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Milí čtenáři,
dostává se vám do rukou druhé číslo Lidického zpravodaje, které už připravila Michaela Klapalová,
kterou mnozí znáte pod dívčím příjmením Holubová. Rád bych vám nyní chtěl objasnit, proč k této
změně v redakci došlo. Důvodem mého ukončení přípravy a vydávání Zpravodaje je zhoršení dlouhodobého onemocnění. A protože jsem od prvních dnů nového roku nebyl schopný v lednu pokračovat ani v přípravě únorového Zpravodaje, tak mi pomáhala se zpracováním manželka Jitka. Ještě
jsme spolu připravili z poloviny březnové číslo, ale o mých potížích jsme včas informovali starostku
Veroniku Kellerovou, která operativně rozhodla, že březnový Zpravodaj dokončil grafik v tiskárně
pan Petr Pižl. Na další pokračování vydávání obecního Zpravodaje se dohodla s Michaelou Klapalovou, jinak také obecní zastupitelkou.
yy Zpravodaj OÚ Lidice jsem začal vydávat od března 2006. Mým předchůdcem byl Marek Veselý,
který první číslo Zpravodaje připravil už v srpnu 1995. Potom obecní Zpravodaj vydával 10 roků.
yy Za Marka i za mě do roku 2007 obecní Zpravodaj tiskla Michaela Holubová na kopírce v kanceláři
obecního úřadu. Vše se pak muselo na ohýbat, tzv. na falcovat, a každé číslo po dvojlistech sestavit.
(čísla Zpravodaje vycházela ve formátu A5 v počtu stránek 8, 12 či 16 v nákladu 200 ks)). Roznášku
mimo roku 2006 (roznášel jsem Zpravodaj já) zajišťoval od roku 1995 do roku 2007 Martin Gabriš.
yy Od března – listopadu 2006 obecní Zpravodaj tiskla zdarma, včetně papíru, firma HALBOS
Ing. Václava Hanfa z Lidic.
yy Od srpna – prosince 2006 tiskl zdarma, včetně papíru, barevnou obálku Památník Lidice, konkrétně Renata Hanzlíková.
yy Od října 2008 – do května 2011 tiskla obecní Zpravodaj tiskárna A centrum Kladno s.r.o.,
Na Stráni 2588, 272 01 Kladno. Na tuto možnost tisku mě upozornili manželé Ing. Jana a Martin Kymplovi z Makotřas.
yy Od června 2011 do současné doby obecní Zpravodaj tiskne tiskárna Agentura 5, spol. s r.o.,
Horova 1631, 252 63 Roztoky u Prahy. Na tuto tiskárnu mě upozornila starostka ze Stehelčevsi, paní Jaroslava Štancová. (Od této doby vychází Zpravodaj o obsahu 20 stránek, vydání
220 výtisků a stále ve formátu A5).
yy Od června 2013 má Lidický zpravodaj barevnou obálku a to zdarma na základě rozhodnutí majitele tiskárny pana Milana Maršo, který se rozhodl v našem Zpravodaji, na poslední stránce
každého čísla, uveřejňovat reklamu jeho tiskárny.
yy Nyní bych rád poděkoval, a mohl bych napsat jen stručně, že děkuji všem, kteří mi s vydáváním
Zpravodaje 8 roků pomáhali a to psaním příspěvků i zasíláním fotografií. Ale protože všichni mají
svá jména, tak je budu postupně jmenovat.
yy Václavu Zelenkovi za jeho starostování jsem Zpravodaj začal vydávat, Mírovi Čermákovi,
Ing. Hance Pokorné, Ing. Rosťovi Vondruškovi, Josefu Marešovi, JUDr. Josefu Klímovi,
Veronice Kellerové, Tomáši Skálovi, Mirkovi Rambovi, Míše Holubové a Martině Toulcové
z OÚ Lidice,
yy řediteli JUDr. Milouši Červenclovi, Jaroslavu Tauberovi, Ing. Ančo Marinovi, Mgr. Ivoně Kasalické, Ing. Jitce Müllerové, Renatě Hanzlíkové, Marii Borové a všem ostatním pracovníkům
Památníku Lidice,
yy PhDr. Gustavu Suchanovi a Libuši Doušové z OÁZY, Anně Holeyšovské vedoucí vychovatelce ŠD v ZŠ Buštěhrad, Miloslavě Kalibové, Tondovi Nešporovi z OSL, Zdence Kotkové
z Liberce (narozené v Lidicích), Vasilu Stachovi ze Sokola Lidice, Petru Macháčkovi,

Lidický zpravodaj

3

Květen 2014

yy Mgr. Šárce Třískové, JUDr. Jitce Lenkové ze Statenic, Mgr. Evě Armeanové z Československé obce legionářské, Ing. Vladimíru Kovačíkovi, Ing. Michaele Indrákové, Ing.
Jirkovi Černému z Veřejné knihovny Lidice, Petře Radové a Ireně Přibylové z MC Lidičky, ředitelce MŠ Lidice Mgr. Soně Macháčkové, Sylvii Klánové z Plzně, Bohumilu
Řeřichovi z Lubence, Karolíně Svatošové a Houstouňským nadšencům, Mgr. Gabriele
Havlůjové z ČSBS Kladno, spisovateli Přemyslu Veverkovi, Standovi a Liboru Řápkovým z Bořanovic, Františku Mlejnkovi učitel v.v. z Českého ráje, Petře Pilné vychovatelce
ze ZŠ Liptál na Valašsku, kapelníku Ladislavu Humlovi a spisovatelce Slávce Kopecké
z Lidic, operní pěvkyni Lidici Robinson z Argentiny, novinářce Lidici Ba z Brazílie, Jitce
Machačkové z místní pošty, Daně Matzkeové z Lidic, Ing. Jiřímu Kožmínovi, honebnímu
starostovi a jednateli mysliveckého sdružení Orel Lidice, Petru Hroníkovi, předsedovi ZO
ČSBS Kladno.
yy Za krásné fotografie patří velký dík Pavlu Horešovskému, Ing. Čestmíru Skleničkovi,
Mgr. Báře Kučerové, Stanislavu Pítrovi ze ZO ČSBS Kladno,
yy Bohumilu Kučerovi děkuji, jak za vynikající fotografie, tak i skvělou spolupráci při uveřejňování
Zpravodaje na oficiální webové stránky obce.
yy Za včasné opravy počítače od firmy DARVIS Kladno jmenovitě techniku Ondřeji Havlíčkovi.
yy Poděkování patří všem, kteří se podíleli na roznášení Zpravodaje do poštovních schránek, manželům Tomáši a Kateřině Skálovým s Barunkou a Tomáškem, Hance Kohoutové s Karolínkou, Veronice Kellerové a Ing. Monice Vaňhové MBA s Danečkem a Adélkou a žákyni
Verunce Müllerové.
yy Na závěr bych chtěl poděkovat kamarádu Marku Veselému za pravidelné poskytování užitečných a použitelných rad při práci s počítačem a sdělení praktických zkušeností při vydávání Zpravodaje. A samozřejmě za jeho pravidelné zajímavé příspěvky i fotografie, a po každém vydání
Zpravodaje přátelské hodnocení jednotlivých stránek.
yy Také děkuji Aleši Kachlíkovi studentu grafické školy MICHAEL Praha a později Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem za grafické vytvoření hlavičky s logem první obálky a později s další úpravou, která se používá do současné doby. (Aleš také připravil graficky celé květnové číslo z roku 2011, které bylo celobarevné díky sponzorskému daru Projekt LIDICKÁ ALEJ
– „Doma – je – Doma“ v Lidicích
yy Velký dík patří i grafiku tiskárny panu Petru Pižlovi, který mi velice pomáhal s úpravou fotografií
i včasným tiskem každého vydání.
yy Také bych chtěl ještě poděkovat Míše Klapalové, za pokračování ve vydávání Lidického zpravodaje. Už jsem ocenil její nápad, že změnila původní název Zpravodaj Obecního úřadu Lidice na
pojmenování, které se běžně používá a to jen LIDICKÝ ZPRAVODAJ.
Přeju ji hodně dalších dobrých nápadů a také co nejvíce dopisovatelů, kteří obecní zpravodaj
svými příspěvky i fotografiemi vlastně tvoří.
Snažil jsem se po celou dobu vytvářet Zpravodaj, tak, aby to byl jednou přídavek obecní kroniky.
Na kolik se mi to podařilo, to nevím... vím jen, že jsem Lidický zpravodaj 8 roků připravoval rád...
Zdeněk Fous
V Lidicích 10. dubna 2014
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důležité informace z oú lidice
Zápis č. 23/2014 z veřejného zasedání OZ Lidice konaného
dne 24.3.2014 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lidice

