Milí a milé,
Dnes to vezmeme stručně a jasně - Přeji vám ty nejkrásnější vánoční svátky plné
pohody, lásky, štěstí a zdraví. A ten nejfamóznější vstup do nového roku!
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka, která vyhlíží nový rok
POZOR! UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JIŽ 16.12.2018!!!

JUBILANTI V MĚSÍCI PROSINCI
Vlasta TŘÍSKOVÁ
Zdeňka HOREŠOVSKÁ
Petr MACHÁČEK
Miloslava KALIBOVÁ

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti -

PODĚKOVÁNÍ  Mnohokrát děkuji Tomášovi Skálovi za milou návštěvu a obecnímu úřadu za dárek
k mým narozeninám.

Drahomíra Humlová

INZERCE
Uvolňující klasické masáže. Nově otevřeno v pečovatelském domě Oáza každé
pondělí od 09-17 hodin po telefonické dohodě.
Vladimír Holík, zdravotní masér, tel. č. 604 851 705
Prodám skříně vyrobené na míru do chodby lidického domu.
Kontakt: Dana Vondrušková, tel.č. 724 857 205
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SLOVO STAROSTKY OBCE
Vážení spoluobčané,
po roce tu máme opět vánoce. Období klidu a
pokoje, období, kdybychom měli zapomenout na
běžné problémy a užívat si plnými doušky
atmosféru adventu. Tajuplná atmosféra, setkávání s
přáteli, ale i voňavý svařák, ba i vánoční pohádky,
to vše k těmto neopakovatelným svátkům patří. V
této době se radujeme z každé maličkosti, snažíme
se být přátelštější a usměvavější a prosím, podržme
si to lidské teplo a soudržnost i do roku 2019.
Všem opět chci poděkovat, jak se v rámci svých
možností staráte o vzhled a chod obce. Velký dík
patří pedagogickým i nepedagogickým
zaměstnancům naší školky za jejich skvělou práci,
kterou odvádí při péči o naše nejmenší, poděkování patří zastupitelům a
zaměstnancům obecního úřadu a obrovské poděkování patří všem členům z různých
spolků a organizací, dobrovolníkům z obecní knihovny a všem ostatním, kteří svůj
volný čas věnují ve prospěch komunitního života v naší obci.
Ráda bych vám, jménem zastupitelů a jménem obecního úřadu popřála krásné prožití
svátků vánočních a hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů v novém roce.
Veronika Kellerová
starostka

ALEJ ROKU: HLASUJTE PRO NAŠI „LIDICKOU LÍPOVKU“
Hlasování o Alej
roku 2018 probíhá
od 4. listopadu
2018 do 4. ledna
2019 na webových
stránkách
www.alejroku.cz
Nezapomeňte i vy
hlasovat!
Vyhlášení soutěže
bude probíhat
během ledna 2019.
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LIDICE PRO 21. STOLETÍ: 14. ROČNÍK
SOUTĚŽE PRO DĚTI A STUDENTY
Text a foto: www.lidice-memorial.cz, Filip Petlička

Víte, co se stalo 10. června 1942 v Lidicích? Co 24. června 1942 v Ležákách? Jak to
vypadalo 8. května 1945 v Praze? Víte, proč sovětské tanky obsadily v roce 1956
Maďarsko a v roce 1968 Československo? Víte, jak v roce 1980 vznikla polská
Solidarita a jak se v roce 1989 bourala Berlínská zeď? Jak se asi cítili vaši rodiče a
prarodiče, když tyto události prožívali?
Každý se občas na chvilku zamýšlí nad
těmito otázkami a každý jim nějak
rozumí. Památník Lidice, Ústav pro
studium totalitních režimů, Filozofická
fakulta Univerzity Karlovy a Slezské
zemské muzeum vám v soutěži Lidice
pro 21. století pomáhají hledat takovéto
otázky k zamyšlení a dává prostor pro
vlastní odpovědi.
Již od roku 2005 Památník Lidice přináší
soutěž s názvem Lidice pro 21. století, jejíž 14. ročník začne v lednu 2019. Tato
soutěž je skutečně moderní cestou, jak se učit dějepis a jak si prohlubovat vlastní
znalosti nedávné historie našich rodičů a prarodičů. Hlavně ale je cestou, jak nad tím
vším přemýšlet. Soutěž je
určena pro všechny žáky a
studenty od 10 do 19 let.
Stačí se jednoduše
zaregistrovat na webu
soutěže www.lidice21.cz a
začít pracovat. Celý
projekt je online, takže
nemusíte nikam chodit,
nikam jezdit a vše
zvládnete od svého
počítače doma, ve škole,
kavárně či knihovně. Aby
vše bylo co nejjednodušší a nejpříjemnější, připravujeme pro 14. ročník zcela nové
moderní a přehledné webové prostředí, ve kterém se na pár kliknutí zvládnete
zaregistrovat, vyplnit test i nahrát svou esej.
Ve dvou kolech vyplníte vědomostní testy, které připravují pedagogové a historici
z Ústavu pro studium totalitních režimů, FF UK a Muzea hlavního města Prahy.
Otázky nejsou jen o zaškrtávání správných letopočtů, ale o práci s dobovými
fotografiemi, literaturou a dalšími materiály. Vše je online, takže není chybou použít
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k hledání odpovědí i internet. Důležité je rozumět tomu, co hledáte.
Soutěž ale není jen o plnění testů. Důležitou součástí je také literární práce. Napsat
krátký text na zadané téma známe ze školy všichni, takže nemůže být problém na pár
řádcích zauvažovat nad tématy, jako je třeba „hodnota lidského života“. Eseje hodnotí
odborná porota, která hodnotí nejen to, jak
originálně autor zpracoval zadané téma, ale také
jak je práce zpracovaná literárně a jazykově.
Tato porota je složena z historiků, literátů, herců
a dalších odborníků z různých významných
institucí. Předsedou této poroty je již několik let
fantastický historik, pedagog a popularizátor
českých dějin Plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík,
Ph. D., MBA.
Start soutěže bude 3. ledna 2019, kdy spustíme
nový soutěžní web www.lidice21.cz, a spolu s tím se budou moci registrovat školy. O
pár dní později, 25. ledna 2019, se budou moci registrovat již jednotliví soutěžící a
zároveň budou moci začít pracovat na zadání prvního kola.
Zaujala vás tato soutěž? Chcete se pochlubit svou literární tvorbou, nebo si jen se
spolužáky chcete udělat výlet 5. června 2019 do Slezského zemského muzea a do
Národního památníku II. světové války v Hrabyni na slavnostní vyhlášení výsledků?
Potom není nic jednoduššího než soutěžit v mezinárodní vědomostní soutěži Lidice
pro 21. století.
Příklad otázky ze 13. ročníku Lidice pro 21. století:
Tato karikatura vyšla v roce 1943 v českém exilovém časopise „Nové Československo”,
který vycházel ve Velké Británii. Jak můžeme tuto karikaturu hodnotit z dnešního pohledu?
Pokud si odpovědí nejste jisti, vyhledejte si informace v literatuře nebo na internetu.
a) Karikatura ilustruje lživost nacistické propagandy.
b) Karikatura odkazuje k zločinné povaze nacistického režimu, který vraždil Poláky.
c) Karikatura ilustruje dobovou nechuť připustit si sovětské válečné zločiny v zájmu
zachování protihitlerovské koalice a dosažení vítězství nad nacismem.
d) Karikatura zachycuje dobové způsoby německé propagandy.
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VÝZNAMNÝ ARCHITEKT V LIDICÍCH
Text: Veronika Kellerová, starostka obce

