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Jako vždy: směr Makotřasy!
Stejně tak jako se pochod do Makotřas stal tradicí, tradičním se stalo i
nevlídné počasí. Ačkoliv jsme akci o 14 dní posunuli vpřed, opět
hrozilo, že nevyrazíme. Předpověď hlásala celodenní déšť, zimu a vítr.
Někoho to odradilo, ale ti nejlepší a nejodvážnější stanuli na startu
pochodu a byli rozhodnuti vyrazit. Letos měli děti za úkol pochytat
všechny Mimoně a přelstít Padouchy!
Za odměnu nás opět čekalo teplo již připraveného ohníčku a vůně
buřtů, za což vděčíme sdružení Mako a především panu Kozubkovi!
Třikrát sláva! 

Milí a milé,
pomalu rozhýbávám své koleno, vše se hojí, jak má, tak mám radost. Těším se, až
odhodím berle a budu moci běhat po svých  Zatím si říkám, že není vůbec na škodu
začít jíst pěkně zdravě a chutně, proto vám dnes představím můj snídaňový nákyp,
který mám moc ráda  Věřím, že si takovouhle dobrou snídani zamilujete také. Příště
se s vařením totiž trošku více rozšoupneme! Mojí Koprovku už znáte, tak vám
představím svou Svíčkovou alias Na smetaně  Mňam!
A samozřejmě se moc těším, v rámci rekonvalescence, na naší klasickou podzimní
posvícenskou zábavu, sice toho asi moc nenatančím, ale těším se, že se tam s vámi
uvidím. V každém případě, sedět na baru zvládám skvěle a skleničku s vínem v ruce
také udržím, takže to bude fajnový večer. Moc se na vás těším!
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka, která tančí alespoň v mysli

JUBILANTI V MĚSÍCI LISTOPADU
Ladislav ŠÍCHA
Drahomíra HUMLOVÁ
Josef PLÁTEK

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.
Alena Zárubová

GENERÁL GASTRO: SNÍDAŇOVÝ KOLÁČ
Text: Michaela Klapalová

-

50g kuskusu, 50g ovesných vloček, 1-2 jablka, 2 mrkvičky, oříšky, rozinky,
skořice, med, kokos, mák, prostě podle vaší chuti, trocha mléka cca 100 ml, 2
vejce

Kuskus připravte podle návodu, přisypte ovesné vločky, nastrouhané jablko i
mrkev, oříšky, rozinky, med, skořici,…. a poté zalijte mlékem. Vše promíchejte a
dejte do zapékací misky. Zalijte 2 rozšlehanými vejci a dejte do trouby zapéct asi
na 180 stupňů, cca 15-25 minut. Tohle je množství pro dva, ale můžete toho udělat
klidně více, dá se to jíst i studené  Dobrou chuť!
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VOLBY DO LIDICKÉHO ZASTUPITELSTVA
Text: Marek Veselý

Za velmi hezkého počasí proběhly v tradiční volební dny, tedy v pátek a v sobotu (5. a
6. října 2018), volby do zastupitelstva. Pokud máme být upřímní, ani jsme nečekali
nějakou velkou volební účast, protože kandidovala pouze jedna strana (a navíc bylo to
hezké počasí). Byli jsme proto příjemně překvapeni konečným číslem: 59,6%.
Platných volebních lístků bylo ale o 11 méně, takže můžeme říci, že o složení nového
zastupitelstva rozhodlo 57% oprávněných voličů.
Lidický volič mohl vybírat z celkem
osmi kandidátů, ze kterých se vytvoří
sedmičlenné zastupitelstvo. Voliči se
rozdělili zhruba na poloviny – jedna
z nich zaškrtla celou stranu, druhá
polovina preferovala křížkování
jednotlivých kandidátů. Ale i tak
dopadly volby v Lidicích kladně pro
prvních sedm z kandidátky „Sdružení
nezávislých Lidice“: Veronika
Kellerová, Tomáš Skála, Ing. Monika Vaňhová MBA, Miroslav Ramba, Hana
Kohoutová, Michaela Klapalová a Bohumil Kučera.
Mgr. Irena Přibylová zůstává jako náhradník. Gratulujeme.
Nezlobte se na nás, prosím, že jsme na vás dost nekompromisně vyžadovali
předkládání průkazů totožnosti, ale ukládá nám to zákon a zpřísňují se také náhodné
kontroly naší práce. My vás většinou známe, takže je to spíše o dohlédnutí na platnost
vašich průkazů. Například se při posledních třech volbách stalo, že někdo z vás
předložil propadlou „občanku“.
Jinak vám děkujeme za vaši návštěvu ve volební místnosti, s některými z vás jsme se
viděli i u vás doma, kam jsme dorazili s přenosnou urnou. Budeme se těšit zase někdy
příště…což bude v příštím roce při volbách do Evropského parlamentu.
Volební komise: Miloslava Fricová, Dagmar Šauerová, Dana Tmejová, Dana
Vykoukalová, Marek Veselý a zapisovatelka Martina Toulcová.

