Milí a milé,
tak poprvé jsem stihla dokončit náš zpravodaj před limitem (rozuměj ještě dříve nežli
včas) - Prosím fanfáry, červený koberec a zlatou medajli…
Bohužel to není ani zdaleka tím, že bych šla nějakým
záhadným způsobem do sebe a počala na sobě intenzivně
pracovat. Ale říká se, že jakákoliv forma pozitivní motivace se
počítá a tento měsíc je jí pro mě moje dovolená. Ve chvílích,
kdy budete číst tyto řádky, bude Klapalka lítat s chladivým
hadrem na hlavě po bytě a bude balit a přebalovat zabalené
zavazadlo a škrtat seznam, zda má všechno, a pak to ověřovat seznamem seznamu (Aneb miluji plánování čehokoliv…)
A než dojdete se svým čtením na konec, bude tou dobou vaše milá zpravodajka
mrznout u móře a roztouženým pohledem prosit rtuť teploměru, aby se posunula
alespoň na pětadvacet. No nic, ještěže má v záloze spoustu výletů…Dovolené zdar!
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka v záloze -

JUBILANTI V MĚSÍCI ČERVNU
Ladislav HUML
Ladislav ŠUP

87 let
70 let

17.6.
17.6.

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti -

PODĚKOVÁNÍ ZASLANÁ DO REDAKCE ZPRAVODAJE
 Poděkování za přání k narozeninám, Obecnímu úřadu za balíček a paní starostce za
pěkné popovídání.
Jaroslava Mikolášková

 Děkuji Obecnímu úřadu Lidice za milé přání k mým narozeninám.
Jiří Bečvář

 Děkuji OÚ Lidice za dárek a gratulaci k mým narozeninám předaný místostarostou
Tomášem Skálou a také děkuji za jeho milou návštěvu.
J. Smutný

 Velmi děkuji za přání k mým narozeninám.
Jaroslav Mezera
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ANKETA – ZÁJEM A VÝBĚR VARIANTY KOMPOSTÉRU –
POSLEDNÍ ŠANCE
Text: Veronika Kellerová, Bohumil Kučera

Obec Lidice dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání
s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou i ekologickou únosnost jeho
likvidace. Jelikož biologicky rozložitelný odpad tvoří významné procento (až 60%)
z celkového komunálního odpadu, který skončí v popelnicích a následně na skládce,
rozhodli jsme se dále podporovat systém Domácího kompostování.
Rádi bychom každému zájemci poskytli zcela ZDARMA kvalitní domácí kompostér,
který bude zakoupen z finančních prostředků z EU. K tomuto však potřebujeme zjistit
Váš zájem o tyto kompostéry.
Kompostér: Ideální pomocník
při kompostování.
V kompostéru můžete už
během jediné sezóny získat
kvalitní kompost. Bioodpad
v něm nepáchne a kompostér
působí esteticky.
Suroviny vhodné do
kompostu: Zbytky rostlin,
plevele, květy, bramborové
slupky, listí, posekaná tráva,
rozdrcené dřevo, piliny,
hobliny, kuchyňský odpad
(káva, skořápky, slupky,
kůstky, zbytky jídel), zemina
z květin, trus a podestýlka
drobných zvířat (kromě psů a
koček), exkrementy
hospodářských zvířat (omezené množství), sláma a jiné sklizené zbytky, popel z dřeva,
novinový papír, karton, kůra stromů, hadry z přírodních tkanin.
Žádáme o vyplnění ankety nejpozději do 31. května 2017, je to z důvodu splnění
termínu, ve kterém musí být podána žádost o dotaci.
Anketní list ke stažení na webových stránkách obce: www.obec-lidice.cz
Souběžně byly do všech domů anketní lístky i fyzicky rozneseny, možnost na
webových stránkách tedy slouží jako záložní pro případy ztracených či případně
nedoručených lístků či pohodlnější vyplnění požadavku „přes počítač“!
Vyplněné lístky je nutno doručit na obecní úřad v Lidicích či vyplnit a odeslat
elektronicky do maximálně 31. května 2017.
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIDICE Č. 19/2017
Na 19. veřejném zasedání zastupitelstva obce Lidice konaném dne 19. 04. 2017 bylo přijato
toto usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo:
a) program OZ
b) vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele na opravu ulice Distomonské
c) podání žádosti z dotačních titulů Středočeského kraje z fondu kultury na
rekonstrukci místní knihovny
d) podání žádosti o dotaci z dotačních titulů Středočeského kraje Středočeského
fondu rozvoje obcí a měst na opravu ulice Distomonské, ale až po dokončení
výběrového řízení na tuto akci
e) platový výměr ředitelky MŠ Lidice
f) zakoupení dvanácti plastových laviček do obce v maximální hodnotě 5.000,- Kč
včetně DPH za jednu lavičku
g) zadat vypracovat projekt na opravu havarijního plotu v MŠ Lidice
h) závěrečné úpravy rozpočtu za rok 2016
i) žádost Občanského spolku Lidice o finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč
j) žádost Přemyslovské Střední Čechy o finanční příspěvek ve výši 5 Kč na
obyvatele a rok na jejich činnost
k) závěrku MŠ Lidice za rok 2016 a převedení hospodářského výsledku do
rezervního fondu
l) finanční příspěvek MŠ Lidice na rekonstrukci třídy ve výši 22.500,- Kč
m) výroční zprávu MŠ Lidice za rok 2016
n) vstup obce do Sdružení místních samospráv ČR
o) žádost JR Running Sport o finanční příspěvek ve výši 6.000,- Kč
p) žádost Junák- český skaut, středisko Stráž Lidic Buštěhrad, z.s. o finanční
příspěvek pro rok 2017 ve výši 5.000,- Kč
q) zápis kontrolního výboru č. 13 ze dne 18. ledna 2017 a zápis č. 14 ze dne 22.
března 2017
r) žádost paní Mgr. Jitky Černé o povolení k pokácení stromu domu č.p.95
s) pronajmout pozemky parcelní číslo 771, 773, 761 obce Lidice, okres Kladno,
katastrální území Lidice, zapsané na LV 10001 panu Františku Hůjovi
t) pronajmutí pozemku parc.č. 600, trvalý travní porost o výměře 18259 m2,
katastrální území Lidice, zapsaný na LV 10001 panu Františku Hůjovi za cenu
100,- /ha za měsíc
u) žádost Mysliveckého sdružení Orel Lidice o.s. o finanční podporu na rok 2017 ve
výši 15.000,- Kč
v) žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Lidice o finanční podporu na rok 2017 ve výši
90.000,- Kč
w) žádost pana Hebelky o stanovisko k dělení pozemků a stavbě technické a dopravní
infrastruktury za předpokladu, že vybuduje inženýrské sítě a komunikaci dle
přiloženého návrhu na vlastní náklady
x) žádost paní Kohoutové o přepsání nájemní smlouvy z OSVČ na novou firmu
Agentura Marcipán s.r.o.
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Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
a) informaci o obdržení dotace na opravu ulice Distomonské z Ministerstva pro
místní rozvoj
b) kritéria MŠ Lidice k zápisu pro rok 2017
c) informaci ředitelky MŠ Lidice o sponzorských darech pro MŠ Lidice
d) informaci starostky obce o odstoupení Ing. Rosenreitera od pronajmutí pozemků u
zahradnictví
Zastupitelstvo obce pověřilo:
a) starostku obce vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele na opravu ulice
Distomonské
b) starostku obce, aby zadala vypracovat projekt na opravu havarijního stavu plotu
v MŠ Lidice
c) starostku obce podáním žádosti z dotačních titulů Středočeského kraje z fondu
kultury na rekonstrukci místní knihovny
d) starostku obce podáním žádosti z dotačních titulů Středočeského kraje
Středočeského fondu rozvoje obcí a měst na opravu ulice Distomonské,ale až po
dokončení výběrového řízení na tuto akci

