Milí a milé,
už jste si do nového roku dali nějaké předsevzetí? Já miluju předsevzetí. Miluju ten
nápor energie, který člověk pociťuje vždy, když si je sepisuje. Člověk má pocit, že
dokáže všechno, nic není nemožné…
Já si je píšu vždycky, obvykle bývám
v lednu poměrně aktivní. Tento leden
tomu tak nebylo, pořád mi nebylo dobře a
půlku jsem ho promarodila. Rýmičce se u
mě tak zalíbilo, že pozvala viropřátele a
usadila se mi na průduškách.
Ale únor…to bude měsíc! V plné síle
sepisuju svoje předsevzetí, a jelikož se mi začíná plnit stránka Á čtyři, obávám se, že
mě sepisování unaví natolik, že si budu muset odpočinout. Potom přijde jaro – a to se
odpočívat musí, protože jarní únava že ano. Známe to všichni.
No a myslím, že až v červnu svůj seznam předsevzetí opět vytáhnu na světlo boží,
budu se hodně divit, co musím udělat a na čem jsem vlastně chtěla pracovat…
Potom odjedu na prázdniny, moře, dovča, nicnedělání…. Na podzim přijdou splíny
z brzké tmy a chladných večerů, pak začnu péct na Vánoce… no a pak – hurá: leden.
A leden? – Už jste si do nového roku dali nějaké předsevzetí? Já miluju předsevzetí.
Miluju ten nápor energie, který člověk pociťuje vždy, když si je sepisuje. Člověk má
pocit, že dokáže všechno……
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka, která koloběh předsevzetí prostě nezastaví -

JUBILANTI V MĚSÍCI ÚNORU
VÝRUTOVÁ EVA
ŘEČÍNSKÁ LIBUŠE

7.2.
8.2.

80 let
87 let

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti. -

PODĚKOVÁNÍ ZASLANÁ DO REDAKCE ZPRAVODAJE
 Děkuji místostarostovi Tomáši Skálovi za milou návštěvu, která mě velmi
potěšila a děkuji za květiny a dárek od Obecního úřadu k mým narozeninám.
Irena Smutná

 Děkuji představitelům obce Lidice, paní starostce Veronice Kellerové a
místostarostovi panu Tomáši Skálovi za milou návštěvu a předání dárku u
příležitosti mého životního jubilea.
Ing. Vladimír Kovačík
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FOTOARCHIVNÍ VÝZVA PRO OBČANY: 70 LET OD
POLOŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAMENE OBCE LIDICE
Milí spoluobčané,
vzhledem k blížícímu se 70. výročí od položení základního kamene obce Lidice, nás
napadlo, zda byste nám nepomohli si připomenout ty, kteří tady s námi již nejsou a
které bychom si rádi připomněli.
Rádi bychom Vás poprosili, zda
byste nám nezapůjčili fotografie
osob, míst, akcí, které se zde
uskutečnily během těch sedmdesáti
let od výstavby nových Lidic. Tyto
fotografie bychom si zkopírovali a
tyto kopie bychom poté během
výročí vystavili v obrazových rámech
a to pravděpodobně v místní
knihovně ve výloze, kde byste si i Vy mohli tyto zajímavé obrázky připomenout.
Určitě se včas všechny důležité podrobnosti dozvíte Byli bychom vděční opravdu za cokoliv, ať už vlastníte jakoukoliv vzpomínku toho,
jak obec Lidice během těch sedmdesáti let vypadala, jak rostla a vyvíjela se nebo ještě
lépe fotografie těch, kteří zde po těch 70 let žili a kupříkladu již nemohou být mezi
námi. Byla by to, myslím, krásná vzpomínka.
Fotografie můžete nosit buď osobně na Obecní úřad Lidice, popřípadě i posílat
naskenované na email Obecního úřadu Lidice: lidice3@volny.cz nebo na email
lidického zpravodaje: dozpravodaje@seznam.cz.
Velice děkujeme za Vaše jedinečné příspěvky!