SLOVO STAROSTKY OBCE
Vážení spoluobčané,
ráda bych vám touto cestou jménem svým i jménem zastupitelů naší obce poděkovala
za zodpovědný přístup k letošním komunálním volbám a za vaši výraznou podporu.
Vaše hlasy jsou pro nás zavazující a budeme se všichni snažit, abychom vás ve své
práci nezklamali a napomohli k uskutečnění cílů a přání, které jste svou volbou do
našich rukou vložili.
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Zároveň bych chtěla poděkovat všem našim zastupitelům za jejich práci ve prospěch
obce v minulém volebním období a za jejich rozhodnutí pokračovat i v nastávajícím
volebním období.
Veronika Kellerová – starostka obce

„ONKEL RUDI“ SE VRACÍ DO LIDIC
Text: Filip Petlička

Foto: Martin Homola

Nejcennější výtvarné dílo v České republice od žijícího umělce, Strýc Rudi od
Gerharda Richtera, se od 28. října 2018 vrací do Lidic. V rámci pravidelné obměny
stále expozice moderního umění „remember lidice“ bude opět vystaven. Do domovské
Lidické galerie se vrací po výstavách v Evropě i Austrálii.
K letos obzvláště významnému datu 28. října připravila Mgr.
Luba Hédlová, kurátorka Lidické sbírky moderního umění,
obměnu v expozici této světově unikátní sbírky, která nese
název „remember lidice“. Nově nainstalovaná expozice
odráží významné milníky z historie sbírky samotné.
Prvním milníkem je založení sbírky v roce 1967 a především
osoba jejího zakladatele sira Barnetta Strosse. Tento britský
lékař, politik, mecenáš a filantrop inicioval v roce 1942 hnutí
„Lidice shall Live“, v roce 1954 stál u zrodu lidického
Růžového sadu a v roce 1964 vyslav světu výzvu k vytvoření
sbírky umění, která bude k 25. Výročí předána Lidicím. I na
tuto výzvu svět velkoryse reagoval a vznikl tak základ
současné Lidické sbírky. Barnett Stross, sám sběratel umění,
Lidicím věnoval na dvacítku děl britských umělců,
věnujících se převážně portrétní tvorbě, lidské figuře nebo krajinomalbě.
Důležitou roli u zrodu lidické sbírky ovšem sehrál také berlínský galerista René Block,
který na Strossovu výzvu zareagoval uspořádáním výstavy Hommage á Lidice.
Do Blockovy berlínské galerie svá díla tehdy věnovali převážně mladí němečtí umělci,
kteří dnes patří ke světové špičce. Velké zastoupení zde měla německá poválečná
avantgarda v čele s fenoménem současného výtvarného umění Gerhardem Richtrem,
který věnoval svou dnes již světově známou olejomalbu Strýc Rudi. Právě Strýc Rudi
se do Lidické galerie vrací ze světových výstav v Německu nebo Austrálii.
„V díle Strýc Rudi autor používá tónů šedé a černé, tak jako je tomu u černobílé
fotografie. Je to však olejomalba, jejíž rozměry jsou intimní a navozují atmosféru
snímku z rodinného alba, podle nějž byla vytvořena: zpodobněn je zde Rudolf
Schönfelder, Richterův strýc. Ačkoliv je prezentován jako portrét, nesplňuje základní
předpoklad portrétu. Čitelnost je díky zvláštnímu stylu malby velmi ztížena. Nic na
obraze není jasně zřetelné, ani zobrazovaná skutečnost, ani její význam. Může to
nabízet různé interpretační roviny, například mizení a zapomínání válečné minulosti
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Německa, lze také vzpomenout na „banalitu zla“. V jiné rovině je dílo velmi osobní a
vyzývá diváka k přemýšlení o vlastní minulosti. Obraz se stává symbolem jednání
každého člověka, jak ve válce, tak v míru. Neupomíná jen na to, že členové
wehrmachtu se účastnili válečných zločinů, ale že to také mohli být něčí strýcové.“
-Mgr. Luba Hédlová, kurátorka Lidické sbírky moderního umění
Stejně tak se po delší odmlce vrací i další díla světových umělců. Za všechny
jmenujme například dílo K. P. Brehmera s názvem Německé hodnoty, nebo také
dlouho nevystavené dílo Ano od Asty Grötingové.
Poslední třetí část nové expozice je
navázána na samotné Lidice a jejich
veřejnou reprezentaci, kterou v Lidické
galerii od 28. října zastoupí například
modely a studie soch, které můžete vidět
na pietním území v Lidicích, nebo
kresebné návrhy známek a skici
k medailím vydaných k lidickým výročím.
Expozice „remember lidice“ bude za
účelem reinstalace ve dnech 25.-27. října
2018 uzavřena pro veřejnost a v novém se opět otevře v neděli 28. října.

