Milí a milé,
vítejte v rozkvetlém květnu - No není to paráda, když
teploty dosahují opalovacích výšek? Člověku se skoro
chce vyběhnout a nasávat tu teplou lázeň slunečních
paprsků do svého nitra. A já namísto toho, abych
chodila běhat mezi všechnu tu kvetoucí třešeň, a další
krásy přírody běhám po ortopedických vyšetřeních. Možná tu zavedu nějaký Berličkový běh, abych si taky
přišla na své, ještě nevím.
V každém případě se těším na spoustu věcí, které se
v květnu u nás v Lidicích chystají a které završíme
Dětským dnem. A jelikož je ta příroda maličko napřed,
už v tomto čísle vám prozradím tajný recept na svůj
vynikající ořechový likér, takže milovníci Lidického herbáře budou moci brzy vyrazit
opět do terénu…(Doufám, že jste byli na kopřivách -)
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka, která se propajdává životem -

JUBILANTI V MĚSÍCI KVĚTNU
Jaroslava MIKOLÁŠKOVÁ
Jaroslav SMUTNÝ
Vladimír BLUMENTRIT
Květuše MULÁKOVÁ
Jiří DOFFEK
Vilém DOSTÁL

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně
štěstí a spokojenosti -

PODĚKOVÁNÍ  Ráda bych touto cestou poděkovala panu místostarostovi Tomáši Skálovi za milou
návštěvu a za dárek od Obecního úřadu k mým 70. Narozeninám.
Miloslava Kachlíková

 Ráda bych touto cestou poděkovala Obecnímu úřadu za dárkový balíček k mým
narozeninám a starostce Veronice Kellerové za příjemné popovídání a vzpomínání.
Irena Čtrnáctá
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BRIGÁDA VE ŠKOLCE
Text a foto: www.ms-lidice.cz

Po prvním neúspěšném termínu brigády, kdy nám
zahrada zasněžila, došlo na druhý pokus. V neděli
8. dubna se do školky hrnuly davy nadšených a
natěšených rodičů s dětmi. Na programu toho bylo
dost – přestěhovat kompost, přesadit bylinky,
natřít všechno možné, okopat jahody, hrabat
listí…
Pro nás paní učitelky práce na rok. V tomto počtu
jsme to zvládli do oběda. Stihli jsme si popovídat,
zasmát a posilnit dobrým jídlem, které jako vždy
připravila naše paní kuchařka Lenka.
Kdo nemohl přijít, zasloužil se o zkrášlení
zahrady jinak. Tatínek Terezky vyrobil schůdky
ke skluzavce a tatínek Adélky chodníček ke
zvířatům.
Všem rodičům patří veliký dík a opět musím uznat, že máme nejlepší rodiče na světě!

