Milí a milé,
teda to vám povím - to byl fofr…ani jsme se nenadáli a rok 2017 míří do finiše.
Je to opravdu neuvěřitelné, nevím, jestli to tak mám pouze já nebo to vnímáte i vy, ale
než se naděju, tak už zase musím psát novou číslici v roce… Čas utíká naprosto
neskutečnou rychlostí, a proto mám pocit, že je na čase se vrátit do dřívějších dob,
alespoň maličko, kdy se ještě tak moc nepospíchalo, víc se život za našich babiček a
prababiček užíval. Lidé se tak nehnali za materiálnem a dokázali vykouzlit zázraky
z úplných maličkostí, využívali vše, co jim příroda nabízela a díky jejich zpracování
jim to pak v hluboké zimě zase vracela. To bude náš úkol pro nový rok. Mám k tomu
pro vás novou rubriku „Lidický herbář“ a věřím, že se vám bude líbit. Protože i tady
v Lidicích a v jejich blízkém okolí máme spoustu bylinek a různých léčivek a
procházíme kolem nich (často s očima vlepenýma do mobilního telefonu) a vlastně své
okolí ani pořádně nevnímáme, a přesně to v příštím roce napravíme!
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka, ze které se stává bába bylinkářka -
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PODĚKOVÁNÍ  Obecní úřad chce moc poděkovat panu Martinu Hanzlíkovi, který okamžitě opravil
škody v Malém parku, které způsobil orkán, který se prohnal obcí.
Veronika Kellerová, starostka

 Srdečně děkuji místostarostovi panu Tomáši Skálovi za velmi milou návštěvu a
gratulaci u příležitosti mých narozenin.
Drahomíra Humlová

VÁNOČNÍ SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
po roce opět nastává adventní čas a také se těšíme na
vánoční svátky. Období, kdy bychom měli zapomenout
na všední starosti, zklidnit svou mysl a vychutnávat
plnými doušky vánoční atmosféru, užít si setkání
s příbuznými a přáteli, se kterými se během celého roku
tak často nevidíme. A věřím, že všichni prožijete tuto
vánoční atmosféru se štěstím, láskou a pokojem.
Blíží se také konec roku, čas bilancování, hodnocení a nových předsevzetí.
Uplynulý rok, i co se osobního či pracovního života týká, byl pro některé z nás
rokem více úspěšným, pro některé méně. Tak už to v životě chodí. Každý se
však může pokusit, aby to v následujícím roce bylo jen a jen lepší.
Zároveň bych chtěla moc a moc poděkovat pracovníkům MŠ Lidice, Mementa
Lidice, MC Lidičky a místní knihovny, všem členům spolků, dobrovolníkům
z řad občanů, kteří se svou prací a pomocí podílejí na zajištění kulturních akcí a
také na chodu a vzhledu naší hezké obce.
Na závěr mi, vážení spoluobčané, dovolte jménem obecního zastupitelstva a
pracovníků obecního úřadu popřát příjemné prožití svátků vánočních a hodně
zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů v roce 2018.
Veronika Kellerová, starostka
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OTA PAVEL: POVÍDKY Z ŠUPLÍKU
Text a foto: Slávka Kopecká