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ A JEHO PROVOZ
Text a foto: Bohumil Kučera

Vážení spoluobčané, mnoho z vás využívá naše obecní víceúčelové hřiště a jsme za to
rádi, proto se z obecních prostředků a za podpory dotace před několika lety
vybudovalo.
S provozem se ale průběžně nesou i problémy, zcela veřejný provoz jsme museli
vzhledem k nepořádku, vznikajícímu zejména s přispěním partiček z okolí mírně
redukovat a došlo k uzamčení objektu. Místní obyvatelé byli na základě žádosti
vybaveni klíči (kdo jej nemá, má v Lidicích trvalé bydliště a chce sportovat, bude mu
vydán na Obecním úřadě v Lidicích, každý dům má nárok na jeden kus).
Předpokládáme tedy, že při hře je přítomen alespoň jeden z lidických s klíčem,
dohlédne na hřiště, pořádek a po hře hřiště řádně uzamkne.
Chceme vás opět požádat, hlídejme si naše hřiště, případné zjištěné poškození nahlašte
na Obecní úřad. Pokud pomůžete s průběžným úklidem (např. před vlastní hrou,
zejména na podzim odklidíte spadané listí či ořechy) velmi to pomůže s trvanlivostí a
kvalitou travnatého povrchu.
Na co musíme ale důrazně upozornit, na hřiště je povolen vstup pouze v čisté a na
umělou trávu vhodné sportovní obuvi, tenisky s hladkou podrážkou či jemným
vzorem, na kopanou případně tzv. tarfy.
Klasické kopačky s velkými špunty na tento povrch nepatří!
Též varujeme před rozplétáním plotu a neregulérnímu vnikání na hřiště. Zde může být
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osoba postižena vymáháním škody na opravu plotu.
Věřím, že se nám společně podaří hřiště maximálně sportovně využít a pro většinu
z vás jsou výše popsané skutečnosti naprosto logické a samozřejmé. Pokud to bude jen
trochu možné, rádi bychom prodloužili podzimní a jarní sezónu, kdy už je pěkné
počasí, ale navečer brzy tma, vybudováním nějaké formy časového či senzorového
osvětlení. Možnosti zvažujeme. Případnou pomoc či zkušenosti uvítáme.
Též přivítáme podněty na zlepšení, doplnění dalších zařízení ke sportu. V plánu je stůl
na venkovní ping pong. V úvaze jedno hřiště na pétanque či malý zpevněný plácek na
hokejbal. Závěrem ještě ale jedna opravdu aktuální informace. Bezprostředně za
hřištěm se pro vás bude v průběhu října budovat tvz. Streetworkové hřiště, doplněné o
několik strojů na cvičení s vlastní váhou. Váš oblíbený výběh po „cyklostezce“ tedy
budete moci doplnit o vypilování břišních svalů či horní části vašich postav.
Prosíme ale, po dobu budování (cca 3-4 týdny), respektujte omezení přístupu, jde
zejména o technologické lhůty (kotvení v betonu).
Sportu zdar!
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U POMNÍKU ROSTE LÍPA SVOBODY
Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

