Milí a milé,
a je to tady - Myslím, že jsem donedávna všechno docela slušně stíhala, užívala si
podzimu, takže teď slušně řečeno absolutně vůbec nic nestíhám. Jako by nestačilo, že
jsem ještě do nedávna měla nohu v ortéze, protože neumím ani normálně chodit. I to
bylo omezení, a pravdou je, že se na něj můžu docela parádně vymlouvat – a zatím to
celkem fungovalo. Otázkou zůstává, zda bych mohla ortézu nosit ještě asi tak půl roku
a zda by mi to i nadále procházelo - - asi ne.
Takže cíl pro dlouhé podzimně zimní večery je jasný…naučit se stíhat a dělat věci
včas a pořádně. Jsem zvědavá, zda si tento úkol vezme k srdci i můj program, který mě
u tohoto čísla nazlobil tak, že na uklidnění nestačil už ani zelený čaj, natož zelená…
Takže úkol pro dlouhé zimní večery pro B. Gatese: ať mi Word neřádkuje tehdy, kdy
to nechci, ať mi nevkládá obrázky jinam, než si přeji, a ať mi poté nemizí někam do
věčných lovišť počítačových….děkuji Bille!
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka, u které to má Bill celkem rozházený-
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ZÁPIS Č. 21/2017
Z veřejného zasedání OZ Lidice konaného dne 11. 10. 2017
v 17:30 hodin v zasedací místnosti OÚ Lidice
Přítomni: T. Skála, H. Kohoutová, M. Klapalová, V. Kellerová
Omluveni: Ing. M. Vaňhová MBA, M. Ramba, B. Kučera
Ověřovatelé: H. Kohoutová, M. Klapalová
Zapsala: Martina Toulcová
Zasedání zahájila starostka obce v 17:30, přečetla a doplnila program.
OZ program schválilo.
Program: 1) Schválení Per rollam – vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele
na akci „ Rekonstrukce oplocení MŠ Lidice „ a vyhlášení
výběrového řízení na zhotovitele na akci „ Elektroinstalace Domu
služeb Lidice“
2) Schválení výsledků výběrového řízení na zhotovitele na realizaci
chodníku a veřejného osvětlení k přechodu mezi Lidicemi a
Buštěhradem
3) Schválení Per rollam - schválení cenové nabídky firmy Šefčík na
opravu rozvaděče na budově obecního úřadu
4) Projednání návrhu pana Ing. Kozla na zvýšení nájemného za
pronajaté pozemky
5) Projednání čistění kanálů v obci
6) Žádost paní Kohoutové o povolení k pokácení stromu
7) Žádost pana Bečváře o povolení k pokácení stromů
8) Žádost pana Žemli o povolení k pokácení stromu
9) Žádost pana Tůmy o parkovací stání
10) Žádost Mysliveckého spolku Orel Lidice o.s. o pronájem poloviny
objektu Lidice č.p. 165, který má v nájmu společnost Halbos
Nábytek s.r.o.
11) Schválení Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi
Statutárním městem Kladnem a obcí Lidice – zajištění výkonu
přenesené působnosti ve věcech přestupků
12) Schválení zrušení požární jednotky v obci Lidice
13) Schválení sídla firmy Agentura Marcipán, s.r.o.
14) Různé – a) projednání vysazení ořechů podél cesty u pole, stromů
a keřů u dětského hřiště v ulici Josefa Stříbrného
b) projednání instalace laviček v obci
c) projednání rozšíření vánočního osvětlení

AD1) Starostka obce předložila OZ Per rollam na vyhlášení výběrového řízení na
zhotovitele na akci „ Rekonstrukce oplocení MŠ Lidice „ a vyhlášení
výběrového řízení na zhotovitele na akci „ Elektroinstalace Domu služeb
Lidice OZ schválilo Per rollam .
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0

