro tatínka. Letos jsme si vymysleli
pouštění velkých modelů na lidickém rybníce. Přijeli zkušení pánové, kteří modely
sestavují a nechali děti, aby si je zkusily řídit. Paní kuchařka opět připravila nějaké
dobroty, které jsme ani nestihli vyfotit . Pak jsme se vydali na školkovou zahradu,
kde jsme si udělali ohníček, opekli buřty, zazpívali s kytarou, a kdo chtěl, šel do
školky dokonce i spát. Vypadalo to, že se odpoledne všem líbí a rodičům se skoro
nechtělo domů. My jsme si to užili moc.
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Text: Irena Přibylová a Petra Radová

Vážení a milí,
ani jsme se nenadáli, letní prázdniny jsou u konce a Vy už možná přemýšlíte o aktivitách,
které v novém školním roce smysluplně vyplní volný čas Vašich dětí nebo třeba i Váš. Nastala
tedy vhodná chvíle, abychom Vám představili program Mateřského centra Lidičky pro školní
rok 2016/2017.
Na začátek bychom rádi zdůraznili, že aktivity, které nabízíme, jsou určeny nejen dětem z MŠ
Lidice, ale i všem ostatním a nejen dětem, ale i Vám dospělým.
A z jakých aktivit tedy můžete v novém školním roce vybírat?
Pro rodiče, kteří využili naši nabídku předškolního vzdělávání, otevíráme 1. září dětskou
skupinu Lidičkové s provozní dobou po – pá, 8:00 – 16:00 hod. Jedná se o plnohodnotnou
variantu předškolní péče a vzdělávání, které zajišťuje kvalifikovaný personál. Pokud to
dovoluje kapacita, je možné přihlásit se do dětské skupiny i během školního roku.
Pro naše nejmenší děti a jejich rodiče jsme nachystali na úterní odpoledne Cvičení rodičů
s dětmi.
Pro všechny zájemce z řad předškoláků a mladších školáků připravujeme širokou nabídku
odpoledních aktivit, které jsou vedeny odborníky a navíc skvělými lidmi s bohatou praxí
v práci s dětmi. Můžete vybírat z kroužků keramika pro děti, taneční a pohybová průprava
pro děti, kroužek HOPíci a vaření pro děti. Dětem, které navštěvují MŠ Lidice, navíc zajistíme
převedení na kroužky ze školky do místa konání kroužku (MC Lidičky, keramická dílna, Oáza).
Pro dospělé opět otevíráme podvečerní jazykové kurzy angličtiny a pro rodiče s dětmi, větší
děti a dospělé podvečerní keramiku.
I nadále najdete v naší nabídce různá tematická a výtvarná odpoledne nebo podvečery pro
děti i dospělé a mnoho dalších akcí pro celé rodiny.
A na co se můžete těšit už v průběhu září?
Kromě toho, že postupně zahájí provoz všechny již zmíněné pravidelné kroužky a kurzy, si
Vás dovolujeme pozvat na Den otevřených dveří v Mateřském centru Lidičky. Dozvíte se vše
o nás, o tom, co se u nás událo nového i veškeré informace k naší programové nabídce. A
v druhé polovině měsíce září se uskuteční již 5. ročník Lidického Moto GP, tak připravte vaše
stroje a přijďte si zasoutěžit, zazávodit si a pobavit se.
Všechny potřebné informace ke kroužkům a kurzům i k našemu programu na září najdete
na www.mclidicky.cz, případně pište na: info@mclidicky.cz nebo volejte na: 605 806 074.
Na uvedených kontaktech se také můžete přihlásit na kterýkoli kurz nebo kroužek z naší
nabídky!
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Program MC Lidičky na ZÁŘÍ 2016
6. 9. 2016

od 16:00 – 18:00 hod. - Den otevřených dveří v Mateřském centru
Lidičky. Tento den budou dveře mateřského centra otevřeny všem,
kteří se zajímají o informace z oblasti činnosti MC či o konkrétní
informace k našemu programu. Máte-li zájem o některý námi nabízený
kurz či kroužek, můžete si přijít pro přihlášku a více informací. Naše
dveře budou otevřeny i Vám, kteří byste se jen rádi podívali, jak to u
nás vypadá. V případě zájmu si můžete přijít pohrát do naší herničky.
Velmi rádi uvítáme i ty z Vás, kteří by nám rádi s naší činností pomohli.
Vstup do centra je ZDARMA.
Využijte této možnosti a přijďte se k nám podívat a zjistit o nás víc!

20. 9. 2016

od 16:00 hod. - Cvičení rodičů s dětmi - říkadla a písničky doplněné
pohybem, aktivity pro zlepšení motoriky + volná herna
Ostatní pravidelné kurzy a kroužky
budou začínat v průběhu září –
pravděpodobně v týdnu od 19. 9.
2016,
sledujte
informace
na
www.mclidicky.cz.