Vaši zastupitelé

LIDICKÝ TURISTA: LETIŠTĚ VÁCLAVA
HAVLA PRAHA
Text: Michaela Klapalová, http://www.prg.aero/cs/

Máme ho doslova za rohem, někteří z nás na něj dobře vidí a všichni
ho tady u nás v Lidicích bereme jakou součást našeho života, už i
proto, že občasné odklonění letového provozu z nás udělá nechtěné
spottery. Ptáte se kdo je spotter? Čtěte dále, všechno se dozvíte!
Letiště Václava Havla bylo otevřeno 5. dubna 1937, takže letos bude
slavit úctyhodnou osmdesátku. Bylo vystavěno na pláni zvané
Dlouhá míle v letech 1933-37. Konstrukce letiště byla tehdy na Mezinárodní výstavě
umění a techniky v Paříži oceněna zlatou medailí. Prvním letadlem, které zde přistálo,
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byl v devět hodin ráno letoun DC-2 Československé letecké společnosti na letu
z Piešťan přes Zlín a Brno, o hodinu později pak letoun Air France na trati z Vídně do
Drážďan.
Po válce se letiště dočkalo vylepšení a rozšíření jeho technického zázemí. Konec
padesátých let pak přinesl další úpravy v souvislosti s příchodem proudových letadel.
V letech 1960-68 bylo letiště rozšířeno o oblast označovanou jako Sever na tzv. Nové
letiště. Byla vybudována nová odbavovací budova, sousedící hangár a nový systém tří
vzletových a přistávacích drah. Při této příležitosti byla plocha letiště rozšířena na 800
ha, což znamenalo rozšíření území hlavního města nejen o obec Ruzyně, ale také o
části Kněževsi, Přední Kopaniny a Hostivice.
V letech 1989-1993 byla
provedena rekonstrukce
severní odbavovací budovy a
také vzletových a
přistávacích drah.
Ruzyňské letiště se objevilo
v několika filmech. Patří
mezi ně i Casino Royale, ve
kterém Ruzyně představuje
společně s Airbusem A340600 společnost Virgin
Atlantic – mezinárodní
letiště Miami. Terminál T1, dříve Sever 1, slouží letům mimo Schengenský prostor a Terminál T2,
dříve Sever 2, se využívá pro lety v Schengenském prostoru.
Mezi nejvytíženější destinace v počtu pravidelných leteckých spojení se řadí
Paříž/Charles de Gaulle a Moskva/Sheremetyevo v počtu 45 odletů týdně. Současná
dráha 06/24 je hlavní dráhou letiště a odehrává se na ní více než 80% provozu letiště.
Hodinová kapacita této dráhy je 46 pohybů (vzletů a přistání) letadel, což řadí pražské
letiště mezi absolutní evropskou špičku, co se týká intenzity provozu na jedné dráze.
Říkáte si, že Letiště Václava Havla slouží pouze lidem, kteří někam letí? Vůbec ne!
Pokud máte létání rádi, ale zrovna se nikam nechystáte, neváhejte vyrazit na
vyhlídkové terasy kochat se letištní atmosférou. Na letišti se nacházejí rovnou dvě.
První, menší terasu naleznete v Terminálu 1. Vyjdete po schodech, projdete restaurací
a jste tam. Vyhlídkovou terasu si představte jako prostor pod širým nebem ohraničený
skleněnou stěnou. Tady budete mít výhled na parkující letadla, nečekejte, že uvidíte
nějaké vzlety či přistání, nacházíte se v místě, kde letadla v podstatě opravdu jenom
parkují, k dispozici je tu plán celého letiště.
Druhá terasa se nachází v Terminálu 2, určenému k letům do zemí Schengenského
prostoru. Opět je třeba vyjít po schodech, vše je značené, takže se určitě neztratíte.
