Milí a milé,
vítám vás v novém roce, pevně věřím, že bude pro nás pro všechny plný radosti, lásky,
přátelství, zdraví a vzájemného setkávání.
Co více říci na úvod nového roku? Moc děkuji za všechna předchozí napsaná čísla a
těším se na ta nová, co snad možná i dokončím v termínu (jooo je mi jasné, že těch
moc nebude -)….Věřím, že budou i vám, čtenářům, přinášet spoustu radosti!
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka, která jde plnou parou do roku 2018 -

JUBILANTI V MĚSÍCI LEDNU
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Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti -

LETOŠNÍ MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA V LIDICÍCH
Text a foto: Tereza Bublíková

V letošním roce nás mikulášská nadílka čekala již první adventní víkend. Sotva po
setmění
se
začali
scházet
první
odvážlivci, aby čelili
nástrahám
pekla.
Žádné,
téměř
z
šedesáti dětí, si čerti
neodnesli,
a
tak
všechny měly možnost
přednést Mikuláši s
andělem básničku či
písničku, kterou si pro
ně připravily. Mikuláš
s andělem pak každému nadělil malý dáreček za jejich odvahu i za dobré skutky v
uplynulém roce. I tentokrát maminky napekly perníčky, které si děti mohly ozdobit dle
svých představ a bylo připraveno malé a hlavně teplé občerstvení – pro děti čaj, pro
dospělé svařené víno a protože foukal opravdu ledový vítr, nikdo zahřátím nepohrdnul.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě letošní mikulášské besídky podíleli!
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PODĚKOVÁNÍ  Děkujeme ředitelce Památníku Lidice, paní Mgr. M. Lehmannové, celému vedení a
taktéž všem ostatním zaměstnancům za celoroční plodnou spolupráci. Také za
přizvání k mnoha vzdělávacím, kulturním, společenským akcím a výraznou pomoc
při vzdělávání a výchově našich žáků nejen v rámci zájmového zařízení, ale i celé
školy.
Anna Holeyšovská, vedoucí vychovatelka ŠD při Masarykově jubilejní ZŠ Hřebeč

 Děkujeme paní starostce V. Kellerové a ostatním zastupitelům obce Lidice za
velkou podporu našeho zájmového zařízení a milou spolupráci během celého
kalendářního roku. Pomohla rozšířit a prohloubit vědomosti našich žáků v mnoha
směrech, především však v oblasti poznávání tragické historie svého bydliště i jeho
okolí.
Anna Holeyšovská, vedoucí vychovatelka ŠD při Masarykově jubilejní ZŠ Hřebeč

 Rád bych touto cestou poděkoval za dárek a květiny, které mi za obecní
zastupitelstvo k mému životnímu jubileu osobně přišla předat paní starostka
Veronika Kellerová.
Josef Živný