Přítomni: V. Kellerová, Ing. Vaňhová MBA, M. Ramba, H. Kohoutová, B. Kučera, M. Klapalová, T. Skála
Ověřovatelé: M. Klapalová, B. Kučera
Zapsala: Ing. Vaňhová MBA
Zasedání zahájila starostka obce v 17:00 hod., přečetla a doplnila program. OZ souhlasí s programem.

Program:
1)	Schválení Partnerské dohody o provozování a údržbě rekreační cyklostezky Hřebeč-Dolany
2)	Žádost o příspěvek ZO ČSBS na občerstvení pro partnerskou skupinu Arbeitskreis Politische Bildung
3)	Schválení vstupu obce Lidice jako partnera pro MAS Přemyslovské Čechy
4)	Projednání žádosti Mysliveckého sdružení Orel Lidice o.s. o finanční příspěvek
5)	Projednání žádosti Tělovýchovné jednoty Sokol Lidice o finanční příspěvek
6)	Informace o výsledku výběrového řízení na pronájem uvolněných nebytových prostor v obchodním středisku
7)	Žádost o souhlas s pořádáním na místních komunikacích 49. Ročníku etapového cyklistického závodu dne
13.června 2014
8)	Projednání smlouvy na zabezpečování výkonu pečovatelské služby s DPS Buštěhrad
9)	Projednání záměru na oplocení nově vybudovaného víceúčelového hřiště
10)	Projednání pokácení břízy na obecním pozemku
11)	Snížení poplatku za prvního psa pro příjemce starobního důchodu
12)	Různé a) schválení dodatku č.1 k Plánovací smlouvě ze dne 11.2.2011 firmy Monlid Development s.r.o.
		b) schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ
		c) seznámení s výsledkem činnosti kontrolního výboru
		d) žádost ředitelky Mementa Lidice o.p.s. o pokácení stromů
		e) žádost paní Štrougalové a Křivanové o pokácení stromů na obecním pozemku
		f)	informace o oficiálním schválení obecního znaku Heraldickou komisí při Poslanecké sněmovně ČR
Ad 1) Schválení Partnerské dohody o provozování a údržbě rekreační cyklostezky Hřebeč-Dolany.
Starostka obce předložila OZ Partnerskou dohodu mezi obcí Lidice a Středočeským krajem o provozování a údržbě rekreační cyklostezky Hřebeč – Dolany, vedené po pozemcích č.609, 635 a 651 v katastru obce Lidice. Dohoda
se uzavírá na pět let.
OZ souhlasí a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy
Hlasování: Pro 7 / Proti 0 / Zdržel 0
Ad 2) Žádost o příspěvek ZO ČSBS na občerstvení pro partnerskou skupinu Arbeitskreis Politische Bildung.
Starostka obce předložila OZ žádost ZO ČSBS Lidice o příspěvek na občerstvení pro partnerskou skupinu Arbeitskreis Politische Bildung. Tento příspěvek bude formou zaplacení obědů pro tuto skupinu v restauraci Lidická
galerie.
OZ souhlasí s tímto příspěvkem.
Hlasování: Pro 7 / Proti 0 / Zdržel 0
Ad 3) Schválení vstupu obce Lidice jako partnera pro MAS Přemyslovské Čechy.
Starostka obce informovala OZ o možnosti vstoupit jako partner do MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s., kdy
se bude moci obec aktivně podílet na činnosti této skupiny.
OZ souhlasí se vstupem jako partner do MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Hlasování: Pro 7 / Proti 0 / Zdržel 0
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Ad 4) Projednání žádosti Mysliveckého sdružení Orel Lidice o.s. o finanční příspěvek.
Starostka obce přečetla OZ žádost Mysliveckého sdružení Orel Lidice o.s. o finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč
na jejich činnost.
OZ tuto žádost projednalo a souhlasí s příspěvkem ve výši 15.000,- Kč.
Hlasování: Pro 7 / Proti 0 / Zdržel 0
Ad 5) Projednání žádosti Tělovýchovné jednoty Sokol Lidice o finanční příspěvek.
Starostka obce přečetla OZ žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Lidice o finanční příspěvek ve výši 150.000,- Kč.
Zastupitelé nesouhlasí s částkou v této výši a navrhují příspěvek ve výši 90.000,- Kč.
OZ souhlasí s příspěvkem ve výši 90.000,- Kč.
Hlasování: Pro 7 / Proti 0 / Zdržel 0
Ad 6) Informace o výsledku výběrového řízení na pronájem uvolněných nebytových prostor v obchodním
středisku. Starostka obce informovala OZ o výsledcích výběrového řízení na pronájem nebytových prostor v obchodním středisku Lidice, Tokajická 163. Do výběrového řízení se přihlásil pouze jeden zájemce. Místostarosta
Tomáš Skála, předseda výběrové komise, přečetl doručenou žádost pí Vondruškové, jejíž obchodním záměrem
je prodej metrového textilu a galanterie, prodej hotových výrobků bytových doplňků, prodej pomůcek pro kreativní
tvorbu a v zadní části prostor by vznikla dílna šití. Paní Dana Vondrušková souhlasí s podmínkami výběrového
řízení a nabízí zhodnocení prostor rekonstrukcí.
OZ na svém jednání tuto žádost projednalo a souhlasí, aby tyto nebytové prostory byly pronajaty paní Daně Vondruškové za podmínek uvedených ve výzvě a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro 7 / Proti 0 / Zdržel 0
Ad 7) Žádost o souhlas s pořádáním na místních komunikacích 49. Ročníku etapového cyklistického závodu dne 13.června 2014. Starostka obce přečetla OZ žádost společnosti Cyklo-Lidice o souhlas se zvláštním
užíváním místních komunikací a uzavírkou pro 2. etapu závodu dne 13.června 2014. Vzhledem k tomu, že tento
datum je den před oficiální tryznou, starostka obce konzultovala daný termín s ředitelem PL, který nic nenamítá.
OZ souhlasí.
Hlasování: Pro 7 / Proti 0 / Zdržel 0