AD2) Starostka obce předložila OZ výsledky výběrového řízení na zhotovitele na

3

realizaci chodníku a veřejného osvětlení k přechodu mezi Lidicemi a
Buštěhradem.
OZ obce Lidice, na doporučení hodnotící komise, schvaluje uzavřít
smlouvu o dílo na akci „Úprava stávající křižovatky, silnic I/61 x
III/00714“ s firmou : Hora Company s.r.o., Sportovců 1532, 272 01
Kladno, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu bez DPH
312 184, 24 Kč tj. 377 742,93 Kč včetně DPH a dále pověřilo starostku
obce podpisem Smlouvy o dílo s firmou Hora Company s.r.o.
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0
AD 3) Starostka obce předložila OZ Per rollam na schválení cenové nabídky firmy
Šefčík na opravu rozvaděče na budově obecního řadu. Rozvaděč je nyní
v havarijním stavu a životu nebezpečný.
OZ schválilo výměnu rozvaděče firmou Šefčík Elektroslužby za 79.130,- bez
DPH.
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0
AD4) Starostka obce předložila OZ návrh pana Ing. Kozla na zvýšení nájemného za
jeho pronajaté pozemky.
Vzhledem k tomu, že poslední úprava nájemného proběhla v roce 2008,
OZ obce Lidice rozhodlo zvýšit nájemné i ostatním nájemcům také
na 3.000,- Kč/ha/rok.
Jedná se o tyto pozemkové parcely:
( pozemkové parcely číslo 645, 648 – Ing. Ladislav Kozel,
pozemkové parcely číslo 605,- Ing. Marcela Kožmínová, pozemkové parcely
číslo 689, 809, 810, 814, 815, 426/5 – Jan Tuček zapsaných na LV 10001
kat. úz. Lidice.)
OZ tento návrh projednalo a schválilo zvýšit nájemné na 3.000,- Kč/ha/rok.
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0
AD5) Starostka obce informovala OZ o potřebě čištění kanálů v obci.
OZ schválilo celoplošné čistění kanálů v obci a pověřilo starostku obce
vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele na čistění kanálů.
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0
AD6) ) Žádost paní Kohoutové o povolení k pokácení stromu
Tento bod kvůli nedostatku členů zastupitelů odložen na příští veřejné
zasedání.
AD7) Žádost pana Bečváře o povolení k pokácení stromů
Starostka obce předložila OZ žádost pana Bečváře o povolení pokácení stromů.
Stromy jsou přerostlé a hrozí pád větví.
OZ schválilo pokácení dvou stromů ( ořechů) v době vegetačního klidu.
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0
AD8) Žádost pana Žemli o povolení k pokácení stromu
Starostka obce předložila OZ žádost pana Žemli o povolení pokácení stromu.
Strom je příliš vysoký a hrozí při nepříznivém počasí vyvrácení střechy.
OZ schválilo pokácení stromu v době vegetačního klidu
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0
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AD9) Žádost pana Tůmy o parkovací stání
Starostka obce předložila OZ žádost pana Tůmy o parkovací stání ve
společných garážích. Volným místem je garáž pod číslem 25 a 28.
Na žádost pana Tůmy mu byly pronajaty obě garáže, garáž pod číslem 25 a
garáž pod číslem 28.
OZ tuto žádost projednalo, schválilo žádost a pověřilo starostku obce podpisem
smluv s panem Tůmou.
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0
AD10) Starostka obce předložila OZ žádost Mysliveckého spolku Orel Lidice o.s. o
pronájem poloviny objektu Lidice č.p. 165, který má v nájmu společnost
Halbos Nábytek s.r.o.
OZ tuto žádost projednalo a schválilo.
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0
AD11) Starostka obce předložila Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené
mezi Statutárním městem Kladnem a obcí Lidice na zajištění výkonu
přenesené působnosti ve věcech přestupků.
OZ schválilo tuto dohodu a pověřilo starostku obce podpisem této dohody.
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0
AD12) Schválení zrušení požární jednotky v obci Lidice
Starostka obce informovala OZ o nutnosti zrušení jednotky Sboru
dobrovolných hasičů v obci Lidice. Smlouva o zajištění požární ochrany
obce Lidice je uzavřena s obcí Hřebeč.
OZ schválilo zrušení jednotky Sboru dobrovolných hasičů v obci Lidice.
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0
AD13) Schválení sídla firmy Agentura Marcipán, s.r.o.
Tento bod odložen kvůli nedostatku členů zastupitelů na příští veřejné
zasedání.
AD14) Různé – a) projednání vysazení ořechů podél cesty u pole, stromů a keřů u
dětského hřiště v ulici Josefa Stříbrného
Starostka obce navrhla OZ vysadit ořechy podél cesty u pole,
stromy a keře u dětského hřiště v ulici Josefa Stříbrného kvůli
zastínění dětského hřiště.
OZ schválilo vysazení ořechů podél cesty u pole a stromů
a keřů u dětského hřiště v ulici Josefa Stříbrného.
Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0