Vážení občané, v měsíci říjnu naši obec navštívil významný architekt, Adam Gebrian,
nositel titulu „Architekt roku 2015“. Pan Gebrian měl na internetové televizi Stream.cz
svůj pořad Gebrian versus, ve kterém se zabýval hlavně architekturou ve veřejném
prostoru a novými stavbami placenými z veřejných zdrojů.
V novějších dílech pořadu se zabývá také zahraničními stavbami a projekty. Od léta
2018 spolupracuje s novou internetovou televizí Mall.tv, na které uvádí dva pořady o
architektuře. Překvapivé stavby je pořad, který koncepčně volně navazuje na původní
Gebrian versus. Pan Gebrian společně s režisérem a kameramanem strávil v naší obci
celý den a výsledek jeho práce si můžete prohlédnout na
https://www.mall.tv/novy-zivot-obce-jejiz-jmeno-zna-kazdy
https://www.mall.tv/novy-zivot-lidice-dalsi-postrehy
Snad každého z vás potěší, jak hezky se pan architekt vyjadřuje o naší obci a v jaké
významné obci žijeme.

Text: Irena Přibylová, 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 – Výrobu adventních věnců a
dekorací a Mikulášskou besídku.
Pravidelný program v MC Lidičky bude probíhat dle rozvrhu až do 21. prosince 2018.
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 2019 plný zdraví, radosti a pohody v kruhu blízkých!

Program MC Lidičky na PROSINEC 2018
1. 12. 2018

od 14:00 hod. – Výtvarná dílna pro děti i dospělé – výroba adventních věnců a
dekorací. Zveme všechny tvořivé děti i dospělé na vánoční tvoření pod vedením
profesionální aranžérky Hanky. Přijďte si vlastnoručně vyrobit adventní věnec, věnec
na dveře, svícínek nebo jinou vánoční dekoraci. Veškerý materiál pro výrobu a
zdobení bude k dispozici na místě nebo můžete využít i své vlastní ozdoby. Cena
Vašeho výrobku bude stanovena dle použitého materiálu a ozdob přímo na místě.
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7. 12. 2018

od 17:00 hod. - Mikulášská besídka pod širým nebem
Přijďte se svěřit čertům, Mikulášovi a andílkovi se svými hříšky či dobrými skutky.
Každý bude po zásluze odměněn -.
Všechny potřebné informace včetně přihlašovacího formuláře najdete na
www.mclidicky.cz, přihlášky přijímáme do 3. 12. 2018.
Vstupné je 90 Kč (přibližně v této hodnotě obdrží každé předem přihlášené dítě
mikulášský balíček). Pro dospělé budeme pro zahřátí podávat svařák, pro děti čaj.