Ad 8) Projednání smlouvy na zabezpečování výkonu pečovatelské služby s DPS Buštěhrad.
Starostka obce předložila OZ k projednání smlouvu na zabezpečení výkonu pečovatelské služby s DPS Buštěhrad
(dovoz obědů). V současné době se jedná o dva občany Lidic. Dotace obecního úřadu na tuto službu pro tyto dva
občany je 825,- Kč/měsíc.
OZ souhlasí a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro 7 / Proti 0 / Zdržel 0
Ad 9a) Projednání záměru na oplocení nově vybudovaného víceúčelového hřiště.
Starostka obce informovala o záměru nechat zhotovit oplocení na nově vybudovaném víceúčelovém hřišti, o kterém zastupitelé již dříve jednali, dále o zhotovení technické a projektové zprávy pro účely výběrového řízení na toto
oplocení a o nutné rekonstrukci schodů vedoucí na OÚ.
OZ souhlasí a pověřují starostku zhotovením potřebné dokumentace.
Hlasování: Pro 7 / Proti 0 / Zdržel 0
Ad 9b) Dále starostka přednesla návrh občanů na možnost rozšíření víceúčelového hřiště o betonový stůl
na ping pong a vytvoření petangového hřiště. OZ souhlasí.
Hlasování: Pro 7 / Proti 0 / Zdržel 0
Ad 9c) Dále se zastupitelé dohodli na odvozu železné rampy z hřiště z důvodu hrozícího nebezpečí zranění
do prostor zahradnictví a na odstranění zbytků starého plotu kolem víceúčelového hřiště. OZ souhlasí.
Hlasování: Pro 7 / Proti 0 / Zdržel 0
Ad 10) Projednání pokácení břízy na obecním pozemku.
Na žádost pana Endršta, který se z důvodu rozeklanosti a naklonění břízy na jeho pozemek obává o bezpečnost
svou a své rodiny, byl povolán dendrolog pan Svárovský, který vydal odborný posudek s tím, že by se strom mohl
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opravdu rozlomit a navrhuje jeho pokácení. Zastupitelé se usnesli, že strom nechají pokácet a nahradí ho jiným
druhem a to višní chloupkatou. OZ souhlasí.
Hlasování: Pro 7 / Proti 0 / Zdržel 0
Ad 11) Snížení poplatku za prvního psa pro příjemce starobního důchodu. Na základě informací z Ministerstva vnitra starostka informovala zastupitele o nutnosti změnit poplatek za psa pro poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého, sirotčího důchodů, který je jeho jediným zdrojem příjmu. Poplatek za prvního
psa se stanovuje na 200 Kč a za každého dalšího psa téhož držitele je poplatek 150,- Kč.
OZ souhlasí.
Hlasování: Pro 7 / Proti 0 / Zdržel 0
Ad 12a) Schválení dodatku č.1 k Plánovací smlouvě ze dne 11.2.2011 mezi Monlid Development s.r.o. a obcí
Lidice. Starostka obce předložila OZ ke schválení dodatek č.1 k Plánovací smlouvě ze dne 11.2.2011 mezi obcí
Lidice a Monlid Development s.r.o. týkající se odkupu infrastruktury a vybudování chodníku.
OZ souhlasí a pověřuje starostku popisem dodatku č.1.
Hlasování: Pro 7 / Proti 0 / Zdržel 0
Ad 12b) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ. Starostka obce předložila OZ návrh smlouvy
mezi obcí Lidice a ČEZ Distribuce, a.s. ohledně zřízení věcného břemene na pozemcích parc. Č. 227, 244, 341,
405, 411/1, 413/9, 424 v katastru obce Lidice. OZ souhlasí a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy.
Hlasování: Pro 7 / Proti 0 / Zdržel 0
Ad 12c) Seznámení s výsledkem činnosti kontrolního výboru. Pan Ramba, předseda kontrolního výboru,
seznámil s výsledkem činnosti kontrolního výboru z kontroly č.8 provedené na usnesení zastupitelstva a nebyly
shledané žádné nedostatky. OZ bere na vědomí.
Ad 12d) Žádost ředitelky Mementa Lidice o.p.s. o pokácení stromů. Paní ředitelka Mementa Lidice o.p.s.
podala žádost na pokácení vzrostlých stromů na pozemku Mementa z důvodu obavy pádu a následně zničení
střechy budovy. OZ souhlasí.
Hlasování: Pro 7 / Proti 0 / Zdržel 0
Ad 12e) Žádost paní Štrougalové a Křivanové o pokácení stromů na obecním pozemku parc. č.170. Zastupitelé projednali žádost paní Štrougalové a Křivanové o pokácení stromů na obecním pozemku parc. č.170 za
jejich domy, kdy se obávají bezpečnosti, obzvláště pádu nakloněného smrku. OZ souhlasí s tím, že stromy budou
nahrazeny novou výsadbou dubů.
Hlasování: Pro 7 / Proti 0 / Zdržel 0
Ad 12f) Informace o oficiálním schválení obecního znaku Heraldickou komisí při Poslanecké sněmovně
ČR. Starostka seznámila zastupitele rozhodnutím podvýboru pro heraldiku a vexiologii při Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR o udělení oficiálního znaku a vlajky obci Lidice. OZ bere na vědomí.
Dále starostka předložila návrh firmy Grafika-žirafa s nabídkou zhotovení 1x oficiální obecní vlajky a 1x oficiální-ho
znaku technikou aplikovaná výšivka – samet-hedvábí-zdobení-třásně a 5x venkovní vlajka – tisk, částka 35700,Kč včetně DPH. OZ souhlasí a pověřuje starostku objednáním jedné vyšívané vlajky, jednoho vyšívaného znaku
a pěti venkovních vlajek.
Hlasování: Pro 7 / Proti 0 / Zdržel 0
Zasedání ukončeno v 18:22 hod. • Zapsala: Ing. Vaňhová MBA • Ověřovatelé: M.Klapalová, B.Kučera

Usnesení zastupitelstva obce Lidice č. 23/2014

Na 23. Veřejném zasedání zastupitelstva obce Lidice konaném dne 24. 3. 2014 bylo přijato toto usnesení:
1. Zastupitelstvo obce schválilo:
a) Program veřejného zasedání
b) Uzavření partnerské dohody o provozování a údržbě rekreační cyklostezky Hřebeč-Dolany mezi obcí Lidice
a Středočeským krajem