Tato terasa je o něco větší, a navíc je doplněna dalekohledem, který se za nízký
poplatek můžete podívat více zblízka.
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Další prostor pro fanoušky letadel přímo na letišti dávají otvory v oplocení prostoru
letiště. Tyto otvory jsou určené pro objektivy fotoaparátů, pro snadnější získávání
zajímavých snímků. Umístění otvorů, stejně jako jejich tvar, bylo projednáno se
samotnými spottery a odpovídá nejoblíbenějším bodům, které veřejnost při focení
letadel využívá. V současné době je
tak k dispozici 54 otvorů po celém
obvodu letiště. (Spotter je tedy
nadšenec, většinou fotograf, který
v blízkosti číhá na letadla a snaží se
udělat ty nejlepší fotky -)
V bezprostřední blízkosti letiště byly
v srpnu 2012 otevřeny vyhlídkové
valy pro příznivce letadel, ze kterých
je možné sledovat a fotografovat
veškeré dění na letištní ploše nad
úrovní oplocení letiště. Valy jsou umístěny na dvou nejfrekventovanějších
spotterských místech, a to v obci Kněževes a u křížení vzletových a přistávacích drah,
kam vede pěší cesta z nedalekého města Hostivice. (I odtud přinesu během roku svoji
reportáž -)
Pro širší veřejnost byly vyhlídkové valy doplněny informačními tabulemi se
zajímavostmi o běžných letadlech a plánem areálu letiště. Dalším zajímavým tipem,
jak pro jednotlivce, tak například pro školy jsou exkurze pořádané Letištěm Václava
Havla. V rámci těchto exkurzí máte příležitost poznat pracovní zázemí mnoha
zajímavých profesí a místa, kam se cestující běžně nedostanou. Seznámíte se zblízka
s nejlepším letištěm střední a východní Evropy. Uvidíte provoz a shon na
odbavovacích plochách, seznámíte se s dráhovým systémem a dostanete se do těsné
blízkosti fascinujících letadel. Z několika desítek metrů uvidíte starty a přistání
různých typů letadel, poznáte letecké společnosti.
Budete mít možnost navštívit
nejmodernější stanici Záchranné a
požární služby v České republice,
která byla otevřena v roce 2006, a
představí se vám Terminál 2.
Nabízejí se zde i speciální exkurze
pro fotografy amatéry, kteří mohou
fotografovat nejen z autobusu, ale
hlavně venku poblíž dráhy. V roce
2011 byly exkurze Letiště Václava Havla Praha veřejností vyhodnoceny jako druhý
nejoblíbenější turistický cíl v Praze a okolí, a umístily se i v první desítce v rámci celé
ČR v prestižní soutěži agentury Czech Tourism.
Exkurze si zarezervujte přes webové stránky Letiště Václava Havla Praha, jejich cena
je 170 Kč. Vybrat si můžete z několika různých tras. Více na www.prg.aero.
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VELIKONOČNÍ VÝZVA PRO OBČANY
Vážení občané,
blíží se termín Velikonoc a opět bychom chtěli 4. 4.
2017 od 15:30 uskutečnit v Malém parku ozdobení
velikonočního stromku. Proto prosíme o pomoc se
sběrem vyfouklých vajíček, které bychom s dětmi
ozdobili na výtvarné dílničce 21. 3. 2017 v Oáze
Lidice. Všichni jste srdečně zváni.
Čistá, vyfouklá vajíčka určená ke zdobení přineste
do 21. 3. 2017 do 13:00 hod na Obecní úřad Lidice
nebo do Mateřské školky Lidice.
Ozdobená vajíčka přinášejte, prosím, do 3. 4. 2017
do 16:00 hodin na Obecní úřad Lidice nebo do
Mateřské školky Lidice.
Děkuji.
Veronika Kellerová