22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 Vánoční prázdniny

ZÁPIS Č.1/2018 z veřejného ustavujícího zasedání OZ Lidice
konaného dne 31. 10. 2018 v 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ
Lidice
Přítomni: V. Kellerová, T. Skála, Ing. M. Vaňhová MBA, M. Ramba, M. Klapalová, H.
Kohoutová, B. Kučera
Ověřovatelé: Ing. M. Vaňhová MBA, H. Kohoutová
Zapsala: Martina Toulcová
Ustavující zasedání zahájila starostka obce paní Veronika Kellerová v 17.oo hod.
Návrh programu ustavujícího zasedání:
1. Ověření platnosti voleb
2. Slib nových zastupitelů
3. Volba starosty
4. Volba místostarosty
5. Volba předsedů finančního a kontrolního výboru
6. Jmenování inventurní a likvidační komise
7. Jmenování kulturní a sociální komise a komise pro životní prostředí
8. Jmenování zástupce obce do VH Mikroregionu Lidického potoka
9. Projednání a schválení návrhu odměn zastupitelů
10.Projednání a schválení Jednacího řádu OZ Lidice
11. Jmenování členů zastupitelstva s právem nosit znak státní moci
12. Schválení rozpočtového opatření
13. Různé - a) projednání nominace za člena hodnotící komise ve
společnosti Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
b) projednání žádosti o prodej parcely číslo 878
c) projednání nabídky Památníku Lidice na účast na semináři
k problematice tzv. ochrany měkkých cílů
d) žádost MŠ Lidice o projednání přijetí finančního daru
OZ schválilo program veřejného zasedání.
AD1) Paní Martina Toulcová seznámila přítomné s výsledky voleb do obecního
zastupitelstva. Celkový počet voličů byl 433, voleb se zúčastnilo celkem 258
voličů, počet odevzdaných obálek 258.
vzato na vědomí
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Paní starostka shrnula uplynulé volební období, poděkovala zastupitelům za
vykonanou práci v minulém období a konstatovala, že ustavující zasedání bylo
svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na
neplatnost voleb nebo hlasování. U nás nic podáno nebylo Informace
o ustavujícím zasedání byla zveřejněna v souladu se zákonem 7 dní od
23.10.2018 do 31.10.2018 a zároveň byla pozvánka zveřejněna
na „elektronické úřední desce.“
AD2) Starostka obce v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu upozornila, že odmítnutí
složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu dle
§ 55 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstva obcí o změně
některých zákonů v platném znění.
Nově zvolení členové OZ složili Slib člena obecního zastupitelstva do rukou paní
starostky. Slib byl stvrzen podpisy nově zvolených zastupitelů.
vzato na vědomí
AD3) Starostka obce zahájila volbu starosty obce. Volba proběhla veřejně.
Pan Tomáš Skála navrhuje do funkce starosty obce paní Veroniku Kellerovou.
Jiný návrh nebyl předložen.
Zastupitelé o návrhu hlasují.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 1 (pí Kellerová)
Starostkou obce Lidice je zvolena paní Veronika Kellerová.
AD4) Dále zasedání řídila starostka obce pí. Veronika Kellerová, která přistoupila
k volbě místostarosty a navrhuje do této funkce pana Tomáše Skálu.
Jiný návrh nebyl předložen.
Zastupitelé o návrhu hlasují.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 1 (p. Skála)
Místostarosta obce Lidice je zvolen pan Tomáš Skála.
AD5) Volba předsedů finančního a kontrolního výboru:
Paní starostka navrhuje do funkce předsedy finančního výboru paní Ing.
Moniku Vaňhovou MBA.
Jiný návrh nebyl předložen.
Zastupitelé o návrhu hlasují.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 1 (pí Vaňhová)
Předsedkyní finančního výboru je zvolena paní Ing. Monika Vańhová MBA.
Volba předsedy kontrolního výboru:
Paní starostka navrhuje do funkce předsedy kontrolního výboru pana
Miroslava Rambu.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 1 (p. Ramba)
Předsedou kontrolního výboru je zvolen pan Miroslav Ramba.
AD6) Z následující diskuze vzešel návrh návrh nadále spojit funkci předsedy
kontrolního výboru s funkcí předsedy inventurní a likvidační komise.
Jiný návrh nebyl předložen.
Zastupitelé o návrhu hlasují.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 1 (p. Ramba)
Předsedou inventurní a likvidační komise je zvolen pan Miroslav Ramba.
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AD7) Zastupitelstvo obce navrhuje na funkci předsedy kulturní komise paní
Michaelu Klapalovou.
Jiný návrh nebyl předložen.
Zastupitelé o návrhu hlasují.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 1 (pí Klapalová)
Předsedou kulturní komise je zvolena paní Michaela Klapalová.
Zastupitelstvo obce navrhuje na funkci předsedy sociální komise paní
Hanu Kohoutovou.
Jiný návrh nebyl předložen.
Zastupitelé o návrhu hlasují.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 1 (pí Kohoutová)
Předsedou sociální komise je zvolena paní Hana Kohoutová.
Zastupitelstvo obce navrhuje na funkci předsedy komise životního prostředí
pana Bohumila Kučeru.
Jiný návrh nebyl předložen.
Zastupitelé o návrhu hlasují.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 1 (p. Kučera)
Předsedou komise životního prostředí byl zvolen pan Bohumil Kučera.
AD8) Zastupitelstvo obce jmenuje pana Miroslava Rambu zástupcem obce Lidice do
VH Mikroregionu Lidického potoka.
Jiný návrh nebyl předložen.
Zastupitelé o návrhu hlasují.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 1 (p. Ramba)
Zástupcem obce Lidice do VH Mikroregionu Lidického potoka byl zvolen pan
Miroslav Ramba.
AD9) Zastupitelé byli seznámeni s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.
Starostka obce navrhuje, aby členové zastupitelstva byli neuvolněni.
Zastupitelé s návrhem souhlasí.
Hlasování: Pro:7 Proti:0 Zdržel: 0
- Neuvolněný starosta obce, odměna ve výši 24 593,- Kč/hrubého
Hlasování: Pro:7 Proti:0 Zdržel: 0
- Neuvolněný místostarosta obce, odměna ve výši 22 134,-Kč/hrubého
Hlasování: Pro:7 Proti:0 Zdržel: 0
- Předseda výboru/komise, odměna ve výši 2 459,- Kč/ hrubého
Hlasování: Pro:7 Proti:0 Zdržel: 0
- Člen zastupitelstva, odměna ve výši 1 230,-Kč/hrubého
Hlasování: Pro:7 Proti:0 Zdržel: 0
AD10) Zastupitelé projednali a schválili Jednací řád OZ Lidice, který zůstává ve
stávající podobě.
Hlasování: Pro:7 Proti:0 Zdržel: 0
AD11) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo, že právo nosit znak státní moci
při významných příležitostech a občanských obřadech mají všichni
zastupitelé.
Hlasování: Pro:7 Proti:0 Zdržel: 0
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AD12) Schválení rozpočtového opatření
OZ bylo seznámeno s úpravou rozpočtu ( rozpočtového opatření) a schválilo
navrhovanou úpravu rozpočtu.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
AD13) -a) Projednání nominace za člena hodnotící komise ve společnosti
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Starostka obce předložila OZ žádost Přemyslovské střední Čechy
o.p.s. o nominaci starostky obce za člena hodnotící komise ve
společnosti Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Zastupitelstvo obce schválilo tuto nominaci.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
b) Projednání žádosti pana Ing. Michala Hoška o prodej parcely číslo 878
Obecní zastupitelstvo tuto žádost projednalo a zamítlo .
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
c) Projednání nabídky Památníku Lidice na účast na semináři
k problematice tzv. ochrany měkkých cílů.
Starostka obce předložila zastupitelům nabídku Památníku Lidice na
účast na semináři k problematice tzv. ochrany měkkých cílů.
Obecní zastupitelstvo projednalo tuto nabídku, schválilo a pověřilo
tímto starostku obce.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
d) Žádost MŠ Lidice o projednání přijetí finančního daru
Starostka obce předložila OZ žádost o schválení poskytnutí daru ve
formě finančního obnosu a to 5.000,- Kč, který MŠ Lidice poskytl dárce
pan a paní Řádkovi.
Obecní zastupitelstvo schválilo přijetí finančního daru ve výši 5.000,Kč pro MŠ Lidice.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
zasedání ukončeno v 18.02