Lidický zpravodaj

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
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Žádost ZO ČSBS Lidice o příspěvek na občerstvení pro partnerskou skupinu Arbeitskreis Politische Bildung
Vstup obce Lidice jako partnera pro Mas Přemyslovské Čechy
Žádost Mysliveckého sdružení Orel – Lidice o.s. o finanční příspěvek v částce 15.000,- Kč
Žádost tělovýchovné jednoty Sokol Lidice o finanční příspěvek v částce 90.000,- Kč.
Výsledek výběrového řízení na pronájem nebytových prostor v obchodním středisku obce, Tokajická 163
Žádost společnosti Cyklo-Lidice o souhlas se zvláštním užíváním místních komunikací a uzavírkou dne 13.6.2014
Uzavření smlouvy s DPS Buštěhrad na zabezpečování výkonu pečovatelské služby
Vybudování oplocení víceúčelového hřiště a rekonstrukci schodů vedoucí na OÚ Lidice
Rozšíření víceúčelového hřiště o betonový stůl na ping pong a vytvoření netangového hřiště
Odvoz železné rampy z hřiště do prostor zahradnictví a odstranění zbytku starého plotu
Žádost pana Endršta na pokácení břízy na obecním pozemku č. par. 2
Vydat na základě §14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích dodatek k Obecně závazné vyhlášce
č. 5/2014 o místních poplatcích. Za psa jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu a nebo poživatel sirotčího důchodu, je poplatek
200,- Kč, za každého dalšího psa téhož držitele je poplatek 150,- Kč.
Dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě ze dne 11.2.2011 mezi Monlid Development s.r.o. a obcí Lidice
Smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s.
Žádost ředitelky Mementa Lidice o.p.s. o pokácení stromu
Žádost paní Štrougalové a Křivanové o pokácení stromů na obecním pozemku par. Č. 170
Nabídku na zhotovení oficiální obecní vlajky a znaku firmou Grafika-žirafa

2. Zastupitelstvo obce pověřilo:
a) Starostku obce podpisem Partnerské dohody mezi obcí Lidice a Středočeským krajem
b) Starostku obce uzavřením smlouvy mezí obcí Lidice a paní Danou Vondruškovou
c) Starostku obce podpisem smlouvy mezi obcí Lidice a DPS Buštěhrad
d) Starostku obce zhotovením technické dokumentace pro účely výběrového řízení
e) Starostku obce podpisem dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě ze dne 11. 2. 2011 mezi obcí Lidice a Monlid
Development s.r.o.
f) Starostku obce podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s.
g) Starostku obce objednáním jedné vyšívané vlajky, jednoho vyšívaného znaku a pěti venkovních vlajek
3. Zastupitelstvo obce zamítlo:
a) Žádost Tělovýchovné jednoty Sokol o příspěvek na činnost ve výši 150.000,- Kč
4. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
a) Výsledek kontrolního výboru z kontroly č. 8
b) Schválení oficiálního znaku a vlajky podvýborem pro heraldiku a vexiologii při Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Veronika Kellerová Tomáš Skála
Starostka obce Místostarosta obce

ÚTULEK PRO OPUŠTĚNÉ KNIHY OTEVŘEN!
Text: Anna Holeyšovská, vedoucí vychovatelka

Díky spolupráci buštěhradského spolku FAIR TRASH se školní družinou, byl 1.dubna 2014 v 10:00
hodin slavnostně otevřen Knižní útulek pro nechtěné a opuštěné knihy.
Je k nalezení ve vestibulu staré budovy školy a první svého druhu v širokém okolí. Děti i dospělí
si zde mohou volně půjčovat a směňovat knihy. S jednoduchými a velice zajímavými pravidly provozu tohoto útulku seznámila všechny přítomné žáka, hosty i rodiče zakladatelka spolku, sochařka
Veronika Richterová. Společně s grafikem Michalem Cihlářem výtvarně zpracovala místo, určené
odloženým knihám, ale také kontejnerům, do kterých můžete přinášet víčka a drobné části plastových hraček. Ty poslouží dětem k tvůrčí recyklaci ve družině.

Lidický zpravodaj

Květen 2014

8

Projekt spolku FAIR TRASH je určen všem, kteří se chtějí podílet na veselém tvoření z materiálů
již jednou použitých a určených k trvalému zničení nebo recyklaci. Výsledky této nejen tvůrčí aktivity
dětí ve školní družině, budou veřejně prezentovány.
Po obědě se s Knižním útulkem přivítaly děti ze všech oddělení a provoz byl fakticky zahájen.
Knihovna byla v neustálém obležení, knihy putovaly z ruky do ruky a víc, než polovina z nich, našla
svého nového obdivovatele a čtenáře.

Vážení a milí,

květen, jeden z nejkrásnějších měsíců v roce, je tady a spolu s ním i my přicházíme s programem,
ve kterém, jak doufáme, si i Vy najdete akci, která Vás zaujme a tak vyrazíte k nám do centra nebo
na některou z akcí, které spolupořádáme mimo naše mateřské centrum.
Začátek měsíce je opět věnovaný našim nejmenším a jejich rodičům, kteří mohou už potřetí
v tomto roce navštívit místní školku a pohrát si tak s dětmi, které již školku navštěvují. V polovině
měsíce nás čeká Výroční členská schůze, která je určena nejen členům MC Lidičky, o. s., ale i široké veřejnosti. Pokud Vás tedy zajímá, co se u nás děje a co plánujeme, jste srdečně zváni.
Další program je tentokrát určen především dospělým. Čeká nás další z řady besed, v tomto
měsíci na téma „Dětská výživa“, poté bychom Vás rádi pozvali na 1. Májovou zábavu, kterou pořádáme ve spolupráci s obecním zastupitelstvem naší obce v Restauraci Lidická galerie a nakonec
zveme všechny zájemce, kteří se chtějí naučit něco nového, ale hlavně praktického pro život s dětmi
každého věku, na kurz 1. pomoci u dětí.
A v červnu nás čeká tradiční oslava našich nejmenších – Den dětí, na jehož organizaci se taktéž
podílíme.
Na závěr už jen zbývá připomenutí, že na některé akce je nutné se přihlásit, proto tak učiňte co
nejdříve na www.mclidicky.cz.
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Program MC Lidičky na KVĚTEN 2014