ÚDRŽBA HLAVNÍ PŘISTÁVACÍ A VZLETOVÉ DRÁHY 06/24
NA LETIŠTI VÁCLAVA HAVLA PRAHA
Text: Mgr. Marika Janoušková, manažerka Externí komunikace a tisková mluvčí

Dovolte, abychom Vás informovali, že na Letišti Václava Havla Praha proběhne
pravidelná jarní údržba, po dobu které bude uzavřena hlavní vzletová a přistávací
dráha 06/24. Uzávěra hlavní dráhy RWY 06/24 proběhne ve dnech 5. 6.-9. 6. 2017.
V tomto období bude převeden veškerý provoz na vedlejší dráhu 12/30. Zatímco však
v minulosti probíhaly práce pouze v denní době a na noc se provoz převáděl zpět na
hlavní dráhu, přísnější bezpečností předpisy si vyžadují, aby celá údržba proběhla bez
neustálého převádění provozu, tedy i v nočních hodinách. Večerní převádění leteckého
provozu na jinou dráhu v průběhu oprav je z bezpečnostního hlediska rizikové a i
s ohledem na harmonizaci pracovních postupů s jinými letišti v rámci EU bylo pražské
letiště nuceno přistoupit k úpravě tohoto procesu.
Z důvodu efektivního využití období uzávěry hlavní dráhy, které negativně ovlivňuje
hustě osídlené oblasti Prahy a Kladenska, budou v tomto období na dráze a v její těsné
blízkosti provedeny další nezbytně nutné práce včetně odgumování. Letiště se zároveň
snaží s dopravci domluvit organizaci provozu tak, aby se vedlejší dráha využívala co
nejefektivněji a aby se minimalizoval počet nočních letů z této dráhy. Situaci nočních
letů vyřeší až výstavba paralelní dráhy, která v podobných situacích převezme veškerý
provoz a vedlejší dráha se po jejím zprovoznění přestane zcela používat. Věříme, že
nám počasí umožní realizovat všechny práce dle plánovaného harmonogramu.
Děkujeme za pochopení.
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Text: Irena Přibylová a Petra Radová

Vážení a milí,
poslední předprázdninový měsíc už je tady a my jsme pro Vás opět připravili několik akcí, které si
rozhodně nesmíte nechat ujít.
Červnový program zahájíme zápisem do dětské skupiny Lidičkové na školní rok 2017/ 2018 a hned
vzápětí naši nejmenší navštíví naposledy před prázdninami školku v rámci programu Příprava na
školku.
Malé i velké zveme na tradiční sportovní Dětský den na fotbalovém hřišti nebo s námi můžete vyrazit
na dobrodružnou výpravu za pokladem, kterou uzavřeme letošní školní rok.
Pokud ještě nemáte zajištěnou péči o Vaše děti o prázdninách, mrkněte se na naše webové stránky
www.mclidicky.cz, kde najdete všechny potřebné informace k Prázdninové školičce. Letos totiž
zůstávají Lidičky v provozu téměř celé prázdniny.
Přejeme krásné slunečné léto!

