Milí a milé,
máme tady květen a s ním zpravodaj nabitý informacemi, událostmi a spoustou zajímavých
věcí. Bohužel se mi poslední dobou nedostává dostatek prostoru k mým vlastním článkům, ale
věřím, že alespoň do příštího čísla „nacpu“ první článek ze staronového seriálu o našich
ulicích. Tuším, že už to může být dobrých 10 let nazpátek, kdy vznikla velmi milá a poučná
publikace o názvech našich ulic. Tehdy na ní usilovně pracovali pánové Zdeněk Fous a Marek
Veselý. Velké díky jim za to!
A já si říkám, že je na čase, aby podobné informace znovu spatřili světlo světa, protože 10 let
už je dlouhá doba a do obce, do ulic starých i nových se přistěhovali noví lidé. Nažhavila
jsem tedy pana Googla a prolezla skrz naskrz internet a různé publikace, abych vám mohla
přinést, proč a nač se naše ulice jmenují právě tak, jak se jmenují. A když v nich bydlíme, tak
je přece dobré to vědět -

Vaše Míša Klapalová, zpravodajka zavalená informacema -

JUBILANTI V MĚSÍCI KVĚTNU
BEČVÁŘ Jiří
MIKOLÁŠKOVÁ Jaroslava
SLAVÍKOVÁ Libuše
SMUTNÝ Jaroslav
ZELENKOVÁ Helena
MULÁKOVÁ Květuše
HOREŠOVSKÝ Pavel
DOUŠOVÁ Libuše

5.5.
7.5.
7.5.
11.5.
11.5.
24.5.
25.5.
28.5.

70 let
89 let
75 let
83 let
76 let
86 let
75 let
70 let

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

PODĚKOVÁNÍ ZASLANÁ DO REDAKCE ZPRAVODAJE
 Děkuji paní starostce Veronice Kellerové za milou návštěvu a dárek od Obecního
úřadu k mým narozeninám.
Vlasta Endrštová

 Mateřská škola Lidice velice děkuje panu Miroslavu Jelínkovi a panu Ondřeji
Janému za sponzorský dar v hodnotě 1500 Kč. Peníze budou použity na
rekonstrukci jedné z tříd. Děkujeme!
Soňa Macháčková, ředitelka MŠ

 Děkuji Obecnímu úřadu Lidice a paní starostce Veronice Kellerové za milé přání
k mým narozeninám.
Bohuslav Svoboda
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DOBRÁ ZPRÁVA
Vážení občané, jsme rádi, že vám opět můžeme oznámit dobrou zprávu pro nás
všechny. V letošním roce se bude kompletně opravovat ulice Distomonská, protože
naše obec obdržela na její opravu dotaci ve výši 400.000 Kč z Ministerstva pro místní
rozvoj.
Vaši zastupitelé

DŮLEŽITÁ DOPRAVNÍ INFORMACE
Text a foto: Bohumil Kučera

Vážení spoluobčané, v minulých dnech bylo pořízeno a instalováno v ulici 10. Června
1942 výraznější značení omezující rychlost motorových vozidel na 30 km/h.
Současně bude kladen vyšší důraz na dodržování rychlosti, budou dle možností
probíhat nárazová
měření a v případech
překročení rychlosti
dojde na postihy
neukázněných řidičů.
V horizontu několika
měsíců bude situace
opět vyhodnocena,
ale současně bude
brán na zřetel
dopravní situace
s hlediska
bezpečnosti i
v ostatních ulicích
obce. Každá z ulic
má své problémy,
některá svádí k rychlejší jízdě, jiná nemá ideální povrch, další není dostatečně
přehledná či je příliš úzká (byť vyhovuje a byla vystavěna dle současných standardů).
V rámci omezených možností se budeme snažit samozřejmě stav optimalizovat,
současně si ale nedovolíme slibovat zázraky. Přetížení komunikací, agresivita a
neukázněnost některých řidičů i množství vozů mezi obyvateli, to prostě jsou negativní
jevy současné doby, které často nemají universální řešení.
Malým příkladem jsou někteří rodiče malých dětí, kteří na jednu stranu vyžadují
„právo na bezpečí a ochranu svých dětí“, na druhou stranu skrze ulici 10. června
profrčí výrazně rychleji než je povolených 30 km/h a klidně před školkou zaparkují
v protisměru a část vozu mají na přechodu, přičemž na poloprázdné parkoviště je to
cca 10 metrů. Není to časté, ale stává se to, bohužel. Nelze tedy závěrem jinak, než
všechny vyzvat ke vzájemné toleranci a řidiče lidické, i ty, kteří obcí projíždějí,
k respektování dopravních předpisů.
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POZVÁNKA – 8. KVĚTEN 2017
Text: Obecní úřad Lidice a ZO ČSBS

Obecní úřad Lidice a základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu zvou
všechny občany, mládež a školáky ke společné vzpomínce na dny odboje a
připomenutí státního svátku – ukončení II. světové války.
Sraz účastníků je v pondělí 8. května 2017 v 10:00 hodin před budovou Obecního
úřadu, odkud se půjde ke společnému hrobu Lidických mužů.
Obec Lidice zaujímá v historii II. světové války tragické místo. Je na nás, občanech
nových Lidic, abychom tradici tohoto místa uchovali a neustále připomínali.

PRACOVNÍ VÝZVA ANEB HLEDÁTE
BRIGÁDU?
Obecní úřad Lidice hledá brigádníky na nátěr pouličního
osvětlení v obci.
Bližší informace na OÚ Lidice, tel. 312 253 053.

