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Máme za sebou velmi úspěšný 6. ročník Lidického okruhu.
Naše vesnice se rozburácela dravým zvukem motorů a jednu sobotní
chvíli chutnala benzínem, pivem a taky klobáskou. Mňam.
♥
Foto: Michaela Klapalová

Milí a milé,
podzim je v plném proudu, a já na zahrádce šílím ve
velkém. Začíná nám doba sklizní a i já neustále chodím
něco sbírat na svou zahrádku. A je jedno ať už jde o
šťavnatá jablíčka, dýně všech možných tvarů, názvů a
chutí, stále ještě zbytky jahůdek a rajčátek, bylinky... A
když už mi zahrádka nestačí hurá do lesa na houby. Co
vám chci tímhle říci a naznačit? Přeci to, že Generál
gastro je v plné polní a testuje pro vás nové a nové
recepty.  A již první ochutnávku očekávejte právě v tomto čísle Lidického
zpravodaje. Mějte se báječně a užívejte si kouzla podzimní přírody ♥
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka, která miluje podzim 

JUBILANTI V MĚSÍCI ŘÍJNU
Alena ZÁRUBOVÁ
Danuše CHRAMOSTOVÁ
Miluše ŠUPOVÁ
Viviane KLÍMOVÁ
/

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti 

PODĚKOVÁNÍ 
 Děkuji paní starostce Veronice Kellerové a paní Marušce Štrougalové (ČSBS) za
přání a dárky k mým narozeninám a za velmi hezké a příjemné odpoledne.
Václav Zelenka

 Vedení obce, zastoupené paní starostkou Veronikou Kellerovou, nám příjemnou
formou připomnělo, že už toho hodně pamatujeme. Za to děkují
Hana a Josef Jarošovi

 V den mých narozenin mě velmi potěšila návštěva paní starostky Veroniky
Kellerové, která mi předala od obecního zastupitelstva dárek a popřála hodně
zdraví, za což jí upřímně děkuji. Společně s mými dcerami jsme strávily velmi
přátelské posezení.
Jiřina Krausová
 Děkuji obecnímu úřadu za přání a dárek k mým narozeninám.
Jaroslava Klímová, Oáza Lidice
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REAKCE NA ČLÁNEK V LIDICKÉM ZPRAVODAJI
Text: Kateřina Hládková

Po přečtení článku pana Horešovského v Lidickém zpravodaji se mi vybavily
vzpomínky na tři poslední (dnes žijí již jen dvě) lidické ženy. Pamatuji si na jejich
dopis, který napsaly po zvolení paní Bobošíkové a ve kterém si nepřály, aby byl na
sklonku jejich života zneužíván jejich odkaz. Já prosím, respektujme jejich přání. Jak
jsem poznala paní Skleničkovou, nemyslím si, že je typ, který by si nechal něco
diktovat, navíc od ženy, která je o dvě generace mladší.
Paní Skleničková mi sama potvrdila, že první její reakcí na zvolení paní Bobošíkové
bylo vystoupit z ČSBS Lidice (můžete si jí na to sami zeptat). Nikdy nezapomenu na
paní Cábovou, jak plakala, když jsem jí nesla kytici od učitelů z jedné pražské VŠ, jak
je smutné, že se jí zastanou cizí lidé a z Lidic nikdo, že ona byla po válce
spoluzakladatelkou ČSBS Lidice a na konci života takto dopadla. Já se ptám, zda by
bylo možno se smířit s tím, že lidické ženy odešly ze svazu dobrovolně a raději se
věnovat důstojné připomínce na hrůzy, které spolu s jinými zažila i moje babička
Emilie Chválová.