LEDNOVÁ SVATBA SPOJILA PÁR Z NOVĚ VYBUDOVANÉ
LIDICKÉ ULICE
Text: Veronika Kellerová

Dne 17. ledna jsme byli svědky krásné a dojemné
události, ale i historické chvíle pro naši obec. Jako
první pár z nově vybudované ulice Starosty
Hejmy si tento den v naší obřadní síni Obecního
úřadu řekli své „ano“ před svými nejbližšími,
přáteli a známými, snoubenci a lidičtí občané
Mirka Levová a Michal Kofroň.
Novomaželům přejeme hodně štěstí, lásky a
spokojenosti a především, ať se jim v naší obci
líbí a dobře žije!
Veronika Kellerová, zastupitelé a paní Michaela Holubová, matrikářka

VELIKONOČNÍ VÝZVA GENERÁLA GASTRA
I já se připojuji k tolika výzvám, věřím, že vás tím úplně nezahltíme!
Velice by mne potěšilo, pokud byste se s nadcházejícími Velikonočními svátky
podělili o recept na váš velikonoční „majstrštyk“. Může to být cokoliv, co máte rádi,
čím se chlubíte, za čím se k vám sjíždí celé příbuzenstvo… Od Božích milostí po
recept na nádivku…Generál Gastro vše vyzkouší a uveřejní recepty v některém z
příštích vydání zpravodaje a uděláme si pěkné společné Velikonoce -
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ZPRÁVY Z MEMENTA LIDICE, O.P.S. – OÁZY
Text: Michaela Indráková

Únor bílý, pole sílí. Uvidíme, zda tomu tak skutečně bude. Leden je bílý a mrazivý
krásně - Pokud nebudete v únoru trávit odpolední či podvečerní čas na procházkách,
můžete se na chvíli zastavit v Oáze…
V nabídce pro tento měsíc zůstává stále pondělní cvičení jógy od 19:00 pro všechny
věkové kategorie. V úterý odpolední Klub Oáza od 13:00. A poslední čtvrtek v měsíci
bude první setkání nového ročníku Lidického seniora 2017.
Letošní ročník zahájíme významným hostem: 2. místopředsedou Mezinárodního
křesťanského velvyslanectví Jeruzalém, panem Radkem Hejretem (viz.:
http://www.icej.cz/). Tématem mimo jiné bude vzpomínka na Rudolfa Vrbu a Alfréda
Wetzlera, kteří v roce 1944 uprchli z Osvětimi.
A pokud již v únoru začínáte plánovat jarní, letní či podzimní dovolené po naší krásné
české zemi, můžete se inspirovat nabídkou sdružení Concordia Pax. Mimo to, že je
nejvýznamnějším spoluorganizátorem „Lidického seniora 2017“, připravila pro lidické
občany další překvapení. A to nabídku zajímavých pobytů pro seniory po celé České
republice. Pro lidické seniory a jejich doprovod ještě s 10% slevou oproti běžným
seniorským cenám (již i tak zvýhodněným). Více informací o jednotlivých pobytech
naleznete na jiném místě tohoto vydání Lidického zpravodaje, ve vitrínce u
obchodního
střediska,
na
www
stránkách
Mementa
Lidice,
o.p.s.
(http://www.oazalidice.cz) a na stránkách http://www.concordiapax.cz. Jen dodám, že
v nabídce je také i dovolená za sluníčkem u moře Přeji Vám příjemné zimní dny v teple domova. Dětem bílé jarní prázdniny strávené
třeba na horách a těším se s řadou z Vás na viděnou v Mementu Lidice, o.p.s. - domě
„nejen pro seniory“ v naší obci Lidice.
Program na únor 2017:
Každé pondělí (6.2., 13.2., 20.2. - ?, 27.2.) od 19:00 do 20:00 Jóga pro dospělé.
Vstup 70 Kč/hod, nebo 600 Kč/10 lekcí
Každé úterý (7.2., 14.2., 21.2., 28.2.) od 13:00 do 16:00 hodin - Klub Oáza.
Vstup 10 Kč za kávu, čaj
Poslední čtvrtek v měsíci, tj. 23. 2. 2017 od 15:00 hodin – 1. setkání z cyklu
*Lidický senior 2017*
Posezení při kávě, čaji a něčem na zub s Radkem Hejretem – 2. místopředsedou
Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém
Vstup volný
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CONCORDIA PAX, z. s.
nabízí

v rámci partnerství s o. p. s. Memento Lidice

POBYTY PRO SENIORY – ROK 2017
pro lidické občany v cenách snížených o 10 % proti běžným seniorským cenám
Všechny pobyty týdenní, pokoje se sociálním zařízením, stravování v rozsahu plné penze