3

ZÁPIS Č. 25/2018 z veřejného zasedání OZ Lidice konaného dne
26. 03. 2018 v 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lidice
Přítomni: T. Skála, V. Kellerová, Ing. Monika Vaňhová MBA, M. Ramba, B. Kučera
Ověřovatelé: M. Ramba, T. Skála
Omluveni: M. Klapalová, H. Kohoutová
Zapsala: Martina Toulcová
Paní Ing. Monika Vaňhová MBA se dostavila na veřejné zasedání v 17:12 hod.
Zasedání zahájila starostka obce v 17:00, přečetla a doplnila program.
OZ program schválilo.
1) Projednání výsledků výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce cestiček na
hřbitově v Lidicích
2) Projednání mimořádných odměn pro volební komisi při prezidentských volbách
3) Navýšení pracovního úvazku paní Martiny Toulcové
4) Zpráva kontrolního výboru
5) Informace pana XY o možném konání adventního koncertu v Lidicích
6) Projednání žádosti o pokácení vzrostlého stromu na soukromé parcele
7) Projednání žádosti o pokácení vzrostlého stromu na soukromé parcele
8) Žádost o schválení účetní závěrky za rok 2017 MŠ Lidice
9) Projednání kritérií pro přijetí dítěte do Mateřské školy Lidice
10) Žádost o souhlas se snížením kapacity mateřské školy v Lidicích
11) Schválení podání výzvy na výběrové řízení na nového nájemce zahradnictví
v obci Lidice
12) Různé a) žádost o povolení pokácení vzrostlého stromu na soukromé parcele
b) projednání architektonické studie na hřbitově v Lidicích
c) projednání návrhu na prodloužení nájemních smluv na objekty
zahradnictví
AD1) Starostka obce předložila OZ výsledky výběrového řízení na zhotovitele
rekonstrukce cestiček na hřbitově v Lidicích.
Do výběrového řízení se přihlásili tři firmy, firma Strabag, a.s. s cenou 2.389.052 Kč
s DPH, firma PKB, a.s. s cenou 1.530.073,30 Kč s DPH a Klika a Dvořák, s.r.o.
s cenou 1.581.526 Kč s DPH. OZ projednalo výsledky výběrového řízení a zrušilo
veřejnou zakázku na základě doporučení komise, která dne 13.3.2018 hodnotila
podané nabídky veřejné zakázky malého rozsahu akce „Rekonstrukce chodníkových
ploch v areálu hřbitova v Lidicích“, žádný z uchazečů nesplnil podmínku ceny díla.
OZ schválilo vyhlášení nového výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce cestiček
na hřbitově v Lidicích a pověřilo tímto starostku obce.
Hlasování Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0
AD2) Vzhledem k tomu, že státem navržená výše odměn volební komise při
dvoukolové volbě prezidenta nebyla adekvátní vůči strávenému času komise v době
voleb, a proto navrhla starostka obce mimořádné odměny pro volební komisi ve výši
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1000,- čistého, kromě pana XY, kterému byla vyplacena refundace mzdy. OZ schválilo
mimořádnou odměnu ve výši 1000 Kč čistého pro volební komisi, kromě pana XY, kterému
byla vyplacena refundace mzdy.
Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel: 0
AD3) Vzhledem k tomu, že stoupají nároky na administrativu, navrhla starostka obce
navýšení pracovního úvazku paní Martiny Toulcové. OZ tento návrh projednalo a schválilo
navýšení pracovního úvazku paní Toulcové.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
AD4) Pan Ramba přednesl OZ Zprávu kontrolního výboru ze dne 05.03.2018. OZ vzalo na
vědomí Zprávu kontrolního výboru ze dne 05.03.2018.
AD5) Starostka obce informovala OZ o možném konání adventního koncertu v Lidicích,
který navrhuje pan XY. OZ schválilo uskutečnění adventního koncertu v Lidicích a pověřilo
starostku obce dalším jednáním s panem XY.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
AD6) Starostka obce předložila OZ žádost pana XY o povolení kácení stříbrného smrku,
který se nachází na okraji jeho zahrádky a hrozí nebezpečí pádu na silnici a protější domy. OZ
tuto žádost projednalo a schválilo pokácení tohoto stromu v době vegetačního klidu.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
AD7) Starostka obce předložila OZ žádost o povolení kácení tří stromů, paní XY. Borovice
jsou již staré, narušují podezdívku plotu a je ohrožena bezpečnost pohybu v jejich okolí. OZ
žádost projednalo a schválilo pokácení těchto stromů v době vegetačního klidu.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
AD8) Starostka obce předložila OZ Žádost o schválení účetní závěrky za rok 2017 MŠ Lidice
a rozdělení hospodářského výsledku takto:
Rezervní fond….. 40.238,01 Kč Fond odměn….. 9.000 Kč
Oz schválilo účetní závěrku MŠ Lidice za rok 2017 a rozdělení hospodářského výsledku.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
AD9) Starostka obce předložila OZ kritéria pro přijetí dítěte do Mateřské školy Lidice.
OZ schválilo kritéria pro přijetí dítěte do Mateřské školy Lidice.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0