24. 9. 2016

od 9:30 hod. - Lidické Moto GP – dejte
do parády své závodní stroje a přijďte
si užít dopoledne plné pohybu, soutěží
a zábavy v parku na návsi. Pro děti připravujeme závody na dětských
odrážedlech, odstrkovadlech, koloběžkách a kolech (dopravní
prostředek si vezměte s sebou včetně helmy). Můžete se také těšit na
mnoho zábavných a naučných úkolů. Zápis a rozdělení závodníků do
příslušných kategorií začíná v 9:15 hod., samotný závod pak odstartuje
cca v 10:00 hod. Pro závodníky budou připraveny drobné odměny.
Vstupné dobrovolné. Na akci je nutné se registrovat na
www.mclidicky.cz
do
21.
9.
2016.
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CÍNOVEC
Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

Když se řekne Cínovec, většině z nás postarších to jméno připomíná valně známé
předvánoční zájezdy, tehdy ještě do Německé Demokratické Republiky. Právě zde, na
známé celnici, docházelo k různým nedorozuměním se členy celní správy, kdy
převážené zboží mnohdy neodpovídalo ani finančním předpisům a mnohdy ani
finančním možnostem turistů,
kteří si směli do Německa
převézt jen „kapesné“ ve výši
několika desítek
východoněmeckých marek.
To je však minulost, kterou už
dnes občané EU ani neznají.
Abychom ale nezapomněli na
důležitější okolnosti naší
historie, tak jsme prvního června
2016 přijeli na pozvání pana
starosty Pípala na Cínovec. Zde jsme si u dvou pomníčků opět připomněli první červen
1945, kdy se právě tudy vracela z lágru skupina čtyřiceti šesti Lidických žen do
svobodné vlasti a u druhého uctili památku letců 8. Letecké armády USA, kteří zde
zahynuli 19. dubna 1945.
Pietního aktu se zúčastnila z naší delegace paní Miloslava Kalibová a členové
Občanského spolku Lidice společně se členy Spolku pro zřízení památníku lidických
letců. K aktu byli přizváni i členové Severočeského leteckého archivu v Teplicích a
další obyvatelé Dubí a Cínovce. Z Německa pak přijely i aktivistky, které se zúčastnily
rekonstrukcí transportu smrti
Ravensbrück – Crivitz.
Po všech oficialitách
zakončených hymnou ČR a
hymnou USA, nás pan
starosta města Dubí, pan ing.
Petr Pípal, pozval na velmi
zajímavou prohlídku
dubského kostela
Neposkvrněného početí
Panny Marie. Kostel byl
vystavěn podle benátského
kostela Santa Madonna
dell´Orto, počátkem
minulého století a je dnes chráněn jako kulturní památka České republiky.
Po prohlídce na zpáteční cestě delegace z Lidic navštívila ještě Lidický kříž
v Kožlanech.
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LOUČENÍ SE ŠKOLÁKY
Text a foto: www.ms-lidice.cz

Letos tato slavnostní akce proběhla trochu netradičně. Do školy odcházelo 6 chlapců a
1 dívka. Celý průběh byl poznamenán klučičí energií, která s blížícím se létem stoupá.
Místo slziček dojatých maminek, jsme se tentokrát docela nasmáli 

SOCHAŘSKÁ DÍLNA PRO VEŘEJNOST
Text: www.lidice-memorial.cz

Vyzkoušejte si, jaké je to, být sochařem!
Památník Lidice srdečně zve děti i dospělé na sochařskou dílnu. Pod vedením zkušené
lektorky Mgr. Petry Zeidlerové si vyzkoušíte vytesat z kamene svůj první reliéf nebo
sošku a své dílo si pak můžete odnést domů. Pro děti bude navíc připraven
doprovodný program plný her a zábavy. Pro účastníky bude připraveno malé
občerstvení.
Kdy: 24. 9. 2016 od 13:00 do 16:00 hodin (podle potřeby do 17:00)
Kde: v zahradě Lidické galerie, Tokajická 152, 27354, Lidice
Cena: 120,- Kč/ dítě, 200,- Kč/ dospělý (zahrnuje materiál, zapůjčení nářadí,
doprovodný program pro děti, malé občerstvení, práce, které vzniknou, návštěvníkům
zůstanou.)
Vzhledem k omezenému počtu míst, je nutná rezervace!
Rezervace na: brabnikova@lidice-memorial.cz nebo tel. : 778 735 785 Mgr. Michaela
Brábníková
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ZPRÁVY Z MEMENTA LIDICE, O.P.S. - OÁZY
Text: Michaela Indráková