Lidická cena v Kč:

Česká republika
HOTEL ALF
Borovany, Jižní Čechy
(1.4.-5.8., 12.8.-4.11.)
HOTEL ARNICA
Háj pod Klínovcem, Krušné hory
(16.7.-27.8., 3.9.-10.9.)
HOTEL ASTORIA
Janské Lázně, Krkonoše
(3.5.-27.5., 17.6.-1.7., 15.7.-29.7.,12.8.-19.8.)
HOTEL BOHMANN
Babylon, Domažlicko
(29.4.-3.6., 10.6.-24.6., 1.7.-4.11.)
HOTEL ENGADIN
Železná Ruda, Šumava
(24.6.-22.7., 29.7.-4.11.)
HOTEL KORMORÁN
Zlenice, Posázaví
(15.4.-21.10.)
HOTEL LOVECKÁ MUMLAVA
Harrachov, Krkonoše
(11.6.-22.10.)
HOTEL PRVOSENKA
Pec pod Sněžkou, Krkonoše
(24.6.-9.9.)
HOTEL ŽÁKOVA HORA
Herálec, Žďárské vrchy
(2.4.-24.9.)
PENSION PROTĚŽ
(2.4.-22.10.)
PENSION U PETRA
(9.7.-13.8., 3.9.-22.10.)

4.050,3.060,2.960,4.320,3.280,3.150,3.460,2.960,3.690,-

Lázně Libverda, Jizerské hory

3.370,-

Jeseník, Jeseníky

4.100,-

Chorvatsko
HOTEL ARKADA
(9.-18.6.)

Stari Grad, ostrov Hvar
(cena zahrnuje i dopravu autobusem)

7.190,-

Ceny platí pro seniory 55+ a invalidní důchodce – a v obou případech i pro doprovod.
Při rezervaci je nutno uhradit 50 % ceny a doplatit nejpozději 1 měsíc před pobytem.

BLIŽŠÍ INFORMACE:
Jan Smrčina, CONCORDIA PAX, z.s. – tel. 776 778 514, E-mail: info@concordiapax.cz

PŘIHLÁŠKY A ZAPLACENÍ POBYTU:
Michaela Indráková, o.p.s. Memento Lidice – po domluvě na tel. 777 025 199

Memento Lidice a Concordia Pax
si vás dovolují pozvat
na 1. setkání z cyklu

*LIDICKÝ SENIOR 2017*
v domě Oáza v Lidicích, J. Stříbrného 162
ve čtvrtek 23. února 2017 od 15 hodin
HOSTEM BUDE

Radek Hejret
2. místopředseda
Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ ČR)

TÉMA BESEDY

Vzpomínka na Rudolfa Vrbu a Alfréda Wetzlera,
kteří v roce 1944 uprchli z Osvětimi
(o projektu Vrba-Wetzler Memorial)

Těšíme se na vaši návštěvu.

Občerstvení

Vstup volný
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Text: Irena Přibylová a Petra Radová