hod.

ZÁPIS Č.2/2018 z veřejného zasedání OZ Lidice konaného dne
15. 11. 2018 v 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lidice
Přítomni: T. Skála, B. Kučera, M. Klapalová, M. Ramba, Ing. M. Vaňhová MBA, H.
Kohoutová
Ověřovatelé: M. Klapalová, M. Ramba
Omluveni: Veronika Kellerová
Zapsala: Martina Toulcová
Zasedání zahájil místostarosta obce v 17:00 hodin a přečetl program. OZ program schválilo.
Program:
1) Projednání návrhu rozpočtu na rok 2019
2) Projednání schválení Smlouvy o obstarání věci – psí útulek Bouchalka
3) Různé a) projednání žádosti Českého rybářského svazu, z.s. o finanční podporu pro
rok 2019 na opravu a údržbu pronajatých nemovitostí a na pořádání rybářských
závodů
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b) projednání přijetí dotace ze Středočeského Fondu hejtmana na projekt Mezinárodní koncert
věnovaný památce Lidic a Ležáků
AD1) Paní účetní M. Holubová seznámila OZ s návrhem rozpočtu pro rok 2019. OZ
projednalo a schválilo návrh rozpočtu pro rok 2019. Při projednávání rozpočtu bylo doplněno
do rozpočtu následující:
- Projekt Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci
- Rekonstrukce hřbitova
- Rekonstrukce rozvodu elektřiny v obchodním centru
Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel: 0
AD2) Místostarosta obce předložil 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: 6 Proti:0 Zdržel: 0
AD3) Různé:
a) Místostarosta obce předložil OZ žádost Českého rybářského svazu, z.s. o finanční
podporu na rok 2019 ve výši 15.000 Kč.
OZ tuto žádost projednalo a schválilo finanční příspěvek ve výši 15.000 Kč.
Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel: 0
b) Místostarosta obce informoval OZ o nutnosti schválení přijetí dotace ze Středočeského
Fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof na projekt Mezinárodní
koncert věnovaný památce Lidic a Ležáků ve výši 10.000 Kč. Oz schválilo přijetí
dotace ve výši 10.000 Kč ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků
živelných katastrof na projekt Mezinárodní koncert věnovaný památce Lidic a Ležáků
a pověřilo starostku obce podpisem smlouvy na přijetí této dotace.
Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel: 0
Zasedání ukončeno v 17:32 hodin.

GENERÁL GASTRO: VEPŘOVÁ PLEC NA SMETANĚ
S KARLOVARSKÝM KNEDLÍKEM S JÁHLY
Text: Michaela Klapalová

V minulém čísle jsem vám slibovala můj recept na svíčkovou. Tak tady ho máte Věřím, že vám bude chutnat i s touto netradiční přílohou, kterou jsem si osobně hned
zamilovala!
Suroviny:
800 g vepřové plece bez kosti v celku (nebo hovězí, popřípadě klidně i kuře nebo
králík, prostě kdo má co rád, já to také střídám -)
Sůl, pepř, sádlo
50g anglické slaniny v celku
400g kořenové zeleniny (mrkev, celer, petržel)
100 g cibule
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1 jablko
1 biocitron
1 lžíce plnotučné hořčice
1 lžíce hnědého třtinového cukru
500 ml masového vývaru
10 kuliček černého pepře a 10 kuliček nového koření, 3 bobkové listy
250 ml smetany ke šlehání (31-33% tuku)
Nakládané brusinky
Máslo
Na Karlovarský knedlík:
400g staršího celozrnného pečiva
150g másla
250 ml mléka
Čerstvá listová petržel
50g jáhel
4 vejce
Vepřovou plec svážeme provázkem, osolíme, opepříme a opečeme v pekáči (nejlépe
v tom, který jde použít i v troubě) s rozehřátým sádlem ze všech stran.
Maso vyjmeme a na výpeku orestujeme nejprve slaninu nakrájenou na kostičky,
přidáme kořenovou zeleninu na kostičky, následně cibuli nahrubo, oloupané a na
kostky nakrájené jablko, oloupaný citron zbavený i hořké bílé dužiny, hořčici a cukr a
necháme zkaramelizovat. Podlijeme vývarem, do pekáče vrátíme maso a přidáme
divoké koření (nejlépe zabalené do plátýnka). Dusíme pod pokličkou v troubě na 160170 stupňů doměkka (čas se odvíjí podle toho, zda tam máme králíka nebo hovězí -).
Poté maso vyndáme, přilijeme smetanu, nastrouhanou citronovou kůru, omáčku krátce
povaříme, přidáme 1-2 lžíce brusinek a rozmixujeme.
Je-li omáčka příliš hustá, můžeme přilít trošku vývaru, vody nebo smetany.
Z upečeného masa sundáme provázek Pak si uděláme knedlík. Pečivo nakrájené na kostičky smícháme s rozpuštěným
máslem a mlékem a necháme trochu namočit. Osolíme, přidáme nasekanou petrželku,
vařené jáhly, promícháme, vmícháme žloutky a na konec sníh z bílků.
Těsto naneseme na potravinovou folii, zabalíme, po stranách utáhneme. Vložíme do
vroucí vody a vaříme podle velikosti zhruba 20 minut, v polovině vaření knedlíky
otáčím, aby byly provařené.
Pak už jen nakrájíme maso na plátky, podáváme s karlovarským knedlíčkem s jáhly,
který samozřejmě také nakrájíme na plátky, přelijeme omáčkou, ozdobíme snítkou
petrželky, citronem, brusinkami a šlehačkou.
Dobrou chuť -
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ZPRÁVY Z MEMENTA LIDICE – OÁZY
Text a foto: Michaela Indráková