5. 5. 2014
od 9:30 hod. – třetí návštěva MŠ v rámci programu „Příprava na školku“. Sraz
účastníků programu je v 9:30 hod. v MŠ.
15. 5. 2014
od 17:00 hod. – Členská schůze v prostorách MC Lidičky – chcete se stát členem
mateřského centra Lidičky, o. s. nebo Vás jen zajímá, co se u nás děje? Přijďte na členskou schůzi MC.
Seznámíme Vás se Závěrečnou zprávou centra za rok 2013, dozvíte se výsledky hospodaření centra za
uplynulý rok a seznámíte se i s našimi plány na rok 2014. Budeme velmi rádi za jakékoli Vaše podněty.
22. 5. 2014
od 10:15 hod. beseda na téma: „Dětská výživa“. Na této besedě se dozvíte více o tom,
jak a kdy začít s nápoji, kdy zavádět lepek do dětské stravy a zajímavé informace o mléčné výživě pro děti.
Přijďte si k nám do centra popovídat a podělit se o Vaše názory a zkušenosti s ostatními. VSTUP ZDARMA. Předpokládaná doba trvání besedy cca 30 minut. Po dobu besedy si mohou děti hrát v herničce.
24. 5. 2014
od 19:00 hod. – 1. Májová zábava v Lidicích. Přijďte se seznámit, zatančit si a pobavit
se. K tanci a poslechu hraje Duo s. r. o. Také pro Vás připravujeme bohatou tombolu. Vstupné 40 Kč.
Předprodej vstupenek od 12. 5. 2014 v kanceláři OÚ Lidice. Kapacita míst je omezená, proto se zakoupením vstupenky zbytečně neotálejte.
25. 5. 2014
od 9:00 hod. – kurz 1. pomoci u dětí. Pokud jste rodiči či prarodiči, kteří chtějí být
připraveni na poskytnutí první pomoci dítěti, přijměte pozvání na kurz zaměřený na 1. pomoc u dětí.
Lektorkou je Mgr. Laura Blatenská, zkušená zdravotnice a lektorka kurzů 1. pomoci pro dospělé. Kurz je
zaměřen na poskytování první pomoci u miminek i starších dětí. Jeho součástí bude také praktický nácvik
resuscitace na figurínách, čímž se maximálně přiblížíme reálným podmínkám. Díky kurzu může každý
jeho účastník získat nejen informace a praktické zkušenosti, ale i více sebevědomí, že dokážete poskytnout pomoc druhým. Cena přibližně 6 hodinového kurzu je 200 Kč. Podrobnější informace a přihlašovací
formulář najdete na www.mclidicky.cz. Na kurz je nutné se přihlásit do 18. 5. 2014 (maximální počet
účastníků je 10).
1. 6. 2014
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).
Za MC Lidičky Irena Přibylová a Petra Radová

Dětský den v Lidicích

Obecní zastupitelstvo obce Lidice, TJ Sokol Lidice a Mateřské
centrum Lidičky zvou všechny děti a jejich rodiče na již tradiční Dětský den, který se bude konat 1. června 2014 od 9:00
hod. na fotbalovém hřišti v Lidicích. Přijďte se pobavit a užít
si spoustu legrace. Pro děti je připraveno mnoho soutěžních
a sportovních disciplín i sladkých a věcných odměn. MC Lidičky opět připravuje stánek s dobrotami, tedy jakékoliv pečené
dobroty a speciality z kuchyní ochotných maminek, babiček či tetiček jsou vítány (podrobnosti na
čísle: 605 806 074 nebo na mailu: info@mclidicky.cz).
Pozvánku s programem obdržíte do Vašich poštovních schránek.
Přijďte, těšíme se na Vás!
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Májová zábava

Obecní zastupitelstvo obce Lidice a Mateřské centrum Lidičky
zve všechny spoluobčany 24. května 2014 od 19:00 hod. do
Restaurace Lidická Galerie na 1. Májovou zábavu. K tanci
a poslechu hraje Duo s. r. o. a pro pobavení připravujeme
bohatou tombolu. Vstupné činí 40Kč. Předprodej vstupenek
bude zahájen 12. 5. 2014 v kanceláři Obecního úřadu v Lidicích. Kapacita míst je vzhledem k prostorovým možnostem
omezená, proto se zakoupením vstupenky zbytečně neotálejte.
Přijďte se seznámit, zatančit si a pobavit se!

památník lidice vás srdečně zve na...
Výtvarné dílny
v Lidické galerii

Rádi bychom Vás pozvali na
květnovou výtvarnou dílnu pro děti a rodiče s názvem Malířem v přírodě, která se uskuteční v sobotu 17. Května 2014. S Ájou zažijete program
plný her a kreslení, naučíte se malovat na hedvábí
a svůj výrobek si pak odnesete domů.
Dílna probíhá od 14 do 16 hodin v budově
Lidické galerie.
Poplatek za dílnu je 20,– Kč, pracovní oblečení nutné. Vzhledem k omezenému počtu míst
rezervujte na: chvapilova@lidice-memorial.cz, tel.:
L. Chvapilová 312 253 063, 739 562 267 nebo
osobně v recepci LG.

Terezínská tryzna 18.května 2014

Dovolujeme si na Vás pozvat na vzpomínkovou akci k uctění obětí nacistické perzekuce, která proběhne na Národním hřbitově před malou pevností v Terezíně, dne 18. Května 2014 v 10 hodin. Pro
členy ČSBS a ČsOL a další zájemce bude vypraven z Kladna autobus, který pojede přes Lidice
a Slaný. Zájemci se mohou do 10. Května 2014 nahlásit u místopředsedy ZO Kladno br. Stanislava
Pítra, tel. Č. 605 436 884, nebo na emailu havlujova.gabriela@seznam.cz.

Časový harmonogram:

7:30 hod. z nám. Svobody v Kladně (zastávka autobusů u polikliniky)
7:40 hod. Sítná v Kladně (zastávka autobusů na Prahu)
7:45 hod. u Hvězdy (zastávka autobusů na Prahu)
7:50 hod. zastávka autobusů Pražská v Kladně – Kročehlavy
8:10 hod. Lidice – u Lidické galerie
8:30 hod. zastávka autobusů „U váhy“ ve Slaném

Lidický zpravodaj
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Poznáte se?
Aneb jak jsme hráli v Lidicích divadlo.
Oáza Lidice – Veřejná knihovna Lidice
červen 2000 – „První svíčka od Klubíčka“
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jubilanti v měsíci květnu
Jaroslava Mikolášková

7. 5.

86 let

Jaroslav Smutný

11. 5.

80 let

Květuše Muláková

24. 5.

83 let

Vážení jubilanti, přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.

PODĚKOVÁNÍ zaslaná do redakce Lidického zpravodaje
yy Děkuji OÚ Lidice a panu Rambovi za milou návštěvu a předání dárku k narozeninám.
Irena Čtrnáctá