Program MC Lidičky na ČERVEN 2017
1. 6. 2017

v čase 8:00 – 10:00 a 16:00 – 18:00 hod. – Zápis dětí do dětské skupiny Lidičkové.
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.

2. 6. 2017

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

3. 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).

25. 6. 2017

od 16:30 hod. – Kouzelný slunovrat aneb
Cesta za pokladem svatého Jana – vydejte se
s námi i letos na cestu plnou dobrodružství a
úkolů, jejichž splnění nám pomůže najít
Svatojánský poklad. Nakonec se posilníme
vlastnoručně opečenými buřtíky. Na akci se
máte možnost přihlásit do 20. 6. 2017
pomocí on-line registračního formuláře, který
naleznete na www.mclidicky.cz .
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PRÁZDNINOVÁ ŠKOLIČKA PRO DĚTI OD 2 DO 6 LET
V MC LIDIČKY
Text: Irena Přibylová

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.

DOTACE NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU STARTUJÍ DNE
29. KVĚTNA 2017
Vážená paní starostko, vážení občané,
rádi bychom touto cestou informovali Vás i obyvatele Vaší obce o nové dotační výzvě,
která je zaměřená na řešení potíží s nedostatkem vody. Dotační program Dešťovka
poskytne příspěvek na zavedení systému pro zachytávání dešťové vody nebo na
úpravu užitkové vody pro opětovné využití na zálivku zahrad, splachování wc a
podobně. Konkrétně je určen pro majitele rodinných či bytových domů, fyzické i
právnické osoby. Jsme lokální výrobce zařízení pro úpravu vody, ČOV, septiky a
jímky. Dokážeme Vašim občanům nabídnout kvalitní řešení pro využití dešťové vody,
včetně pomoci s přípravou žádosti o dotaci.
O dotaci Dešťovka:
Pokud patříte mezi obce zasažené akutním nedostatkem vody a splňujete podmínky
výzvy, mohou Vaši občané získat dotaci u stávajících rodinných domů na nádrž na
zalévání zahrady. V ostatních lokalitách ČR mohou majitelé stávajících domů a
novostaveb žádat o dotaci na nádrž na zalévání zahrady v kombinaci s využitím
srážkové vody na splachování WC. Další podporovanou oblastí je také zavedení
systému pro přečištění odpadní vody a její další využití v domácnosti a na zalévání.
Občané mohou v dotačním programu získat finanční příspěvek od 20.000 Kč až po
150.000 Kč. Dotace však může pokrýt maximálně 50% uznatelných výdajů. Dotace
není soutěžní, tedy je vyplácena žadatelům až do vyčerpání stanoveného rozpočtu,
který činí 100 mil. Kč. Lokality zasažené akutním nedostatkem vody jsou v dotačním
programu definovány takto:
1) V obci bylo nutné od počátku roku 2014 alespoň jednou zajistit náhradní
zásobování pitnou vodou přistavením mobilního zdroje nebo dovozem pitné vody do
vodojemu zásobujícího místní vodovod, a to z důvodu nedostatku vody v obvykle
používaném 9/27 zdroji. Nevztahuje se na zajištění náhradního zásobování pitnou
vodou z důvodu havárie, kontaminace apod.
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V obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné vody
z místního vodovodu, a to minimálně ve dvou různých letech.
V obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné
vody z místního vodovodu, a to minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce.
Celé znění výzvy a kompletní podmínky naleznete na stránkách Státního fondu
životního prostředí ČR. V případě dotazů se na mne neváhejte obrátit.
S přáním krásného dne za tým ELPLAST Hradec Králové
Ing. Lenka Nedomová Tel: +420 739 013 414

LIDIČTÍ SI PŘIPOMNĚLI 72. VÝROČÍ KONCE II. SVĚTOVÉ
VÁLKY
Foto a text: www.csbslidice.cz, Bohumil Kučera

V Den vítězství v pondělí 8. května uctili občané Lidic 72. výročí konce II. světové
války. Ke společné vzpomínce je pozvali Obecní úřad Lidice spolu s OV ČSBS
Lidice. Akce se zúčastnili také zástupci oddílu Zálesáci ze Střediska Junák Stráž Lidic
Buštěhrad. Od Obecního úřadu se zúčastnění v 10 hodin odebrali ke společnému hrobu
lidických mužů, kde proběhl pietní akt. Věnec položil Tomáš Skála, místostarosta
Lidic, společně s Pavlem Horešovským, místopředsedou OV ČSBS Lidice.
Místostarosta Tomáš Skála v krátkém proslovu připomněl význam oslav konce II.
světové války a poděkoval přítomným za účast.

NYNÍ TAKÉ KOLUMBIE BUDE MÍT MÍSTO NESOUCÍ
NÁZEV „LIDICE“
Text a foto: www.lidice-memorial.cz, www.mzv.cz

V rámci 2. Mezinárodního týdne města Ibagué, jehož ČR byla pozvanou zemí, se
inauguroval také „Park Lidice“. Zejména díky veliké podpoře radnice města Ibagué se
podařilo nalézt veřejné prostranství, které odteď ponese název „Lidice“. Odkaz lidické
tragédie tak poprvé bude živ rovněž v Kolumbii, konkrétně ve čtvrti Limonar Sektor 5
ve měste Ibagué, správním středisku
departmentu Tolima.
Slavnostní akt inaugurace názvu parku
se uskutečnil ve večerních hodinách
dne 4. 5. 2017 a zúčastnili se jej
velvyslanec ČR v Kolumbii Miloš
Sklenka, starosta města Ibagué
Guillermo A. Jaramillo, zvláštní host
mezinárodního týdne a bývalý ministr
školství, mládeže a tělovýchovy a
ministr financí ČR Ivan Pilip a další
pracovníci zastupitelského úřadu ČR v Kolumbii. Akce se osobně zúčastnilo na 40
obyvatel čtvrti Limonar, kteří jednohlasně nový název přivítali.
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PODMÍNKY DOTACÍ NA ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ
JSOU V SOUČASNÉ DOBĚ VELMI VÝHODNÉ
Text a foto: Miroslav Krob, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, archiv MMR

Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP),
se v tomto programovacím období (2014–2020) již nedá očekávat. Proto je důležité,
aby zpozorněli všichni ti, co uvažují o zateplování či pořízení fotovoltaických
kolektorů, případně o změně zdroje tepla. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) totiž
zjednodušuje podmínky, zrychluje administraci a zároveň hledá další možnosti jak
pomoci žadatelům získat potřebnou podporu, která od léta 2016 činí 30–40 %
z celkových způsobilých výdajů projektu.
Ministerstvo pro místní rozvoj i nadále zjednodušuje proces předložení žádostí o
podporu energeticky úsporných opatření pro bytové domy se čtyřmi a více bytovými
jednotkami a urychluje jejich administraci. Díky přijatým opatřením je aktuálně třeba
předložit méně dokladů a pro vlastníky bytových domů je nyní také výrazně jednodušší
vybrat dodavatele prací. Také se podařilo výrazně zkrátit proces hodnocení žádosti.
Záměrem je také zjednodušit pravidla pro získání podpory na zdroje tepla. Vzhledem
k tomu, že dosažení energetických úspor se neváže pouze na zateplení a výměnu oken,
ale také na zajištění dostatečného větrání, úpravu otopného systému a případně také
na změnu zdroje tepla, přistoupil Řídicí orgán IROP k návrhu změny hodnotících
kritérií týkajících se právě zdrojů tepla nebo jednotek pro nucené větrání se zpětným
získáváním tepla. Tato kritéria budou předložena počátkem června členům
Monitorovacího výboru IROP, který o přijetí těchto změn rozhoduje, vysvětluje
náměstek pro řízení sekce evropských programů Zdeněk Semorád. Změny budou poté
promítnuty do revize 37. výzvy. Snahou MMR je umožnit podporu výměny např.
plynového nebo elektrického kotle za tepelné čerpadlo, což v současné době není
možné a nabídnout tedy vlastníkům bytových domů více možností při hledání
nejvhodnějšího řešení.
Podporováno je jak zateplení
obvodových
stěn
nebo
výměna oken a dveří, tak i
pořízení
nového
zdroje
vytápění
nebo
fotovoltaických
kolektorů.
V létě 2016 se podařilo
dojednat vyšší míru podpory
pro žadatele (aktuálně je
poskytována podpora ve výši
30 až 40 % z celkových
způsobilých výdajů podle míry dosažených úspor) a tedy zateplit bytový dům je
v současné výzvě ještě výhodnější. Zároveň je možné říci, že podpora je výhodná pro
všechny typy bytových domů: evidujeme žádosti o podporu na malé bytové domy o 4
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bytech (přibližně pětina žádostí je podána na bytové domy o velikosti do 10 bytových
jednotek), ale také na velké panelové domy. Také zastoupení panelových a cihlových
bytových domů je přibližně rovnocenné, dodává náměstek Semorád. Jako nejaktivnější
v předkládání žádostí se zatím jeví vlastníci bytových domů v Moravskoslezském
kraji, odkud byly zatím podány žádosti o podporu v celkovém objemu 245 mil. Kč
(téměř 1/5 podpory všech administrovaných žádostí v aktuální výzvě). Naopak
nejméně žádostí o podporu je z Pardubického kraje a z Vysočiny. Mezi nejčastější
žadatele patří společenství vlastníků jednotek (60 % předložených žádostí) a obce (27
% předložených žádostí).
Ke konci dubna evidujeme v obou výzvách více jak 500 žádostí v pozitivních stavech
(tedy bez zamítnutých nebo žádostí stažených žadatelem) o celkovém objemu
dotačního požadavku téměř 1,1 miliardy korun a aktuálně jsou vyplaceny první
projekty, např. v Moravskoslezském, Libereckém nebo Jihočeském kraji. Dalších
přibližně 350 projektů je v různých fázích realizace. Většina projektů je podána na
zateplení obvodových konstrukcí a výměnu oken. Podmínky 37. výzvy ale umožňují
(při splnění podmínek) podpořit zateplení bytových domů, jejichž vlastníci již částečné
zateplení nebo výměnu oken provedli. Výhodné podmínky pro získání podpory se
vztahují k bytovým domům, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí
v památkové zóně či v památkové rezervaci a z důvodů památkové ochrany nemohou
splnit stejná technická kritéria, jako ostatní bytové domy.
Příjem žádostí o podporu v aktuální výzvě potrvá do 30. 11. 2017.
V případě, že Vás tyto informace zaujaly nebo byste se rádi dozvěděli další informace
o získání podpory, obraťte se na regionální pracoviště Centra pro regionální rozvoj
ČR. Regionální pracoviště sídlí ve všech krajských městech. Kontakty jsou zveřejněny
na webové adrese www.crr.cz.