ZÁPIS Č. 22/2017 z veřejného zasedání OZ Lidice konaného dne
22. 11. 2017 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lidice
Přítomni: T. Skála, H. Kohoutová, M. Klapalová, V. Kellerová, Ing. Monika Vaňhová
MBA, M. Ramba, B. Kučera
Ověřovatelé: M. Ramba, H. Kohoutová
Zapsala: Michaela Klapalová
Zasedání zahájila starostka obce v 19:00, přečetla a doplnila program.
OZ program schválilo.
1) Schválení sídla firmy Agentura Marcipán s.r.o.
2) Projednání rozpočtu na rok 2018
3) Projednání smlouvy o obstarání věci s psím útulkem Bouchalka
4) Projednání žádosti o příspěvek Hospic svaté Hedviky
5) Projednání žádosti o pokácení nemocného stromu na soukromé parcele
6) Projednání žádosti o pokácení vzrostlého stromu na soukromé parcele
7) Projednání žádosti o pokácení vzrostlého stromu na soukromé parcele
8) Projednání nabídek firem na vyčištění kanalizačních vpustí
9) Projednání návrhu místa na rozptylovou loučku a místa na sociální pohřeb na
místním hřbitově
10) Návrh na zpoplatnění služeb vyplývající ze zákona 106
11) Různé a) Projednání pořízení kamerového systému do obce
b) Projednání údržby záhonů s růžemi před budovou obecního úřadu
c) Projednání cenové nabídky na opravu zdi u parku v centru obce
d) Projednání pronájmu zahradnictví
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Ad1) Schválení sídla firmy Agentura Marcipán s.r.o.
Starostka obce předložila OZ žádost paní XXXX o přepsání nájemní smlouvy z OSVČ
na novou firmu Agentura Marcipán s.r.o. a o schválení sídla firmy Agentura Marcipán
s.r.o., Tokajická 163, 27354, Lidice.
OZ schválilo přepsání nájemní smlouvy z OSVČ na novou firmu Agentura Marcipán
s.r.o., Tokajická 163, 27354, Lidice.
OZ pověřilo starostku obce podpisem této smlouvy.
Hlasování: Pro – 6 Proti – 0 Zdržel – 1
Ad2) Projednání rozpočtu na rok 2018
Paní účetní M. Holubová seznámila OZ s návrhem rozpočtu pro rok 2018. OZ
projednalo a schválilo návrh rozpočtu pro rok 2018.
Hlasování: Pro – 7 Proti – 0 Zdržel – 0
Ad3) Projednání smlouvy o obstarání věci s psím útulkem Bouchalka
Starostka obce předložila OZ smlouvu o obstarání věci s psím útulkem Bouchalka. OZ
tuto smlouvu projednalo, schválilo a pověřilo starostku obce podpisem této smlouvy
na dobu určitou jednoho roku.
Hlasování: Pro – 7 Proti – 0 Zdržel – 0
Ad4) Projednání žádosti o příspěvek Hospic svaté Hedviky
Starostka obce předložila OZ žádost Hospicu svaté Hedviky o poskytnutí dotace nebo
finančního daru. OZ tuto žádost projednalo a zamítlo.
Hlasování: Pro – 7 Proti – 0 Zdržel – 0
Ad5) Projednání žádosti o pokácení nemocného stromu na soukromé parcele
Starostka obce předložila OZ žádost pana XXXX o povolení pokácení nemocného
stromu – ořechu na jeho pozemku.
OZ tuto žádost projednalo a schválilo pokácení tohoto stromu v době vegetačního
klidu.
Hlasování: Pro – 7 Proti – 0 Zdržel – 0
Ad6) Projednání žádosti o pokácení nemocného stromu na soukromé parcele
Starostka obce předložila OZ žádost paní XXXX o povolení pokácení vzrostlého
stromu – smrku na jejím pozemku.
OZ tuto žádost projednalo a schválilo pokácení tohoto stromu v době vegetačního
klidu.
Hlasování: Pro – 6 Proti – 0 Zdržel – 1
Ad7) Projednání žádosti o pokácení nemocného stromu na soukromé parcele
Starostka obce předložila OZ žádost pana XXXX o povolení pokácení vzrostlého
stromu – smrku na jeho pozemku.
OZ tuto žádost projednalo a schválilo pokácení tohoto stromu v době vegetačního
klidu.
Hlasování: Pro – 7 Proti – 0 Zdržel – 0
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Ad8) Projednání nabídek firem na vyčištění kanalizačních vpustí
Starostka obce předložila OZ nabídky firem na vyčištění kanalizačních vpustí.