Vážení a milí,
jedna únorová lidová pranostika říká „únor bílý, pole sílí“ a je nejen pravdivá, ale letos to
vypadá, že by mohla být i naplněna (je to ale jen odhad, protože tento článek vzniká už
v polovině ledna -).
V každém případě my také nabíráme síly a jednou z takových příležitostí i pro Vás může být
účast na našem programu pro ženy – Den pro královny. Již tradičně je toto odpoledne
věnované odpočinku při zkrášlovacích procedurách, dobrém jídle a pití, ale i tvoření.
V únoru také zahajujeme druhé školní pololetí, ve kterém zůstává i nadále nabídka
odpoledních kroužků beze změn.
Změna však nastává u programu Cvičení rodičů s dětmi – od února bude vždy 1x / 14 dní,
vždy v sudém týdnu v úterý v čase 16:00 – 17:00 hod.
Ve spolupráci s mateřskou školou také opět chystáme program „Příprava na školku“, který je
určen především pro děti, které v září 2017 nastoupí do MŠ v Lidicích. Tento program
zahrnuje - Den otevřených dveří v MŠ, návštěvy školky a besedu s paní ředitelkou školky. S
„Přípravou na školku“ začínáme v březnu a to Dnem otevřených dveří spojeným s první
návštěvou školky. Informace k programu, ke kurzům i ke všem akcím a přihlašovací
formuláře na ně najdete jako vždy na www.mclidicky.cz.

Program MC Lidičky na ÚNOR 2017
7. 2. 2017

POZOR ZMĚNA - cvičení rodičů s dětmi vždy v sudé úterý v čase 16:00 –
17:00hod. (tj. 1x/14 dní – 7. 2., 21. 2., 7. 3., 21. 3., 4. 4. atd.)

12. 2. 2017

od 14:00 hod. – Den pro královny – Přijďte si odpočinout od každodenních
starostí a pracovního stresu a užít si pohodové odpoledne plné příjemných
relaxačních procedur. Můžete se těšit na služby masérky, pedikérky a
manikérky nebo si můžete nechat pleť hýčkat např. liftingovou kúrou nebo se
nechat zdarma nalíčit. V případě zájmu bude zařazena malá výtvarná dílnička
pro dospělé – můžeme si vyzkoušet pletení na prstech. Vstupné – něco
dobrého na zub. Pokud tedy máte chuť odpoutat se od Vašich běžných
starostí, jste srdečně vítány. Abychom měli pro každou z Vás dostatek
prostoru, prosíme, přihlaste se na www.mclidicky.cz a to nejpozději do 8. 2.
2017. V případě zájmu bude zařazena malá výtvarná dílnička pro dospělé.

3. 3. 2017

od 9:30 hod. – první návštěva školky v rámci programu „Příprava na
školku“ = Den otevřených dveří v MŠ Lidice. Pokud se chcete tohoto
programu zúčastnit, napište nám na info@mclidicky.cz. Sraz účastníků
programu v 9:30 hod. v MŠ.
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1DXĆWH VH NRPLNVX UR]XPĈW QDXĆWH VH
MHMLWYRĎLW:RUNVKRSMH]DPĈĎHQQDYODVWQÅ WYRUEX NRPLNVRYÁKR SĎÅEĈKX $è MVWH
]DĆ¹WHĆQÅFLQHERSRNURĆLOÅNUHVOÅĎLP¹WHVH
QDFRWĈxLW=MLVWÅWHWDNÁFRMHWRVWRU\ERDUG
DVKRRWLQJERDUG 'R]YÅWHVHUDG\
SURIHVLRQ¹OQÅKRNUHVOÅĎHMHGQRKR
]Y\VWDYXMÅFÅFKDXWRUďY/LGLFNÁJDOHULL
0LFKDOD)LDO\