Knížku letos před Vánocemi vydala Slávka Kopecká, která léta žije a pracuje
v Lidicích a hlavně – Otu Pavla a celou jeho rodinu důvěrně znala. „Také proto ji
s klidným svědomím doporučím čtenářům z Lidic, z Buštěhradu a okolí. Vím,
že dosud existují pamětníci těžké válečné doby, současníci Oty Pavla, toho skvělého
spisovatele, o němž příkladně Jan Werich prohlásil: „Kdyby psal anglicky, klaněl by
se mu celý svět“. U nás v Lidicích, a shodou náhod v ulici kde bydlím, žije například
pan Ladislav Huml, proslulý muzikant a prima chlapík. Má už svá léta, je obdivuhodně
svěží – a je také spolužák Oty Pavla. Ráda si s ním o době, kterou společně prožili, a
o slavném Otíkovi povídám. Pan Huml má výtečnou paměť, ale o Otíkovi Popperovi
(poté Pavlovi) mi řekl jen: „Byl to docela obyčejnej, tichej a plachej kluk. Hrál fotbal,
ale to jsme tenkrát hráli všichni…A bruslili jsme na buštěhradském rybníku, taky
spolu…!“ Jak z řečeného vyplývá, nikdo by tenkrát v tichém a plachém klukovi
nehledal jednu z budoucích hvězd na našem literárním nebi. Umělecké kvality Oty
Pavla jsou dnes nezpochybnitelné – a knížka POVÍDKY Z ŠUPLÍKU tak jen skromně
dokládá jeho mistrovství.
Když jsem chystala k vydání Sebrané spisy Oty Pavla, vycházela jsem důsledně
z autorizovaných textů spisovatele. Vešly se mi do šesti útlých svazků, z nichž mnohé
už byly na českém literárním nebi skvosty trvalé hodnoty (Jak jsem potkal ryby, Smrt
krásných srnců, Pohádka o Raškovi, Syn celerového krále…) Při editorské práci na
Spisech jsem však objevila mnoho neznámých novinových článků autora, četnou
korespondenci s bratry a především pak skvělé povídky, které za života spisovatele
(1930 – 1973) nevyšly v autorizované podobě, nebo jen všelijak zmrzačené tehdejšími
cenzurními zásahy. Uspořádala jsem tehdy zmíněnou pozůstalost do sedmého svazku
Sebraných spisů Oty Pavla pod názvem POVÍDKY Z ŠUPLÍKU.
S pokorou a trvalým obdivem k autorovi tuto jedinou část jeho literárního odkazu
vydávám po létech samostatně – v původní podobě, bez úprav a cenzurních zásahů.
Je to vynikající čtení.

4

CESTA PRO LEWISE
Text a foto: Kateřina Hládková

Cycle4Lewis: 1500 from Prague to Stoke – tak byla
pojmenována dobročinná cesta, kterou vykonal cyklista
Alex Thomas z Prahy do Stoke-on-Trent. Cílem jeho
cesty bylo sehnat finanční prostředky na léčbu malého
chlapce Lewise, který trpěl leukémií. 4. Října 2017
byly první Alexovou zastávkou Lidice, kde se setkal
s pracovníky Památníku Lidice a prohlédl si stálou
expozici Remember Lidice a 45. ročník Mezinárodní
výtvarné výstavy Lidice. Bohužel už během cesty se
Alex dozvěděl, že lékaři museli Lewisovi ukončit
podávání léků. 20. října se Alex ještě setkává s malým
Lewisem a jeho rodinou v nemocnici.
Dne 4. listopadu prichází ze Stoke-on-Trent smutná
zpráva: malý Lewis zemřel.

AKTUÁLNÍ INFO O ZMĚNĚ ZASTÁVKY AUTOBUSŮ
...na základě žádosti ze strany města Buštěhrad bychom Vás rádi informovali o
prodloužení výluky ve městě Buštěhrad z důvodu opravy místních komunikací, která

bude trvat do 8. 12. 2017.
Původně byl uvažován termín 27. 11. 2017.
Linka číslo 322: žádný spoj neobsluhuje zastávku „Buštěhrad, U školy“, náhradou
obsluhuje zastávku „Buštěhrad“.
Linka číslo 624: vybrané spoje neobsluhují zastávku „Buštěhrad, U školy“ a náhradou
obsluhují zastávku „Buštěhrad“.