Nabídku podaly tři firmy.
Firma Herčík a Kříž spol. s r.o., Živcových 251/20, Praha 5 – celková nabídka
65 130,- bez DPH.
Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 01, Kladno – celková nabídka bez
DPH 113 824,TvS-centrum Praha, s.r.o. vodovody-kanalizace, Únětice 108, 25262, Praha západ –
cenová nabídka 407 880,- bez DPH.
OZ projednalo tyto cenové nabídky a schválilo na vyčištění kanalizačních vpustí firmu
Herčík a Kříž spol. s r.o., Živcových 251/20, Praha 5 za cenu 65 130,- bez DPH a
pověřilo starostku obce podpisem smlouvy s touto firmou.
Hlasování: Pro – 7 Proti – 0 Zdržel – 0
Ad9) Projednání návrhu místa na rozptylovou loučku a místa na sociální pohřeb na
místním hřbitově.
OZ projednalo vymezení místa na místním hřbitově pro sociální pohřeb a rozptylovou
loučku. Dále projednalo návrh na opravu kolumbária na hřbitově.
OZ schválilo na místním hřbitově místo pro sociální pohřeb, rozptylovou loučku,
opravu kolumbária a pověřilo starostku obce zajištěním studie pro realizaci rozptylové
loučky a opravu a rozšíření kolumbária.
Hlasování: Pro – 7 Proti – 0 Zdržel – 0
Ad10) Návrh na zpoplatnění služeb vyplývající ze zákona 106
Tento bod byl odložen na příští veřejné zasedání.
Ad11) Různé – a) Projednání pořízení kamerového systému do obce
OZ na svém veřejném zasedání projednalo zabezpečení obce kamerovým systémem a
schválilo návrh na zjištění možností instalace kamerového systému, cenové relace,
vhodné nabídky a pověřili starostku obce zjištěním cenové nabídky.
Hlasování: Pro – 7 Proti – 0 Zdržel – 0
b) Projednání údržby záhonů s růžemi před budovou obecního úřadu
Starostka obce podala OZ návrh na vysazení nových růží u budovy Obecního úřadu,
současné růže jsou nemocné a přestárlé.
OZ schválilo návrh na zjištění cenové nabídky pro založení nového záhonu u budovy
Obecního úřadu a pověřilo tímto starostku obce.
Hlasování: Pro – 7 Proti – 0 Zdržel – 0
c)Projednání cenové nabídky na opravu zdi v parku v centru obce
OZ na svém veřejném zasedání projednalo návrh na opravu zdi v parku v centru obce,
schválilo návrh na zjištění cenové nabídky na opravu zdi a pověřilo tímto starostku
obce.
Hlasování: Pro – 7 Proti – 0 Zdržel – 0
d) Projednání pronájmu zahradnictví
Zastupitelstvo na svém veřejném jednání projednalo pronájem zahradnictví, schválilo
a rozhodlo o podání výpovědi nájmu nebytových prostor v č.p. 153 v areálu
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zahradnictví na p.č. 546 a skleníku na p.č. 545/3 – vše kat. úz. Lidice, dle Nájmu
smlouvy s nájemcem XXXX z 15. 3. 2004 a pověřilo starostku obce podáním
výpovědi této smlouvy.
Dále projednalo, schválilo a rozhodlo o podání výpovědi nájmu bytu o výměře
60, 23 m2 v 2 n. p. domu č. p. 153 na p. č. 546, kat. úz. Lidice, dle Smlouvy o nájmu
s nájemcem XXXX z 23. 4. 2015 a pověřilo starostku obce podáním výpovědi této
smlouvy. OZ dále pověřilo starostku obce vypsáním výběrového řízení na pronájem
zahradnictví a bytu v zahradnictví.
Hlasování: Pro – 7 Proti – 0 Zdržel – 0
e) Projednání rozšíření veřejného osvětlení mezi obcemi Lidice a Buštěhradem
k silnici I/61
Starostka obce podala OZ cenovou nabídku fy Hora Company s.r.o., na instalaci
veřejného osvětlení, které je součástí nově budovaného chodníku.
OZ tento návrh projednalo a schválilo cenovou nabídku fy Hora Company s.r.o. za
cenu 420 592,02 včetně DPH na vybudování veřejného osvětlení a pověřilo starostku
obce podpisem smlouvy s touto firmou na vybudování veřejného osvětlení mezi
obcemi Lidice a Buštěhradem k silnici I/61.
Hlasování: Pro – 7 Proti – 0 Zdržel – 0
Zasedání ukončeno v 20:41 hodin.