Právě v těchto dnech si můžeme připomenout ty obyvatele Lidic, kteří položili svoje
životy, aby mohla vzniknout naše republika.
V Památní knize obce Lidice Léta páně 1924 (uložené v Okresním archivu v Kladně),
na straně 37 m. j. čteme zápis:
„Obec vlastní pomník věnovaný místním občanstvem na paměť padlým vojínům ve
válce světové. Pomník nese na sobě bustu Mistra Jana Husi. Nadpis zní: „Těm, kteří
životy své, štěstí svých rodin za svobodu vlasti obětovali 1914-1918“, s následujícími
jmény padlých vojínů: Kámen František, Müller Karel, Horák Václav, Horák Karel,
Šelfendr Karel, Zahálka Josef, Tůma Matěj, Červenka Josef, Sajdl Václav, Sajdl Karel,
Veruněk Josef, Kulhavý Josef, Gail Josef, Kovařovský Josef, Vojtěchovský Václav.
Občanstvo si pomníku mnoho váží a při každé příležitosti se s průvodem k pomníku
dostaví a vzdá čest hrdinům. U pomníku roste lípa svobody, kterou zasadil p. Sechtr
František za pomoci místního občanstva. Pomník postaven byl pod protektorátem
obecního zastupitelstva za tehdejšího starosty Kácla Karla.“
Na straně 22 téže kroniky je ale umístěn seznam těch, kteří v létech 1914-1918
obětovali své životy:
„1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

František Kámen
Josef Červenka
Václav Horák
Karel Horák
Josef Gail
Josef Kulhavý
Karel Műller
Josef Kovařovský
Karel Saidl
Václav Saidl
Karel Šelfendr
Matěj Tůma
Josef Veruněk
Josef Vojtěchovský
Václav Vojtěchovský
Josef Zahálka

ženatý
ženatý
svobodný
svobodný
svobodný
svobodný
svobodný
svobodný
ženatý
ženatý
svobodný
svobodný
svobodný
ženatý
ženatý
svobodný

horník
rolník
horník
rolník
učitel
hutník
horník
hutník
horník
horník
strojník
hutník
hutník
zem. dělník
zem. dělník
rolník“

Rozdíl mezi seznamy uvedenými na stranách 22 a 37 téže písemnosti je ve jméně Josef
Vojtěchovský, je uveden na straně 22, ale v textu zápisu na straně 37, kde je pomník
popsán, toto jméno už chybí.
Při porovnání těchto dvou zápisů v Památní knize obce Lidic lze dojít k závěru, že
teprve pozdější zápis (str. 37) je pravděpodobnější. Byl vytvořen již podle vztyčeného
pomníku a lze s jistotou tvrdit, že pan řídící učitel Ottomanský opsal jen to, co si na
pomníku mohl každý občan starých Lidic ověřit. Všimněme si řazení příjmení před
jménem, zatímco na straně 22 jsou příjmení za jménem.
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Paní Anna Nešporová, roz. Horáková
vyprávěla, že do první světové války
narukovalo pět jejích strýců: Horák
Stanislav, Horák Josef, Horák Štěpán, Horák
Karel a Horák Václav. Poslední dva
jmenovaní ve válce zahynuli, a tak na
pomníku byli uvedeni společně s dalšími 13
padlými. Na pomníku bylo tedy celkem 15
jmen.
Protože není k dispozici snímek původního
pomníku v takové kvalitě, aby se dala jména
na něm uvedená přečíst, přesto porovnáním
nápisů podle pana učitele Ottomanského a
detailu fotografie má zřetelných 15 řádků se
jmény vojínů.

HLASUJTE PRO ALEJ ROKU!
Text: Michaela Klapalová

Starostka naší obce, Veronika Kellerová, přihlásila naší krásnou Lipovou alej do
soutěže na Alej roku. Je to veliká událost nejen pro příznivce stromů a alejí, ale
především pro nás, lidické občany.
Prosíme tedy vás, lidické občany, ale i vás, kteří máte Lidice ve svém srdci a máte
například slabost i pro naší Lipovou alej, abyste pro ni hlasovali.
Tato soutěž bude probíhat od 4. listopadu 2018 do 4. ledna 2019 na webových
stránkách www.alejroku.cz.
Nezapomeňte tedy hlasovat pro tu naší lidickou favoritku! 