Vážení a drazí spoluobčané, je mi potěšením napsat Vám pár slov o semináři, který se
u nás v Oáze uskutečnil v sobotu 24. 11. při příležitosti výročí dvaceti let od otevření
ekumenického střediska sociálních, kulturních a duchovních služeb – domu Oáza.
A právě historii Oázy a vzpomínkám na to, jak vůbec myšlenka zřízení Oázy vznikla a
jaká cesta vedla k její realizaci, byl tento seminář věnován. Posluchači se tak měli
možnost seznámit jak s tím, co samotné výstavbě Oázy předcházelo, tak s děním
v Oáze za oněch uplynulých 20 let provozu. Je nám ctí, že pozvání na seminář přijala i
celá řada vzácných hostů, kteří u zrodu Oázy stáli nebo se na činnosti Oázy v průběhu
dvou desetiletí podíleli a podílí – svou účastí nejen že vtiskli odpoledni opravdu
slavnostní ráz, ale zejména podpořili kvalifikovanou diskusi plnou zajímavých
informací a autentických vzpomínek. Právě v tom, jak seminář posloužil jako využitá
příležitost pro setkání zástupců zakladatelských organizací, minulých i současných
členů představitelů obce Lidice,
stávajících obyvatel domu Oáza i
občanů Lidic, jej považuji za
mimořádný a velmi přínosný.
V rámci semináře přednesl první
příspěvek s názvem „Dvacet let
činnosti lidické Oázy“ Ing. Smrčina.
Druhý příspěvek připravený
doktorem Uhlem a nazvaný „Cesty
mezi Lidicemi a Brémami“ přednesla
paní Ing. Pokorná. Bohužel se pan
doktor Uhl nemohl z rodinných důvodů semináře zúčastnit osobně, ale jeho přítomnost
byla cítit ze všech koutů domu Oáza i ze všech přednesených příspěvků…
Oba dva uvedené příspěvky byly velice osobní – byly zaměřeny jak na myšlenku
vzniku domu, tak na dvacetiletou činnost. Staly se výborným základem pro navazující
plodnou diskusi, kdy řada hostů spontánně
využila příležitost podělit se s ostatními o
své vzpomínky nebo se vyjádřit i
k současnému dění. Mezi posluchači
kolovala během přednášek řada dobových
materiálů donesených panem Smrčinou a
další byly vystaveny v sále. Stejně tak bylo
možné si prohlédnout fotografie z akcí
pořádaných v letech minulých – ty přinesla
paní Pokorná a nádherně zpracovaná alba
vystavila paní Doušová. Fotografie z návštěvy lidických občanů v Brémách zapůjčil
Marek Veselý. Všechny tyto materiály se těšily upřímnému zájmu publika – pamětníci
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nad nimi s chutí zavzpomínali a ostatním pomohly dokreslit informace získané během
semináře i diskuse.
K semináři také
vznikl za podpory
Concordia Pax a
Mikroregionu
Lidického potoka
malý sborník
s názvem „20.
výročí otevření
ekumenického
střediska sociálních,
kulturních a
duchovních služeb
Oáza“.
Pevně věřím, že si
všichni zúčastnění sobotní odpoledne užili, něco nového se dozvěděli a že někdy
v budoucnu se v dalších navazujících seminářích nejen s nimi, ale i s Vámi setkám.
Děkuji všem! Všem, co přednesli příspěvky, všem, co připravovali výborné
občerstvení i všem, kteří se zapojili do diskuse. Všem, kteří se semináře zúčastnili a
podíleli se tak na příjemné a důstojné atmosféře „narozeninové oslavy“. Ale především
všem, co se zasloužili o myšlenku, realizaci, výstavbu a co se nezištně podílejí na
chodu Oázy. Oáze nelze než popřát vše nejlepší do dalších desetiletí. Právě tento
seminář připomněl, že se jedná o unikátní projekt, který si zaslouží naši péči. Narodil
se před 20 lety jako dítě solidarity, porozumění, spolupráce, tolerance, dobré vůle a
přátelství. Přála bych si, abychom ani v jeho dospělosti na tyto základní stavební
kameny nezapomínali a nadále je rozvíjeli.
Co dále napsat do prosincového zpravodaje? Snad jen, že Adventem začíná církevní
rok. Tak začněme už třeba teď (a ne až v novém roce) myslet na sebe, na své blízké, na
poslání Vánoc.
Za všechny členy správní a dozorčí rady, za zaměstnance Mementa Lidice i za
obyvatele Oázy Vám srdečně přeji přenádherný čas adventní a pokojné vánoční
svátky.
Za sebe přidávám ještě přání hodně Božího požehnání, klidu a míru v srdci a duši.
Program na prosinec 2018:
Každé pondělí (3.12., 10.12., 17.12.) od 19:00 do 20:00 Jóga pro dospělé.
Vstup 70 Kč/hod, nebo 600 Kč/10 lekcí
V úterý 4.12. a 11.12. od 13:00 do 15:00 hodin - Klub Oáza. Kde to bude vonět. Bude se péct a zdobit
cukroví na naši Oázovskou vánoční besídku, kterou letošní rok zakončíme.
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LIDICKÉ ZIMNÍ VEČERY 2018-2019
2. prosince 2018 od 16 hodin, Lidická galerie
Vánoční koncert „Martin Babjak a jeho hosté“ „My žijeme, my nezapomínáme“
Koncertem provází Marek Veselý.
12. prosince 2018 od 18 hodin, Lidická galerie
Křeslo pro Plk. Gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka Ph. D., MBA
Český historik a spisovatel. Zaměřuje se na novodobé československé vojenské dějiny,
zejména období 1914-1956. Je ředitelem odboru pro válečné veterány ministerstva
obrany. Večerem provází Robert Tamchyna.
7. ledna 2019 od 18 hodin, Lidická galerie
Křeslo pro Jaromíra Hanzlíka
Český herec, hudební manažer a fotograf. Večerem provází PhDr. Jiří Vaníček.
14. ledna 2019 od 18 hodin, Lidická galerie
Křeslo pro Davida Prachaře
Český herec a dabér. Večerem provází PhDr. Jiří Vaníček.
12. února 2019 od 18 hodin, Lidická galerie
Křeslo pro Václava Koptu
Český herec a muzikant. Večerem provází PhDr. Jiří Vaníček.
26. února 2019 od 18 hodin, Lidická galerie
Křeslo pro Pavla Nového
Český herec. Večerem provází PhDr. Jiří Vaníček.
14. března 2019 od 18 hodin, Lidická galerie
Křeslo pro prof. MUDr. Tomáše zimu DrSc.
Český lékař a biochemik, od roku 2014 rektor Univerzity Karlovy a v letech 20052012 děkanem 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Večerem provází
PhDr. Jiří Vaníček.