LIDICKÝ SENIOR 2017: SETKÁNÍ S MGR. MARTINOU
LEHMANNOVOU
Text a foto: Michaela Indráková, Jiří Černý

I v listopadu patřil v lidické Oáze poslední čtvrtek v měsíci dalšímu (a závěrečnému) setkání
z cyklu „Lidický senior 2017“. A stejně jako před rokem, i v roce 2017 jsme na posledním
setkání v roce přivítali ženu. Pozvání přijala a naším milým hostem tentokrát byla ředitelka
Památníku Lidice Mgr. Martina Lehmannová. Na setkání s ní jsme se velmi těšili. Jelikož se
paní ředitelka ujala své funkce
relativně nedávno (1.4.2017), tak pro
řadu z nás – obyvatel a návštěvníků
Lidic – to byla vůbec první možnost
se s paní ředitelkou osobně seznámit
a trochu blíže ji poznat. A
s potěšením můžeme prozradit, že ti,
co tuto příležitost využili, rozhodně
nelitovali. Hned po úvodním slovu
totiž bylo jasné, že paní ředitelka je
výborná vypravěčka a jelikož má
zároveň o čem vyprávět, nudit se
rozhodně nebudeme. Od humorných
historek z rodné jižní Moravy jsme se postupně dostali až ke zcela vážným tématům
spojeným s výkonem předchozích i stávajících funkcí v její profesní kariéře. Poznali jsme
ženu, která má díky svým kořenům velmi kladný vztah a úctu k venkovu, tradicím, sousedské
pospolitosti a sounáležitosti. Jak sama při setkání prohlásila, „i proto se cítí v Lidicích dobře“
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(což nás moc těší). Zároveň jsme si povídali se zapálenou profesionálkou v oblasti
muzejnictví a galerijnictví, dějin umění a architektury a dějin obecně. Jako členka
Mezinárodní rady muzeí (ICOM) a předsedkyně Českého výboru ICOM disponuje vysokými
odbornými znalostmi a také mezinárodními kontakty a inspirací z „velkého světa muzeí“ –i o
to vše se s námi s radostí podělila. Takže ani na takovém neformálním a pohodovém setkání
při kávě v lidické Oáze se paní ředitelka (jak už to tak ale i u jiných našich hostů bývá) práci
nevyhnula – naopak mimo jiné velmi ochotně představila své dojmy a vize týkající se
Památníku Lidice a dala nám nahlédnout pod pokličku své práce. Srdečně všechny zvala na
připravované akce Památníku Lidice (aktuálně se jedná například o působivou výstavu
fotografií Martina Homoly Domov můj – svědectví portrétu či dlouho očekávané otevření
expozice v rodinném domě č.p. 116 - oboje stojí za to a pozvání tlumočíme i všem čtenářům
LZ!). Zkrátka během povídání jedna zajímavost následovala druhou a čas vyhrazený pro
setkání utekl jako voda. A jelikož je Památník Lidice jedním z našich sousedů a mezi
sousedy je pořád o čem povídat (najednou se všechno probrat nedá), věříme, že jsme se s paní
ředitelkou nesetkali naposledy – je na co navazovat. Do té doby paní ředitelce přejeme, ať se
jí v (stále ještě nové) práci daří a ať se jí v Lidicích nadále líbí.
Setkání s paní ředitelkou Lehmannovou probíhalo v příjemné předadventní atmosféře. V sále
již byly patrné přípravy na vánoční výstavu (včetně několika nádherně nazdobených
stromečků), která na stejném místě začínala o den později (a která se mimochodem taktéž
moc vydařila) a byla dobrou přípravou na nadcházející období klidu a pokoje. „Lidický senior
2017“ se naplnil.
Dovolte mi ještě zrekapitulovat chronologický výčet všech hostů, kteří se v roce 2017 cyklu
Lidický senior zúčastnili: Radek Hejret, Leonardo Teca, Hayato Josef Okamura, Martin Duka,
Veronika Svobodová, Jan Blažek, František Radkovský, Martina Lehmannová. Všem patří
velký dík za to, že našli ve svých nabitých diářích místo a bez nároku na honorář byli ochotní
se s námi podělit o svá poutavá vyprávění a byli nám vynikajícími společníky. Všem
návštěvníkům a posluchačům pak děkujeme za to, že přišli – pro ně Lidického seniora
s radostí připravujeme a potěší nás každý, kdo si k nám najde cestu.
Všem bez rozdílu potom přejeme hodně zdraví v novém roce a budeme se těšit na setkání
s Vámi nejen v rámci cyklu „Lidický senior 2018“, který již nyní připravujeme.