ZPRÁVY Z MEMENTA LIDICE – OÁZY
Text: Michaela Indráková

Vážení spoluobčané, krásné počasí nyní ještě stále trvá, ale i to údajně již brzy skončí.
Věřím však, že si všichni společně užijeme krásný podzim a začátek zimy. Třeba i na
nějaké listopadové akci v domě Oáza.
V listopadu a začátkem prosince se toho bude dít v Mementu Lidice opravdu hodně!
Budou se konat pravidelná setkávání v Klubu Oáza, cvičení jógy, svatomartinská mše,
Lidický senior 2018 a v neposlední řadě tradiční vánoční výstava pořádaná Klubem
Oáza. Ale pěkně popořádku.
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Každé pondělí od 19:00 se v Oáze koná Jóga pro dospělé. Navzdory tomu, že
nemáme pravou tělocvičnu s profesionálním zázemím a cvičíme v sále Oázy, tak jde o
příjemné „pocvičeníčko“. Náplň cvičení je každý týden jiná, je možné se připojit ke
cvičení kdykoliv i docházet nepravidelně. Cvičení je určeno všem, zapojit se může
opravdu každý – srdečně zveme. K dispozici jsou zdarma k zapůjčení cvičební
podložky a deky k relaxaci.
Dále se v sobotu 10. listopadu od 15:00 hodin opět po roce v Oáze koná tradiční
Svatomartinská poutní mše. Po skončení bohoslužeb jsou všichni zváni k posezení u
kávy a čaje.
Tentokrát ne poslední čtvrtek, ale mimořádně poslední sobota v měsíci bude patřit
měsíčnímu cyklu „Lidický senior 2018“. Rádi bychom společně s Vámi oslavili
dvacáté výročí slavnostního otevření domu Oáza. Při této příležitosti Vás zveme
k posezení při kávě a čaji a k malému rozjímání spolu s pamětníky nad tím, jak to
tenkrát začalo i jak je tomu dnes… Těšíme se na příjemné sobotní odpoledne. Setkání
se uskuteční v sobotu 24. 11. 2018 tradičně od 15:00 hodin.
Zdá se mi až k neuvěření, jak ten rok rychle utíká a že již do tohoto čísla zpravodaje
patří pozvánka na tradiční Předvánoční výstavu. Tentokrát ji pořádá Klub Oáza, ale
jinak vše bude jako předchozí roky. Doufáme, že Vás opět potěšíme našimi výrobky.
Zároveň navážeme na loňskou úspěšnou výstavu vánočních stromečků ozdobených
v různých stylech. Své stromečky si tak i letos do Oázy přijdou nazdobit např. děti
z MŠ Lidice či z Mateřského centra Lidičky – věřím, že Vás jejich výzdoba zaujme.
Letošní výstava začne poslední listopadový den a skončí první den prosincový. Bude
probíhat od pátku do soboty (30.11. – 1.12.) před první adventní nedělí. Prostě se
přijďte na výstavu podívat! V kroužku Klub Oáza se na ni totiž i za přispění
Mikroregionu údolí Lidického potoka pečlivě připravujeme. Těšíme se na Vás.
Aktuální informace o dění v Oáze, pozvánky na akce pořádané námi či našimi přáteli
sledujte na našich internetových stránkách http://www.oazalidice.cz/ či ve vývěsce
před obchodním centrem a nástěnce před poštou.
Takže Vám všem přeji příjemné podzimní dny (možná ještě i s nějakým dnem babího
léta) i začátek Adventu a pevně věřím, že se s řadou z Vás setkám při nějaké akci
v Mementu Lidice, o.p.s – v domě „nejen pro seniory“ v naší obci Lidice.

Program na listopad 2018:
Každé pondělí (5/11, 12/11, 19/11, 26/11) od 19:00 do 20:00 Jóga pro dospělé.
Vstup 70 Kč/hod, nebo 600 Kč/10 lekcí
Téměř každé úterý (3/11, 20/11, 27/11) od 13:00 do 15:00 hodin - Klub Oáza. Tento měsíc se
budeme věnovat zejména činnostem a předmětům týkajícím se času Adventu a Vánoc. Především
výrobě různých vánočních ozdob.
Vstup volný
V sobotu 10. 11. 2017 od 15:00 Svatomartinská poutní mše Po skončení bohoslužby
posezení u kávy a čaje.
Vstup volný
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Poslední sobota v měsíci, tj. 24. 11. 2018 od 15:00 hodin – slavnostní odpoledne při
příležitosti dvacátého výročí otevření domu Oáza. Tato slavnost proběhne v rámci 8. setkání z cyklu
*Lidický senior 2018* Povídání a posezení při kávě, čaji a drobném občerstvení s těmi, kteří u zrodu
Oázy tehdy byli. Jako např. pan Ernst Uhl, Jan Smrčina, Václav Zelenka a další.
Vstup volný
V pátek 30. 1. 2018 od 9:00 do 19:00 hodin a v sobotu 1. 12. 2018 od 10:00 do 18:00

Předvánoční prodejní výstava
Letos opět s výstavou vánočních stromečků nazdobených v různých stylech různými lidmi a
organizacemi v Lidicích.
K zakoupení budou drobné dárky z papíru, paličkované, háčkované, korálkové... Dále různé ozdoby na
vánoční stromeček a také bude připraveno něco na zub. Medové perníčky a výrobky Fair Trade. Pro
děti drobné dílničky, kde si samy mohou vyrobit adventní předměty.