Hlasování

b) projednání instalace laviček v obci
Starostka obce informovala OZ o plánovaném instalování
laviček v obci.
OZ schválilo instalování laviček v obci.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0

Hlasování

c) projednání rozšíření vánočního osvětlení
Starostka obce informovala OZ o nabídce MV Energy s.r.o. na
rozšíření vánočního osvětlení.
OZ tuto nabídku projednalo a zamítlo.
Pro: 0 Proti: 4 Zdržel: 0
Zasedání ukončeno 18,03hod.
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V LIDICÍCH SE ZLODĚJ POKUSIL VLOUPAT DO
FOTBALOVÝCH ŠATEN, POMOZTE HO NAJÍT
Text: kladenskelisty.cz

Zloděj se pokusil vniknout do fotbalové šatny u hřiště TJ Sokol v Lidicích během noci
z 11. října na 12. října. Překonal kovovou mříž a poškodil vstupní dveře budovy.
Dovnitř se mu ale dostat nepodařilo. Přesto za sebou zanechal osmitisícovou škodu.
Pomozte policii s pátráním. Případ je prošetřován jako přečin krádeže ve stádiu pokusu
a přečin poškození cizí věci a pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky,
uvedla pro Kladenské listy policejní mluvčí Michaela Nováková.
Aby se podařilo zloděje vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv
Informace od svědků, kteří spatřili v okolí výše uvedené nemovitosti v inkriminovanou
Dobu podezřelé osoby. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na
Obvodní oddělení policie Unhošť, nebo mohou kontaktovat vyšetřovatele případu na
Telefonním čísle 974 873 574.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2017
Text: Marek Veselý, předseda volební komise

Rok se s rokem sešel a máme tu opět volby. Sešla se tedy volební komise ve složení:
Marie Šupíková, Miloslava Fritzová, Pavel Horešovský, František Ryšlink, Marek
Veselý a zapisovatelka Martina Toulcová, aby lidičtí občané mohli zvolit své poslance
do Sněmovny. Trochu přeženu, když napíšu, že se v pátek a v sobotu 20. a 21. října
2017 u volební urny (ať už té na obecním úřadě, či té přenosné u některých z vás
doma), sešla téměř celá vesnice. Jenže účast 78%, když v okrese Kladno byla pouze
58% (a v ČR 60%), je opravdu velká. Lidově řečeno: „dveře se u volební místnosti
netrhly“. Kandidujících stran bylo hodně, některé dostaly třeba jenom po jednom
hlase, ale vítěz byl jednoznačný. Tady uvádím pět nejúspěšnějších:

1.
2.
3.
4.
5.

ANO 2011 … 36 %
ODS … 15 %
Česká pirátská strana … 11 %
TOP 09 … 9 %
KSČM … 8 %

Volby proběhly v Lidicích naprosto bez závad, včetně
následného sčítání a předání výsledků na kladenském
magistrátu. Děkuji všem členům komise za jejich
práci a vám voličům, mezi kterými bylo i hodně
mladých a hodně nových občanů z novostaveb, za
vaši účast při letošních volbách do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR.
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KŘEST KNIHY ZASNOUBENA SE SMRTÍ
Text a foto: www.lidice-memorial.cz, Jana Chourová Plachá