MŠ LIDICE VÍTALA OBČÁNKY
Foto: www.ms-lidice.cz
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ČSBS LIDICE UCTIL 17. LISTOPAD 1939 A 1989
Text a foto: www.csbslidice.cz

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. před Hlávkovou kolejí dne 17.11.2017:
Vážený pane předsedo Senátu, vážení členové vlády, členové obou komor Parlamentu
České republiky a další ústavní činitelé, zástupče Kanceláře prezidenta republiky,
členové
diplomatického
sboru, paní
předsedkyně
Akademie věd ČR
a bývalý předsedo
Akademie věd
ČR, paní
primátorko
hlavního města
Prahy, starostko
městské části
Praha 2 a další
představitelé
města a městských částí, představitelé armády, zástupci církví v čele s patriarchou
Československé církve husitské, občanských sdružení, členové akademických obcí,
představitelé Studentské komory Rady vysokých škol a Parlamentu dětí a mládeže,
vážení občané!
Dovolte, abych Vás jménem pořadatelů tohoto tradičního shromáždění Českého svazu
bojovníků za svobodu a Nadace Nadání Josefa, Marie a Zděňky Hlávkových přivítal
při vzpomínce na 17. listopad 1939. Na pořádání tohoto shromáždění se aktivně
podílejí také představitelé studentských organizací, zejména Studentské komory Rady
vysokých škol. Bývalé studenty, kteří se stali obětí tehdejších represí v roce 1939,
představuje dr. Vojmír Srdečný, jehož zde zvlášť vítám a který se nedávno dožil 98 let.
Události před 78 lety si připomínáme jako součást dobrých tradic naší státnosti, abych
parafrázoval slova Ústavy České republiky, a mají i dnes aktuální význam. Tehdy se
staly symbolem odporu národa proti teroru okupantů v době, která nedávala důvody
k optimismu.
Již v září 1939 bylo při hromadné akci proti předním osobnostem českého národa
zatčeno okolo 3000 osob, významní malíři, spisovatelé, univerzitní profesoři a další.
Postupně byli zatýkáni mladí vlastenci, příslušníci odbojových organizací, kteří byli
vychováváni k vlastenectví v Akademické Ymce, Národním hnutí pracující mládeže a
v dalších vlasteneckých sdruženích, zejména v Sokole a ve skautingu. Byli mezi nimi
také bývalí studenti, kteří se účastnili protifašistických akcí a pomáhali uprchlíkům
z Německa, demokratům ve Španělsku apod. Také tehdejší mezinárodní situace nebyla
nadějná. Úspěch německé armády v Polsku i na západní frontě a důsledky německo-
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sovětského paktu o neútočení na mnohé občany působily depresivně. Jiní chtěli svým
odporem a manifestováním věrnosti demokratickým hodnotám povzbudit národního
ducha. Proto 28. října v Praze i jinde se připomínaly v demonstracích ideály
demokratické Československé republiky.
Represe okupantů proti této demonstraci v Praze přinesly smrt mladého dělníka
Sedláčka, zranění dalších osob a smrtelné postřelení studenta medicíny Jana Opletala.
Smuteční průvod v Praze se stal záminkou pro okupanty k další hromadné represi,
popravě 9 studentských funkcionářů, deportaci studentů z vysokoškolských kolejí do
koncentračního tábora a k uzavření českých vysokých škol. Represe měla udusit
jakýkoliv další protest a odpor. Tohoto cíle však okupanti nedosáhli.
17. listopad se stal ve světě symbolem odporu a v roce 1941 byl delegáty studentů 28
států protinacistické koalice prohlášen za Mezinárodní den studentstva. Stal se
symbolem mezinárodní solidarity a boje za demokracii, proti fašismu a nacismu.
V minulých letech se prosazovaly snahy potlačit v historické paměti tento symbol
statečnosti českého národa, zejména mládeže. Byl odstraněn z označení státních svátků
a památných dnů a nedaří se jej tam vrátit. Snad to souviselo s výroky některých
polistopadových politiků a publicistů, že Češi za svou svobodu od Bílé hory nikdy
nebojovali a vnucování ideologie slabosti a malosti. Hrdinství Čechů v odboji
domácím i zahraničním, v boji za svobodnou republiku se do těchto pomluv českého
národa a falšování historie nehodilo.
Studentské organizace, zejména Studentská komora Rady vysokých škol a Parlament
dětí a mládeže, jakož i vysoké školy si tuto etapu odporu proti nacismu připomínají.
Z iniciativy Studentské komory byl v letošním roce v Poslanecké sněmovně uspořádán
seminář k této problematice, na kterém vystoupil též bývalý rektor Univerzity Karlovy
a současný předseda dozorčí rady Nadace Hlávkových o mezinárodním ohlasu 17.
Listopadu. Studentské organizace již několik let pochodem v Žitné ulici připomínají
památku tehdejších obětí demonstrací. Studentská komora zřídila Cenu Jana Opletala.
1. Lékařská fakulta před týdnem při příležitosti odhalení busty Jana Opletala
v posluchárně chirurgie uspořádala k jeho osobnosti a k okolnostem jeho smrti
seminář. Také sdělovací prostředky, zejména Česká televize věnuje Janu Opletalovi a
událostem v r. 1939 v letošním roce velkou pozornost. Skepse, která byla vyjadřována
v minulosti před Hlávkovou kolejí, že se tyto události ztrácejí v historické paměti, se
ukazuje nedůvodná.
Aktuálnost připomenutí těchto událostí souvisí též s tím, že v řadě států se oživuje pod
různými záminkami neonacismus a neofašismus. Ani Česká republika toho není
ušetřena a ukazuje to také judikatura soudů.
Solidarita protinacistických a protifašistických sil se proto znovu stává aktuální.
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PRIMÁTORU STOKE-ON-TRENT BYL PŘEDÁN „KLÍČ OD
LIDIC“
Text a foto: www.lidice-memorial.cz, Jana Chourová Plachá