ŽŠ PŘÍBRAM – ULICE BRATŘÍ ČAPKŮ
Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

Příbram je od středověku vyhlášena svou důlní činností, jednak těžbou stříbra a
v nedávné době i uranu. Pak je Příbram také známa svým mariánským poutním
místem nazvaným „Svatá hora“. Ani za jedním z těchto turistických lákadel jsme sem
ale nepřijeli.
Chvíli bloudíme jednosměrnými uličkami, ale
nakonec jsme přijeli k Základní škole na ulici
Bratří Čapků. K brance školního pozemku
nám přišel v ústrety pan Vlastimil Šustr –
aktivní penzista, jinak asi před padesáti roky,
absolvent této školy.
V proskleném vestibulu byla delegace složená
ze dvou lidických spolků pěkně přivítána paní
ředitelkou Alenou Mašíkovou. Protože jsme
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přijeli na čas, zbyla i chvíle na neformální přijetí a předání pamětního listu výsadby
dceřiné hrušně a grafiky od akad. malířky Aleny Antonové s názvem „Zátiší
s Lidickými hruškami“.
Pak už jsme se rozdělili na dvě
skupiny a začali besedovat.
Ve třídě o patro výše už čekali starší
žáci na pana ing. Kalibu a jeho
manželku Marcelu a v sále školní
knihovny tiše seděli ti mladší a
přivítali potleskem naše členy OSL
pana Nešpora s manželkou Pavlou.
Podobně jako tomu bylo v Berouně, jsme uskutečnili dvě paralelní besedy.
Jak běžel čas, děti by poslouchaly a poslouchaly, ale školní hodiny v takových
případech nemilosrdně spěchají. Přesto došlo i na dotazy. Obě besedy o osudech Lidic
a jejich obyvatel uběhly hrozně rychle.
Po besedách jsme se všichni oblékli a šli na
školní zahradu, kde už čekala vyhloubená
jamka, připravená zemina a nářadí.
Paní ředitelka v projevu přivítala výsadbu
tohoto, již 23. „Posla naděje“ a jedna z žákyň
k této příležitosti přednesla báseň. Dětem pak
předal štěp pan Nešpor. Lopaty šly z ruky do
ruky. Každý, i ten nejmenší žáček, si chtěl
přihrnout trochu hlíny.
Členové místního foto kroužku pořídili záznam,
který přislíbili, že poskytnou pro naše stránky.
Touto hrušní jsme ukončili výsadby prováděné v letošním roce.
Ať se hruštičce v Příbrami daří.