Doplnění článku o MUDr. Karlu Podzemském
z březnového zpravodaje z rubriky
„Slavní rodáci ze starých Lidic“
Vážení přátelé v redakci Zpravodaje OÚ Lidice,
jako krátkodobý obyvatel předválečných Lidic jsem si se zájmem přečetl v březnovém vydání Zpravodaje OÚ Lidice článek „Slavní rodáci ze starých Lidic“, o MUDr Karlu Podzemském. A to tím spíše,
že to byl můj strýček, tedy bratr mého otce Ing. Josefa Podzemského. Bohužel jsem našel v tomto
příspěvku několik chybných údajů a i naopak, chyběly tam údaje o skutečné statečnosti mého strýčka, tedy MUDr Karla Podzemského.
Datum jeho narození není správný. Podle údajů z rodného listu mé sestřenice, jehož kopii vlastním, tedy jeho dcery MUDr Máji Podzemské -Švojgrové, se její otec narodil 7.1.1892, ne v roce
1894. Dále není zpráva o jeho první manželce, která byla židovské národnosti a za protektorátu musela nosit na oděvu nápis JUDE, měla spoustu omezení v zemi s nacisty a to také velmi negativně
ovlivňovalo jeho práci lékaře v Nepomuku.
A podstatná věc. V článku Zpravodaje se píše, že jeho sestry v době tragédie Lidic v roce 1942
žily mimo Lidice. Nebylo to tak, jeho sestra Marie Podzemská žila v té době trvale se svým bratrem
Štěpánem v Lidicích. Avšak v době zničení Lidic byla na návštěvě u svého bratra Karla Podzemského v Nepomuku. Tím unikla odsunu do koncentračního tábora, jako ostatní lidické ženy, ale byla tři
roky tajně ukrývána před nacisty u svého hrdinného bratra Karla. To ovšem byl od něho čin, na který
by se nemělo zapomenout. Osobně jsem byl po roce 1942 několikrát na návštěvě u mého strýčka
v Nepomuku a byl jsem svědkem toho, jak moje tetička Marie mohla téměř tři roky chodit ven na
oplocenou zahradu ze svého ubytování ve sklepě jen v noci.
Domnívám se, že tyto popsané skutečnosti by neměly chybět v článku Zpravodaje o MUDr Karlu
Podzemském o slavných rodácích, a hlavně statečných lidech z Lidic. Zároveň jsem si vědom, že
autorka článku Miloslava Kalibová nemohla tyto informace od nikoho získat a to ani od „sousedky“,
ani od jeho dcer, které se narodily až po válce, a proto jsem tyto informace zde uvedl jako blízký
příbuzný já, jeho synovec.
Děkuji Vám za porozumění, že jsem musel tato nová a chybějící fakta skutečně uvést.
Ing. Josef Podzemský
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Lidický znak
Vážení občané,
na základě naší opakované žádosti o schválení neoficiální podoby znaku a vlajky obce Lidice bych
vás ráda informovala, že Podvýbor pro heraldiku a vexiologii při Poslanecké sněmovně Parlamentu
České republiky se rozhodl nám symboly v navrhované podobě udělit. Podoba znaku vychází z kamenné předlohy sochaře Bedřicha Stefana a jeho podobu najdeme na několika místech v katastru
obce Lidice.

Udělené symboly obce Lidice odpovídají následujícím popisům:
Znak: Ve zlatém štítě šikmo zvýšeně dvakrát prohnutá černá trnová větev do krajů, přeložená červenou kapitálou L, provázenou dole třemi červenými růžemi se zlatými semeníky a zelenými kališními
lístky.
Vlajka: Žlutý list s červeným lemem žerďového a dolního kraje listu, širokým desetinu šířky listu.
Z dolního rohu žlutého pole do vlajícího cípu dvakrát prohnutá černá trnová větev provázená dvěma
červenými růžemi se žlutými semeníky a zelenými kalištními lístky. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
Dekrety o udělení práva užívat symboly nám budou slavnostně předány předsedou Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR panem Janem Hamáčkem.

Veronika Kellerová
starostka
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Básnická sbírka Aleše Klímy „Černobílá“
v lidické knihovně

Zástupců moderní české poezie zpravidla nacházíme ve fondu obecních knihoven (a obecně i na
knižním trhu) pomálu. Proto máme velkou radost, že našim čtenářům můžeme nabídnout novou
básnickou sbírku s názvem „Černobílá“, která si v mnoha směrech zasluhuje zvýšenou pozornost.
Veřejné knihovně Lidice ji věnoval sám autor Aleš Klíma, vnuk lidické ženy Anny Klímové (v roce
1942 se jmenovala Anna Straková).
Knížka již na první pohled zaujme neotřelým designem a vydařeným grafickým provedením.
Skládá se ze dvou částí a lze ji číst z obou stran (obě strany obálky jsou přední - zadní stranu obálky
na knize nenajdeme). V souladu s názvem sbírky se každá část vyznačuje jiným barevným (ve
skutečnosti tedy vlastně černobílým) zpracováním. Část s názvem „Opilé dítě“ čítající 38 básní je
tištěna klasicky černou barvou na bílém podkladu a obsahuje ilustrace Dagmar Šubrtové nakreslené
uhelným mourem. Druhou část nazvanou „Upíjení jedu“ potom nalezneme z druhé strany knihy
vytištěnou bílou barvou na černých stránkách. Tato část obsahuje 46 básní a ilustracemi bílou tuší ji
doplnila Zuzana Knoblochová.
Výjimečnost designu tak dokresluje a podtrhuje obdobně jedinečné podání vlastních básní, s nimiž se již každý čtenář musí seznámit sám – vřele doporučujeme.
Srdečně děkujeme Alešovi Klímovi za knižní dar a také Katce Hládkové za jeho zprostředkování.
Těšíme se na Vaši návštěvu a věříme, že nejen tato kniha z fondu naší knihovny přispěje k příjemnému strávení jarních dní.
Míša Indráková a Jirka Černý, Veřejná knihovna Lidice

Ukázka ze sbírky Černobílá, část Opilé dítě (bílá):
dál
ta lehkost co nese
veselé balónky z pouti k nebi
nebo
ta tíha
co na podzim
táhne listy k zemi?
znáš ji. Taky tě sráží
a zase zvedá.
to je tvá síla
taková berlička.
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Pozvánka na 4. Ročník pochodu
Ravensbrück – Nový Bor 2014

Rekonstrukce pochodu Lidických žen, 9.5. – 22.5. 2014
Text: Milena Městecká
Už počtvrté letos vyjde 9. května z brány koncentračního tábora Ravensbrück pochod na
počest Lidických žen. Ze stejné brány byly tyto
ženy a jejich spoluvězeňkyně vyhnány v roce
1945 na pochod smrti. Nevěděly, co je čeká, zda
přežijí. Pět z nich, pět žen z Lidic, se vrátilo do
vlasti pěšky. Jejich pouť, dlouhá více než 470
km, skončila v Novém Boru. Každý rok je nás
na trase Ravensbrück – Nový Bor o něco více.
Někdo se připojí jen na jednu etapu, někteří na
více, jak má kdo čas, možnosti a výdrž. Někdo
se vydá raději na kole, někdo sám, jiný s celou
rodinou, přáteli. A někdo přijede na přivítání v cíli
v Novém Boru u Lidické lípy, 22. května, ve stejný den, kdy sem došly Lidické ženy v roce 1945.
To se také cení.
Většina „pochodníků“ to chce letos zopakovat, někdo i přidat další kilometry. Všem za to
patří dík. I vám,
kteří se vydáte
na pochod letos.
Nemohu tu zmínit
jména všech, kdo
se přidali, nejdřív
to byli přátelé
a kamarádi, pak
vloni skupina liRůže na hladině jezera v KT
dických, i potomci
přeživších, to bylo ohromné. Zareagovali na povídání o pochodu vloni v dubnu v lidické Oáze.
Za necelý měsíc po ní byli připraveni vyrazit na
pochod.
Trasu už známe bezpečně, prošla jsem ji
celou čtyřikrát, je to zkušenost šlapat přes tolik
měst a vísek pěšky, po svých. Po cestě je spousta zajímavého, krajina i cesta poutavá, na severu oblast jezer a velkých řek, více na jih prochází
trasa oblastí Horní Lužice, leckterému nápisu

Památník KT Ravensbrück

v hornolužické srbštině my Češi rozumíme, až
je to leckdy úsměvné. A pak už se z německé
roviny dochází k českým horám, Lužickým, mají
svou krásu. Na zastavení sice moc času po cestě není, každý den je totiž potřeba zvládnout prů-

Uvítání v Novém Boru u Lidické lípy v r. 2012

měrně 35 km. Ale rozhlédnout se a povídat se
dá vždycky a o všem, třeba i o tom, jak to mohlo
tehdy v 45. vypadat. Ale i lecčems jiném.
Abych nemusela víc vyprávět – pojďte se
letos přidat i vy. Je to zkušenost, na kterou se
nezapomíná.