V úterý 17. října 2017 se v sokolovně Městské části Praha 4 uskutečnil křest knihy
Jany Vrzalové Zasnoubena se smrtí věnované Ireně Bernáškové.
Irena Bernášková, řečená Inka, byla první ženou odsouzenou k smrti a popravenou
nacisty v Berlíně 26. Srpna 1942. Byla dcerou známého grafika a odbojáře Vojtěcha
Preissiga, který ji vychoval k vlastenectví a přivedl na myšlenku vydávání odbojového
časopisu V boj, jenž se jí nakonec stal osudným.
Křtu se účastnili a knihu přivítali starosta Městské části Praha 4 Mgr. Petr Štěpánek,
ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph. D., pamětník a
brigádní generál Pavel Vranský, Dr. Zora Dvořáková a zástupce nakladatele.
Výstavu Zasnoubena se smrtí, která byla během odpoledne na místě k zhlédnutí,
speciálně pro tuto příležitost připravil Jaroslav Čvančara.
Osobní vyznání autorky tohoto článku:
Než jsem jela na úterní křest knížky a vernisáž výstavy Zasnoubena se smrtí, musela
jsem si o Ince Bernáškové něco načíst, neboť se přiznám, že jsem o ní dříve neslyšela.
A musím říct, že mě její osud opravdu oslovil.
Byla to charakterní dáma se zápalem pro věc, vždyť odbojový časopis V boj nejen
psala a redigovala, ale i tiskla a distribuovala! Nechápu, že jsme se o ní neučili... Ona
je totiž ukázkou neuvěřitelně inteligentní a odvážné ženy, která naprosto předběhla
svou dobu.
Obdivuji autorku Janu Vrzalovou, která se nebála její téma uchopit a zpracovat do
rozsáhlé a čtivé biografie. Myslím, že kdyby Inka věděla, že o ní jednou bude psát
právě paní Jana, byla by více než spokojená, protože inteligenci a odvahu mají tyto
dvě dámy rozhodně společnou.
Poděkování také patří Nakladatelství JOTA, že investovalo čas a prostředky do této
jedinečné knihy, která možná nebude mít zástupy čtenářů, ale rozhodně tady zcela
chyběla.

ZÁKLADNÍ KÁMEN „PODRUHÉ“
Text: Marek Veselý Foto: Libuše Doušová

Všichni máme ještě v paměti, že
letos v květnu jsme oslavili 70.
výročí nových Lidic, protože
v roce 1947 byl položen základní
kámen naší obce. Po 50 letech,
tedy v roce 1997, bylo v Lidicích
slyšet kladívko dopadající na
základní kámen podruhé. Tentokrát
se to odehrálo v ulici Josefa
Stříbrného (nad objektem
zahradnictví) a bylo to pro budovu
střediska Oáza. Stalo se tak v neděli 26. října 1997 v 15 hodin …
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A přesně po dvaceti letech se ve společenském sále Oázy sešli hosté, aby na toto
výročí zavzpomínali. Bylo to v rámci cyklu besed nazvaných „Lidický senior 2017“ ve
čtvrtek 26. října 2017 v 15 hodin. Sice byli na pozvánkách avizováni dva „hlavní“
hosté (mons. František Radkovský a Pavel
Smetana – někdejší prezident a viceprezident
nadace Memento Lidice, která je provozovatelem
střediska Oáza), ale vzpomínala většina
přítomných – od bývalého ředitele střediska, přes
současné i minulé členy správní nebo dozorčí
rady, bývalé starosty obce (i nynější paní
starostku), či obecní zastupitele. Besedy se
pochopitelně účastnili i lidičtí občané a obyvatelé
z Oázy. Všichni tak vytvořili příjemnou, milou, neformální a nestrojenou atmosféru
podzimního odpoledne, která ještě po, řekněme oficiální, části, vyústila ve vzájemné
povídání ve větších či menších „hloučcích“.
Moc děkuji paní ředitelce Indrákové a panu Ing. Smrčinovi za naplánování a
zorganizování této akce. A můžeme se těšit na další oslavu – v příštím roce oslaví
Oáza své druhé výročí – tentokrát to bude 20. výročí od otevření střediska,

STÁTNÍ SVÁTEK 28. ŘÍJEN V LIDICÍCH
Text a foto: Pavel Horešovský

a její
práci
s dětmi.
Poté
přednesla projev, ve kterém vyzdvihla
význam tohoto státního svátku.
Následně se účastníci
přesunuli
na pietní území k pomníku obětem

OÚ Lidice a OO ČSBS Lidice
uspořádaly
28. října,
u příležitosti
99. výročí
vzniku
samostatného