AD10) Starostka obce předložila OZ žádost Mateřské školy v Lidicích o souhlas se snížením
kapacity. OZ tuto žádost projednalo a schválilo.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
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AD11) Starostka obce podala OZ návrh na podání výzvy na výběrové řízení na nového
nájemce zahradnictví v obci Lidice. Předmětný areál zahradnictví zahrnuje nemovitosti
parcelní čísla: 545/1, 545/2, 545/3 se skleníky. 545/4, 545/5, 545/6, 545/7, 545/8, 545/9,
545/10, 545/15, 545/16, 545/17, 545/18, 546 st. s č.p. 153 a 775, a v případě zájmu též 761,
771, 773 vše okres Kladno, katastrální území Lidice, zapsané na LV 10001 v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště
Kladno. OZ schválilo podání výzvy na výběrové řízení a pověřilo tímto starostku obce.
Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
AD12) Různé a) Starostka obce předložila OZ žádost paní XY o povolení pokácení
vzrostlého smrku na jejím pozemku. Důvodem je blízké sousedství s rodinným domem a
prorůstání kořenů blízko k domu.OZ schválilo pokácení tohoto stromu v době vegetačního
klidu.
Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
b) Starostka obce předložila OZ cenové nabídky studie na zpracování návrhu řešení hřbitova
v Lidicích. Jednou cenovou nabídku byla Proluka – zahradní a krajinářská dílna za cenu
69.000 Kč a druhou Ing. Arch. Jan Červený za cenu 19.500 Kč bez DPH.
OZ schválilo na vypracování architektonické studie pana Ing. arch. Jana Červeného a pověřilo
starostku obce jednáním s panem Ing. arch. Janem Červeným na vypracování architektonické
studie na místní hřbitov v Lidicích. Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
c) Projednání návrhu pana Ing. Václava Rosenreitera o prodloužení nájemních smluv na
objekty zahradnictví. Starostka obce předložila OZ návrh pana Ing. Václava Rosenreitera o
prodloužení nájemních smluv na objekty Zahradnictví do doby než bude znám nový nájemce
zahradnictví. OZ tento návrh projednalo a schválilo návrh pana Ing. Václava Rosenreitera o
prodloužení nájemních smluv na objekty zahradnictví do té doby než bude znám nový
nájemce a pověřilo starostku obce podpisem smluv s panem Ing. V. Rosenreiterem.
Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
Zasedání ukončeno v 18:05 hodin.

V RŮŽOVÉM SADU BYL
ZALOŽEN ZÁHON
REPUBLIKY
Text a foto: www.lidice-memorial.cz

Ke 100. výročí vzniku Československé
republiky byl v pondělí 23. dubna založen
v lidickém Růžovém sadu Záhon republiky.
Cílem je v tomto záhonu do konce roku 2018 zasadit symbolických 100 nových růžových
keřů. Prvních deset keřů do Lidic přivezl velvyslanec Spolkové republiky Německo J. E. Dr.
Christoph Israng. Tyto keře z odrůdy Grafin Diana věnoval „ostrov květin“ Insel Mainau.
Společně s Jeho Excelencí tyto keře v Růžovém sadu zasadila ředitelka Památníku Lidice
Martina Lehmannová, náměstkyně ministra kultury Anna Matoušková, starostka obce Lidice
Veronika Kellerová a přeživší lidické dítě paní Marie Šupíková. Doufáme, že další keře
budou následovat a brzy dosáhneme kýženého počtu sta nových růží!
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VERNISÁŽ 46. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍ DĚTSKÉ
VÝTVARNÉ VÝSTAVY LIDICE
Text a foto: Památník Lidice, Filip Petlička

Zveme všechny na slavnostní otevření letošního ročníku
Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice. 46. ročník je
v mnoha ohledech výjimečný a to již svým tématem.
Letošním tématem je voda, což je skutečně celosvětově
aktuální téma, které rezonuje celou společností. O významu
tohoto tématu svědčí další unikát letošního ročníku. Jde totiž
o naprosto rekordní ročník co do počtu obdržených prací.
K 28. 2. jsme obdrželi a následně zaevidovali fantastických
29 991 prací z celkem 79 zemí celého světa.
Výstava nejlepších oceněných prací, které byly vybrány dvoukolovou mezinárodní
porotou, bude jako v předchozích letech instalována v Lidické galerii. Její vernisáž,
společně s předáním ocenění, proběhne v předvečer Mezinárodního dne dětí, tedy ve
čtvrtek 31. 5. 2018. Na této vernisáži se můžete těšit na vystoupení dětského sboru z
International School of Prague, kreativní výtvarné programy, loutkové divadlo a
mnoho dalšího. Pozváni jsou také zástupci institucí, které s Památníkem Lidice na
konání této výstavy spolupracují, nebo jinak podporují. Pozváni jsou zástupci
Ministerstva kultury, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, České komise pro
UNESCO, českých center a řada dalších.
Těšíme se na Vás!