Text: Irena Přibylová, Petra Radová

Vážení a milí,
ranní podzimní mlhy nám ještě zpestřuje slunce a krásně barevné listí na stromech,
přesto se zima pomalu blíží a my bychom rádi našimi akcemi zpestřili Váš podzimní
program a přípravy na vánoce. Ano, je to tak! I my musíme plánovat hodně dopředu,
proto Vám už nyní přinášíme přehled našich akcí, které se budou konat v listopadu i v
prosinci.
V první polovině listopadu Vás zveme na Posvícenskou zábavu, na kterou nám
tentokrát přijede zahrát kapela Premium Band. Kapacita sálu v restauraci Galerie
Lidice je omezená, proto neotálejte a zakupte si své vstupenky už nyní.
Hned prvního prosince si přijdou na své všichni tvořílci a tvořilky, na programu je
totiž vánoční výtvarná dílna pro děti i dospělé.
Týden poté se park na návsi změní v peklo a nebe a opět k nám zavítá Mikuláš se
svou družinou.
Na výtvarnou dílnu a Mikulášskou besídku je opět nutná rezervace předem.
Přihlašovací formuláře najdete v průběhu listopadu na www.mclidicky.cz
v aktualitách.
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Program MC Lidičky na LISTOPAD a PROSINEC 2018
10. 11. 2018

od 19:00 hod. – Posvícenská zábava v Lidicích. Přijďte se seznámit, zatančit si a
pobavit se. K tanci a poslechu hraje Premium Band. Také pro Vás opět připravujeme
bohatou tombolu. Vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek od 1. 11. 2018 v kanceláři
OÚ Lidice.

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.
V případě vašeho zájmu je nutná rezervace nejpozději do 25. 11. 2018 a to
prostřednictvím on-line registračního formuláře, který je k dispozici na
www.mclidicky.cz.

7. 12. 2018

od 17:00 hod. - Mikulášská besídka pod širým nebem
O průběhu a přesném programu akce Vás budeme informovat během listopadu, kdy
obdržíte do svých schránek letáček. Všechny potřebné informace včetně
přihlašovacího formuláře najdete také na www.mclidicky.cz.
Aby měl Mikuláš dost balíčků pro všechny děti, je nutné se na akci přihlásit do 3. 12.
2018 prostřednictvím on-line formuláře na www.mclidicky.cz. 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.

Posvícenská zábava
Obecní zastupitelstvo obce Lidice a Mateřské centrum Lidičky,
z. s. zve všechny sousedy, kamarády a známé 10. listopadu
2018 od 19:00 hod. do restaurace Galerie Lidice na
Posvícenskou zábavu. K tanci a poslechu hraje kapela
Premium Band. Pro pobavení opět připravujeme bohatou
tombolu. Vstupné činí 100,-Kč. Předprodej vstupenek bude
zahájen 1. 11. 2018 v kanceláři Obecního úřadu v Lidicích.
Kapacita míst je vzhledem k prostorovým možnostem
omezená, proto se zakoupením vstupenky zbytečně
neotálejte.
Přijďte si zatančit a pobavit se!

PID: POHODLNĚ, RYCHLE, NEJLEVNĚJI
Text a foto: Mgr. Kristýna Schwarzová, marketing

Stále oblíbenější mobilní aplikace PID Lítačka přináší cestujícím v Praze a
Středočeském kraji nejpohodlnější způsob nákupu krátkodobých jízdenek pro cestu
veřejnou dopravou v rámci Pražské integrované dopravy (PID).
Aplikace vyhledá dopravní spojení podle vaší polohy a doporučí nejlevnější jízdenku
s platností 30 minut až 3 dny pro cestu veřejnou dopravou v rámci Pražské integrované
dopravy (PID). Výhodou aplikace je schopnost pracovat s aktuálními informacemi
11