JÍZDA DO MINULOSTI A ZPÁTKY
Text a foto: Michaela Klapalová

Bylo krásné sobotní zářijové ráno, sluníčko se líně klubalo z mraků a já stála
uprostřed našeho náměstíčka, kam se co nevidět začnou sjíždět úžasná auta a motorky.
A ne jen tak ledajaké. Začínal totiž již 6. ročník Lidického okruhu. Akce, která je nejen
pro příznivce krásných starých strojů, ale i pro ty, kteří se rádi setkají u dobrého jídla
a pití, a sousedsky si poklábosí…
A tuhle sobotu to byla velmi povedená akce. Kdo mě hledal, našel mě na registraci, a
tam bylo práce! Registrovalo se nám totiž přes 200 veteránů, z toho do soutěže se
zařadilo 167 aut a motorek.
Doprovodný program byl jistě
zábavný a poutavý, od
mažoretek po dobové módní
přehlídky, a tak jediné, co
bych k tomuto bodu vytkla, je
to, že jsem se ho nemohla
coby pracant na registraci
zúčastnit.
Na druhou stranu musím
velmi poděkovat panu
Nešporovi za krásné zápalky
s reklamou Lidického okruhu,
které si velká spousta
registrovaných pochvalovala, a někteří se dokonce na fotografiích našli 
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Když jsem měla malou chvilku času, ještě než registrace vůbec začala, byla jsem se
rychle projít. Okouknout všechny ty úžasné vozy a motorky. Bylo to jako malý výlet
do minulosti a zpátky. Vyhrávala k tomu dobová hudba a člověk si mohl představovat,
že hraje ve filmu pro pamětníky. Taková to byla paráda.
Ovšem i ti, kteří holdují spíše moderním vozítkům, si přišli na své. Za mě osobně
z nich byl nejpoutavější hasicí vůz
Letiště Praha, který jsem samozřejmě
otestovala přímo v kabině. A od
kluků z letiště jsem se toho také
hodně dozvěděla. Cena tohoto
hasicího vozu je 25 milionů, váha 39
tun, spotřeba 100 litrů na 100
kilometrů (ovšem když to hasí, tak se
spotřeba rapidně zvyšuje). Dostřel
hadice je 90 metrů a obsah vody,
který je 12,5 kubíku dokáže vystříkat
za 2 minuty! No páni! A dokonce
nám pak ukázali tento stroj v akci, když stříkal vodu. Opravdu velkolepé.
Kdo holdoval spíše retro záležitostem, jistě našel zalíbení v úžasné sbírce kočárků paní
Jany Pernerové, nyní již Hanzlíkové.
Sbírka to byla velká a krásná. Já osobně
jsem v ní dokonce našla kočárek, který
jsem jako dítko měla doma 
Ke všem těmto skvělým atrakcím se
podávalo spoustu dobrého jídla (gulášek
a klobáska od pana Hanzlíka to bylo
jedno velké mňam), pivečka a vínečka
od paní Schwarzové (taky mňam) a jako
podkres vyhrávala hudba. A všude
kolem bylo vidět, že si lidé tuhle sobotu
opravdu užívají.
A jaké byly nakonec výsledky?
Nejstarší automobil – INDIAN VANDERBILT r.v.1914, majitel p. Stanislav Bárta
Nejstarší motocykly byly nakonec dva
- NEW HENLEY r.v. 1927, majitel p. Ivan Houska
- BÖHMERLAND & SIDE ČECHIE, r.v. 1927, majitel p. Václav Sovák
Cena veřejnosti
1. místo motocykl: Simson Awo 425T
r.v. 1958 majitel p. Georgi Karamifilov 154 hlasů
2. místo motocykl: BMW R35, r.v. 1948, majitel p. Václav Zahálka 99 hlasů
3. místo motocykl: BÖHMERLAND & SIDE ČECHIE
r.v. 1927, majitel p. Václav Sovák 70 hlasů

4

1. místo automobil: ŠKODA FELICIA ROADSTER, r.v. 1960,
majitel p. Miroslav Šoustek 199 hlasů
2. místo automobil: TATRA T57, r.v.1932, majitel Bohumír Sládek 160 hlasů
3. místo automobil: TATRA T57, r.v.1932, majitelé manželé Hamouzovi
119 hlasů
Elegán okruhu: pan Bohumír Sládek s manželkou, vůz Tatra T57, r.v.1932
Cena odborné poroty
Motocykl: NEW HENLEY, r.v. 1927, majitel p. Ivan Houska
Automobil: FORD JUNIOR DELUXE, r.v. 1938, majitel p. Eduard Bendl
A aby toho ještě nebylo málo, mám pro vás na závěr perličku, neboť vám jedno z aut
posílá svůj vzkaz. Jedná se o Ford Junior Deluxe, jedno z vyhraných aut a dle
vyjádření majitele, je to prý
jediné auto toho roku, jiné už
neexistuje.
A jak zní vzkaz?
„Jsem nalezenec, v roce 2019
je mi 81 let, jsem starý a
unavený a moje maximálka je
páďo. No a tak dělám, co
můžu a nikam už
nepospíchám, a vlastně jsem
nikam nespěchal, už když
jsem se narodil. No a mám
dobrého páníčka, a ten mě vrátil zpátky do života, inu já mu to vrátím! Stál jsem od
roku 1968, pak jsem obživnul, takže dík! Datum obživnutí: březen-červen 2019.
Zajímavost: V Dánsku mě vlastnila česká rodina, emigranti, od roku 1968.“