LIDICKÝ HERBÁŘ: DOMÁCÍ OŘECHOVICE
Text: Michaela Klapalová

Potřebujeme:
15 nezralých zelených ořechů, celá skořice, 4 hřebíčky, 3 kuličky jalovce
Kůra z poloviny chemicky neošetřeného citronu
1l vodky
0,5 vody, 500 g třtinového cukru
Ořechy omyjeme, osušíme a nakrájíme na tenké plátky. Umístíme do 3litrové sklenice,
přidáme koření – celou skořici, hřebíčky, jalovec i strouhanou kůru z citronu. Obsah
lahve zalijeme litrem vodky. Uzavřeme ji víčkem, případně mikrotenovým sáčkem a
gumičkou a umístíme na teplé místo (například na terasu či parapet na slunko).
Necháme osudu po 6 týdnů, pak přecedíme výluh přes hustý cedník či plátýnko.
Tmavou tekutinu vlijeme do lahve. Svaříme půl litru vody a půl kila cukru a zalijeme
tím výluh. Pořádně promícháme a necháme na stejném místě stát ještě měsíc. Poté
likér stáhneme do lahví a necháme ve sklepě či někde v temnu a chladu uležet
minimálně do Vánoc - Pravda, není to ihned, musíte si hoooodně počkat, ale
upřímně, chutná to tak božsky, že se to vyplatí! Likérování zdar!
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INFORMACE PRO OBČANY Obecní úřad Lidice – změna úředních hodin
Pondělí 07:00 – 13:00 14:00 – 18:00
Středa 07:00 – 13:00 14:00 – 18:00
Od 07:00 – 08:00 a od 17:00 – 18:00 v oba dny pouze paní Toulcová
Osvětlení a chodník do Buštěhradu
Dne 10. dubna 2018 byly zahájeny práce na osvětlení a chodníku do Buštěhradu.
Budování nového kruhového objezdu u vodojemu
Dne 24. dubna 2018 se začaly provádět opravy povrchu komunikace I/61 v úseku od
místa pro přecházení u Lidic až po křižovatku u vodojemu, a budování nového
kruhového objezdu u vodojemu.
Práce provádí firma Pozemní komunikace Bohemia, a.s. Až budeme mít nějaké další
podrobnosti, budeme vás informovat. Nicméně předběžně již lze sdělit, že práce budou
prováděny ve třech etapách:
1) Úsek od místa pro přecházení cca k čerpací stanici
2) Úsek od čerpací stanice ke křižovatce u vodojemu
3) Kruhový objezd u vodojemu
Provoz bude vždy veden jedním pruhem se semaforem. Průběžně vás budeme dále
informovat.