VELIKONOCE V MEXIKU
Text a foto: Edna Gómez Ruiz (jazyková úprava Michaela Klapalová)

Nějak takto vypadají Velikonoční svátky v Mexiku, jak dokládá snímek, který nám
zaslala Edna Gómez Ruiz. Na něm můžeme vidět velikonočně vyladěný stůl se
spoustou dekorací a u něj zpívá dětský sbor z Mexických Lidic. Nádherné! -
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Text: Irena Přibylová a Petra Radová

Milí přátelé MC Lidičky,
další měsíc je tu a s ním i náš květnový program, který zahájíme členskou schůzí Mateřského centra
Lidičky, na níž se ohlédneme za uplynulým rokem, ale hlavně se budeme zabývat tím „co a jak dál“.
Letos nás čeká volba do orgánů spolku a diskuse o dalším směřování centra. Máte-li zájem se jakkoli
účastnit aktivit centra nebo máte jakékoli podněty k jeho fungování či k programu, budeme velmi
rádi, pokud nám napíšete na info@mclidicky.cz a pokud byste chtěli přijít na schůzi, jste srdečně
vítáni! V květnu nás také čeká již v pořadí třetí návštěva MŠ našich nejmenších v rámci programu
„Příprava na školku“.
V druhé polovině měsíce se pak dveře mateřského centra a dětské skupiny otevřou všem, kdo se o
nás chce dozvědět více. Určitě přijďte, rádi Vám u nás vše ukážeme.
A ani se nenadějeme, bude tu červen a s ním i zápis do dětské skupiny Lidičkové na školní rok
2017/2018 a především pak tradiční dětský den v Lidicích! Určitě přijďte, budeme soutěžit, sportovat
i mlsat…

Program MC Lidičky na KVĚTEN 2017
9. 5. 2017

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 2016,
dozvíte se výsledky hospodaření centra za uplynulý rok a seznámíte se i s našimi
plány na rok 2017. Budeme velmi rádi za jakékoli Vaše podněty.

12. 5. 2017

od 9:30 hod. – třetí návštěva MŠ v rámci programu „Příprava na školku“. Sraz
účastníků programu je v 9:30 hod. v MŠ.

23. 5. 2017

od 8:00 – 11:00 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 nebo k provozu dětské skupiny.
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 programu dětí z dětské
skupiny – cvičení a tvoření 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!

1. 6. 2017

v čase 8:00 – 10:00 a 16:00 – 18:00 hod. – Zápis dětí do dětské skupiny Lidičkové
pro školní rok 2017/ 2018. Máte-li zájem umístit od září 2017 své dítě do naší dětské
skupiny, pak nezapomeňte přijít k zápisu. Více informací najdete na
www.mclidicky.cz v sekci Dětská skupina.
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4. 6. 2017

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@mclidicky.cz).

Dětský den v Lidicích
Obecní zastupitelstvo obce Lidice, TJ Sokol Lidice a Mateřské centrum Lidičky zvou všechny děti a
jejich rodiče na Dětský den, který se bude konat v neděli 4. června 2017 od 9:00 hod. na fotbalovém
hřišti v Lidicích. Přijďte si společně s námi zasportovat si, zasoutěžit a pobavit se. 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!

Prázdninová školička pro děti od 2 do 6 let v MC Lidičky
Potřebujete o prázdninách zajistit kvalitní péči o vaše dítě a zábavný prázdninový program pro něj
v kolektivu přibližně stejně starých dětí?
Pak je naše dětská skupina právě tím pravým pro Vás a především pro Vaše dítě!
Nabízíme individuální kvalifikovanou péči v malém dětském kolektivu, každodenní provoz rozdělený
do týdenních turnusů, klidné a příjemné prostředí a pestrý prázdninový program.
Cena: 1000,- Kč /týden / dítě
Stravování: stravu na celý den dodají rodiče, pitný režim zajistíme my.
Konkrétní termíny prázdninové školičky a podmínky pro přihlášení dítěte/dětí najdete v aktualitách
na www.mclidicky.cz.
Přihlášky přijímáme do 15. 6. 2017 nebo do naplnění kapacity jednotlivých termínů.