TÝDEN PŘED POSVÍCENÍM
Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

Týden před Martinským posvícením byl pro členy OSL a sympatizanty nanejvýš
hektický. Hned jak dorazila zásilka roubovanců Památné Lidické hrušně, rozeběhly se
přípravné práce k letošním podzimním výsadbám dceřiných hrušní.
V předstihu máme předjednány návštěvy zasvěcené projektu „Posel naděje“, při nichž
se setkáváme jen s lidmi, kteří projevili zájem o mladé hrušně pocházející z Lidic.
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Letos jsme začali na jaře v Chomutově, dále ve Vyskeři a nyní jsme navštívili Radotín,
jako další z obcí ležících na březích Berounky. Ono se to nezdá, ale kolem řeky jsou
vysazeny hrušně už i v Dobřichovicích a Berouně.
Ve Vyskeři, v malebné obci Českého ráje, jsme
vysadili již šestou hrušeň na severu Čech. Letošní
výsadbu zakončíme v závěru listopadu ve
Valašském Meziříčí, a tak vzroste počet „Poslů
naděje“ na Moravě na 5.
V pondělí 5. 11. jsme odvezli a nainstalovali
exponáty hrušňové sbírky v Místní knihovně
v Radotíně. Je to sice práce zdlouhavá, nicméně
příjemná, neboť si při ní připomeneme žijící dárce
uměleckých děl, ale i ty, kteří už nežijí.
Po instalaci v podvečer domů a v úterý opět do
Radotína, avšak do školy na Loučanské ulici, kde
jsme dopoledne uspořádali dvě paralelní besedy pro
mladší a starší žáky.
O hodinu později se na školní
zahradě shromáždilo několik tříd
s pedagogickým sborem, vedeným
panem ředitelem Mgr. Zdeňkem
Střihavkou.
K výsadbě zavítali i zastupitelé
Radotína v čele s panem starostou
Městské části
Praha 16 Mgr. Karlem Hanzlíkem.
Všichni přítomní, společně s žáky
školy, přiložili ruku k dílu a mladý
štěp zasadili. K tomu všemu zazpíval
školní pěvecký sbor několik národních písní.
Po obědě jsme otevřeli výstavu v knihovně. Až na několik exponátů se všechny vešly
do míst mezi regály s knihami
v přízemí budovy, ostatní se najdou
v patře velmi zajímavého interiéru.
Od teď už si mohou Radotínští
výstavu prohlédnout. Knihovna má
otevřeno pro veřejnost pondělí,
středa, čtvrtek 9-12 a 13-18, přičemž
denní návštěvnost knihovny činí
přibližně 180 lidí.
Derniéra je naplánována na dobu
těsně před vánocemi.
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Ještě dovětek o hrdosti.
Po skončení besedy s mladšími žáky mi přineslo drobné děvčátko fotokopii dekretu
jejího prapradědečka, který podle jejích slov:
„Zabraňoval obsazení republiky nacisty a při tom zahynul.“
Chtěla, abych si ten dokument ponechal.
A tak mi dovolte, abych obsah fotodokumentu zveřejnil a připojil se tím k uctění
památky obránce Československé republiky pana Václava Krátkého, jehož pravnučka
mi poskytla bezprostřední důkaz, že je hrdá na svého příbuzného.