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

Vážení a milí čtenáři, máme za sebou týden, kdy k nám konečně zavítalo opravdu letní
počasí. Před námi je květen - měsíc, ve kterém všechno rozkvétá. Zpříjemněte si
květnové dny i nějakou akcí, kterou bude Memento Lidice ve spolupráci s Concoria
Pax či Veřejnou knihovou Lidice pořádat.
Program měsíce zahájíme již pravidelným každotýdenním cvičením jógy. Pozor!
Vzhledem květnovým státním svátkům se nebude cvičení v prvních dvou týdnech
konat v pondělí, ale bude přeloženo na středu 2.5. a 9.5. Dále už navážeme na
pravidelné pondělní schéma.
Každé úterý od 15.5. bude probíhat pravidelný kroužek Klub Oáza. Tam si můžete i
Vy sami osobně přijít vyzkoušet něco vyrobit a přitom si příjemně popovídat při kávě
nebo čaji. Pokud Vás baví háčkování, vyšívání či jiné ruční práce a máte doma
nějakou práci rozdělanou, klidně si ji vezměte s sebou a přijďte si jen tak posedět a
popovídat.
V tomto měsíci se také těšíme na návštěvu (nejen) našich nejmenších spoluobčánků. A
to při akci v rámci cyklu Setkávání s knihovnou, kterou pořádá Veřejná knihovna
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Lidice. Loutkoherci z loutkařského spolku „Před Branou“ z Rakovníka nám přijedou
zahrát loutkovou pohádku „O třech čunících“. Před představením nebo po něm si ještě
mohou děti i dospělí vyrobit své vlastní loutky na špejli… Na představení se můžete
těšit v úterý 22.5.2018 od 15 hodin.
Poslední čtvrtek v měsíci bude opět patřit měsíčnímu cyklu *Lidický senior 2018* .
Hostem bude Ing. Jiří Eminger, který bude mít přednášku a besedu o Kubě – perle
Karibiku. Přijďte si vyslechnout zajímavé vyprávění a následně pobesedovat.
Květnový termín cyklu připadá na poslední den v měsíci tj. 31. 5. 2018, začátek
tradičně od 15:00 hodin.
Stále věřím, že se podaří dohodnout ekumenická bohoslužba na základech lidického
kostela, při které bychom se chtěli společně pomodlit za všechny oběti druhé světové
války. Bohoslužba případně bude 13.5.2018 od 15 hodin. Za špatného počasí bychom
se setkali v kapli a sále v Oáze.
Proto pokud Vás nejen ekumenická bohoslužba, ale všechny výše a níže zmíněné akce
zajímají, sledujte vývěsky před vchodem do Oázy a před obchodním centrem a taktéž
webové stránky Mementa Lidice (www.oazalidice.cz) a obce.
Program na květen 2017:
Jóga pro dospělé … ve středu 2.5. a 9.5. a dále každé pondělí (14.5., 21.5., 28.5.) od
19:00 do 20:00
Vstup 70 Kč/hod, nebo 600 Kč/10 lekcí
Klub Oáza … úterý (15.5., 22.5., 29.5.) od 13:00 do 16:00 Vstup volný
Ekumenická bohoslužba … 13.5.2018 Vstup volný
Cyklus „Setkávání s knihovnou“ … v úterý 22.5.2018 od 15:00 loutková pohádka O
třech čunících
Pohádku „O třech čunících“ nám do Lidic přijedou se svými loutkami zahrát principál
loutkářského spolku „Rakovník Před Branou“ pan Tomáš Kapsa profesionální
loutkoherec Zdeněk Turek.
Vstupné 40 Kč/dítě, 30 Kč/dospělí
5. setkání z cyklu *Lidický senior 2018*… poslední čtvrtek v měsíci, tj. 31.5. 2017
od 15:00 hod Přednáška a beseda o Kubě – perle Karibiku, její historii i současnosti,
krásné přírodě a zajímavostech se spoustou fotografií s inženýrem Jiřím Emingerem,
který Kubu navštívil v minulém roce a přivezl si mnoho fotografií a zážitků.
Vstup volný
Závěrem děkuji všem, co čtou tyto řádky a co berou dění v Mementu stejně jako
samotnou Oázu jako součást života v obci a přeji Vám příjemné květnové dny, krásně
rozkvetlé zahrádky, okolní přírodu, sousedy, ale i vlastní duše a srdce.
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ZPRÁVY Z KNIHOVNY: Setkání v Buštěhradskému muzeu Oty Pavla
Text: Jirka Černý Foto: Marek Veselý