Vstup 60,- Kcˇ

:RUNVKRSMHXUĆHQÕSURYHĎHMQRVWRGOHW
9]KOHGHPNRPH]HQÁPXSRĆWXPÅVWVHUH]HUYXMWHQD
EUDEQLNRYD#OLGLFHPHPRULDOF]QHERQDWHO

MINIPŘÍPRAVKA
Text a foto: www.obec-lidice.cz

Na podzim minulého roku bylo v Lidicích po téměř 30ti letech založeno fotbalové
družstvo pro nejmenší děti – „Minipřípravka“.
Jedná se o ročníky 2010-2011, zatím na tréninky chodí cca 10-15 dětí. Tréninky máme
2x týdně, o děti se starají 3
trenéři z Lidic – Jaromír
Šilhán, Tomáš Skála a Marek
Keller. Na podzim jsme
využívali k tréninkům naše
hřiště v Lidicích a během
zimy máme pronajatou nově
zrekonstruovanou tělocvičnu
na základní škole
v Buštěhradu. Na trénincích se
zatím soustředíme na
individuální činnosti s míčem
a na pohybová a obratnostní
cvičení rozvíjející všeobecný i
fotbalový rozvoj.
Obec Lidice přispěla na činnost našeho oddílu částkou 10 000 Kč. Za dotaci byly
pořízeny míče, rozlišovací dresy, slalomové tyče a překážkové kužele.
Shodou okolností přispěl na mládežnický klub pan Hinrich Bischoff z města
Langwedel poblíž Brém, který navštívil na podzim Památník Lidice. V roce 1992
sehrál v Lidicích přátelské utkání s týmem z Brém proti SK Lidice a podle jeho slov na
tu dobu rád vzpomíná. Věnoval nám částku 325 euro. Za tento dar jsme pořídili 20 sad
dresů s nápisem TJ Sokol
Lidice. Tyto dresy dostali děti i
trenéři, přispěl na ně nezištně
též sponzor, který si nepřeje
být jmenován, děkujeme tedy
alespoň touto cestou!
Na „vánočním“ tréninku byly
dresy dětem slavnostně
předány a zahráli si v nich
mezi sebou první turnaj. Poté
si s Markem Kellerem zahráli
všichni ještě proti trenérům
Tomáši Skálovi a Jaromírovi
Šilhánovi a Matějovi Kučerovi,
který hraje za mladší přípravku v Buštěhradu. Zvítězili všichni, děti si uhrály svou
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první fotbalovou medaili. Právě s Buštěhradem či Hřebčí máme v plánu uspořádat
přátelské utkání proti hráčům ve stejné věkové kategorii, aby si naši malí fotbalisté a
fotbalistky zažili svoje první herní zkušenosti a atmosféru opravdových zápasů.
Pokud budete chtít, aby i Vaše dítko hrálo fotbal, neváhejte nás kontaktovat na
telefonu: 608 380 386. U nás má každý svou fotbalovou šanci!

KDO TO JE HITLER?
Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

Obec Dlouhý Most je obec nacházející se u Liberce. Má přes 800 obyvatel a tvoří jej
dvě vesnice: Dlouhý Most a na jihu menší Javorník.
Původně luteránská osada německých uhlířů, přes níž vedla zemská stezka, spojující
Čechy s Lužicí. V místě velkých mokřin však musela být cesta zpevňována dlouhým
dřevěným mostem. V porovnání s Lidicemi má Dlouhý Most přibližně stejnou
výměru, avšak téměř o tři sta obyvatel více.
Po výsadbě hrušně v květnu t.r. v Liberci na
Štefánikově náměstí se ozvala paní Marcela
Pospíšilová z Obecního úřadu v Dlouhém
Mostě, že by si právě zde přáli mít také
Lidickou hrušeň. Samozřejmě jsme přislíbili
štěp připravený k výsadbě na podzim 2016 a
obratem domluvili den „D“ na 1. listopadu.
Po příjezdu do obce jsme byli velmi pěkně
přivítáni paní starostkou Ing. Bělou Ivanovou a
dalšími zastupiteli. Po seznámení s obecním
úřadem a obcí jsme začali besedou s dětmi
prvního stupně Základní školy. Vyprávění děti
zaujalo natolik, že se chovaly tiše a v závěru
besedy kladly zasvěcené otázky k lidické
historii.
Velmi zajímavou otázku mi položila menší holčička tak ze třetí třídy, která se zeptala:
„A kdo to je Hitler?“ Abych pravdu řekl, nevěděl jsem hned, jak jí mám odpovědět,
aby to dobře ve svém věku pochopila. Vysvětlil jsem jí to právě na osudech lidických
dětí, které zahynuly v Chelmnu a na čí rozkaz to bylo.
Po besedě jsme se přesunuli k místní knihovně, která je na dohled kostela sv.
Vavřince, a která je umístěna u obecní požární zbrojnice. Právě tady na malém
paloučku si děti přivezenou hrušeň samy vysadily, tedy samozřejmě, že si k ní přiložili
lopatu hlíny i dospělí. Na závěr pod hrušničku umístila paní starostka připravenou
keramickou desku, kterou vyrobili žáci výtvarného kroužku dlouho-mostecké školy.
Pak přišly na řadu projevy přání, aby se hrušni dařilo a nakonec zazpívaly děti i ženský
pěvecký sbor.
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Ačkoliv to ráno vypadalo, jak se říká, že
budou padat trakaře, počasí se umoudřilo
a odpoledne nám všem svítilo sluníčko i
na zpáteční cestě. Při odjezdu jsme se
ještě zastavili u pamětní desky na budově
radnice, která připomíná sté výročí konání
tajného celorakouského sjezdu Sociální
demokracie dne 18. Srpna 1878 v bývalém
hostinci „U Loterie“.