Velvyslanec České republiky ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska
Libor Sečka předal „klíč od Lidic“ primátoru města Stoke-on-Trent Rossu Irvingovi.
Klíč od obce byl
slavnostně předán
během utkání Stoke-onTrent se Swansea
v sobotu 2. prosince
2017.
Původně jej dříve
v tomto roce věnovala
starostka obce Lidice
Veronika Kellerová
britskému velvyslanci
v České republice Janu
Thompsonovi jako
projev přátelství a díku
za úsilí, které vynaložili
občané Velké Británie při výstavbě nových Lidic, poté co byly v roce 1942 vypáleny
nacisty.
Nyní jej velvyslanec předal do Stoke-on-Trent, aby tím zdůraznil roli obyvatel tohoto
britského města, kteří vymysleli, založili a aktivně se podíleli na hnutí „Lidice shall
live“. V souvislosti s touto kampaní se totiž významně zvedl zájem o obnovu Lidic po
druhé světové válce.

OTEVŘENÍ STÁLÉ EXPOZICE STAVÍME NOVÉ LIDICE A
VERNISÁŽ VÝSTAVY DOMOV MŮJ – SVĚDECTVÍ
PORTRÉTU
Text a foto: www.lidice-memorial.cz, J. Chourová Plachá, L. Hédlová

14. prosince 2017 proběhlo v Lidické galerii představení nové stálé expozice Stavíme
nové Lidice, která je věnována nejen výstavbě nových Lidic. Zároveň byla otevřena
krátkodobá výstava portrétních fotografií pamětníků lidické a ležácké tragédie Domov
můj – svědectví portrétu, jejímž autorem je Martin Homola.
Jednou z nejvýznamnějších výstavních akcí Památníku Lidice v roce 2017 bylo
slavnostní představení nové stálé expozice Stavíme nové Lidice v rodinném domě
č. p. 116, která otevřela zcela novou kapitolu přibližující osudy obce Lidice.
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Expozice je pomyslně rozdělena do dvou zón. První zónou je původní bytový prostor,
kde se návštěvník ocitá v interiéru přelomu 50. a 60. let 20. století. Interiéry jsou
vybaveny nábytkem, který patřil k tomu nejlepšímu v produkci poválečného
Československa. Pro potřeby expozice jednotlivé kusy ze svých domovů darovali
lidičtí obyvatelé. Díky jejich vstřícnosti se podařilo zkompletovat originální interiér,
tak jak ho známe z fotografií. Navštívit tak lze obývací pokoj s jídelním koutem,

kuchyni se spižírnou, koupelnu s toaletou a ložnici rodičů.
V rámci slavnostního večera byla zahájena také krátkodobá výstava Domov můj –
svědectví portrétu. Tento projekt fotografa a blízkého spolupracovníka Památníku
Lidice Martina Homoly zahrnuje fotografie, jež jsou poselstvím naděje sdělovaného
portréty těch, co přežili tragédie vyhlazení Lidic a Ležáků v roce 1942 a dodnes jsou
mezi námi. V tvářích přeživších
najdeme obrovskou životní
energii, díky níž překonali útrapy
totalitních režimů a také nadhled,
odpuštění a usmíření, jež jsou
nutnou součástí života. Výstava
zprostředkovává výjimečnou
možnost setkání s těmito
pozoruhodnými lidmi. Společně
s autorem výstavu uvedla
kurátorka Luba Hédlová. Autorkou grafického designu a instalace výstavy je Milena
Burgrová. Této velkolepé události byli přítomni i někteří z pamětníků.
Po vernisáži měli hosté možnost prohlídky expozice Stavíme nové Lidice přímo
v rodinném domě č.p. 116 v těsném sousedství Lidické galerie.
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Text: Irena Přibylová a Petra Radová