Duben konečně přinesl dlouho očekávané jarní počasí a s ním i ideální podmínky pro
výletování. A tak jsme se rozhodli spojit příjemné s užitečným a první letošní
Setkávání s knihovnou jsme pojali poněkud netradičně – vydali jsme se na vycházku
do sousedního Buštěhradu s cílem navštívit Buštěhradské muzeum Oty Pavla.
Na konci března letošního roku uplynulo 45 let od smrti Oty Pavla - spisovatele, jehož
život i jedinečné dílo jsou spjaty s řekou, rybařením, se sportem a v neposlední řadě
také s Buštěhradem, kde Ota Pavel v nelehkém období druhé světové války bydlel.
Právě v Buštěhradě je od roku 2002 v provozu muzeum, které se na přelomu let 2015 a
2016 přestěhovalo do nových prostor v Kladenské ulici (hlavní). Muzeum představuje
řadu unikátních dokumentů, fotografií a předmětů přibližujících svět Oty Pavla.
Cesta od lidické knihovny (kde
jsme se onoho nedělního
odpoledne 15. dubna sešli) do
Buštěhradu nám za stálého
povídání velmi rychle ubíhala a
než jsme se nadáli, první jarní
kilometr (přesněji dokonce 1,5
km) byl za námi a ocitli jsme se
před
branami
muzea
v Kladenské ulici. Tam se
k nám připojila ještě další
účastnice (takže nás už bylo celkem šest!) a zejména nás tam srdečně přivítala
Mgr. Ivona Kasalická, která se po předchozí domluvě ochotně ujala průvodcovství. A
jelikož Ivona Kasalická stála přímou zrodu muzea, dostala jí vedená komentovaná
prohlídka punc exkluzivity. Nejen že nás Ivona spolu se svou maminkou seznámily
s životem a dílem Oty Pavla a s vlastní expozicí muzea, ale nesmírně zajímavé bylo
vyprávění o vzniku muzea a jeho zákulisí či o původu jednotlivých exponátů.
Dozvěděli jsme se i spoustu
historek vzešlých z osobních
setkání s Otovými bratry či
dalšími
pamětníky.
Je
obdivuhodné, jak se několika
nadšencům (bez předchozích
zkušeností)
podařilo
vybudovat fungující muzeum
a zajišťovat jeho provoz –
samotný příběh muzea je
velmi
inspirující
a
povzbudivý (aneb všechno
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jde, když se chce a lidé spojí své síly) a zasluhuje obdiv. Na závěr prohlídky došlo i na
obyčejné „sousedské popovídání“, takže se jednalo o milé setkání se vším všudy. Plní
dojmů jsme se následně vydali na zpáteční cestu, měli jsme o čem přemýšlet i
diskutovat.
Příjemně strávené odpoledne přineslo nejen spoustu informací, ale i příležitostí
k zamyšlení, popovídání a osobnímu setkání. Velký dík patří Ivoně Kasalické i její
mamince za skvělé a nadstandardní průvodcovské služby a všem účastníkům za to, že
svou přítomností podpořili zdárný průběh celé akce.
Ostatním pak vzkazujeme: budete-li během nadcházejících měsíců nebo prázdnin
přemýšlet, kam na výlet, nebojte se vyrazit do blízkého okolí - Buštěhradské muzeum
Oty Pavla můžeme doporučit- Muzeum se nachází v Kladenské ulici nedaleko
zastávky „U Kahance“ a je otevřeno každou sobotu a neděli od 10 do 17 hodin,
v zimní sezoně do 16 hodin.
Loutkové představení O třech čunících
I na květen chystáme další akci v rámci cyklu Setkávání s knihovnou. Jelikož se blíží
Den dětí, zaměříme se zejména na nejmenší diváky, ale nepochybujeme, že potěšíme i
dospělé. Po pozitivních ohlasech na minulé představení spojené s besedou o loutkách
jsme se rozhodli do Lidic opět pozvat loutkové divadlo! V úterý 22.5.2018 k nám
zavítá rakovnický Loutkářský spolek Před branou s pohádkou O třech čunících.
Pohádka je to veselá, ale hlavně poučná. Je určena pro diváky asi od 3 let a líbit se
bude všem, představení je opravdu zdařilé. Všechny srdečně zveme! Začátek
představení je v 15:00 v Oáze Lidice. Bližší informace v samostatné pozvánce.