10

VZPOMÍNKA V KLADENSKÉM GYMNÁZIU NENÍ MALÝM
PIETNÍM AKTEM
Text: Marcela Kalibová

V Lidickém Zpravodaji č. 3 (březen 2017) a na webových stránkách OO ČSBS Lidice
byla uveřejněna pozvánka na Malý pietní akt v kladenském gymnáziu.
Letos se pietní vzpomínka v kladenském gymnáziu bude konat až 12.6. Jako
zdůvodnění tohoto výjimečného zpoždění se uvádí, že 10.6. se koná oficiální pietní
akt na Pietním území. Tedy zřejmě ten Velký. Chápu sice autora pozvánky, že chtěl
tímto „inovativním“ názvem odlišit oba akty co do počtu účastníků a společensko politického významu, ale domnívám se, že toto přízvisko Malý je nevhodné.
Pietní akt v kladenském gymnáziu byl vždy nejdůležitější, nejniternější a nejtragičtější
vzpomínkou pro lidické matky, ale také ostatní ženy zde od 10.6. 1942 internované ,
které byly svědky násilného odebírání lidických dětí z náruče matek - pláče, proseb,
strachu a z něho pramenících výčitek větších dětí, že je maminka nechrání. Matky
nemohly nic dělat, hlídali je němečtí, resp. sudetoněmečtí vojáci, a při křiku dětí
stříleli do vzduchu. Tohle strašné trauma si v sobě nesla většina matek do konce
svých životů.
V kladenském gymnáziu (tehdy reálce) se odehrály ty nejstrašnější okamžiky
v životě lidických matek a jejich dětí. Tehdy ale měly ještě naději, která v nich byla
farizejsky zaseta, že se s dětmi za pár dní sejdou. Bylo jim řečeno dle vzpomínek žen
následující: „Vy, ženy, pojedete vlakem načas do tábora a děti budou za vámi
přivezeny autobusy, aby měly větší pohodlí.“ To ženy uklidnilo, ale jen do neděle
14.6.1942, kdy dorazily do KT Ravensbrück a kdy se okamžitě sháněly po svých
dětech. Bylo jim řečeno, že žádné děti v KT nebyly a nejsou – ani ty jejich.
Ortel nacistů na návrh K.H.Franka vymazat Lidice z mapy světa znamenal
bezpodmínečnou smrt mužů, smrt žen v KT, které ale měly být před smrtí ještě
pracovně vytěženy, a také smrt dětí - potomků lidických. Jen hrstka rasově vhodných
byla vybrána na německou převýchovu. Ze 105 dětí se vrátilo pouhých 17, některé
z nich jako sirotci.
Proto má tato vzpomínka proběhnout vždy 10.6, byť se občas oba akty sejdou v jeden
den, tedy v sobotu.
„Velký“ pietní akt je rok od roku větším a větším pokud se týká počtu kladených
věnců, kytic, proslovů. Lidičtí účastníci tragédie a jejich potomci, či jiní významní
hosté spojeni s lidickou tragédií sedí v prvních řadách bez přístřešku, vydáni na
pospas počasí, které je počátkem června nevyzpytatelné. Organizátoři „Velkého“
pietního aktu by si měli uvědomit, že právě lidičtí a jejich potomci jsou těmi, kteří si
zaslouží úctu a pohodlí. Oni jsou ti nejdůležitější, na jejich tragickém osudu stál a
stále stojí „Velký“ pietní akt.
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ZPRÁVY Z OÁZY
Text: Michaela Indráková

Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas… Je tomu zase už více než
20 dní, kdy tyto nesmrtelné Máchovy verše byly (pro letošek -) aktuální a vytanuly
na mysl nejednomu z nás. Nyní už v Oáze opět dokončujeme plány a přípravy na
červen – poslední měsíc před prázdninami, které se nás týkají stejně jako školkou či
školou povinných dětí. Už asi na ně nejsme tolik natěšení jako ty děti, ale máme je
stále rádi. Hlavně také proto, že se už konečně vylouplo lepší počasí a věříme, že nám
na prázdniny vydrží.
Ale než nám i v Mementu Lidice nastane prázdninové volno, připomeňme si spolu se
mnou dubnovou besedu a přečtěte si o našich plánech na červen.
Na dubnovou seniorskou besedu totiž nemohu a ani nechci zapomenout. Naším milým
hostem (a opravdu slovo „milý“ nepoužívám jen ze zdvořilosti), byl pan Mgr. Hayato
Josef Okamura. Povídali jsme si o jeho dětství, stěhování z Československa do
Japonska a zase zpět, o práci, ale zejména o rodině – jak té jeho vlastní, tak o poslání
rodiny obecně. Velmi zajímavé bylo vyprávění o Japonsku a vzájemné srovnání
japonské a české kultury. Pan Okamura k nám hovořil tak klidnými, milými a
pokornými slovy plnými naděje, jaká už jsem dlouho neslyšela. O ničem a o nikom
neřekl křivého slova a na všem, co prožil nebo prožívá, se snažil najít něco
pozitivního. Do Lidic dorazil autobusem, a když už se doba vyhrazená pro Lidického
seniora naplnila a byl nejvyšší čas pomýšlet na zpáteční cestu, tak pan Okamura při
pohledu na pozorné posluchače neváhal a bez mrknutí oka pokračoval dále. Málokomu
se chtělo besedu ukončit. (Zda se mu zpáteční autobus podařilo přece jen stihnout
bohužel nevím). Za tyto nevšední společné chvíle mu moc děkujeme. Často si na ně
vzpomenu, i zpětně mě vždy potěší.
Laťka je tedy vysoko a bude těžké na takovou akci navazovat dále, ale i v měsíci
červnu se můžete těšit na setkání z cyklu „Lidický senior 2017“, které se zcela jistě
bude všem generacím líbit, neb krásně navodí atmosféru prázdnin a letních výletů.
Povídat si tentokrát budeme na téma z úplně jiného soudku – navštíví nás zástupce ze
Zooparku Zájezd. Vyprávět bychom si měli o myšlence vzniku zooparku, o jeho
aktuálním stavu, o zvířátkách, o práci s nimi i o neviditelných aktivitách kolem dokola.
Před prázdninami ještě stále budeme každé pondělí cvičit a do poloviny června na
kroužku Klub Oáza vyrábět. Než se někteří z nás rozjedou na chaty, chalupy či hlídat
vnoučata, tak věřím, že si ještě uděláme společné opožděné opékání čarodějnických
buřtíků…
Přeji vám všem krásný slunný červen, dětem na jeho konci hezké vysvědčení a všem
vespolek krásné prázdniny. Mějte se krásně a něco pro to dělejte.
Na závěr mi ještě dovolte veřejně poděkovat za významný finanční příspěvek na rok
2017 ve výši 50 000 Kč jednomu z našich zakladatelů – a to Arcibiskupství
pražskému. V budově Oázy, která teprve příští rok oslaví své dvacáté výročí od
otevření, se nyní až překvapivě často musí řada věcí zcela vyměnit nebo přinejmenším
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opravit. Proto jsme moc rádi, že v letošním roce na nás pamatuje se svým pravidelným
příspěvkem nejen obec Lidice, ale i další zakladatelé.
Program na červen 2017:
Každé pondělí (5.6., 12.6., 19.6., 26.6.) od 19:00 do 20:00 Jóga pro dospělé.
Vstup 70 Kč/hod, nebo 600 Kč/10 lekcí
V úterý (6.6., 20.6.) od 13:00 do 16:00 hodin - Klub Oáza.
Vstup 10 Kč za kávu, čaj
Poslední čtvrtek v měsíci, tj. 29. 6. 2017 od 15:00 hodin – 5. setkání z cyklu
*Lidický senior 2017*
Posezení při kávě, čaji a něčem dobrém na zub s hostem ze Zooparku Zájezd –
povídat si budeme o založení Zooparku, o aktuální velikosti parku, o počtu zvířat, o
tom, co obnáší péče o tolik živých tvorů apod. Navštíví nás i nějaké zajímavé
zvířátko? (Máme to přislíbeno-) Svým zaměřením je povídání (stejně jako většina z
našeho programu) určeno i návštěvníkům z řad široké veřejnosti všech věkových
kategorií.
Vstup volný

PODĚKOVÁNÍ PRACOVNÍKŮM LIDICKÉ PRODEJNY
COOP
Text: Marcela Kalibová

Často zapomínáme pochválit práci druhého, bereme ji
jako samozřejmost. Proto využívám Lidický
zpravodaj, abych poděkovala a vyjádřila uznání
vedoucí lidického obchodu, paní Ivoně Jarošové a též
zaměstnankyni, paní Aleně Jelínkové.
Koncem listopadu 2016 převzaly prodejnu zdejšího
COOPu a musely se vyrovnat nejen s inventurou a
s náročným předvánočním obdobím, ale též s nově
zaváděnou pokladnou EET. Kromě toho se chopily
zásobování prodejny tak, že jim nelze nic vytknout.
Pokud jim zákazník sdělí, že něco postrádá, vstřícně
reagují a snaží se sortiment o to „něco“ doplnit. Přála bych si, aby zde vydržely, tedy
aby i ony byly spokojeny s námi - zákazníky. Jsem přesvědčena, že jsou spokojeni i
mnozí ostatní, kteří v lidické prodejně nakupují.
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ČASOVÝ PROGRAM PIETNÍ VZPOMÍNKY K 75. VÝROČÍ
VYHLAZENÍ OBCE LIDICE KONANÉ 10. ČERVNA 2017
Pietní vzpomínka
09:00 - 09:45
Mše na základech kostela sv. Martina celebruje plzeňský biskup
Tomáš Holub
09:45 - 10:00
Přesun hostů ke společnému hrobu
10:00 - 10:40
Kladení věnců u společného hrobu
10:40 - 10:45
Státní hymna
10:45 - 10:50
Přivítání ředitelkou Památníku Lidice Martinou Lehmannovou
10:50 - 10:55
Hlavní projev
10:55 - 11:00
Modlitba biskupa Mons. Tomáše Holuba
11:00 - 11:05
Vystoupení předsedy ÚV ČSBS Jaroslava Vodičky
11:05 - 11:10
Poděkování ředitelky Památníku Lidice a pozvání k přehlídce
dětských sborů
11:10 - 11:15
Vystoupení chlapeckého sboru Bruncvík
11:15 - 11:40
Přesun účastníků od sousoší dětí k muzeu
Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“
11:30 - 11:40
Přijetí vedoucích sborů Přemyslem Sobotkou, starostkou obce
Lidice Veronikou Kellerovou, Martinem Chodúrem a ředitelkou
Přehlídky
11:45 - 12:00
Slavnostní zahájení – Přemysl Sobotka, Čestná stráž Armády ČR,
Vystoupení Martina Chodúra
12:10 - 14:00
Vystoupení jednotlivých dětských sborů ze 14 krajů ČR
Vstup do výstavních prostor muzea i galerie po celý den zdarma.
PŘEHLED SOUVISEJÍCÍCH AKCÍ K 75. VÝROČÍ LIDICKÉ A LEŽÁCKÉ
TRAGEDIE V ROCE 2017
x
x
x
x
x
x
x
x
x