AKCE PRO DĚTI V LIDICKÉ GALERII
Text: www.lidice-memorial, Lucie Chvapilová

V pátek 19. května 2017 zveme děti na noc plnou kouzel, her, zábavy a knížek „Noc
s Andersenem“. Každý si přinese
svou nejoblíbenější knihu. Čeká
nás společné povídání a předčítání,
zábavné hry, večerní kino, přespání
v Lidické galerii a mnoho dalšího.
Poplatek činí 50,- Kč, vhodné
pohodlné oblečení a přezůvky.
Vzhledem k omezenému počtu
míst rezervujte prosím na:
brabnikova@lidice-memorial.cz, tel. 778 735 785 nebo osobně v recepci LG.
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ROPID – Informace k plánované dopravní integraci obce Lidice
Vážení spoluobčané,
Předkládáme obecnou informaci, kterou jsme obdrželi od pana Tomáše Medvídka ze
společnosti ROPID, vše ohledně plánované integrace Kladenska a Slánska, včetně
stručného přehledu Tarifu Pražské integrované dopravy.
- Linka 300 v trase „Praha, Nádr. Veleslavín-Kladno, U Kostela/Kladno,
Rozdělov“
- Linka 322 v trase „Praha, Nádr. Veleslavín – Kladno, Autobusové nádraží“
- Linka 324 v trase „Praha, Zličín – Kladno, Energie“
Návrhy jízdních řádů budou předmětem dalších jednání, na doladění konkrétních
časových poloh jednotlivých spojů máme ještě zhruba 2 měsíce čas, pokud platí, že
k integraci dojde od 1. 7. 2017. K návrhu JŘ linky 300 ještě dodávám, že oproti
původnímu návrhu JŘ došlo k drobné úpravě trasy na území města Kladna, kdy linka
nebude výchozí/koncová v zastávce „Energie“, ale výchozí bude v zastávce
„Rozdělov“ a koncová v zastávce „U Kostela“.
Integrace obce Lidice
Z Lidic do Prahy bude možné cestovat hned třemi autobusovými linkami Pražské
integrované dopravy (PID).
- 300 – páteřní linka s celotýdenním rozsahem provozu ke stanici metra „Nádraží
Veleslavín“ s dobou jízdy cca 20 minut (zastavuje u Památníku Lidice)
- 322 – hlavní linka přímo z obce Lidice s celotýdenním rozsahem provozu ke
stanici metra „Nádr. Veleslavín“ s dobou jízdy cca 35-40 minut.
- 324 – páteřní linka s celotýdenním rozsahem provozu ke stanici metra „Zličín“
s dobou jízdy cca 25-30 minut (zastavuje u Památníku Lidice)
Co to je integrovaná doprava? Hlavní výhody integrované dopravy?
- Jedna jízdenka na všechny druhy dopravy.
- Zvýhodněné předplatní jízdenky s neomezeným počtem cest za zvolené období
a ve zvolené oblasti (pásmech).
- Návaznost a koordinace jízdních řádů mezi sebou.
- On-line informace pro cestující (o aktuálním zpoždění, mimořádnostech).
- Snadná zapamatovatelnost jízdních řádů – pravidelné intervaly.
Co se změní?
- Pro spojení na Nádraží Veleslavín bude přímo z obce Lidice sloužit linka 322
přes Makotřasy, Běloky, Běloky, Středokluky, Kněževes a Letiště Václava
Havla
- Pro rychlejší spojení k metru Nádraží Veleslavín bude sloužit linka 300, která
však bude zastavovat pouze u Památníku Lidice (nebude zajíždět přímo do
obce)
- Pro spojení na Zličín bude sloužit linka 324, taktéž se zastávkou u Památníku
Lidice (také nebude zajíždět přímo do obce)
- Na lince 322 bude interval v ranní špičce cca 30 minut, v odpolední špičce 60
minut, v dopoledním sedle, večer a celodenně o víkendech pak pojedou
autobusy po 60-120minutách
- Na všech linkách bude zaveden tarif PID včetně výhodných předplatných
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časových jízdenek
Změny jednotlivých autobusových linek v oblasti Lidic
A22 – stávající linka SID bude převedena do systému PID pod číslem 322 a bude
provozována v pravidelných intervalech
A24 – stávající linka SID bude převedena do systému PID pod číslem 324 a bude
provozována v častějších a pravidelnějších intervalech
A25 – stávající linka SID bude zrušena a její spoje převedeny na páteřní linky 300 a
324
A53 – stávající linka SID bude zrušena a její spoje převedeny na linku 322
A56 – stávající linka PAD bude převedena do systému PID pod číslem 300, bude
provozována v častějších a pravidelnějších intervalech a po území města Kladna
dojede až na Rozdělov
220097 – stávající linka PAD bude zrušena a její spoje převedeny na páteřní linky 300
a 324
(Vysvětlivky: PID-Pražská integrovaná doprava, SID-Středočeská integrovaná doprava, PAD-Pravidelná
autobusová doprava)

Tarif PID aneb jak se bude cestovat do Prahy a do Kladna:
V současnosti je možné zvolit si buď papírovou nebo elektronickou verzi předplatných
jízdenek. Nutno dodat, že obec Lidice se bude nacházet ve 2. tarifním pásmu, město
Kladno v následujícím 3. tarifním pásmu.
Jízdenky pro jednotlivou jízdu PID lze zakoupit buď přímo u řidičů příměstských
autobusů nebo v jízdenkových automatech či v omezeném sortimentu u dalších
smluvních prodejců včetně vybraných pokladen ČD. SMS jízdenky na příměstských
linkách ani ve vlacích neplatí!
Jedna jízda bez pražské tramvajenky: Lidice-Praha, centrum 46Kč, LidicePraha,Veleslavín 24 Kč, Lidice- Praha, Zličín 24 Kč, Lidice-Praha, letiště 24 Kč.
Jedna jízda s pražskou tramvajenkou pro všechny cíle je 12Kč/18Kč.
Jízdenka pro jednotlivou jízdu v hodnotě 12 Kč je přestupní a platí až ve 2
navazujících vnějších pásmech po dobu max. 15 min.
Jízdenka pro jednotlivou jízdu v hodnotě 18 Kč je přestupní a platí až ve 2
navazujících vnějších pásmech nebo v kombinaci pásem B+1/1+B po dobu max. 30
min.
VOLBA KONKRÉTNÍHO TYPU JÍZDENKY (12 KČ NEBO 18 KČ) PŘI CESTĚ DO
PRAHY ZÁVISÍ NA JÍZDNÍ DOBĚ DO PRVNÍ ZASTÁVKY NA ÚZEMÍ PRAHY PRO LINKY 300 A 324 STAČÍ JÍZDENKA ZA 12 KČ, PRO ZASTÁVKOVOU LINKU
322 JE NUTNÉ ZPRAVIDLA POUŽÍT JÍZDENKU ZA 18 KČ.