ZPRÁVY Z MEMENTA LIDICE, O.P.S. – OÁZY
Text: Michaela Indráková

Vážení a drazí spoluobčané, ochladilo se, den je čím dál tím kratší, sluníčka je méně a
méně. Mám pocit, že mé tělo i duše fungují podle světla a tepla. Teď na podzim bych
nejraději chodila spát s dětmi po osmé hodině a ráno se mi nechce vstávat stejně jako
jim… Ale i přes pošmourné a chladné počasí se raduji z řady věcí. A to jak
soukromých, tak pracovních. Už do minulého čísla zpravodaje stačil pan Marek
Veselý napsat krásný článek o říjnovém setkání v rámci cyklu „Lidický senior 2017“
s názvem Základní kámen „podruhé“. Myslím, že jeho článek obsahoval vše
podstatné. Já za sebe mohu jen doplnit, že mě setkání s lidmi, kteří u této slavnostní
příležitosti před 20 lety osobně byli nebo kteří se o postavení Oázy zasloužili a také
s těmi, kteří přispěli a přispívají k zdárnému chodu budovy Oázy po téměř 20 let, mile
překvapilo a velmi potěšilo. Bylo to nádherné obohacující setkání. Všem, kteří
dorazili, mnohokrát děkuji.
V době uzávěrky tohoto čísla probíhá v Oáze krásná výstava kočárků a hraček paní
Pernerové. Zdá se mi, že je jich opět o chlup více než loni a výstava je nádherně
profesionálně připravená. Byla jsem dnes v Oáze jen pár hodin, ale zahlédla jsem tam
spoustu natěšených a veselých mladších i starších návštěvníků, jež výstava pohladila
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po duši. Sama se taktéž těším na to, jak si celou výstavu ještě jednou (nebo i víckrát
-) prohlédnu s dětmi a se známými. Za sebe moc a moc za tuto krásnou akci děkuji,
neb vím, že její příprava dala paní Pernerové a jejím pomocníkům nemalou práci.
Na obecní Posvícenskou zábavu navázalo Memento Lidice Svatomartinskou poutní
mší v Oáze. Mše i posezení při kávě a čaji po jejím skončení patří k setkáním, které
mně osobně dělají největší radost v mé práci. Jen škoda, že všech více než 20
účastníků bylo z okolních obcí a měst a nesetkala jsem se při této příležitosti s nikým
místním. A tak mi dovolte přece jen ještě jednou připomenout, že duchovní setkání
tohoto typu jsou určena všem bez rozdílu vyznání – všichni jsou vítáni a mají tak
možnost na chvilku se oprostit od svých všedních starostí. Mohu jen doporučit V prosinci se ještě těším na tradiční Předvánoční výstavu v Oáze. Letos s výstavou
vánočních stromečků, jejíž příprava dává zase nemalou práci především paní
Nešporové, Doušové a Macháčkové a pravidelným i občasným návštěvníkům Klubu
Oáza. Jak zakončit poslední zprávy z Mementa Lidice v letošním roce? Přáním!
Přáním prožití krásného, poklidného voňavého čekání na příchod Božího syna. Krásné
prožití času adventního. Krásná rodinná a přátelská setkání nejen v době vánoční.
Za všechny zaměstnance Mementa Lidice i za obyvatele Oázy Vám srdečně přeji
přenádherný čas adventní, pokojné vánoční svátky a v novém roce vše nejlepší!
Za sebe přidávám ještě přání hodně Božího požehnání, klidu a míru v srdci a duši.
Michaela Indráková
Program na prosinec 2017:
Každé pondělí (4.12., 11.12., 18.12.) od 19:00 do 20:00 Jóga pro dospělé.
Vstup 70 Kč/hod, nebo 600 Kč/10 lekcí
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.
Vstup volný

V PARKU NA KLÁROVĚ
Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

„Za každým z uvedených jmen na
památníku je příběh hrdinství,
odvahy, vzdoru, odhodlání,
sebeobětování a vlastenectví.
Rytířských vlastností hodných
silného a mocného lva, který na
křídlech Spitfirů, Tempestů,
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Huricanů, Liberátorů a Welingtonů přinesl naší vlasti svobodu a nezávislost,“ uvedl
velitel vzdušných sil AČR generálmajor Jaromír Šebesta. V parku na Klárově se
v pondělí 13. Listopadu sešlo velké
množství uniformovaných i civilistů
u Památníku Okřídlený Lev. Byl
odhalen před třemi roky – 17. června
2014, nákladem britské komunity
žijící v Čechách a na Slovensku, jako
poděkování za pomoc Británii
v bojích proti Německu.
13. listopadu t.r. byly na plášti
památníku odhaleny nápisové desky
se jmény všech 2507 čsl. příslušníků perutí RAF. Odhalení se zúčastnili Brigádní
generál Pavel Vranský a zakládající člen Spolku pro vybudování památníku Josefa
Horáka a Josefa Stříbrného v Lidicích pan Generálmajor Emil Boček.
Mezi 2507 vyrytými jmény řazenými podle abecedy lze pak najít i dva Lidické letce S/Ldr Josefa Horáka a F/Lt Josefa Stříbrného. K připomínce, jak opouštěli vlast, aby
mohli splnit svou vojenskou přísahu, lze v seznamu najít i jméno jejich padlého
kamaráda F/Lt Václava Študenta z Hostivice.