PIETNÍ AKT V KLADENSKÉM GYMNÁZIU: POZVÁNKA
Vážení spoluobčané,
letos uplyne 76 let od doby, kdy byla obec Lidice vypálena a srovnána se zemí.
Muži byli popraveni, ženy odvezeny do KT Ravensbrück a děti dány na náležité
vychování, což se nezakládá na pravdě, neboť 82 dětí bylo zavražděno v Polsku, 7 dětí
do jednoho roku bylo odvezeno do Prahy a 9 dětí dáno na poněmčení.
Dne 10. června 1942 byly ženy a děti z Lidic přivezeny do kladenského gymnázia.
Tam byly děti ženám po třech dnech násilně odebrány.
Stalo se tradicí, že 10. června se scházíme v kladenském gymnáziu, abychom
položením květin a minutou ticha uctili památku toho, co se tam před 76 lety stalo.
Proto dovolte, abych Vás pozval na tento malý pietní akt, který se letos koná
výjimečně 11. června od 8 hodin.
Pietní vzpomínka se koná ve spolupráci OO ČSBS Lidice, OÚ Lidice a Památníku
Lidice.
Odjezd autobusu je v 7.15 hodin od OÚ Lidice.
V případě zájmu se můžete přihlásit na telefonním čísle :
604 160 867 Pavel Horešovský
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Text: Irena Přibylová a Petra Radová

Milí přátelé MC Lidičky,
konečně jsme se dočkali jara, které se nám ukazuje ve své plné síle. Stromy kvetou,
slunce nás láká na výlety nebo k práci na zahrádkách. Prostě nádhera! A my? Jsme
také plni jarní síly a přinášíme Vám program na měsíc květen.
Zahájíme další, v pořadí již třetí, návštěvou v MŠ našich nejmenších v rámci
programu „Příprava na školku“.
V polovině května nás čeká ohlédnutí za uplynulým rokem na členské schůzi
Mateřského centra Lidičky, kde také naplánujeme další rok fungování centra. Pokud se
chcete zapojit do aktivit centra nebo máte jakékoli podněty k jeho fungování či
k programu, budeme rádi, pokud nás informujete na info@mclidicky.cz nebo nás
můžete přijít osobně na již zmiňovanou členskou schůzi na kterou jste srdečně vítáni.
V druhé polovině měsíce plánujeme společně se zastupitelstvem obce novu akci.
Protože je ale v době vzniku tohoto článku teprve v přípravách a nevíme, zda se vše
podaří, budete se muset nechat překvapit. Ve správný čas obdržíte leták do svých
schránek. A protože se ani nenadějeme a bude tu červen, je třeba pozvat Vás na tradiční dětský
den v Lidicích! Určitě přijďte, budeme soutěžit, sportovat i mlsat…
Program MC Lidičky na KVĚTEN 2018
4. 5. 2018
od 9:30 hod. – třetí návštěva MŠ v rámci programu „Příprava na
školku“. Sraz účastníků programu je v 9:30 hod. v MŠ.
14. 5. 2018

od 17:00 hod. - Členská schůze v prostorách MC Lidičky – chcete se
stát členem mateřského centra Lidičky, z. s. nebo Vás zajímá, co se u nás
děje? Přijďte na členskou schůzi MC. Seznámíme Vás se Závěrečnou
zprávou centra za rok 2017, dozvíte se výsledky hospodaření centra za
uplynulý rok a budou Vám představeny plány na rok 2018. Budeme
velmi rádi za jakékoli přínosné podněty.

2. 6. 2018

od 9:00 hod. – Den dětí – ve spolupráci se zastupitelstvem obce Lidice a
TJ Sokol 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.
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Dětský den v Lidicích
Obecní zastupitelstvo obce Lidice, TJ Sokol Lidice a
Mateřské centrum Lidičky zvou všechny děti a jejich
rodiče na Dětský den, který se bude konat v sobotu 2.
června 2018 od 9:00 hod. na fotbalovém hřišti
v Lidicích. Přijďte si společně s námi zasportovat,
zasoutěžit a pobavit se. 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!
Prázdninová školička pro děti od 2 do 6 let v MC Lidičky
Potřebujete o prázdninách zajistit kvalitní péči a zábavný prázdninový program pro
Vaše dítě v kolektivu přibližně stejně starých dětí?
Pak je naše dětská skupina tou správnou volbou!
Nabízíme individuální kvalifikovanou péči v malém dětském kolektivu, každodenní
provoz rozdělený do týdenních turnusů, klidné a příjemné prostředí a pestrý
prázdninový program.
Cena: 1000,- Kč /týden / dítě
Stravování: stravu na celý den dodají rodiče, pitný režim zajistíme my.
Konkrétní termíny prázdninové školičky a podmínky pro přihlášení dítěte/dětí najdete
v aktualitách na www.mclidicky.cz.
Přihlášky přijímáme do 15. 6. 2017 nebo do naplnění kapacity jednotlivých
termínů.