Československého
státu,
vzpomínkovou akci.
Občané se tradičně setkali v parku
před OÚ u "Stromu republiky", kde děti
z pěveckého sboru Hříbátka ze ZŠ
Hřebeč,
pod vedením
paní
vychovatelky Holeyšovské zazpívaly
několik písniček.
Paní starostka Veronika Kellerová
uvítala přítomné, poděkovala dětem
za milé vystoupení a paní vychovatelce

z první
světové
války. Zde
místostarosta obce Tom áš Skála
společně s Janem Novotným z oddílu
Zálesáci ze střediska Junák Buštěhrad
„Stráž Lidic" položili věnec. Velice nás
potěšilo, když děti z pěveckého sboru
u pomníčku také položili kytici.
Na závěr pan místostarosta poděkoval
přítomným za účast.
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GENERÁL GASTRO
Text: Michaela Klapalová

Musím se vám s něčím svěřit – povedla se mi ta
nejlepší koprovka pod sluncem - Takže doufám,
že jí máte rádi také, protože jinak tento článek
kvapem přeskočte, zde je zadáno pro
koprovkomilovníky…
Je to v podstatě rychlá a jednoduchá omáčka,
hodně záleží na vývaru – udělejte silný hovězí
vývar a omáčka bude štábní…

KOPROVKA
20g hladké mouky a 20g másla na jíšku
550 ml vývaru (použijte například kosti a loupanou hovězí plec, maso z ní pak
použijete jako přílohu k omáčce, vývar musí být silný jak noha od kulečníku)
200ml smetany ke šlehání
60 ml octa (úplně obyčejného a ano to množství je opravdu správně)
1-2 lžičky cukru
Kopr….hodně kopru…..velká spousta kopru - (dá se použít i nakládaný)
Sůl
Máslo rozpustíme, necháme zpěnit. Poté přisypeme mouku a vymícháme, dokud
mouka bublá cca půl minutky. Přilijeme zhruba jednu třetinu vývaru, bleskurychle
rozmícháme s jíškou na hustou kaši, abychom se zbavili žmolků. Pak přilijeme druhou
třetinu vývaru, opět zamícháme a přivedeme k varu. Nakonec vlijeme i zbytek vývaru,
opět vyšleháme a uvedeme v mírný var.
Omáčku necháme pozvolna probublávat asi 20 minut. Občas promícháme, mouka se
může chytat ke dnu, ochutnávejte, zda je to dost slané, když tak dosolte.
Zatímco se omáčka prováří, odměřte ocet do malého kastrůlku, přiveďte k varu a
nechte ho svařit asi tak na třetinu až čtvrtinu původního množství – digestoř zapněte na
plno a větrejte všude, kde to půjde. - Bude to dávat…
Do provařené omáčky nalijte smetanu, rozmíchejte a nechte společně projít varem.
Přidejte svařený ocet, dochuťte cukrem, případně dosolte, je-li to potřeba.
Nakonec přidejte jemně nasekanou koprovou nať, nebo jako v mém případě s tím,
který jsem si naložila z úrody – v tomto případě pozor na ocet. Buď nechte pořádně
okapat a klidně propláchněte, já nechala, protože miluji silnou kyselou chuť.
Prostě dochucování je hodně o vašich chuťových pohárkách, vylaďte si každý podle
svého. A podávání? Všichni podle toho, co má kdo rád.. S vařeným masem a
knedlíkem, s vařeným vejcem a knedlíkem nebo s vajíčkem a bramborami.
Dobrou chuť -
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Text: Irena Přibylová a Petra Radová

Vážení a milí,
přijměte pozvání na některou z listopadových akcí, které jsme pro vás a vaše děti připravili.
V první polovině měsíce zveme všechny dospěláky na Posvícenskou zábavu. Koncem
listopadu se pak začneme chystat na vánoční svátky a budeme tvořit adventní věnce a další
vánoční a zimní dekorace. Tato akce je určena větším dětem a dospělým.
Rádi bychom také už nyní upozornili na termín plánované Mikulášské besídky. Více čtěte
níže v programu MC Lidičky.
Nezapomeňte si termíny akcí zapsat do svých diářů, těšíme se na Vás!