V LIDICKÉ GALERII SE USKUTEČNIL KŘEST KNIHY
V RÁMCI DNE POEZIE
Text a foto: www.lidice-memorial.cz

V sobotu odpoledne 25. 11. 2017 ožila Lidická galerie Památníku Lidice štěbetáním
dětí z Masarykovy jubilejní základní školy Hřebeč. Přišly v doprovodu rodičů a
dalších rodinných příslušníků, aby pokřtily knihu rýmovaček a básní, kterou napsaly a
ilustrovaly.
Někteří malí autoři přednesli
v hodinovém programu ukázky ze své
tvorby. Písničkami podpořil jejich
recitaci dětský soubor Hříbátka. Celý
pořad sledovala také řada pedagogů a
významných osobností kulturního i
společenského života. Jedinečný křest
knihy proběhl v závěru pořadu, kdy
zazněla optimistická skladba pro
kytaru v podání Ing. Jana Paulíka
(jednoho ze zakladatelů hudební
skupiny Knezaplacení). Citlivý hudební podkres pak zvýraznil recitaci básně od J.
Nohavici – Vlaštovky, v podání Ing. Františka Paulíka Csc., předsedy Smíšeného
pěveckého sboru města Buštěhradu. Byl to právě on, kdo dětem pokřtil jejich
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Originální knihu s názvem „Ráj srdce“ a popřál splnění mnohých přání i hodně
úspěchů v další literární tvorbě.
Pak už se děti mohly věnovat společně se svými rodiči edukačním programům, které
pro ně byly připraveny v prostorách Mezinárodní dětské výtvarné výstavy.
Velké poděkování patří vedení Památníku Lidice v čele s paní ředitelkou
Mgr. Martinou Lehmannovou, za poskytnutí reprezentativních prostor a za bezplatnou
nabídku edukačních programů, které si děti mohly užít po slavnostním křtu. Děkujeme
za vstřícné a vlídné přijetí v Lidické galerii.
Akce se účastnilo 120 osob.
Text a fotografie byly převzaty s webové stránky Dne poezie:
http://www.denpoezie.cz/krest-knihy/

Text: Irena Přibylová a Petra Radová

Vážení a milí,
prosinec je tady a s ním vrcholí i přípravy na letošní Vánoce a příchod dalšího nového
roku. S předvánočně laděnými akcemi se roztrhl pytel – dětské besídky, vánoční
večírky, koncerty a i my pro vás máme pozvánku na dvě naše již tradiční prosincové
akce – Mikulášskou besídku a Předvánoční podvečer.
Pravidelný program v Mateřském centru Lidičky bude probíhat dle rozvrhu až do 22.
prosince.
Na obě výše uvedené akce se, prosíme, včas přihlaste. Více informací a přihlašovací
formuláře najdete na www.mclidicky.cz.
Přejeme Vám krásné Vánoce a úspěšný rok 2018 plný zdraví, radosti a pohody
v kruhu blízkých!

Program MC Lidičky na PROSINEC 2017
3. 12. 2017

od 16:30 hod. - Mikulášská besídka – letošní Mikulášská proběhne opět pod
širým nebem v malém parku na návsi.
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 15. 12. 2017 od 16:30 hod. - Předvánoční podvečer – přijďte si užít rodinný podvečer plný
předvánoční nálady. Budeme zpívat vánoční koledy, tvořit a vyzkoušíme si
některé vánoční zvyky. Vstupné – cukroví a jiné vánoční i nevánoční dobroty,
čaj pro děti nebo svařák pro dospělé. Přijďte, těšíme se na všechny malé i velké
návštěvníky!
Abychom měli alespoň trošku přehled, kdo z vás si s námi přijde užít poslední
letošní akci, prosíme, přihlaste se prostřednictvím on-line formuláře na
www.mclidicky.cz, ideálně do 12. 12. 2017. Děkujeme!
23. 12. 2017 – 1. 1. 2018 vánoční prázdniny

V LIDICKÝCH ULIČKÁCH: ULICE OSADY LEŽÁKŮ
Text: Michaela Klapalová, Foto: www.lezaky-memorial.cz, pardubice.idnes.cz, ceskatelevize.cz
Podklady ke zpracování, materiály, zdroje: publikace Tajemství lidických ulic r.v.2002, Wikipedia Cz,
ceskatelevize.cz, novinky.cz

Po atentátu na říšského protektora Heydricha se v celé zemi rozjel nevídaný teror.
Pouhé dva týdny po vyhlazení obce Lidice čekal stejný osud i osadu Ležáky. Gestapo
zde přišlo na to, že parašutisté právě odtud udržovali vysílačkou spojení mezi
domácím a zahraničním odbojem.
Ležáky byla malá osada, kterou
bychom našli na Chrudimsku. Přesněji
mezi obcemi Miřetice a Louka na
Českomoravské vrchovině. Byla to
maličká obec chudých lamačů kamene
a drobných domkářů.
Příběh se nám začíná na konci prosince
roku 1941, kdy byl na území
protektorátu vysazen oddíl Silver A.