Kontakt a detaily o pochodu:
milena.mestecka@gmail.com, tel.: 724 639 064, Antonín Nešpor, OS Lidice, www.lidice.cz
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Dobře utajená Panna Marie Lidická aneb opět
o Lidických bez Lidických
Text: Antonín Nešpor

V březnovém čísle Zpravodaje obce jsme se dočetli o novém mariánském obrazu Panny Marie Lidické, díle
kladenského výtvarníka pana Zdirada Čecha inspirovaném tzv. hrdinskou smrtí P. Josefa Štemberky, který byl
umístěn v Arcibiskupském paláci v Praze.
Ale už jsme se nedověděli, že keramická podoba tohoto obrazu bude trvale umístěna na základech kostela
sv. Martina na Pietním území a kardinál Dominik Duka bude v 9.00 hod. dne 14. 6. 2014 při této příležitosti
sloužit mši za lidického faráře P. Josefa Štemberku. Tato celebrace má být přípravou římskokatolickou církví
plánova- ného svatořečení P. J. Štemberky.

Otázky, které je nutné si položit a zodpovědět:

1. Jaký byl důvod, že v březnovém čísle Zpravodaje byla uvedena jen poloviční informace?
2. Jsou lidičtí občané, zejména pamětníci tragédie a jejich potomci nehodni diskuze o tom, co se děje s PÚ,
respektive jejich hřbitovem?
3. Neopakuje se situace z r. 2012, kdy proti jejich vůli a přes jejich protesty byl prosazen na PÚ audioprojekt
Rozeznění – Lidice 2012, spuštěný 8. 6. 2012 samozvanými umělci?
4. Víte, že projekt na PÚ ještě stále běží a nebude-li vypovězen do 30. 4. 2014, bude provozován další 2
roky?
5. Je Panna Marie Lidická symbolem utrpení Lidických matek a miliónů dalších matek, kterým nacisté či jiní
zločinci zavraždili dítě či děti?
6. Jaké byly důvody Lidických matek, aby před cca 60 lety, kdy byla tvořena koncepce a konečná podoba
Lidického památníku, že neuvažovaly o Panně Marii jako o sobě vlastním symbolu?
7. Jaké je pravé poslání a smysl nynější instalace keramické podoby Panny Marie Lidické?
8. Byla instalace keramické podoby Panny Marie Lidické projednána s odbornou kulturní veřejností a Ministerstvem kultury – ochráncem NKP?
9. Je možné, aby si na Pietním území KDO chce, KDY chce a CO chce instaloval?
Vážení spoluobčané, Váš názor nás zajímá a budeme rádi, když jej sdělíte našim členům občanského
sdružení Lidice buď písemně, nebo prostřednictvím internetu na adrese neston@lidice.cz
Za OSL Antonín Nešpor, v Lidicích dne 15.dubna 2014
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Vyjádření k připomínkám OSL z 15.4.2014