PRESIDENT
REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
UDĚLIL
V UZNÁNÍ BOJOVÝCH ZÁSLUH, KTERÉ ZÍSKAL V BOJI
ZA OSVOBOZENÍ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
Z NEPŘÁTELSKÉHO OBSAZENÍ

KRÁTKÝ VÁCLAV

HORNÍ POČERNICE II. HEYDUKOVA 473.
ČESKOSLOVENSKÝ VÁLEČNÝ KŘÍŽ 1939
* IN MEMORIAM *
V Praze dne 17. listopadu 1946
generál Ludvík Svoboda
Číslo matriky 12.502

Vím, co takové dekrety udělené in memoriam pro pozůstalé rodinné příslušníky
znamenají. Téměř v každém domě v Lidicích se takový válečný kříž s poválečným
dekretem jistě najde. Den co den válečné kříže vídám ve skleníku mé knihovny a tak
mám stále před očima babičku i dědečka a Vendu Kohlíčka, které Němci zastřelili
16. června v Praze na Kobyliské střelnici.
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116. RŮŽE V ZÁHONU REPUBLIKY
Text: Kateřina Hládková

Foto: Filip Petlička

V tomto jubilejním roce, kdy si připomínáme 100. výročí založení naší republiky, byla
dobrá příležitost svolat členy třetí generace lidických. Oslovila jsem paní ředitelku
Památníku Lidice, paní Mgr. M. Lehmanovou, zda by bylo možné zasadit za 3G jednu
růži do nově založeného Záhonu republiky v Růžovém sadu, jako vzpomínku na
zastřelené lidické muže. Paní ředitelka souhlasila a tímto jí ještě jednou děkuji. Dne
12. listopadu 2018 v podvečer jsme se sešli a za asistence dvou pracovníků z PL jsme
se vydali do Růžového sadu v Lidicích. Naše růže byla v pořadí 116. a zasadili jí naše
děti – tedy již čtvrtá generace lidických. Moc děkuji všem, kteří mohli přijít a
Památníku Lidice za zprostředkování.

OSLAVY 100 LET VZNIKU REPUBLIKY
Text: Bohumil Kučera

Foto: Jiří Hýbl

I naše obec se připojila k oslavám 100 let vzniku republiky. V pozdním odpoledni
25. října jsme se ve velkém počtu občanů sešli v parku před obecním úřadem, kde
jsme odhalili mozaiku, kterou nám k tomuto významnému jubileu věnovali občané
britského města Stoke on Trent.
V tomto městě vzniklo v roce 1942
díky siru Barnettu Strossovi hnutí
Lidice Shall Live a také finanční
sbírka na obnovu obce Lidice.
Mozaika představuje zmar a
zničení obce Lidice nacisty a
následně obnovení a život v nových
Lidicích. Odhalení mozaiky se ujali
britský velvyslanec Nick Archer a
manželé Cheryl a Alan Gerrard.
Program zahájil ženský pěvecký sbor Smetana zpěvem české hymny a samozřejmě
nemohli chybět ani naše děti z mateřské školky, které svým pěveckým výkonem opět
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potvrdily, jak jsou neuvěřitelně šikovné. Také jsme se připojili k sázení Stromu
republiky a v parku jsme
vysadili lípu, český
národní strom.
A velký úspěch měl i Dort
republiky, který
v národních barvách
upekla paní Radka
Novotná. Všem moc
chutnal! Po krájení dortu a
posilněni skvělým
občerstvením od paní
kuchařky ze školky jsme
se vydali položit kytici
k Pomníku padlých v
I. světové válce. A na bezpečnou cestu nám svítily děti se svými lampiony. Velký dík
za pomoc při organizaci patří Lubě Hédlové, Renatě Hanzlíkové, zaměstnancům MŠ
Lidice, buštěhradským Junákům z oddílu Stráž Lidic a také kolegům a kolegyním
z Obecního úřadu.
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MANUÁL TŘÍDENÍ ODPADU – PAPÍR
Text: Michaela Klapalová, www.trideniodpadu.cz