Milí spoluobčané, čtenáři. Zdá se Vám stejně jako mně, že prázdniny utekly strašně
rychle? Je to až k nevíře, že letní prázdniny (červenec a srpen) trvají stejně dlouho jako
třeba říjen a listopad. Ba dokonce o jeden den déle  A jako mávnutím kouzelného
proutku už je tu opět září. A tak se pomalu budeme vracet k pravidelnému programu
v Oáze i my.
Doufám, že jste přes prázdniny pilně dělali pořádek ve skříních, v kuchyňských
linkách, botnících či dětských pokojíčkách a donesete v termínech níže uvedených
něco do sbírky „Nepotřebné věci potřebným lidem“ pořádané pro Diakonii
Broumov. Já se přiznám, že vše, co bych chtěla darovat, ještě připraveno nemám,
nicméně času k třídění ještě bude dost.
Dále se pomalu začneme scházet každé úterý odpoledne na kroužku nejen pro seniory
„Klub Oáza“, kde v září budeme spřádat plány na tvorbu v dalších podzimních a
zimních měsících.
Poprázdninovou část cyklu „Lidického seniora“ zahájíme setkáním s hudebníkem
Pavlem Šilhavým.
V dlouhodobějších plánech doufáme, že díky aktivitě, dobrovolnictví a zájmu
některých našich spoluobčanů zorganizujeme na podzim i nějakou výstavu, společně
s knihovnou uspořádáme povídání o loutkách s divadelním představením nejen pro
děti a seniory, na začátku adventu tradiční vánoční výstavu a snad se nám podaří najít i
nějakou cvičitelku, která by byla ochotná v Oáze předcvičovat jógu, aerobic či nějaké
jiné protahovací cvičení.
Doufám, že v letošním školním roce si cestu do Oázy najde i řada z Vás, neb bychom
byli všichni moc rádi, kdyby toto místo sloužilo nejen jako ubytování pro seniory, ale
stále častěji i svému druhému účelu, pro který bylo vybudováno – a to k setkávání
dobrých lidí. Nejsme pouze domov pro seniory, jak si řada lidí mylně myslí.
Přeji Vám všem krásný konec léta a začátek podzimních dní. Podzim je hra barev,
takže barvitě prožívejme jednotlivé podzimní dny i celý náš život…

Program září 2016 v Oáze
-

V úterý od 13:00 do 16:00 – Klub Oáza ve dnech 20.9. a 27.9.
Tento měsíc ještě není dán pevný program kroužků, a tak můžete dorazit na
kávu, čaj a příjemné posezení. Popř. s nápady, co byste se rádi naučili,
vyzkoušeli a vyrobili si.
Vstup volný

-

Poslední čtvrtek v měsíci od 15:00, tedy 29.9. – *Lidický senior 2016*
Posezení při kávě, čaji a něčem na zub s hostem – hudebníkem Pavlem
Šilhavým, který slíbil, že nás se svým recitálem „Letem světem hudbou 19. a
20. století“ provede světem hudby, kterou všichni dobře známe. Jedná se o
vesele pojatý přehled nejznámějších skladeb uplynulých 200 let, jež nám Pavel
zazpívá. Zazpíváme si s ním? Těším se.
Vstup volný

-

Od 15.9. až do 15.10. každé pondělí, úterý a čtvrtek sbírka Nepotřebné věci
potřebným lidem.
Věci (oblečení, boty, hračky, kuchyňské nádobí, prostěradla, povlaky, apod.)
noste zabalené do igelitových pytlů či krabic.
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V pondělí, úterý a ve čtvrtek od 12:30 do 17:00 do Oázy Lidice, v pondělí
26.9., 3.10. a 10.10. od 09:00 do 11:00 do Oázy Lidice, J. Stříbrného 162
Pokud byste měli větší množství darů a vyhovoval by Vám více jiný termín než
výše zmíněné (třeba i víkendový), možno domluvit se osobně vždy ve středu
odpoledne (15:30-17:30) v knihovně či e-mailem na adrese: info@oazalidice.cz

Nepotřebné věci potřebným lidem

Zdroj: http://www.diakoniebroumov.cz

Darovat můžete především tyto potřebné věci:
-

letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské),
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
nepoškozené dětské hračky – plastové, plyšové, dětské knihy, …
látky (minimálně 1m2 – ne odřezky a zbytky látek),
domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené,
peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky,
obuv – veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo spojené gumičkou, aby se boty neztratily.

Pokud se chcete dozvědět více informací o samotné sbírce a především o tom, co se stane s Vámi
darovanými věcmi, tak můžete nahlédnout na: http://www.diakoniebroumov.cz.

Memento Lidice a Concordia Pax si vás dovolují pozvat na 6. setkání z cyklu

„ LIDICKÝ SENIOR 2016“
v domě Oáza v Lidicích, J.Stříbrného 162 ve čtvrtek 29.9.2016 od 15 hodin
hostem bude: Pavel

Šilhavý, hudebník

Lidice – krásné místo naší republiky.
Bude mi ctí vystoupit se svými písněmi, a tak přispět k hezkému dni všem
seniorům, kteří tráví své dny v Lidicích i v jejich okolí. Samozřejmě rádi přivítáme i další
příchozí. Projdeme se společně světem hudby, kterou všichni dobře známe.
Těším se na setkání s vámi se všemi, váš Pavel
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