Program MC Lidičky na LISTOPAD 2017
11. 11. 2017 od 19:00 hod. – Posvícenská zábava v Lidicích. Přijďte se seznámit,
zatančit si a pobavit se. K tanci a poslechu hraje Horváth Band. Také pro
Vás opět připravujeme bohatou tombolu. Vstupné 100 Kč. Předprodej
vstupenek od 23. 10. 2017 v kanceláři OÚ Lidice.
26. 11. 2017 od 14:00 hod. – Výtvarná dílna pro děti i dospělé – výroba adventních
věnců a dekorací. Přijďte si vlastnoručně vyrobit adventní věnec, věnec na
dveře, závěs na dveře nebo svícínek. Veškerý materiál pro výrobu a zdobení
bude k dispozici na místě nebo můžete využít i své vlastní ozdoby. Přibližná
cena věnce je 250 Kč (přesná cena bude stanovena dle použitých materiálů a
ozdob přímo na místě).
V případě vašeho zájmu je nutná rezervace nejpozději do 20. 11. 2017 a to
prostřednictvím on-line registračního formuláře, který je k dispozici na
www.mclidicky.cz.
3. 12. 2017

od 16:30 hod. - Mikulášská besídka – letošní Mikulášská proběhne opět pod
širým nebem v malém parku na návsi.
O průběhu a přesném programu akce Vás budeme informovat během listopadu,
kdy obdržíte do svých schránek letáček. Všechny potřebné informace včetně
přihlašovacího formuláře najdete také na www.mclidicky.cz.
Aby měl Mikuláš dost balíčků pro všechny děti, je nutné se na akci přihlásit
telefonicky na tel. 605 806 074 nebo na www.mclidicky.cz, kde najdete
přihlašovací formulář a to nejpozději do 27. 11. 2017. Vstupné je 90 Kč
(přibližně v této hodnotě obdrží každé předem přihlášené dítě mikulášský
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balíček). Pro dospělé budeme podávat svařák pro zahřátí, pro děti čaj. A
nezapomeňte se teple obléknout -

Posvícenská zábava
Obecní zastupitelstvo obce Lidice a Mateřské centrum Lidičky, z. s. zve všechny spoluobčany
11. listopadu 2017 od 19:00 hod. do restaurace Galerie Lidice na Posvícenskou zábavu.
K tanci a poslechu hraje Horváth band a pro pobavení připravujeme bohatou tombolu.
Vstupné činí 100,-Kč. Předprodej vstupenek bude zahájen 23. 10. 2017 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!

TRADIČNÍ POCHOD DO MAKOTŘAS
Text a foto: www.ms-lidice.cz

Pokud se podíváte do historie našich
příspěvků, uvidíte, že pochod LidiceMakotřasy, pořádáme už několikátým
rokem. Letos nám počasí naštěstí přálo.
Bylo to znát i na počtu účastníků, kteří
se shromáždili před školkou.
Tématem pochodu bylo Krok za krokem
celým rokem. Dětem dávaly úkoly roční
doby a na konci je čekal vánoční
stromeček. Aby odměna byla dokonalá,
opět jsme opékaly buřty, které nám
zajistil spolek Mako z Makotřas. Ten
také připravil oheň, pečivo a vše, co
k takové pohodičce patří. Děti se vyřádily na hřišti a dospěláci měli čas si v klidu popovídat.
Všem, kdo pomáhali, patří velké díky!
(Lucka O. a Kristýnka, Tomáš O. a Anička,
kluci Novotných, Klárka M. a Terka T.,
Nastěnka N.)

DRAVCI VE ŠKOLCE
Text a foto: www.ms-lidice.cz

Dne 27. září k nám na návštěvu přiletěla
zajímavá návštěva.
Byl to pan Teir, který děti seznámil
s životem dravců a sov. Většina ptáků létala
nad dětmi, nebo přímo mezi nimi.
Odvážlivci si nechali přiletět dravce přímo
na ruku. Bylo to super!
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BESEDA S PANÍ MARIÍ ŠUPÍKOVOU
Text a foto: Anna Holeyšovská, www.skolahrebec.cz