Jasným úkolem výsadkářů bylo navázat
kontakt s domácím odbojem a tím i
zajistit pravidelné spojení s Londýnem.
K tomu měli k dispozici přenosnou
radiostanici jménem Libuše, kterou
obsluhoval Jiří Potůček. Hlavním
místem, odkud stanice vysílala, byla
strojovna lomu Hluboká poblíž Ležáků.
Správcem tohoto lomu byl člen místní
odbojové skupiny, který radistu naoko
zaměstnal jako nočního hlídače. Poté
radista Potůček využil nabídky mlynáře
Švandy a Libuši přenesl do stodoly
ležáckého mlýna.
Přestože Gestapo o vysílačce na
Pardubicku vědělo, stále ji nemohlo
přesně lokalizovat. To se změnilo
s výpovědí Karla Čurdy, na jejímž
základě začala vlna výslechů
podezřelých a během níž padlo jméno
Ležáky. Jak už tomu tak bývá, většina

Trojice výsadkářů se uchytila na
Pardubicku, právě odtud totiž pocházel
jeden z jejích členů – Alfréd Bartoš.
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obyvatel malé vísky neměla o existenci
vysílačky Libuše ani ponětí, přesto
nacisté rozhodli: Obec zlikvidovat!

vyhlazovacím táboře v Mauthausenu.
Další muži a ženy z okolí Ležáků a
Pardubicka, zatčení jako
spolupracovníci výsadku Silver A, byli
odesláni do vyhlazovacích táborů
Osvětim, Buchenwald a Ravensbrück.
Jenom někteří z nich přežili.

Dopoledne 24. června byly Ležáky,
skládající se pouze z devíti domků,
neprodyšně obklíčeny. Všichni
obyvatelé byli vyhnáni ze svých domů,
které byly následně vyrabovány a
vypáleny. Následoval převoz všech 47
zatčených osob na Zámeček do
Pardubic, kde bylo v době heydrichiády
popraviště. Bez jakéhokoliv výslechu či
soudu byli všichni dospělí ihned
zastřeleni. Další dodatečně zatčení byli
na stejném místě
popraveni později.
Na 11 ležáckých dětí bylo odesláno do
vyhlazovacího tábora v polském
Chelmnu, kde je čekala smrt v plynové
komoře. Relativní štěstí měla pouze
dvojice holčiček, sester Marie a Jarmily
Šťulíkových. Ty byly poslány na
poněmčení, což jim umožnilo válku
přežít. Děvčátka byla po válce šťastnou
souhrou náhod a okolností vypátrána a
mohla se tak vrátit do Čech ke strýci a
k dědečkovi, kteří jako jediní z rodiny
válku přežili. Dnes žijí v domcích,
podobným lidickým, postavených po
válce v obci Včelákov.
Příbuzní parašutistů a jejich
spolupracovníci v počtu 254 osob byli
hromadně popraveni 24. října 1942 ve

Tragický byl i osud radisty Potůčka.
Ani on, ani vysílačka se v osudový den
v Ležácích nenacházeli. Gestapo je
však po několika dnech vypátralo, po
přestřelce se mu dokonce podařilo
uprchnout. Neměl se však na koho
obrátit, proto se skrýval v lesích
Pardubicka. V jednom z nich ho 2.
července nalezl český četnický
strážmistr Karel Půlpán, který spícího
Potůčka zastřelil.