Třídění odpadu. Pro každého by to měla být samozřejmost. A přece není. A pokud už
recyklujeme a třídíme, i to je přeci úplně jednoduché, papír do papíru, plast do plastu.
Ale takhle jednoduché to také není. Po několikrát se mi stalo, že jsem nalezla
v popelnici na papír věci, nad kterými zůstává rozum stát, a tak jsem se rozhodla
napsat sérii článků ohledně zacházení s odpadem v naší obci. Abychom prostě všichni
věděli, co a kam patří a co nikoliv. Aby se z nás, ze všech, stali uvědomělí občané, kteří
si své obce a planety váží a správný odpad směřuje na správná místa. Papír. Naprostá samozřejmost každého dne. Píšeme na něj, čteme z něj, balíme do něj
různé věci, dárky,…Dnes si svůj život bez papíru nedokážeme představit. Papír je
jedním z velmi mála médií, které zatím stále odolává tzv. digitalizaci. Otázkou je, za
jakou cenu. Spotřeba papíru stále roste. Na jednoho obyvatele ČR připadá ročně
statisticky spotřeba cca 130-150kg papíru. Náš trh s papírem pro recyklaci je
přebytkový a silně závislý na exportu. V ČR se ročně sebere kolem 900 tisíc tun
papíru. Z toho něco kolem 200 tisíc tun se zpracuje v tuzemských papírnách, zbytek se
vyváží.
Jak třídit?
Věřím, že papír každý z nás pozná, a to většinou i na první pohled - Není třeba odstraňovat kovové spony – odstraňují se pomocí magnetů během
zpracování.
- Z obálek netřeba vydolovávat plastová okénka.
- Krabice rozložte nebo sešlápněte, aby v kontejneru zabíraly co nejméně místa.
Pokud z nich odstraníte izolepy, nic tím nezkazíte.
- POZOR! Dokumenty jako bankovní výpisy či jiné, které obsahují vaše osobní
data vždy roztrhejte, aby nemohlo dojít k jejich zneužití!
Tak jako tak, k recyklaci se v konečné fázi dostane jen papír zpracovatelný. Zbytek je
energeticky využit (pálen) nebo skládkován. To jednoduše proto, že ne vše, co se do
modrých kontejnerů vyhodí, lze recyklovat.
Nepalte papír zbytečně v kamnech, máte-li možnost ho vytřídit do modrých
kontejnerů. Například pálením barevných magazínů, letáků a obalů uvolníte pálením
do ovzduší nebezpečné, někdy i karcinogenní chemikálie z barev a chemických přísad
používaných při výrobě tohoto druhu papíru, které následným vdechováním dostanete
do svého těla.
Papírové vlákno je možné recyklovat 6-7x, celulózová vlákna se postupem zkracují a
tak se jednoho krásného dne výrobky z takového papíru ocitnou na pomyslném konci
recyklačního řetězce. Tedy v situaci, kdy je další recyklace nemožná. Výrobky
z takového bezprizorního papíru jsou například plata od vajec, navíjející ruličky
toaletního papíru nebo kuchyňských utěrek. Ty do modrých kontejnerů ani snad
neházejte.
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Třídím papír – šetřím lesy?
Ne tak docela. Tohle archaické heslo skutečnost tak trochu zjednodušuje. Ano. Pravda
je, že k výrobě papíru se dřevo používá. Ovšem to neznamená, že se vykácí kdejaký
starý les, aby bylo na co tisknout noviny a slevové letáky. Pro účely papírenského
průmyslu se pěstují tzv. účelové (monokulturní) lesy. Výsledkem recyklace papíru je
spíše omezení nutnosti výsadby lesních monokultur, a tím pádem i zásadní narušování
přírodních biotopů. Takové účelově pěstované lesní monokultury nejsou zdravé lesy.
Nejsou odolné napadení kůrovcem, nepomáhají tvorbě půdního podloží…jsou to
prostě pole stromů.
Papírny jsou ve své podstatě energeticky velmi náročné chemické továrny. Výroba
papíru je totiž náročná na energii a na vodu. Z toho si můžeme vyvodit to, že elektřina
se musí někde vyrobit a voda se musí někde načerpat a po použití vyčistit. Vznikají
nám tedy emise ze spalování a vodní kaly vzniklé při čištění vody. Dále pak je třeba
brát v potaz, že velká část produkce papíren obsahuje chemicky ošetřený papír (bělí se
například chlorem), při jehož výrobě vznikají další, tentokráte chemické odpady.
Odpady ze dřeva se v podstatě kompletně využijí, ať už jako palivo v samotné papírně,
nebo je popřípadě možné ho ve formě briket prodávat dále jako biomasu určenou
k topení. Stejně tak recyklace papíru je energeticky náročná. To protože v principu má
stejné nároky, jako má výroba papíru. Takže ano, papír je recyklovatelný. Ale za cenu
vzniku dalších odpadů z výroby energie, dopravy a vody.
Enormní množství papíru je použito v obalovém průmyslu. Stále bohužel platí, že obal
prodává, a tak se tuny papíru stávají součástí křiklavých obalů, které se ihned po
rozbalení vyhodí či v lepším případě vytřídí, pokud to jde. Konkurence je tvrdá, a tak
obal hraje stále větší roli. Navíc se mnoho výrobců uchyluje k technologiím, které
recyklaci papírových obalů znemožňují (potahováním papíru foliemi, chemickými
úpravami,…). Totéž platí i o vydavatelích luxusních časopisů, knih a kdovíčeho ještě.
Lze odhadovat, že nadspotřeba papíru ještě několik let poroste.
Mrhání papírem je člověku vlastní jako mrhání čímkoli jiným, co kdy vymyslel,
vytěžil, vypěstoval nebo nějakým jiným způsobem ukořistil.
Nicméně třiďte papír! Odhadem lze říci, že obsah každého jednoho kontejneru
na papír se zrecykluje ze 70%, a to není málo.
Navíc naše obec má za třídění, tedy recyklaci odpadu peníze, které pak využije tak, že
je opět investuje do obce, abychom se tady měli dobře.
Takže určitě všichni třiďte a zbytečně nemrhejte papírem Co třídit?
- Noviny, časopisy, přečtené i nepřečtené
- Veškeré krabice, kartony, lepenky, papírové části obalů
- Sešity, bloky, diáře, deníčky, památníčky, žákovské knížky, indexy
- Reklamní letáky a další zběsilé reklamní tiskoviny
- Knihy (bez tvrdých obalů), paperbacky, brožury
- Různé katalogy, telefonní seznamy
- Kancelářský papír, a to i ten ze skartovaček
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Prezentační booklety bez jejich plastových částí
Dopisní obálky, dopisy, pozvánky, vizitky, jízdenky
Papírové výplně
Papírové etikety, booklety z CD a DVD
Obaly od potravin (mouka, cukr, obaly od čajových sáčků)
Vnější papírové krabičky od zubních past, apod…

Co netřídit?
- Kopíráky: obsahují karbonový prach
- Pauzovací papír, spodní strany samolepek
- Papír s povrchovou úpravou
- Křídový papír
- Povoskovaný balicí papír
- Silně znečištěný papír (od barev, lepidel, mastnoty, krve,…)
- Zalaminovaný papír
- Toaletní papír, papírové kapesníčky, plenky
- Ruličky od toaletního papíru, kuchyňských utěrek,…
- Použité mokré nebo vlhké papírové utěrky
- Hygienické vložky
- Plata od vajec
- Použité bankovky. Ty se drtí a vyrábí se z nich například izolační panely.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vítáme naše nové lidické občánky: Miu Pospíšilovou rodičů Lenky Mrhálkové a Petra
Pospíšila,
Valerii
Bubeníkovou
rodičů Petry a
Lukáše
Bubeníkových
a Josefa Kazdu
rodičů Zuzany
a Davida
Kazdových.
Přejeme
rodičům
hodně lásky,
smíchu a
něhy, ať vám
vaše děti
každý den
prozáří svým úsměvem -
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