SILVER A V PAMĚTI TŘÍ GENERACÍ
Text: www.csbslidice.cz

Foto: www.csbslidice.cz a www.lidice-memorial.cz

Dne 10. ledna 2017
proběhlo v Pardubicích
už podeváté setkání
pamětníků paravýsadku
Silver A, ležácké
tragédie, pardubického
odboje a jejich
potomků. Zúčastnili se
ho nejvyšší ústavní
činitelé, představitelé
Pardubického kraje i
města Pardubice,
starostové vypálených
obcí, čelní představitelé ČSBS i ČSoL. Za ČSBS Lidice byli přítomni manželé
Klánovi, Marie Štrougalová, Veronika Kellerová,
Pavel Horešovský a Jana Bobošíková.
Předsedkyně OV ČSBS Lidice vystoupila
s projevem, jehož znění přinášíme.
Dobrý den, vážení pamětníci a pozůstalí, vážení
vysocí ústavní činitelé, zástupci státní správy a
samosprávy, dámy a pánové, bratři a sestry.
Dnes jsme na pardubickém popravišti vzdali úctu
těm, kteří nám svými činy vyslali minimálně tři
jasné vzkazy. Tím prvním je skutečnost, že
svoboda a suverenita nespadla Československu
odněkud shůry, že naší zemi tyto hodnoty nikdo
nedaroval, ale že byly zaplaceny odvahou a krví
konkrétních lidí. Druhým vzkazem je, že
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výsadkáři nadporučík Alféd Bartoš, rotmistr Josef Valčík a četař Potůček, stejně tak
jako všichni ti, kteří jim před pětasedmdesáti lety na území protektorátu pomáhali, se
neptali, co pro ně udělá jejich země, ale naopak, věděli, co musejí pro Československo
udělat oni. A za třetí vzkaz považuji poznání, že motivem konání těch, kterým dnes
vzdáváme úctu, byla láska k vlasti a ke svobodě. Považuji za povinnost nás všech
těmto vzkazům nejen naslouchat, ale také tyto hodnoty rozvíjet a pečovat o ně. Je mi
skutečnou ctí, že jsem mohla pozdravit dnešní slavnostní shromáždění, a že mohu,
jako každoročně, ke konání akce Silver A v paměti tří generací také přispět. Budu tak
činit i nadále.

VÝSTAVA V GALERII LIDICE
Text a foto: www.ms-lidice.cz

Před Vánoci nás čekala
ještě jedna kulturní akce.
Byli jsme pozváni,
abychom vyzkoušeli
doprovodný workshop
k výstavě Spectaculum aneb
jak se žije umělci. Hodina
utekla ani nevíme jak.
Vykouzlit myšlenky panu
Nohavicovi na meotaru byla
veliká zábava. Koukněte na
fotky na našem webu
www.ms-lidice.cz.
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Vizitky

Letáky a Plakáty

Samolepky a Etikety Katalogy a Brožůry

Kalendáře

Kroužková vazba