Děti ze všech oddělení školní družiny
přivítaly v úterý 11. září 2017
v odpoledních hodinách vzácného a milého
hosta. Byla jím paní Marie Šupíková (85
let), přeživší lidické dítě. Přišla dětem
vyprávět svůj životní příběh, zasazený do
pohnuté historie Lidic. Hovořila
srozumitelně a přiměřeně věku přítomných
žáků o svém krásném dětství, kamarádech,
hrách, rodině a obci. I o tom, jak se vše
pokazilo. Nezasvěceným posluchačům by
se mohlo zdát, že slyší pohádkovou
babičku, co vypráví smutný děj s nadějným
koncem. Děti velice dobře vnímaly každou
větu a beseda se jim líbila. Proto při
loučení bouřlivě zatleskaly, předaly paní
Šupíkové voňavou kytici, zazpívaly
písničku a stihly i popřát hodně zdraví
k jejímu zítřejšímu svátku.

která otřásla světem.

Beseda s paní Marií Šupíkovou
pokračovala i ve středu 13. září 2017 pro
žáky druhého stupně. Poutavým
vyprávěním ze svého dětství za druhé
světové války vehnala slzy do očí nejen
dětem, ale i pedagogům. Všichni jsme
bedlivě naslouchali jejímu životnímu
příběhu téměř dvě hodiny. Děti se díky této
návštěvě seznámily s životem „Lidického
dítěte“ (Marie Šupíková), ale i s událostí,

Velké poděkování patří nejen paní Marii
Šupíkové za to, že naši školu poprvé
v historii navštívila a za darované knihy o
jejím osudu a osudu jejího přítele Pavla
Horešovského.

INFORMACE: PRODLOUŽENÍ SVOZU BIOODPADU
Dobrý den, tak jako v minulých letech, tak i letos nabízíme prodloužení svozu bioodpadu.
Níže jsou uvedené termíny navíc u jednotlivých svozových dnů.
Svozový den pátek – 3.11., 17.11.
Zároveň si Vás dovoluji upozornit na skutečnost, že v případě nižších teplot, může dojít
k neúplnému vysypání nádob z důvodů zmrzlého odpadu. V těchto případech náhradní svoz
nebude uskutečněn.
S pozdravem Ing. Zuzana Jahodová, Koordinátorka obchodních aktivit AVE Kladno s.r.o.
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ZPRÁVY Z MEMENTA LIDICE, O.P.S. – OÁZY
Text: Michaela Indráková