INFORMACE PRO CESTUJÍCÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVOU
V sobotu 27. května 2017 budou odkloněny všechny autobusové
spoje projíždějící obcí Lidice a to v době od 06:00 do 01:00
následujícího dne (neděle 28.5.2017)
Autobusy budou ale zastavovat na zastávce Památníku Lidice.
Důvodem je využití centra obce v rámci oslav 70. Výročí položení
základního kamene obnovené obce Lidice.
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MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA INFORMUJE
Text: RNDr. Miroslav Oplt, CSc.

Vážená čtenářko, vážený čtenáři,
vycházeje ze známého přísloví, že „Opakování je matka moudrosti“, je napsán tento článek i
pro mnohé z Vás, tak trochu v tomto duchu. A pro Ty čtenáře, kteří dění v našem
mikroregionu zatím nemají takovou možnost jej sledovat a nebo snad jen příležitostně, by
mohly následující řádky tento stav, alespoň trochu, napravit.
Psal se 26. březen 2001, kdy se konala Valná hromada Dobrovolného svazku obcí, na které
byly schváleny následující zakládající dokumenty. Byla to „Smlouva o vytvoření DSO
Mikroregionu“, která byla schválena na ustavující schůzi již 5.3.2001 na MěÚ Buštěhrad.
Tuto Smlouvu podepsali představitelé sedmi obcí, které lze považovat za zakladatele
mikroregionu. Jsou to obce: Lidice, Makotřasy, Okoř, Hřebeč, Číčovice, Dolany a město
Buštěhrad, zastoupené svými starostkami a starosty. Dále to byly Stanovy vypracované také
již v březnu roku 2001. I když se Stanovy mikroregionu v průběhu času upřesňovaly, jde o
základní, pracovně právní dokument, který i dnes definuje práci mikroregionu. V plném
znění lze stanovy nalézt na těchto webových stránkách.
V současnosti sdružuje mikroregion 9 obcí a jedno město. Od západu na východ to jsou
následující obce. Pletený Újezd, Velké Přítočno, Malé Přítočno, Dolany, Hřebeč, Lidice,
Makotřasy, Číčovice, Stehelčeves a město Buštěhrad. Pro zajímavost lze uvést, že většina
z uvedených obcí byla založena již v rozmezí let 1209 až 1542. Na příklad obce Makotřasy a
Stehelčeves si v minulém roce připomněly již 700 let od svého založení a obec Velké Přítočno
let 710. Díky této historii lze ve většině obcí mikroregionu nalézt celou řadu kulturněhistorických památek, s kterými by mikroregion rád seznámil i širší turistickou obec.
Na co se Mikroregion Údolí Lidického Potoka ve své činnosti zaměřuje? Je to spolu
s členskými obcemi péče o Rozvoj jeho venkovské infrastruktury, zaváděním, rozšiřováním a
rekonstrukcí inženýrských sítí, plynofikací obcí, výstavbou kanalizací a čistíren odpadních
vod, revitalizací sportovních areálů, výstavbou a rekonstrukcí vodních staveb apod. Jde ale i o
výstavbu a rekonstrukci místních komunikací, chodníků, parkovišť s výsadbou doprovodné
zeleně. Usiluje o zlepšování průchodnosti krajiny, obnovou polních cest, výstavbou
cyklostezek a cyklotras. Mikroregion má zpracovaný „Generel cyklotras a cyklostezek na
území mikroregionu“, jehož cílem je propojení členských obcí cyklostezkami pokud možno
mimo veřejné komunikace. V současnosti je zpracovávána tzv. “Vyhledávací a technická
studie“ pro cyklostezku, v prvé etapě mezi Pleteným Újezdem a Lidicemi, jako podklad pro
projektovou dokumentaci uvedeného investičního záměru.
Mezi priority činnosti
mikroregionu patří dále Ochrana životního prostředí, v kontextu s tím, že MÚLP se nachází
v mimořádně exponovaném území, mezi dvěma velkými aglomeracemi, Kladnem a Prahou.
Tato skutečnost s sebou přináší při některých pozitivech i negativní dopady na životní
prostředí obyvatel mikroregionu. Jde např. o reaktivaci „Průmyslové zóny Kladno východ“,
která je velkým konglomerátem celého spektra problémů z hlediska životního prostředí,
překračujícím lokální rozměr, přímo a nebo nepřímo dopadajícím na život obyvatel
členských obcí mikroregionu. Obdobná situace je i v případě „Průmyslové zóny Kladno jih“,
kde se dopravní situace na komunikacích I/ 61 a III/10188 stává kritickou. S tím souvisí i
zhoršující se dopravní infrastruktura s dopadem na celý mikroregion. V tomto kontextu
důležitou součástí práce mikroregionu, je pravidelné setkávání představitelů obcí na Valných
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hromadách, na nichž je stanovován směr a konkrétní činnost mikroregionu. Ale je zde také
možnost si vyměňovat zkušenosti z komunální práce v jednotlivých obcích. Jde tedy o
sounáležitost s celým regionem, což je důležitý moment v práci mikroregionu, protože to
umožňuje podílet se na řešení některých problémů, které překračují možnosti obcí.
Je třeba říci, že snahou MÚLP je dosáhnout ještě lepšího propojení své činnosti s členskými