o dopravě v rámci PID, a to
včetně výluk a mimořádností.
Máte jistotu, že aplikace
vyhledala nejrychlejší možnou
cestu. Zaplacení jízdenky
probíhá pomocí nahrané
platební karty nebo služby
Masterpass, jízdenka je aktivní
do dvou minut od zakoupení.
Jízdenka zakoupená přes
mobilní aplikaci je platná ve
všech pásmech PID, tedy i
v integrovaných částech
Středočeského kraje, včetně
vlaků ČD.
Aplikace zobrazuje také
přehled parkovišť P+R a jejich
aktuální obsazenost, takže mají
řidiči přehled, kde mohou
odstavit svůj automobil, a
pokračovat pohodlně veřejnou
dopravou. Další šikovnou
funkcí je nákup až deseti
jízdenek najednou, které si
cestující aktivuje podle
potřeby. Zakoupenou jízdenku můžete navíc předat dalšímu uživateli. „Intenzivně
pracujeme na dalším rozvoji, aby od začátku příštího roku mohli cestující přes aplikaci
kupovat i dlouhodobé časové kupony,“ vysvětluje Michal Fišer, generální ředitel
společnosti Operátor ICT, a.s., která má vývoj a správu aplikace na starosti. Aplikace
je zdarma ke stažení v App Store a Google Play.
Více na pid.litacka.cz/aplikace.

LIDICE VE SVĚTĚ
Text: Veronika Kellerová, přeložila Corinne Palma

Tento článek o historii naší obce a vysvětlení názvu Lidice via v městečku Loreta, který
vyšel v Bergamonews v Itálii (www.bergamonews.it\2018\10/02/lidice-uno-degli-stermininazisti-piu-barbari-oggi-tranquilla-via-loreto/292211/) pro nás všechny objevil náš
spoluobčan Alesandro Palma, který v Lidicích žije se svou rodinou. Kdo si chce článek
přečíst v originále, najde ho na výše uvedeném odkazu a pro nás ostatní článek do
češtiny přeložila velmi šikovná a krásná Alesandrova dcera Corinne. Corinne
mnohokrát děkuji a vám ostatním přeji příjemné čtení.
Veronika Kellerová
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Lidice, místo, které nacisté barbarsky vyhladili, je dnes poklidnou ulicí městečka
Loreta. Mezi ulicemi tohoto města, které jsou věnovány hrdinům z éry Garibaldiho, tu
je jedna, která v sobě schovává jeden z nejsmutnějších příběhů Druhé světové války.
Jedna poklidná část městečka Loreta, ležící u obce Benaglia, je charakteristická svou
sítí uliček, které jsou
věnovány hrdinům éry
Garibaldiho. Zde se
nachází jedna tajemná
ulička, která nese jméno
Lidice.
Jméno dvojnásobně
ponuré: zaprvé, protože
je většině neznámé, za
druhé, protože připomíná
jedno z nejbarbarštějších
a nejzuřivějších událostí Druhé světové války, i když takovýchto událostí, bohužel,
bylo až moc. Lidice nepředstavují žádnou historickou osobnost, ani nikoho z Mille
(Garibaldiho stoupenci): Lidice je vesnička ve středních Čechách, která dnes nemá
více než 500 obyvatel. V roce 1942 byla chudou venkovskou obcí, ne moc vzdálenou
od hlavního města, která prožívala smutnou a otřesnou skutečnost toho, co historie zná
pod jménem Protektorát Čechy a Morava: byla to „loutka“, v jejímž čele stál Emil
Hácha, pod kontrolou nacistického Německa. Obrazem tohoto krvavého systému byl
velitel SS Reinhard Heydrich, přezdívaný „kat“ – slovo, které dostatečně vypovídá o
jeho charakteru. Heydrich, miláček Hitlera, zemřel 4. června 1942 následkem atentátu,
který byl zorganizován bývalými československými vojáky, vycvičenými speciálními
britskými složkami (SOE).
Hitlerova pomsta za smrt Heydricha byla děsivá: jako nacistická odplata byla vybrána
vesnice Lidice, kde někteří obyvatelé opravdu byli součástí odboje, ale neměli přímá
spojení s atentátem. 10. června 1942 byly Lidice obklíčeny složkami SS: 192 obyvatel
mužského pohlaví nad 16 let bylo zastřeleno po skupinách po deseti u zdi jedné
stodoly. 198 žen bylo deportováno do koncentračního tábora v Ravensbrücku.
Starší ženy, bylo jich asi 30, bylo odvezeno do Osvětimi a podrobeno lékařským
experimentům, kterým nebylo úniku.
Celá vesnice byla vypálena a srovnána se zemí: suť byla odvezena, tak aby po Lidicích
nezůstala žádná stopa. Ale nejotřesnější příběh, který se k této vesnici pojí, je ten dětí.
Slavné „lidické děti“. Bylo jich 99, které zůstaly sirotky kvůli vyhlazení a deportaci
jejich rodinných příslušníků. 99 dětí od novorozenců po dospívající. Většina z nich už
nikdy neviděla své domy a příbuzné. Některé z nich, které byly považovány za adepty
na převýchovu do Německa, byly svěřeny německým rodinám podle operace
Lebensborn – těchto 17 šťastných přežilo, a ihned po skončení války byly nalezeny a
vrátily se do Čech. Větší část „lidických dětí“, asi 80, zemřelo ve vyhlazovacím táboře
Chelmno/Kulmnhof, na severu Polska, hned po jejich deportaci.