Vážení spoluobčané, babí léto se nám sice letos více jak o měsíc zpozdilo, ale bylo nádherné. Doufám,
že se Vám budou líbit a zaujmou Vás i nějaké listopadové akce v Oáze.
V listopadu a začátkem prosince se toho bude dít v Mementu Lidice opravdu hodně! Budou se konat
pravidelná setkávání v Klubu Oáza, cvičení jógy, svatomartinská mše, dvě výstavy a v neposlední řadě
Lidický senior 2017. Ale pěkně popořádku.
Každé pondělí od 19:00 se v Oáze koná Jóga pro dospělé. Navzdory tomu, že nemáme pravou
tělocvičnu s profesionálním zázemím a cvičíme v sále Oázy, tak jde o příjemné „pocvičeníčko“. Náplň
cvičení je každý týden jiná, je možné se připojit ke cvičení kdykoliv i docházet nepravidelně. Cvičení je
určeno všem, zapojit se může opravdu každý - srdečně zveme. K dispozici jsou zdarma k zapůjčení
podložky a deky k relaxaci. Z důvodu konání výstavy Retro kočárků budou naše těla muset 20.11.
výjimečně odpočívat, ale to další týden doženeme.
Dále se v neděli 12. listopadu od 15:00 opět po roce v Oáze koná tradiční Svatomartinská poutní
mše. Po skončení bohoslužeb jsou všichni zváni k posezení u kávy a čaje.
Na tomto místě musím okopírovat odstavec z loňského listopadového zpravodaje, neb pozvání na
výstavu Retro kočárků a hraček z minulého století neumím uvést lépe. Snad jen s poznámkou, že kdo
na výstavě loni nebyl, o mnoho přišel! Ale může to letos napravit - opravdu si tuto jedinečnou
výstavu nenechte ujít! Máte na to tentokrát celý týden.
Tedy: „O státním svátku 17. listopadu – Dnu boje za svobodu a demokracii - se budou do Oázy opět
po roce stěhovat kočárky a hračky. Nebojte se, nejedná se o změnu osazenstva nebo zaměření Oázy.
To se jenom paní Pernerová/Hanzlíková z Lidic rozhodla zareagovat na četné výzvy sousedů a
známých a ráda veřejnosti představí svou soukromou sbírku nádherných retro kočárků a hraček
z minulého století.“ Výstava Retro kočárků a hraček z minulého století bude probíhat od 18. do
26.11.2017.
Poslední čtvrtek v měsíci bude opět patřit měsíčnímu cyklu *Lidický senior 2017* . Hostem tentokrát
bude paní ředitelka Památníku Lidice Mgr. Martina Lehmannová. Rádi bychom při této besedě
představili novou paní ředitelku nejen občanům Lidic a sympatizantům památníku. Besedovat
budeme nad tématy týkající se její práce před nástupem do Památníku Lidice i o její nynější funkci.
Doufám, že se dostane i na její záliby a na Vaše dotazy. Přijďte si s ní posedět a zeptat se na vše, co
Vás zajímá. Setkání se uskuteční poslední listopadový den - 30.11.2017 tradičně od 15:00 hodin.
A na Lidického seniora opět po roce plynule naváže tradiční Předvánoční výstava. Zdá se mi, že čím
jsem starší, tím ten rok uplyne rychleji. Za měsíc tu máme čas Adventu. Já toto období mám asi
z celého roku nejraději. Doufám, že Vás opět potěší naše malá předvánoční výstava. Letos bychom
v rámci výstavy rádi připravili drobnou novinku – ke zhlédnutí bude několik vánočních stromečků
nazdobených v různých stylech. Své stromečky si tak do Oázy přijdou nazdobit např. i děti z MŠ Lidice
či z Mateřského centra Lidičky – věřím, že Vás jejich výzdoba zaujme.
Letošní výstava bude probíhat stejně jako loni od pátku do neděle. Přesně první adventní víkend (1. –
3.12.). Prostě se přijďte na výstavu podívat! Pečlivě se na ni i za přispění Mikroregionu údolí Lidického
potoka připravujeme v kroužku Klub v Oáze. Těšíme se na Vás.
Takže Vám všem přeji příjemné podzimní dny (možná ještě i s nějakým dnem babího léta) i začátek
Adventu a pevně věřím, že se s řadou z Vás setkám při nějaké akci v Mementu Lidice, o.p.s. - v domě
„nejen pro seniory“ v naší obci Lidice.
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Program na listopad 2017:
Téměř každé pondělí od 19:00 do 20:00 Jóga pro dospělé. (6.11., 13.11., 27.11.)
Vstup 70 Kč/hod, nebo 600 Kč/10 lekcí
Každé úterý (7., 14, 21 a 28. 11.) od 13:00 do 16:00 hodin - Klub Oáza. Tento měsíc se budeme
věnovat především věcem týkajícím se času adventu a Vánoc. Výrobě různých vánočních ozdob a
přípravě vánoční výstavy.
V neděli 12. 11. 2017 od 15:00 Svatomartinská poutní mše
Po skončení bohoslužby posezení u kávy a čaje.

Vstup volný

Od soboty 18. 11. 2017 do neděle 26. 11. 2017 opět po roce Výstava retro kočárků a hraček

z minulého století.

Vstup dobrovolný

Poslední čtvrtek v měsíci, tj. 30. 11. 2017 od 15:00 hodin – 8. setkání z cyklu *Lidický senior

2017*

Seznámení, povídání a posezení při kávě, čaji a něčem na zub s novou paní ředitelkou

Památníku Lidice Mgr. Martinou Lehmannovou.

Vstup volný

V pátek 1. 12. 2017 od 9:00 do 19:00 hodin, v sobotu 2. 12. 2017 od 10:00 do 18:00 hodin a
v neděli 3. 12. 2017 od 10:00 do 16:00

Předvánoční prodejní výstava
Letos s výstavou vánočních stromečků nazdobených v různých stylech, různými lidmi a organizacemi
v Lidicích. Viz samostatná pozvánka.
Vstup volný
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