GENERÁL GASTRO A JEHO HERBÁŘ: JABLKA A DÝNĚ
Text a foto: Michaela Klapalová

Jak už bylo řečeno, na zahradě mám nyní jablíček a dýní hodně, takže je v kuchyni
využívám na všechno možné. Zkouším je na sladko i na slano, pravda, občas to není
taková pecka, že bych ten recept musela opakovat i podruhé, ale většinou je to prostě
lahůdka. A právě o ty se tu s vámi podělím.
JABLOŇ DOMÁCÍ (Malus Domestica)
Prastará plodina, která se objevuje již v bibli, má vysoký obsah vody, málo cukrů,
hodně vitamínů, vlákniny i draslíku. Při nachlazení, chrapotu či kašli. Čerstvé jablko
dezinfikuje ústní dutinu. Zahání pocit hladu, takže napomáhají hubnutí, jako bonus
navíc upravují střevní mikroflóru. A pokud máte zdravá střeva, tak vás nemoc jen tak
neskolí! Jedno jablko denně a posílíte svou imunitu a zregenerujete organismus.
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ŠŤAVNATÝ SALÁT Z JABLEK, CELERU A HROZNOVÉHO VÍNA
50g vlašských ořechů
3 stonky řapíkatého celeru,
nakrájených (plus pár lístečků
na ozdobu)
2 jablka bez jádřince, nakrájené
na tenké půlměsíčky
150g kuliček hroznového vína,
klidně rozpůlené
3 lžíce extra panenského
olivového oleje
2 lžičky vinného či jablečného
octa
Sůl a pepř
Oříšky opečeme na sucho na pánvi, v míse smícháme spolu s vínem, jablkem a
celerem. Osolíme, opepříme. V uzavřené skleničce (od přesnídávky, džemu,
jogurtu…)si lehce promícháme olej a ocet a vmícháme spolu s oříšky a lístky celeru.
Vychladíme. Mňam!
KAKAOVÝ JABLKOŇ
3 hrnky mouky (hladké či polohrubé, ideálně celozrnné, např. špaldové nebo i
kukuřičné, pohankové, rýžové nebo klidně udělejte mix)
1 hrnek tmavého třtinového cukru (a ani nemusí být plný)
1 hrnek plnotučného mléka (v pokojové teplotě)
1 hrnek oleje
3 vejce (také v pokojové teplotě)
1 prášek do pečiva
1 vanilkový cukr nebo špetka vanilkového prášku či extraktu
1 lžíce hořkého kakaa
1 lžička skořice
4 velká jablka
Mouka nebo kokos na vysypání a tuk na vymazání plechu nebo formy.
Jablíčka oloupáme, nakrájíme na kostky. Mouku prosijeme do mísy, smícháme
s práškem do pečiva, vmícháme všechny ostatní suché ingredience – cukr, vanilku,
kakao, skořici. Přidáme vejce a mléko, zašleháme do směsi, pak olej. Vypracujeme
vláčné těsto. Do něj vmícháme kostičky jablíček, vlijeme do formy plechu či klidně
bábovky a pečeme při 170 stupních.
TIP: pokud máme jablíčka ze zahrádky, nestříkaná, tak slupky z jablíček nevyhazujte,
usušte je nebo rovnou zalijte v konvici spolu se zeleným či černým čajem. Nebo klidně
i samotné bez čaje. Pijte teplé či vychlazené. 
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DÝNĚ
Dýní je ohromná spousta. Já sama jsem letos vysadila druhy dva a jsem z nich
nadšená. Mám dýni Indiánskou a Sweet dumpling (Sladký knedlík).
Sladký knedlík je ideální
na plnění různou směsí,
na omáčky, ale i do
sladkého pečení.
Indiánská dýně je pro mě
úkaz nad úkazy. Při
vykopávkách v rezervaci
indiánského kmene
Menominee v americkém
státě Wisconsin se
v keramické nádobě našlo
spoustu druhů semínek již
vyhynulých odrůd dýní. Radiouhlíkovou metodou se zjistilo, že jsou více než 800 let
staré. Ovšem, jak se záhy ukázalo, stále schopné života. A jedna z nich je právě tato,
indiány pojmenovaná Gete Okosomin, což je v překladu Velká stará dýně. Na chuť je