Obec Ležáky poté již nebyla obnovena.
Prostor vyhlazené osady se stal od roku
1945 pietním územím. Z žulových
kostek jsou symbolicky vyznačeny
základy všech devíti domů. Žulové
pomníky (tzv. hrobodomy) tu stojí na
památku jejich obyvatel. Uprostřed
obce byl vybudován Památník obětí
fašismu s pamětní síní.
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!!!BOJ PROTI ZLODĚJŮM V LIDICÍCH!!!
Vážení spoluobčané,
bohužel v minulých dnech došlo
k vloupání a k pokusu o vloupání
do rodinných domů
u nás v Lidicích, a také v sousední
obci Hřebeč. Drzost lupičů už je
tak velká, že se vloupali do domů o
víkendu a v pozdních odpoledních
hodinách, kdy většina lidí byla
doma nebo se pohybovala venku na
ulici či na svých zahrádkách.
Samozřejmě nám jako zastupitelům obce tato situace není lhostejná a rádi bychom
zlepšili a snížili bezpečnostní riziko v obci. Společně se starostkou Hřebče jsme
vyvolali setkání se zástupci Policie ČR, abychom se společně domluvili na opatřeních,
které by mohli pomoci snížit počet krádeží. V naší obci bychom rádi přijali následující
opatření:
1) Policie ČR zvýší četnost kontrol na území obce a zároveň žádá občany, aby
neotáleli s jakoukoliv informací, která by mohla pomoci odhalit nekalou
činnost. Pokud nechcete jednat přímo s policií, můžete tuto aktuální informaci
předat starostce, která vše neprodleně na Policii ČR oznámí. Zároveň musí
informace obsahovat konkrétní údaje typu SPZ vozidla, popis osoby apod.
Policii nepomůže ani informace typu? „Minulý týden tady po obci pomalu
jezdilo černé auto se zatemněnými skly, vypadalo to na tipaře.“ Nebo: „Před
několika dny na parkovišti parkovala vozidla a kouřili tam marihuanu.“
2) Zavedení komunitní krizové sms, která okamžitě upozorní zaregistrované
občany na podezřelé osoby nebo události v obci.
Aby tento krizový kanál mohl fungovat, je potřeba, aby si zájemce o krizovou sms
zaregistroval na našem Obecním úřadě mobilní telefon nejpozději do 10. 12. 2017, na
který by určený správce tyto sms rozesílal.
Zároveň je potřeba součinnost všech obyvatel obce, aby nebyli lhostejní ke svému
okolí, aby si všímali podezřelých, neznámých lidí v blízkosti svého obydlí a okamžitě
informovali starostku na tel. č. 773 280 872
3) Nainstalování bezpečnostních kamer na čtyřech hlavních, příjezdových
komunikacích do obce.
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GENERÁL GASTRO: LIDICKÝ HERBÁŘ
Text: Michaela Klapalová, Foto: Wikipedia CZ

V posledních několika letech mnou intenzivně rezonuje pořad Herbář, který nelezneme
v repertoáru České televize. Miluju ho. Moc se mi líbí ten přístup k jednoduššímu
životu, k tradicím, k bylinkám a ještě víc se mi líbí, že to funguje. Několik receptů jsem
z něj již vyzkoušela a momentálně čekám, jak se mi rozleží Ořechovka, kterou jsem
dělala z ořechů sbíraných na svatého Jana. Zatím dle průběžného ochutnávání hlásím,
že se s vámi příští rok v červnu podělím o recept…mňam…
Ale zpátky k tématu. Ano proč si neudělat takový malý Lidický herbář - Možná to
nevíte, ale i tady v okolí nám roste spoustu bylinek a léčivek, zbytek najdeme na
zahrádce a další řádku si můžeme sami vypěstovat, takže …pojďme je poznat!
A čím začít? Přece něčím, co nám pomůže od nachlazení a rýmiček!