13

V roce 1949 byly Lidice znovu postaveny nedaleko původní vesnice, které se přihodil
tento děsivý masakr.
Dnes, jedna poklidná ulička na periferii města Loreta nese jméno této obce, aby lidé
z bergamaského kraje nezapomněli čeho je člověk schopen, když ho ovládá nenávist.
Ale, pokud nikdo nebude vyprávět lidický příběh, ulice bude odsouzena k zapomenutí.
Možná zvědavý kolemjdoucí by si mohl pomyslet, že se jedná o příjmení nějakého
stoupence Garibaldiho, ale ne, že jde o českou vesnici, která byla změněna v hrobku.
Také proto jsme se rozhodli umístit název této uličky do našeho článku, protože něci si
zapamatovat je pro člověka nutností. A někdy, jako v tomto dramatickém případě,
občanskou povinností. Speciálně pro ty, kteří jsou součástí veřejné správy.

JABLOŇ ZA MARII JEŘÁBKOVOU
Text a foto: www.lezaky-memorial.cz, Filip Petlička

12. října 2018 byla v Památníku Ležáky
slavnostně vysazena jabloň k uctění památky
paní Marie Jeřábkové, rozené Šťulíkové,
jedné ze dvou ležáckých přeživších děvčat,
která zemřela 25. února 2018.
Paní Marie Jeřábková, rozená Šťulíková, jako
jedna z mála dětí přežila tragédii v Ležákách.
Spolu se svou o rok starší sestrou Jarmilou
dokonce z Ležáků přežily jako jediné.
V červnu roku 1942 jí byl pouhý rok a smrti
s ostatními dětmi obě sestry Šťulíkovy unikly
díky tomu, že byly vybrány na převýchovu
do německých rodin. Do Československa se
obě sestry vrátily v roce 1946 a to ke svému
dědečkovi Františkovi Pelikánovi. V rámci poválečné obnovy obce Lidice se
uvažovalo také o tom, že bude obnovena i kamenická osada Ležáky. Tato myšlenka
byla ovšem zavrhnuta,
protože bylo vyhodnoceno,
že není pro koho stavět.
Byly postaveny pouze dva
domy v nedalekém
Včelákově, pro každou ze
sester jeden. Paní Marie
Jeřábková žila ve
Včelákově až do únoru
letošního roku. Na její
památku byla v Ležákách
vysazena jabloň, která nese její jméno.
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Klub Oáza
Vás srdečně zve na

prodejní

PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVU
Kdy:

v pátek 30.11.2018 od 9 do 19 hodin
v sobotu 1.12.2018 od 10 do 18 hodin
Kde:dům Oáza, Josefa Stříbrného 162, Lidice

výstavou vánočních
nazdobených v různých stylech.
Letos

opět

s

stromků

K zakoupení či prohlédnutí bude různá vánoční dekorace (z šišek,
větví, …), tradiční ručně vyráběné vánoční ozdoby (paličkované,
háčkované či z korálků), ale také drobné či větší vánoční dárky jako
např. šperky, výrobky z látky, vlny, korálků, kožené kabelky, nádherné
ruční výrobky ze dřeva, medové perníčky, výrobky Fair Trade (hlavně
na mlsání) a mnoho dalších krásných
drobností…
Pro děti malé dílničky, kde si samy
mohou vyrobit adventní předměty.

(a hlavně příjemná adventní
atmosféra s kávičkou, popř.
svařáčkem)

Reklama tiskárny

VEŘEJNÁ KNIHOVNA LIDICE – INFORMACE
Všechny zájemce o kvalitní knihy srdečně zveme do naší knihovny. Zajímavé
tituly knih vám rádi osobně představíme.
Knihovna je otevřena každou středu od 15,30 do 17,30 hodin.
Těší se na Vás Jirka Černý a Míša Indráková
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