obcemi, s jejich kulturními, sportovními a dalšími neziskovými organizacemi. Tedy s
co nejširším počtem jeho obyvatel, aby o jeho práci věděli, ale také mu byli nápomocni
v péči o rozvoj regionu, ve kterém společně žijeme.
Úspěšným krokem v tomto směru, bylo založení tzv. Malého dotačního titulu (MDT), jehož
prostřednictvím navázal mikroregion konkrétní spolupráci s řadou výše uvedených
organizací. Tento titul, který je vyhlašován vždy na jaře a podzim daného roku, má svá
pravidla, která jsou uvedená rovněž na webových stránkách MÚLP. Pro ilustraci je možné
uvést, že jarní kolo MDT 2016 uspokojilo celkem 33 neziskových organizací v členských
obcích a přispělo na jejich akce finanční částkou 85.000,-Kč. Ne jinak tomu bylo i
v podzimním kole 2016 MDT, kdy mikroregion rozdělil mezi žadatele částku 90.000,-Kč.
Činnost mikroregionu, za patnáctiletou dobu jeho existence, je možné doložit, bez časové
souslednosti, některými příklady. Na základě spolupráce se Středočeským krajem se
mikroregion v minulých létech finančně podílel na výstavbě či rekonstrukci chodníků
v obcích mikroregionu. Za významnou lze považovat uzavření spolupráce s Českou
zemědělskou universitou, katedrou zemědělství a krajinné architektury. Výstupem z této
spolupráce bylo zpracování studií extravilánů a intervilánů všech členských obcí, které byly
prezentovány na semináři v obci Lidice. Velmi úspěšnou akcí bylo historicky první setkání
mikroregionů Středočeského kraje, kterého se zúčastnil velký počet zástupců mikroregionů
Středočeského kraje a přední odborníci z akademické i státní sféry. Toto setkání v plném
rozsahu zorganizoval mikroregion. Jako dobrou lze hodnotit i spolupráci mikroregionu se
Svazem měst a obcí, uspořádáním seminářů s aktuální tématikou pro zastupitele členských
obcí. Jde ale i o stanoviska mikroregionu k takovým akcím, jakým byla snaha o výstavbu
BPS ve městě Buštěhrad, nebo k plánované dopravní infrastruktuře, která se dotýká většiny
členských obcí mikroregionu. Úspěšně se podařilo uskutečnit řadu zájezdů, v jejichž rámci
vždy došlo k setkání s místními mikroregiony, ale i s představiteli komunální sféry a výměně
názorů na nejrůznější témata. Mikroregion navázal svým členstvím spolupráci s Místní akční
skupinou Přemyslovské Střední Čechy, kde jde o spolupráci ve využití Integrovaných
regionálních operačních programů. V minulosti byla navázána také spolupráce s Agenturou
pro zemědělství a venkov. Se Středočeským krajským úřadem se podařilo vybudovat
cyklostezku ze spojnice Hřebeč-Hostouň, směrem na Dolany. Nezanedbatelnou se jeví i
přímá finanční účast mikroregionu při odstraňování následků povodní v obcích Dolany a
Číčovice v roce 2013. Patří sem ale i Výstavba kanalizace a ČOV v obcích Dolany a V.
Přítočno, kterou MÚLP zastřešil jako investor. Mikroregion v současnosti pracuje na
vytvoření tzv. Databáze občanů, kteří se zabývají výrobou a prodejem nejrůznějších výrobků
své profese, s cílem jejich zviditelnění a umožnění jejich uplatnění na trhu.
Za zcela výjimečnou a úspěšnou lze označit spolupráci s Letištěm V. Havla Praha a.s., která
byla zahájena na základě podepsání Smlouvy o spolupráci již v roce 2010 a které bychom
chtěli v tomto článku věnovat trochu větší pozornost. Partnerství je založeno na společném
záměru, podporovat ekologické projekty a celkový rozvoj regionu. Do této oblasti lze
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zahrnout i výstavbu vzletové a přistávací dráhy, která zajistí minimální letový provoz nad naší
lokalitou, ale i celkový efektivnější provoz, šetrnější k životnímu prostředí a ke které
mikroregion zaujal své kladné stanovisko. Samotná smlouva dává mikroregionu možnost
spolupráce v širokém spektru. Bezpochyby nejvýznamnější je finanční podpora Letiště V.
Havla Praha, a.s. různorodých projektů našich členských obcí. Od roku 2010 poskytlo Letiště
V. Havla Praha, a.s. mikroregionu finanční dar včetně tohoto roku, 21 milionů korun. Tyto
finanční prostředky jsou každoročně rozdělovány podle klíče, který má svá kriteria a který
schválila Valná hromada mikroregionu a také dárce, tedy Letiště V. Havla Praha, a.s. Za
celou, výše uvedenou dobu spolupráce byly podpořeny projekty výsadby stromů a obecně
zeleně, úprava a rekonstrukce parků, dětských hřišť a sportovních areálů, nejrůznějších
stavebních rekonstrukcí, opravy ulic, vybudování kanalizačních přípojek, rozšiřování kapacit
ZŠ a MŠ, opravy střech objektů, integrace mateřské školy do nového objektu, řešení
místních osvětlení, odstranění následků povodní, zabudování měřičů rychlostí v obcích, až po
nákup některých mechanizmů pro péči o zeleň, nákup rybníka do vlastnictví obce. Bylo by