Vážení a milí,
dovolte nám popřát Vám klidný a úspěšný rok 2018 plný zdraví, štěstí a rodinné pohody!
I v dalším roce pro Vás budeme připravovat bohatý program pro děti i dospělé. Můžete se
těšit na velké tradiční akce, výtvarné dílny pro děti i dospělé i menší akce přímo v centru.
V lednu navážeme na již zaběhnutý program a rádi bychom Vás pozvali na výtvarné
odpoledne pro malé i velké – Svíčkování.
Informace k programu, ke kurzům i ke všem akcím a přihlašovací formuláře na ně najdete
jako vždy na www.mclidicky.cz.
Sledujte i v roce 2018 naše stránky bedlivě a přijďte, pokud Vás některá z našich pozvánek
zaujme. Rádi se s Vámi opět potkáme!

Program MC Lidičky na LEDEN 2018
2. 1. 2018

zahajujeme provoz centra a dětské skupiny v roce 2018
v týdnu od 8. ledna začínají všechny odpolední kurzy a kroužky pro děti i dospělé –
keramika pro děti, keramika pro veřejnost, taneční a pohybová průprava pro velké
děti (tanečky v MŠ začínají již 3. 1.)

20. 1. 2017
od 15:00 hod. – SVÍČKOVÁNÍ - výtvarné odpoledne pro děti i dospělé
Přijďte si vlastnoručně vyrobit sypanou svíčku, svíčku z včelího vosku nebo nazdobit svíčku technikou
decoupage. Vstup do centra ZDARMA. Cena výrobku dle velikosti svíčky a použitého materiálu. Na
tuto akci je nutné se přihlásit na www.mclidicky.cz a to do 17. 1. 2018.

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

Foto: Libuše Doušová

Milí čtenáři,
pro mě nejkrásnější období v roce – Advent, je za námi, vánoční svátky taktéž a před námi
nový rok. Rok 2018. Než se pustím do informací o programu na leden, dovolte mi se ve
zkratce ohlédnout za posledními akcemi roku 2017.
Loňský cyklus „Lidický senior 2017“ jsme zakončili besedou s novou paní ředitelkou
Památníku Lidice – Mgr. Martinou Lehmannovou. O tomto milém odpoledním setkání si
můžete přečíst v samostatném článku tohoto čísla Lidického zpravodaje.
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Jsem velice ráda, že i v tomto roce bude Concordia Pax ve spolupráci s Mementem Lidice
opět tato setkání pořádat. Cyklus Lidický senior 2018 zahájíme tentokrát již v lednu!!!
Na čtvrteční besedu s Mgr. Lehmannovou
plynule navázala instalace Předvánoční
výstavy, která se konala po celý první
adventní víkend. Myslím, že se letos vyvedl i
první ročník výstavy různě nazdobených
vánočních stromků. Mezi stromky bylo vidět
i pár háčkovaných domečků, které začaly
některé naše babičky z Oázy vyrábět. Do
budoucna bychom chtěli vytvořit celou tzv.
„Lidickou vesničku“. Za přípravu výstavy
děkuji pí Nešporové, pí Macháčkové a téměř
všem obyvatelům domu Oáza. Taktéž děkuji
všem ostatním vystavovatelům a v nemalé míře
především návštěvníkům, bez kterých by výstava
neměla vůbec smysl! Děkujeme také za finanční
podporu Mikroregionu údolí Lidického potoka.
O tom, že byla výstava povedená, se můžete
přesvědčit sami na http://www.oazalidice.cz a
www.seniori-oaza.cz, kde je k nahlédnutí pár
fotografií.
Poslední letošní akcí v Oáze byl předvánoční oběd s
klienty. Je to náš společný „Štědrý den“, který pečlivě a s láskou připravily pí Nešporová a
Macháčková. Babičky z Oázy napekly
štrúdl a nachystaly drobné dárky, z kterých
jsme si jeden či dva náhodně vylosovaly
jako veliké překvapení. A jediný náš
dědeček nám k vánoční atmosféře vystrojil
nádherný stromeček-. Ke krásnému
odpolednímu setkání přispěla svou účastí
také naše milá paní starostka a zejména
vystoupení dětí z Mateřské školy Lidice.
Moc a moc za něj děkujeme stejně jako za
přání, kterým nás děti podarovaly. Vánoční