VE JMÉNU NADĚJE – TŘI INSPIRATIVNÍ PŘÍBĚHY
SPOJUJÍCÍ PLZEŇ A LIDICE
Příběh rodiny Královy, příběh Josefiny
Napravilové a příběh Marie Uchytilové
Kučové.
Vydáno k výročí 100 let od vzniku
Československa.
Akce se koná 27. 5. 2018 od 10:30 hodin
v budově Národopisného muzea Plzeňska
v Plzni,
Nám. Republiky 13, kde budou knihy rovněž k zakoupení za zvýhodněnou distribuční
cenu.
Vydání publikace finančně podpořily Plzeňský kraj a Město Plzeň.
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NOC S ANDERSENEM
11. – 12. května 2018 v Lidické galerii

od 17:00 hodin, 50,- Kč
- noc plná kouzel, her, zábavy a knížek

- každý si přinese svou nejoblíbenější knihu
- společné povídání a předčítání, zábavné hry
- večerní kino plné pohádek
- přespání v plně vybavených pokojích
- v ceně je přespání, pití, snídaně a program
- program končí 12. května v 10:00 hodin
- pro děti od 7 let
Vzhledem k omezenému počtu míst rezervujte na:
Mgr. Michaela Brábníková, tel. 778 735 785, 312 253 702
brabnikova@lidice-memorial.cz
͑͑

zve v rámci cyklu

"SETKÁVÁNÍ S KNIHOVNOU"
na loutkovou pohádku

O TŘECH ČUNÍCÍCH

Kdy:úterý 22. května 2018 od 15:00 hod.
Kde: Středisko Oáza Lidice, Josefa Stříbrného 162
Pohádku „O třech čunících“ nám do Lidic přijedou se svými
loutkami zahrát principál loutkářského spolku Rakovník Před
Branou Tomáš Kapsa a profesionální loutkoherec Zdeněk Turek,
jehož minulé představení u nás se setkalo s velkým úspěchem.
V pohádce O třech čunících není nouze o napětí, legraci, pěkné
písničky, ale ani poučení. Na lehkomyslné čuníky má spadeno
hladový vlk, takže je čekají horké chvilky. Ale jak to v každé
správné pohádce bývá, všechno dobře dopadne.
Před představením si přijďte vyrobit své vlastní loutky (tři čuníky
a vlka) na špejli a také si popovídat o vzniku a nastudování
loutkové inscenace.
Srdečně zveme všechny čtenáře i širokou veřejnost.
Akce je díky svému zaměření určena jak nejmenším dětem, tak jejich
doprovodu i všem spoluobčanům.
Vstupné 40 Kč/děti, 30 Kč/dospělí. Prostory budou přístupné od 14:00 hod.
Akce je pořádaná za podpory Mikroregionu Údolí Lidického potoka.

ABSOLUTNOWEB
TISK VIZITEK

TISK .'6Ȇ-ʠ#2.#-Ȇ6ʠ

MULGFPQUVTCPPȺVKUMXɉ&2*
MULGFPQUVTCPPȺVKUMXɉ&2*
MULGFPQUVTCPPȺVKUMXɉ&2*

Leták A3 - 297x420mm - 3,53,-/ks
Leták A4 - 210x297mm - 2,29,-/ks
Leták A5 - 148x210mm - 1,54,-/ks
Leták A6 - 105x148mm - 0,98,-/ks
Leták A7 - 74x105mm - 0,65,-/ks
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Plakát A1 - 594x841mm - 121,00,-/ks
Plakát A2 - 420x594mm - 72,60,-/ks
EGP[LUQWRNCVPȩRTQQHUGVQXȺRCRȭTI-QORNGVPȭPCDȭFMCPCPCʓGOGUJQRW
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