možné vyjmenovat i velký počet kulturních a sportovních akcí, nebo výročí, připomínajících
nejrůznější významná a historická data, spojená s členskými obcemi. Výše uvedené projekty
jsou výsledkem cílevědomé práce mikroregionu, starostů a zastupitelů členských obcí,
neziskových organizací, ale i občanů, kteří aktivně mikroregionu pomáhají.
Nejinak tomu bylo i v roce 2016. Obec Pletený Újezd využila přidělené finanční prostředky
ve výši 249.785,--Kč, na oplocení multifunkčního hřiště. V obci Velké Přítočno, byly finanční
prostředky ve výši 171.301,--Kč, použity na výstavbu pergoly v areálu mateřské školy a na
opravu fasády při rekonstrukci ZŠ. Obec Malé Přítočno za integrované finanční prostředky,
které v roce 2016 činily 146.468,-Kč vybudovala propojovací stezku pro pěší, s obcí Velké
Přítočno. V obci Dolany byly finanční prostředky ve výši 163.065,--Kč, využity na
vybudování nového bezbariérového přechodu pro chodce, a na přípojku splaškové kanalizace.
Obec Hřebeč, které byla přidělena částka 579.541,--Kč, se v uplynulém roce přednostně
věnovala dopravně bezpečnostním opatřením na komunikacích v obci, v jejichž rámci byl
posouzen stav dopravního značení komunikací III. třídy v obci, byla provedena jejich
pasportizace, ověřovací studie „Hřebeč“, zahrnující zklidňující prvky a chodníky na průtazích.
Byla zpracována ověřovací studie na variantní dopravní řešení křižovatky ulic Kladenská a
Opletalova, dokončena byla projektová dokumentace pro chodník ke hřbitovu, jako podklad
pro územní řízení. Součástí dopravních opatření je i projektová dokumentace PDPS/DSP
k opravě komunikace v Chaloupkách. Dále byla provedena výměna dopravního značení. Obec
Lidice provedla za finanční částku 650.580,--Kč, opravu hráze rybníka „Nervák“. Hráz tvoří
přírodní hranici NKP pietního území Památníku Lidice. Hrozilo zde její protržení, protože její
stav neodpovídal technickým kriteriím. Součástí prací bylo i vybudování nové výpusti a
bezpečnostního přelivu, včetně odpadu do koryta Lidického potoka. Realizovanými opravami
byl vytvořen ekologicky hodnotnější a stabilnější prvek v krajině, který zlepšil životní
prostředí a podmínky pro místní faunu a floru vázanou na vodní prostředí. Obec Makotřasy
finanční částku 109.624,-- Kč, použila na výsadbu nových stromů, prořez zeleně a odborné
kácení. V rámci 700. výročí založení obce, byla provedena úprava okolí před místní
restaurací, dále dostavba místní příjezdové komunikace k přečerpávací stanici kanalizačního
řádu. Dále byly provedeny některé stavební úpravy v okolí OÚ. Obec Číčovice za částku
146.468,--Kč, zrealizovala redukci korun některých stromů a výsadbu ovocných stromů.
Zajistila projektovou dokumentaci na stavbu nové studny na hřbitově v Černovičkách. Dále
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byly provedeny práce spojené s pomníkem padlých. Obec pomohla svojí dotací občanskému
sdružení „Číčo“ na akce dětí a taktéž pomohla ZŠ a MŠ Středokluky, na aktivity žáků.
Podařilo se zakoupit křovinořez. Obec Stehelčeves, pro oslavy 700. výročí založení obce
provedla náročnou rekonstrukci sálu kulturního domu. Šlo o snížení stropu, nové
elektrorozvody, osvětlení, obklady stěn, rekonstrukci parketové podlahy. Byl vytvořen nový
prostor pro setkávání občanů, ale i členských obcí mikroregionu, který se na uvedených
pracích podílel částkou 163.130,--Kč. Město Buštěhrad, finanční prostředky od mikroregionu,
ve výši 696.127,--Kč, věnovalo na zajištění projektové dokumentace na cyklostezku mezi
Buštěhradem a Lidicemi, dále na pořízení projektové dokumentace pro revitalizaci
sportovního areálu a též na navýšení kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla. Poukázané finanční
prostředky byly všemi členskými obcemi řádně vyúčtovány, doloženy fakturami a
fotodokumentací. Letiště V. Havla Praha, a.s. zmíněné vyúčtování za rok 2016 pozitivně
ocenilo jak po stránce obsahové tak pokud jde o jejich formu. Ve svém rozpočtu počítá
mikroregion i s finančním pokrytím dalších aktivit. Na př. projektů, zájezdu pro seniory,
MDT a další akce.
Mikroregion chce i do roku 2017, ale věřme i do dalších let, vykročit s odhodláním plnit
úkoly, které si předsevzal. Jejich prioritou je udělat vše, na co bude mít síly a finanční
prostředky. Dobrá zkušenost je, že mikroregion za celé dlouhé období pracoval v duchu
dobré spolupráce mezi členskými obcemi. Chce věřit, že tomu tak bude i nadále. Patří se
vyslovit dík všem, kteří se na činnosti mikroregionu podíleli nebo podílejí, a také všem
občanům, kteří mikroregion v jeho práci sledují a podporují.
A na závěr ještě poznámka. Fotodokumentaci k výše uvedeným akcím si můžete prohlédnout
na webových stránkách mikroregionu mulp.cz.

UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY ZE STOKE-ON-TRENT
Text a foto: Zdena Kotková

Níže si můžete prohlédnout fotografie originálních upomínkových předmětů, které mají
v Stoke-on-Trentu připravené na oslavy 70. výročí položení základního kamene obnovené
obce Lidice.
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Máte dítě mladší 3 let a chcete se už vrátit do práce? Hledáte
plnohodnotnou alternativu MŠ? Rádi byste pro své dítě zajistili kvalitní
péči a umožnili mu optimální individuální rozvoj?
Pak je naše dětská skupina právě tím pravým pro Vás a především pro
Vaše dítě!

Dětská skupina Lidičkové
-

malá dětská skupina ( max. 6 dětí)
určená pro děti ve věku od 1 roku do 6 let
odbornou péči o Vaše dítě zajistí zkušené a kvalifikované chůvy – „tety“
zaručujeme individuální přístup ke každému dítěti, který zajistí jeho optimální rozvoj
ve všech směrech
každodenní celodenní provoz v čase 8:00 – 16:00 hod. nebo dle potřeb rodičů
klidné příjemné rodinné prostředí

Zápis do DS na školní rok 2017/2018 proběhne v termínu:
1. 6. 2017 v čase 8:00 – 10:00 a 16:00 – 18:00 hod.
Další informace k dětské skupině a potřebné dokumenty naleznete na www.mclidicky.cz.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MC LIDIČKY: 23. 5. 2017 v čase 8:00 – 11:00 hod.

Mateřské centrum Lidičky, z. s.
Adresa: 10. června 1942 č. p. 161, 273 54 Lidice, 605 806 074, info@mclidicky.cz, www.mclidicky.cz
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ZPRÁVY Z OÁZY
Text: Michaela Indráková

Vážení a milí spoluobčané, je mi potěšením, že svůj dnešní příspěvek z Oázy mohu
zahájit jednou nadmíru dobrou zprávou. V březnovém zpravodaji jsem Vás
informovala o příjemné návštěvě pana ministra financí Andreje Babiše v Oáze. Také
jsem se zmínila o jeho slibu velkorysého daru na novou kotelnu z Nadace
AGROFERT. Ale tehdy jsem psala pouze o příslibu. V tuto chvíli bych Vám všem
ráda sdělila, že slib se stal skutečností a začátkem dubna jsme obdrželi účelový dar ve
výši 300 000 Kč na novou kotelnu a opravu krovů. Tímto panu ministrovi a Nadaci
Agrofert za celé Memento Lidice, o.p.s. mnohokrát děkuji. Budova Oázy příští rok
oslaví 20 let, a tak se již u některého vybavení začínáme potýkat s potřebou oprav a je
asi všem jasné, že finanční prostředky na investiční výdaje se neshání vůbec snadno –
nejen proto si daru velmi vážíme. Konkrétně kotle již v posledních letech vykazovaly
značnou poruchovost a jejich stav se blížil kritickému. Takže o co méně hřály
obyvatele Oázy, o to více pálily mě. Renovaci kotelny jsme měli na letošní rok
naplánovanou, ale naše finanční prostředky by stačily jen na nejnutnější opravy. Takže
když se objevila nabídka čerpat účelový dar z Nadace Agrofert, nemuseli jsme nad
jeho využitím vůbec přemýšlet. Nyní jsou již naše kotle vyměněny, jsou doplněny i
novou regulací a já jsem šťastná, že obyvatelé Oázy mají zajištěno teplo domova i pro
příští roky. A že opravu venkovních krovů, které jsou taktéž v havarijním stavu, se
letos během letních měsíců už taktéž podaří konečně zrealizovat.
Doufám, že náš pravidelný program v květnu bude pokračovat stejně jako v minulém
měsíci. Stále máme ve vstupní chodbě výstavu fotografií růži z lidického sadu, stále
cvičíme jógu (pondělní státní svátky nahrazujeme cvičením ve středu, takže
nevynecháme ani jeden týden), stále se naši senioři více či méně pravidelně scházejí na
kroužku Klub Oáza a stále spolupořádáme Lidického seniora 2017.
Máme za sebou krásně prožité Velikonoce. Pro mě začínají už Velkým pátkem, kdy si
jako řada jiných věřících lidí připomínám ukřižování Pána Ježíše Krista. Pak už se mi
stejně jako ostatním do svátečního víkendu přimíchávají i věci světské, kdy děláme
velikonoční výzdobu, zdobíme perníčky, barvíme vajíčka apod. A celé svátky vrcholí
velikonočním pondělím spojeným s hodováním. I když počasí se letos tolik nevyvedlo,
tak po Lidicích chodila řada neúnavných hodovníků a i do mého domu přinesli spoustu
koled, milých úsměvů a dobré nálady. Věřím, že jste si je užili stejně jako já a v
květnu nás už konečně potěší také sluníčko a s ním Vám padne do noty i nějaká akce z
nabídky Mementa Lidice. o.p.s.
Program na květen 2017:

Ve středu 3.5., 10.5. a v pondělí 15.5., 22.5., 29.5. od 19:00 do 20:00 Jóga pro dospělé.
Vstup 70 Kč/hod, nebo 600 Kč/10 lekcí
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Každé úterý (2.5., 9.5., 16.5., 23.5.,30.5.) od 13:00 do 16:00 hodin - Klub Oáza.
Vstup 10 Kč za kávu, čaj
Poslední čtvrtek v měsíci, tj. 25. 5. 2017 od 15:00 hodin – 4. setkání z cyklu *Lidický senior 2017*
Posezení při kávě, čaji a něčem na zub s ??? – host bude upřesněn co nejdříve. Pozvánku najdete na
nástěnkách Mementa Lidice ,o.p.s. před nákupním centrem a budovou Oázy a u pošty.
Vstup volný