besídkou jsme krásně uzavřeli v Mementu
Lidice rok 2017 a těším se, že rok 2018 bude
minimálně stejně povedený jako ten (v době,
kdy čtete tyto řádky) již minulý.
Již v lednu otevřeme nový cyklus „Lidický
senior 2018“. A to přednáškou Františka
Radkovského. Ve své přednášce s obrazovou
prezentací nás F. Radkovský seznámí se
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vzácnou relikvií – Turínským plátnem, jež se stala předmětem zkoumání vědců
z nejrůznějších oborů. Jedná se o velice zajímavé téma, tak neváhejte a udělejte si volný
poslední čtvrtek v měsíci.
I nadále, stejně jako v minulém roce, bude probíhat každé pondělí od 19:00 cvičení jógy a jen
připomínám, že přidat se můžete kdykoli.
Od 9. ledna si také přijďte posedět, popovídat a vypít kávu do Klubu Oáza. Každé úterý po
obědě (místo lenošení v posteli nebo u televize-) od 13 do 15 hodin jste vítání.
A závěrem ještě jednou přeji hodně štěstí, zdraví, lásky, spokojenosti, vnitřní pohody a dobré
nálady v roce 2018. Ať je pro Vás tento rok ještě hezčí nebo aspoň stejně tak krásný jako ten
loňský.

Program na leden 2018:
Každé pondělí (8.1., 15.1., 22.1., 29.1.) od 19:00 do 20:00 Jóga pro dospělé.
Vstup 70 Kč/hod, nebo 600 Kč/10 lekcí
Každé úterý (9.1., 16.1., 23.1., 30.1.) od 13:00 do 15:00 hodin - Klub Oáza.
Poslední čtvrtek v měsíci, tj. 25. 1. 2018 od 15:00 hodin – 1. setkání z cyklu
*Lidický senior 2018* : Turínské plátno, němý, ale výmluvný svěděk. Beseda
s emeritním biskupem Plzeňským Františkem Radkovským,k terý nás ve své
přednášce s obrazovou prezentací seznámí se vzácnou relikvií, jež se stala předmětem
zkoumání vědců z nejrůznějších oborů, neboť se podivuhodně shoduje s popisem
Kristova umučení ve všech evangeliích a skrývá v sobě i tajemství otevírající se
směrem k jeho vzkříšení.
Vstup volný
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DĚTI Z MŠ LIDICE A JUNÁCI BUŠTĚHRADU POTĚŠILI
ZPĚVEM PŘI ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V LIDICÍCH
Text: Bohumil Kučera

Foto: Tomáš Kühnel

Ani jsme se nenadáli a z listopadu je prosinec, pravý čas pro slavnostní rozsvícení našeho
lidického vánočního stromu.

Svařáčkem a čajem provoněný podvečer, svíčky, klid a pohoda, jaký kontrast ke shonu a
stresům z pracovního týdne, který předvánočnímu setkání občanů a návštěvníků předcházel.
Starostka obce Veronika Kellerová tradičně rekapitulovala uplynulý rok, vzpomněla úspěchů,
ale i občanů, kteří již s námi nemohou být.
Tomáš Skála poděkoval přítomným a
vyzval ke slavnostnímu rozsvícení stromu
v Malém parku. Tam měl svůj pěvecký
vánoční program připravený oddíl skautů,
pod vedením a za kytarového doprovodu
Ondry Horkého. A většina přítomných se
přidala. Pohodově naladěni jsme si
prohlédli nabídku stánků a hlavně došlo
na prodej krásných výrobků dětí
z mateřské školy.
To byla dobrá investice, ty mají cenu
největší.
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