Rámcová smlouva o spolupráci při realizaci projektu Rozeznění byla 7. 9. 2011 uzavřena na dobu určitou do 31.
5. 2014 a v řádné lhůtě odmítl Památník Lidice písemně její prolongaci.
Obraz Panny Marie Lidické autora Zdislava Čecha byl vystaven 2. února t. r. v katedrále sv. Víta
a představen řeholníkům kardinálem Dominikem Dukou. Informaci o této události přinesla některá média
a Památník Lidice ji uveřejnil na webových stránkách 14. 2. 2014 (http://www.lidice-memorial.cz/articles_
cz.aspx?idAkce=371&idMista=%).
Vzápětí jsem požádal autora, zda by mohl obraz zapůjčit k vystavení do Lidické galerie například v době
konání pietní vzpomínky. Obraz však byl autorem darován Arcibiskupství pražskému, kde je trvale umístěn
v tamní historické kapli, a proto jsem byl odkázán přímo na kardinála Dominika Duku. Ten vystavení obrazu
v Lidické galerii přislíbil.
V dalších týdnech autor obrazu nabídl vytvoření obrazu P. Marie Lidické v keramickém provedení s možností umístit tento obraz přímo na základy kostela sv. Martina. Tato nabídka Památník Lidice zaujala a hledal
možnost, jak nejvhodněji obraz na základy kostela umístit a vznikl nápad umístit na základy mensu, do níž by
byl obraz vložen. K této úvaze nás vedly i historické fotografie z počátku devadesátých let minulého století dokumentující konání bohoslužeb na základech lidického kostela, dokonce i tehdejším kardinálem F. Tomáškem.
Dne 6.3. 2014 jsem požádal o vyjádření Arcibiskupství pražské a následně jednal o této záležitosti s památkáři, kteří nás vyzvali k předložení příslušné dokumentace k projednání. Dne 12.3. 2014 jsem záležitost
předběžně projednal se zástupci vedení obce a předsedou ZO ČSBS při přípravě pietní vzpomínky a ti mě
vyzvali, abych jim věc předložil písemně.
Dne 18. 3. 2014 mě pozval k audienci kardinál Dominik Duka, při níž byly za přítomnosti Zdirada Čecha
řešeny některé organizační a finanční záležitosti. O jednání jsem okamžitě informoval Odbor muzeí a galerií MK
ČR. Dne 19. 3. 2014 jsem se setkal s ministrem kultury Danielem Hermanem, který byl již informován panem
kardinálem a vyjádřil souhlas i poděkování za tuto aktivitu.
Dne 26. 3. 2014 jsem oslovil písemně ZO ČSBS a vedení obce Lidice, zda s umístěním obrazu P. Marie Lidické
na základech kostela souhlasí a následně jsem jejich souhlasy obdržel. Srozuměno je i vedení ÚV ČSBS.
Na základě tohoto souhlasu jsme zpracovali projektovou dokumentaci a zaslali žádost památkářům v Kladně a na Středočeský kraj s tím, že naší žádosti bude vyhověno. Písemný souhlas od památkářů jsme obdrželi
dne 14. 4. 2014. Také o tomto rozhodnutí byl informován OMG MK a sekretariát ministra potvrdil účast pana
ministra Hermana na pietě i na ranní bohoslužbě.
Bohoslužba spojená s odhalením obrazu při pietní vzpomínce 14. 6. 2014 byla odsouhlasena přípravným
výborem pro pořádání piety a doplněna do programu dne a pozvánek.
Po celou dobu existence PL vnímáme, že zde chybí ekumenický prostor a jsme mnohdy návštěvníky žádáni, kde by se mohli pomodlit, rozjímat a najít usmíření. Již autor výtvarné části expozice muzea Mgr. Bohumír
Prokůpek v polovině minulého desetiletí projevil snahu vyřešit problém výstavbou ekumenické kaple v prostoru vedle parkoviště. Přestože bylo vedení MK ČR ochotno poskytnout na její výstavbu finanční prostředky
a památkáři s návrhem předběžně souhlasili, tehdejší zastupitelé obce návrh odmítli. Postavení mensy na
základech kostela a umístění symbolického obrazu P. Marie Lidické tak po letech vytváří ekumenický prostor
důstojný pro věřící z ČR a celého světa a rozšiřuje nabídku pietních míst na území bývalých Lidic.
Pokud se týká Zpravodaje obce Lidice, neodpovídá PL za jeho obsah. Zpráva v březnovém vydání byla
převzata z webu PL v plném znění. V minulosti byla praxe taková, že pokud odpovědného redaktora Zpravodaje
nějaká zpráva či událost z PL zaujala, dodali jsme mu požadovaný text i fotografie.
Co se týká informovanosti občanů Lidic, mám za to, že projednávání zásadních otázek týkajících se činnosti
PL na pietním území s občany voleným zastupitelstvem obce Lidice by mělo vyhovovat a rovněž tak jejich projednávání s vedením ZO ČSBS Lidice, sdružující kromě jiného převážnou většinu pamětníků, je pro naši práci
určující. Zároveň chci upozornit na to, že území bývalých Lidic má statut pietního území, na které se kromě
jiného vztahuje zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (veřejná prostranství) a ne hřbitova, na který by se vztahoval
podle písemného vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj z 10. 4. 2013 zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví.
JUDr. Milouš Červencl
ředitel
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ZPRÁV Y Z MEMENTA lidice, o.p.s. (OÁZA)
Text: Michaela Indráková • Foto: Libuše Doušová
Drazí spoluobčané, ráda bych Vám něco málo napsala
o krásné předvelikonoční výstavě, která se konala 11. a 12.
dubna v sále Oázy. Stejně jako každý rok mi udělala velkou radost. Obyvatelé Oázy za spolupráce paní Nešporové
a její dcery Pavly vytvořili spoustu krásných jarních a velikonočních výrobků jako jsou např. vajíčka, velikonoční
věnce, plněné košíčky a další dekorace. Na výstavě byly
vedle jejich vlastních výtvorů k vidění i mnohé další: nádherná paličkovaná vajíčka, zvonky, ozdoby, kožené kabelky nebo ručně popř. na pletacím stroji pletené haleny, šály,
svetříky apod.. Také šperkaři a výrobci dřevěných či papírových výrobků se nenechali zahanbit. Zkrátka upoutalo nás
tam mnoho překrásných, pečlivě a umně převážně ručně
vyrobených věcí a snad nikdo z příchozích své návštěvy
nelitoval. Stejně tak si někteří návštěvnicí (snad příjemně)
poseděli v zároveň probíhající kavárničce či si vypili kafíčko
takzvaně za pochodu. Všichni (návštěvníci, výrobci, babičky z Oázy) tak přispěli k velmi příjemné atmosféře, která je
pro výstavy v Oáze již charakteristická.
Všem, kteří si našli čas a chuť se přijít s obyvateli Oázy
a zaměstnanci Mementa předvelikonočně naladit, na tomto místě mnohokrát děkuji. Jen je mi trošku
líto, že jich bylo více přespolních než místních. S kolegyněmi se budeme nadále snažit, aby si k nám
nacházeli cestu i obyvatelé Lidic a abychom se na další tradiční výstavě před Vánocemi, kam Vás
opět srdečně pozveme, setkali v hojnějším počtu.

Program ve středisku Oáza na Květen 2014:

Každé pondělí a čtvrtek 18:30 až 19:30 – Cvičení pro ženy Cvičení je určeno dívkám či ženám
jakéhokoliv věku a fyzické zdatnosti. Každá si v sestavě, která se opakovaně cvičí každé cvičení,
najde to, co se jí líbí či její tělo potřebuje nejvíce a poté může trénovat i sama doma :-) O státních
svátcích ve dnech 1. a 8.5. bude cvičební přestávka. Vstupné 30 Kč/hodina
Každé úterý od 14:00 do 17:00 – Klub Oáza V něm se tento měsíc bude trénovat paměť, vyrábět
ruční výrobky, povídat apod. Přijďte si sami něco zkusit vyrobit. Rádi uvítáme mezi sebou i zájemce
z řad široké veřejnosti. Vstupné 20 Kč
3. a 5. pátek v měsíci od 14 do 17 hodin, tj. 16.5. a 30.5. – Kavárna pro dobré duše! Do této kavárny zveme všechny obyvatele, návštěvníky či jen tak kolemjdoucí z Lidic, kteří by se chtěli na chvíli
zastavit, posedět, popovídat si a strávit příjemné chvíle s příjemnými lidmi. Vstup volný, cena kávy
10 Kč, další občerstvení „kdo co přinese“.
V sobotu 31. května 2014 od 14:00 – Shromáždění u Památné Lidické hrušně Občanské sdružení Lidice ve spolupráci s Oázou zve všechny k pietnímu shromáždění u Památné Lidické hrušně. Dále zveme na vernisáž výstavy uměleckých děl věnovaných na počest hrušně od 15:00 v prostorách Oázy.
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Vážení čtenáři,
Trochu jsem zprávy z Oázy zanedbala. Byla jsem na operaci, ale už jsem zase tady. Chtěla bych
tímto poděkovat všem, co mi po návratu z nemocnice pomáhali a pomáhají.

U nás jsme přivítali novou paní ředitelku, chystali jsme se na Velikonoční výstavu. Taky se u nás
zavedla páteční kavárna nejen pro nás, ale i pro návštěvníky a lidi, co jdou třeba jen okolo. Při posezení u kávičky jsme si hezky popovídali, pustili si DVD a taky si udělali parafínový zábal na ruce,
aby nás nebolely klouby.
Teď už se těšíme na výstavu a další akce. Kdo máte chuť, přijďte mezi nás.
Za Oázu
Libuše Doušová

!!!UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY!!!
Vážení spoluobčané,

Tak jako na spoustě míst v naší republice i Lidice a jejich hřbitov se bohužel staly cílem zlodějů, pro
které pojem svědomí a úcta k zesnulým je velkou neznámou. V minulých dnech došlo k odcizení
několika ozdobných měděných schránek na urny, a to jak z hrobových skříněk, tak z kolumbária.
Tomuto jevu bohužel nejsme schopni účinně zabránit. Policie situaci monitoruje. Občanům je doporučeno měděné obaly případně i na nějakou dobu ze hřbitova odnést, či alespoň častěji kontrolovat
jejich umístění. V této situaci buďme vzájemně solidární a všímaví. Pokud zjistíte podezřelé osoby,
informujte Policii ČR, případně místní Obecní úřad v Lidicích.
Děkujeme.
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