KULATÁ VÝROČÍ
Text: Antonín Nešpor

V roce 2017 proběhnou v obci několikerá kulatá výročí. Jmenujme alespoň ta
nejdůležitější.
75. výročí vyhlazení Lidic.
70. výročí položení základního kamene nových Lidic.
45 let od otevření mateřské školky, viz. článek v minulém čísle Lidického zpravodaje.
K těmto třem, všeobecně známým výročím, ale můžeme s jistou mírou hrdosti přidat i
10. výročí prohlášení Lidické hrušně
památným stromem republiky.
Při této příležitosti si připomeneme
rovněž desátý rok, kdy svoláváme
k Památné
Lidické
hrušni
shromáždění, abychom jí přivítali do
dalšího roku jejího života. A zároveň
si připomeneme 10 trvání Občanského
spolku Lidice (dříve Občasnkého
sdružení
Lidice).
Nemůžeme
opomenout, že vysazujeme v rámci
projektu nazvaného „Posel naděje“,
dceřiné hrušně na různých místech naší vlasti i v zahraničí.
Koncem dubna t.r. se doufejme
dopočítáme dvaceti vysazených štěpů.
Vše završíme s přáteli v sobotu 29.
dubna, desátým shromážděním a
vernisáží výstavy v Oáze.
Jako připomínku k vybraným výročím
přikládám čtyři fotografie.
První ze starší dvojice snímků
zachycuje poklepání na základní kámen
Lidic z 15. června 1947, za přítomnosti
britské delegace ze Stoke on Trent.
Delegaci, kterou vedl Sir Barnett Stross,
zachytil druhý snímek na rozvalinách

17

původního lidického hřbitova. Dr. B. Stross uprostřed a vpravo v uniformě, průvodce
delegace plk. Josef Horák.
Těsně pod obzorem jsou vidět přes údolí již vystavěné ubikace pro dělníky
„Mezinárodní stavby mládeže – Lidice“.
Druhá dvojice snímků je z prvního
shromáždění u Památné Lidické hrušně
konaného 26. dubna 2008. Shromáždění
tehdy zahájil pan PhDr. Zdeněk Mahler a
vlastenecké písně přednesl pěvecký sbor
Buštěhrad, pod vedením pana Jiljí
Teringera, se sólistkou Martou Hanfovou.
Ještě jedno výročí je třeba
připomenout, i když není tak
kulaté, jak by se zdálo. Letos
proběhne už sedmý ročník
rekonstrukce transportů smrti
Lidických žen, ale i ostatních
navracejících
se
vězňů
z koncentračních táborů.
Díky za tuto iniciativu paní Mileně
Městecké a dalším aktivistům.
Děkujeme všem přátelům Památné
Lidické hrušně.

WORKSHOP ZDRAVÁ STRAVA
Text a foto: www.ms-lidice.cz

Jedním z nejdůležitějších pilířů filozofie naší mateřské školy je zdravé jídlo. Všichni
zaměstnanci se snažíme samostudiem
získat co nejvíc informací o tom co a
jak vařit. Letos jsme se přihlásili do
projektu Zdravá školní jídelna. Již
několik let zařazujeme do jídelníčku
zdravější potraviny, hodně zeleniny a
upravujeme jídla tak, aby byla pro
děti co nejvhodnější. V naší školce
nenajdete uzeninu, polotovary,
smažená jídla, ani jídla zahuštěná
moukou. Jedním z našich pravidel je
– nenosit do školky sladkosti.
Děti se u svačiny obsluhují samy,
samy si vybírají, co chtějí do zeleninového salátu a samy si zaznamenávají, co jedly.
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Tato informace je důležitá především pro rodiče. Vědí, zda mají doma připravit větší
večeři, pokud jejich dítě jedlo ve školce málo.
Snažíme se měnit myšlení dětem i
jejich rodičům. Posíláme emailem
zdravé recepty, pořádáme
ochutnávky, snažíme se, aby děti
byly do přípravy jídel zapojeny.
Jednou týdně si samy připravují
pomazánku. Vedeme děti
k zahradničení, protože chceme,
aby věděly, že doma vypěstovaná
bylinka nebo zelenina je zdravější
než koupená v obchodě, kde je
během růstu chemicky ošetřena.
Abychom se dozvěděli ještě více a osvětu šířili i mimo naši školku, zorganizovali jsme
seminář o zdravém vaření. Pozvali jsme rodiče, kolegyně z jiných mateřských škol,
veřejnost i zástupce obce. Hlavním hrdinou celé akce byl pan Ing. Zdeněk Hladík,
manažer kulinářských projektů Countrylife. Již po první hodině jsme pochopili, že celá
věc je složitější a že je třeba nad skladbou
jídelníčku více přemýšlet. Také nám
došlo, že k tomu, abychom se mohli
prezentovat jako „zdravá školka“ musíme
ujít ještě dlouhou cestu. Celý
čtyřhodinový kurz utekl jako voda a
nikomu se nechtělo domů. Pan Hladík nás
natolik okouzlil, že ho chceme vidět ještě
jednou. Další povídání proběhne po
letních prázdninách.

70. VÝROČÍ POLOŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAMENE V BRAŠKOVĚ
Text: Pavel Stádník, kronikář a radní obce

Kulturní komise OÚ Braškov srdečně zve všechny občany a přátele obce Braškov k účasti na
oslavách významného výročí v dějinách naší obce – 70. výročí položení základního kamene
nové budovy MNV – nyní obecní úřad na Braškově – 1947-2017.
Dne 20. 5. 2017 od 13:00 hodin.
13:00 – Slavnostní zahájení * 13:30-14:30 – Kulturní vystoupení * Promítání starých
filmových kronik 1977-1985, a krátkých filmů ze současného života obce v zasedací místnosti
OÚ * 16:00 – Výstava některých kronik a pamětních knih obce ve volební místnosti budovy.
V rámci oslav bude zpřístupněna výtvarná dílna v podkroví budovy obecního úřadu.
Pro přítomné hosty bude připraveno občerstvení!
Pořadatel akce si vyhrazuje právo na případnou změnu programu!
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Vizitky

Letáky a Plakáty

Samolepky a Etikety Katalogy a Brožůry

Kalendáře

Kroužková vazba