25.–28. 5. 2017 Výstava irisů a kosatců Pod Tribunou, Lidice
26. 5. 2017 Vyhlášení výsledků soutěže Ležáky – poselství ukryté v květech (od 10:00
hod.)
26. –28. 5. 2017 Výstava irisů a kosatců, Ležáky
27. 5. 2017 Oslavy 70. výročí položení základního kamene nových Lidic (od 14:00
hod.)
1. 6. 2017 Zahájení výstavy 45. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice
s předáním cen vítězům soutěže v Lidické galerii (od 11:00 hod.)
7. 6. 2017 Doběh Běhu míru Kladno–Lidice 2017 (v 11:15 hod.)
9.–10. 6. 2017 29. ročník štafetového běhu Javoříčko–Ležáky–Lidice
9. 6. 2017 Remember Lidice, otevření nové expozice Lidické sbírky (od 18:00 hod.)
9. 6. 2017 Představení Pamětních mincí k 75. výročí vypálení Lidic a Ležáků
9. 6. 2017 Děkovný koncert Pro Lidice – Ústřední hudba AČR (od 20:00 hod.)
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x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

10. 6. 2017 Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice (od 11:30
hod.)
12. 6. 2017 Vzpomínka na pobyt lidických žen a jejich dětí v Reálném gymnáziu
Kladno (od 8:00 hod.)
13.–14. 6. 2017 Návštěva KT Ravensbrück 14. 6. 2017 Slavnostní vyhlášení výsledků
mezinárodní vědomostní soutěže Lidice pro 21. století v Hlinsku a Ležákách (od 11:00
hod.)
16. 6. 2017 Položení kytice u pamětní desky lidickým dětem v Thomayerově
nemocnici v Praze 4-Krči (v 16:00 hod.)
16. 6. 2017 Položení kytice na domě, kde se narodilo 6 dětí po lidické tragédii, Praha
10 – Dykova ul. (v 17:00 hod.)
16. 6. 2017 Vzpomínka u památníku obětí heydrichiády před krematoriem, Praha 10Strašnice (v 17:30 hod.)
16. 6. 2017 Pietní vzpomínka, položení kytice v místě 26 zastřelených lidických
občanů, Praha-Kobylisy (v 18:15 hod.)
18. 6. 2017 Pietní akt u příležitosti 75. výročí boje parašutistů v kostele Cyrila
a Metoděje v Resslově ul., Praha 2 (v 10:00 hod.)
18. 6. 2017 Pietní akt u pomníku válečných parašutistů a účastníků domácího odboje,
Praha 6-Dejvice (v 12:00 hod.)
23. 6. 2017 Start Memoriálu Karla Kněze od pomníku v Louce u Vrbatova Kostelce (v
10:00 hod.)
23. 6. 2017 Pietní akt u pomníku Karla Kněze, Louka u Vrbatova Kostelce (v 16:00
hod.)
26. 6. 2017 Oheň (bez) naděje, Ležáky–Pardubičky (v 10:45 hod.) 26. 6. 2017
Pietní akt u Památníku „Zámeček“ v Pardubicích (v 15:00 hod.)
15. 7. 2017 Pietní vzpomínka k&n bsp;74. výročí vypálení Českého Malína, Nový
Malín
16. 7. 2017 Pietní vzpomínka k 74. výročí vypálení Českého Malína, Žatec

DO BEROUNA JE TO Z KOPCE (JAK BY NE, LEŽÍ V ÚDOLÍ
BEROUNKY)
Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

Je mnoho míst, kde řeka rozděluje
místopis na dvě části. Například v
Kolíně se dost podstatná část města
nazývá Zálabí. Podobně je tomu i v
Berouně, kde část města takzvaně „za
řekou“ se nazývá Závodí. Právě odtud
náš spolek požádala ředitelka ZŠ paní
Mgr. Hana Kozohorská o štěp hrušně.
Prostředníkem, byla pak paní Miluše
Šímová, která nám do hrušňové sbírky
předloni věnovala malou hruštičku,
vymodelovanou z vizovického pečiva.
Každý jistě zná pěkné ozdoby z
jednoduchého těsta, které se většinou
objevují na výstavách pořádaných před velikonočními a vánočními svátky. Jde o
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prastarou techniku z kraje kolem Vizovic, která se předává většinou v rodinách, ale
dnes i na školách ve výtvarných kroužcích. Je tomu i v berounské škole Závodí.
Paní Šímová do družiny dětí dochází a své svěřence učí všechny modelovací techniky
- střih, vpich, řez, obtisk i mašličkování. Po zaschnutí výtvorů se exponáty natřou
vajíčkem a suší se několik hodin v troubě.
Ve školní družině působí paní
vychovatelka Květa Hrbáčková, která
vede žáky k lásce k umění. Velmi nás
potěšilo, když jsme právě od jejích
svěřenců dostali soubor malých dílek
nazvaných roční období, ve kterých na
čtyřech skulpturách je k vidění hrušeň,
na jaře, v létě, na podzim a v zimě. Tyto
drobné plastiky vytvořené z měděných
drátků a barevných korálků jsme
samozřejmě vystavili při vernisáži
výstavy v Oáze v Lidicích.
Díky svěřencům těchto dvou žen –
vychovatelek, jsme měli možnost rozšířit
hrušňovou sbírku o další „ohlasy“.
Zmiňovaná škola v Berouně Závodí nemá vlastní vhodný pozemek, na kterém by se
rezervovaná hrušnička mohla zasadit. Proto po dohodě s městským zastupitelstvem
byla připravena výsadby uprostřed klínovitého obecního pozemku, což potvrdil ve
svém proslovu i pan starosta Mgr.
Ivan Kůs.
Před vysazením hrušně vystoupily
na paloučku žáci a žákyně z
uměleckého kroužku školy. Děti
poté zasadily hrušeň do připravené
jamky. Všichni přítomní se
vystřídali při sázení. Každý z
přítomných měl možnost přihodit
ke kmínku hrušně lopatku s půdou.
Pak jsme se vrátili do školy a zde
se uskutečnily dvě besedy s
dětmi. Jednu vedla přítomná paní Šupíková a druhou v tělocvičně pan
Nešpor. Berounská hrušeň je v řadě už 20. vysazený „Posel naděje“.