ZÁZVOR PRAVÝ (Zingiber officinale)
Zázvor se do Evropy dostal z Asie. Dnes se pěstuje hlavně
v Indii, Číně a karibské oblasti. Jeho oddenky jsou známé
především pro svou výraznou chuť a používají se jako
neodmyslitelná součást čínské a indické kuchyně. Kromě
oddenku můžeme použít i listy, které nasekáme a přidáme
do jídla. Sušený zázvor je tradiční součástí sušenek nebo
vánočního cukroví. Jedna čajová lžička sušeného zázvoru
odpovídá zhruba jedné polévkové lžíci zázvoru čerstvě
nastrouhaného.
Typickou chuť zázvoru způsobuje gingerol, látka podobná
kapsaicinu, který obsahují pálivé chilli papričky.
Zázvor se konzumuje v mnoha podobách: nakládaný, kandovaný, je z něj možné
připravit výborný čaj nebo limonádu. A údajně také funguje jako afrodisiakum.
Zázvorový čaj
Potřebujeme: zázvor, citron, med
Kousek zázvoru veliký asi jako prst (na litr vody) nastrouhejte na jemno. Zalijeme
v konvičce horkou vodou a necháme 5 minut louhovat. Já osobně zázvor neloupu, jen
umeju pod vodou. Pokud nemáte rádi příliš silný výluh zázvor nakrájejte na plátky.
Nezapomeňte scedit, jinak bude čaj opravdu hodně pálit a nebude vám tak chutnat.
Přidáme citron a až čaj lehce zchladne i med.
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Právě tento čaj s citronem a medem je skvělý léčebný prostředek při chřipce a
nachlazení – má totiž protizánětlivé a prohřívací účinky. Já si ho dopřávám v těchto
sychravých a studených dnech jako příjemně prohřívací preventivní čaj. Zázvorový obklad
Část čajového nálevu si můžete ponechat na zázvorový obklad. Jakmile je nálev
vlažný (vydržíte jeho teplotu, když do něj položíte ruce), namočte v něm ručník nebo
plenu, vyždímejte a přiložte na hrudník, záda či krk, podle toho kterou oblast je
potřeba řádně prohřát. Pacienta zabalte ještě do suché osušky a nechte zázvorový
obklad působit, dokud nevychladne.
Momentálně se chystám na zázvorové bonbony, takže vám podám zprávu, jak to
dopadlo a jelikož jsem se dočetla, že je poměrně dost snadné si takový zázvor doma
pěstovat, chystám se i na to, těšte se na reportáž Další bylinkou, která léčí různé neduhy spojené s rýmou a nachlazením je cibule. A
vůbec taková cibule je neskutečný zázrak a spolu s česnekem mi doma nesmí chybět.
Cibule kuchyňská (Allium cepa L.)
Sumerové znali a pěstovali cibuli už 3000 let před naším
letopočtem. Latinský název vypovídá, že je blízkou příbuznou
česneku a stejně jako u něho můžeme vyjmenovat nespočetně
příznivých účinků. Snižuje hladinu cukru v krvi, čistí žaludek
a střeva, zlepšuje trávení, pomáhá při kašli, nachlazení a
chřipce. A tak dále a tak dále a dááááále můžeme jmenovat, je
prostě na všechno!
Mezi její účinné látky patří především silice v ní obsažené,
dále fosfor, vápník, fluor či vitaminy A, B, C, E.
Cibulový sirup proti kašli
1 cibule
Med
Cibuli nakrájíme na kolečka a vložíme do mističky, vše potom zakapeme medem, aby
byla cibule „opatlaná“ medem - - myslím že na jednu cibuli stačí zhruba jedna
polévková lžíce medu. Necháme přikryté (folií nebo talířkem) stát zhruba 2 hodiny při
pokojové teplotě. Cibule pustí do medu šťávu. Tento sirup podáváme po lžičkách,
zhruba jednu lžičku každé dvě hodiny. Z jedné cibule získáme množství sirupu na
jeden den užívání. Látky obsažené v cibuli nám pomohou především od suchého kašle
Tak to by bylo pro dnešek všechno, věřím, že zimu přežijete bez nachlazení, budu se
na vás s dalšími bylinkovými radami těšit v novém roce -
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