HLUK

Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

Ještě nikdy jsem nepobyl tak daleko na Moravě, jako právě zde v Hluku. Většinou
jsem jen projížděl a to si člověk vůbec nevšimne vesnic a vesniček, měst ani městeček,
kterými projíždí, když jede většinou po dálnici směrem na Slovensko.
Tak jsme se vydali sázet hrušeň na moravskoslovenské pomezí.
Za Brnem jsme sjeli z dálnice a už nás pohltila rozhoupaná krajina, plná lánů a obzorů,
ale i lužních hájů s vydatnými koulemi jmelí v korunách stromů. Ve druhé polovině
dubna jsou zde listnáče ještě "nahaté" a tak to jmelí je vidět už z dálky.
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V Hluku nás přivítal pan Josef Kadlčík, místa znalý člověk, dalo by se říci "písmák",
který se na potkání zná se všemi lidmi, které jsme jen potkali. Takoví lidé znají i děti
jménem, a když náhodou ne, tak stačí říci příjmení a hned se ví vše kolem celého rodu,
kde má kdo jakou vinici a kus
pole, nebo les.
K výsadbě přišlo ještě několik
obecních zastupitelů a mezi nimi i
pan starosta Martin Křižan.
S podivem jsme konstatovali, že
před školkou nejsou děti, které by
čekaly na stromeček, aby si jej
zasadily, jako tomu bývá jindy
jinde. Nu což, byla sobota 22.
dubna a tak školy zely
prázdnotou.
Výsadbu přišel podpořit však
vzácný člověk – válečný veterán, plukovník Alois Dubec, (* 28. června 1923
Vlachova Lhota), za války příslušník RAF, byl vyznamenán prezidentem vloni na
výročí republiky "Řádem bílého lva".
Když jsme narazili při vyprávění na jména lidických letců a navíc, že Josef Horák byl
mým strýcem, tak se dal do vyprávění. Šlo tenkrát hlavně o to dostat co nejvíce našich
vojáků a důstojníků, hlásících se do boje proti Hitlerovi, za hranice protektorátu a
hlavně z dosahu moci nacistů. S Horákem a Stříbrným se Alois Dubec setkal jen
krátce při zařizování jejich expedice ven z protektorátu. Nebylo jen tak se dostat do
Sýrie balkánskou cestou, povětšině po svých zvláště pak přes Slovensko a Maďarsko.
Důležití byli převaděči a kontaktní osoby, které právě Obrana národa dokázala
iniciovat a jejímž prostřednictvím mladí vojíni a z čs. armády vyřazení důstojníci,
dokázali tuto anabázi absolvovat.
Po zasazení štěpu hrušně jsme zavítali do "Hlucké
tvrze", která je rovněž kulturním stánkem tohoto
města. Při vyprávění jsme došli i na místní raritu
„Jízdu králů“ pořádanou jednou za tři roky. Ještě v
podvečer jsme doprovodili pana plukovníka Dubce
na
cestě domů do Luhačovic. Zde v lázeňském domě
jsem pak vedl pro zájemce besedu o Lidicích a o
práci našeho spolku. Také jsme si stočili do petlahví
minerálku, nikoliv však Vincentku, ani Ottovku, či
Aloisku, nebo Violu, ale Josefku. Tolik a ještě
dalších pramenů se v Luhačovicích nachází.
Po návratu do Hluku jsme přespali v ubytovně pro
sportovce. V neděli ráno nás probudili místní
fotbalisté – statní čtyřicátníci na malém hřišti
velkého lehkoatletického stadionu hráli fotbálek.
Dopoledne jsme věnovali prohlídce města a po
obědě se rozloučili a odejeli domů. Je zajímavé, že
cestou do Hluku i zpět nás provázel déšť, ale při sázení hrušně vysvitlo sluníčko. Byla
to v pořadí už devatenáctá hrušeň.
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Memento Lidice a Concordia Pax
si vás dovolují pozvat
na 5. setkání z cyklu

*LIDICKÝ SENIOR 2017*
v domě Oáza v Lidicích, J. Stříbrného 162
ve čtvrtek 29. června 2017 od 15 hodin
BESEDA BUDE O

Zooparku Zájezd
TÉMA BESEDY
Myšlenka a projekt vzniku Zooparku Zájezd
Povídání o aktuální rozloze Zooparku, co vše v něm
můžeme vidět a jaká zvířátka v něm žijí
Co obnáší péče o tolik zvířat?
Kolik lidí je třeba celoročně k chodu takového zařízení
apod.
Možná nás také nějaké exotické zvíře navštíví :-)

Těšíme se na vaši návštěvu.
Občerstvení

Vstup volný

Vizitky

Letáky a Plakáty

Samolepky a Etikety Katalogy a Brožůry

Kalendáře

Kroužková vazba, knihy
a lepené bloky