skvělá, za mě ještě lepší než proslulá Hokkaido. Má jemnou melounovou příchuť,
skvělou konzistenci a bohatou dužinu. A navíc je velká, takže z ní můžete udělat hned
několik pokrmů 
ČOKOLÁDOVODÝŇOVÝ CHEESCAKE
200g čokoládových sušenek (např. Bebe)
4 lžíce másla, změklého
Náplň:
230g smetanového sýru
100g třtinového cukru
300g dýňového pyré (nakrájejte 400g dýně na měsíčky, rozprostřete na plech vyložený
pečícím papírem, lehce zakápněte olejem a pečeme při teplotě 180 stupňů asi 30-40
minut. Změklou dužinu vydlabeme ze slupky a rozmixujte mixérem na hladké pyré)
3 vejce
3 lžíce polohrubé mouky (já dávala kukuřičnou, ale vystačíte si s obyč pšeničnou)
půl lžičky mleté skořice
čtvrt lžičky mletého zázvoru
půl lžičky soli
120g hořké čokolády (ideálně 50%-ní, a ideálně se vyhnout čokošce na vaření)
Předehřejeme troubu na 180. Pekáček nebo dortovou formu o průměru 23-25 cm
vyložte pečícím papírem, aby po stranách přesahoval.
V míse rozmělněte rukou sušenky s máslem, abyste získali směs konzistence
strouhanky. Natlačíme na dno formy a necháme na cca 15 minut zapéct a následně
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vychladnout.
Smetanový sýr našlehejte dohladka, přidejte k němu cukr, dýňové pyré, vejce, mouku,
skořici, zázvor i sůl. Nechte chvíli odpočinout. Stačí 15 minutek.
Čokoládu rozehřejeme a vmícháme k ní 250ml této směsi. Zbylou směs nalijeme do
formy na náš sušenkový korpus. Poté vlívejte čokoládovou směs, můžete se snažit o
nějaké vzory, mramorování, v mém podání to jsou takové prapodivné chlístance, ale
na chuť to nemá vliv 
Pečeme 40-50 minut. Necháme vychladnout ve formě a pak přetažené folií zchladíme
nejméně na 2 hodiny, ideálně však do druhého dne, kdy se všechno krásně rozleží.
Dobrou chuť!
NA CO DÁLE VYUŽÍT DÝNĚ?
1) Rozhodně polévka! Upečeme s bylinkama, česnekem, klidně k ní na pekáček
přidáme mrkev nebo batátu nebo klidně obyčejnou bramboru, pastinák. Potom
vše rozmixujeme s vývarem, doladíme chuť pepřem, solí, zázvorem a
pomerančovou šťávou nebo jen bylinkama, chilli,…. Posypte opraženýma
dýňovýma semínkama a třeba zakápněte dýňovým olejem. Místo vývaru
můžeme použít klidně i kokosové mléko. Pokud nemáte čas na pečení, zeleninu
jednoduše osmahněte na oleji v hrnci a mixujte. Prostě a jednoduše dýňovku
nemůžete zkazit, má asi milion podob a v každé je skvělá 
2) Teplé podzimně zimní saláty – to je veliké mňam! Dýni spolu s podzimní
zeleninou (mrkev, pastinák, řepa, petržel, celer,…) upečeme. Servírujeme mix
zeleniny (nebo jen dýně) s balkánským sýrem či fetou, opraženými oříšky a
listy rukoly. Zakápneme olivovým olejem a můžeme použít i nějakou tu
bylinku, třeba čerstvé oregano, pažitku, petrželku,…
3) Nasladko: dýňové pyré poslouží jako základ do téměř jakéhokoliv sladkého
moučníku, od obyčejné bábovky, dortů, přes ranní kaše či lívance…
4) Naslano: pyré přidejte od omeletky, chleba, do těsta na bramborové noky, do
fritáty či bramborové kaše. Celými kousky pak ozvláštníte kuřecí pikantní
špízky, patří také do rizota, nebo k pečenému kuřátku.
Tím se náš dnešní článek Generála Gastra chýlí ke
konci. Nezoufejte, již příště budou receptíky i pro
masožrouty, a abychom v zimě nebyli nemocní,
naložíme si vlastní kysané zelí , protože jedině to
bude pořádně nabité vitamíny!
Vrátíme se také na skok k houbovému úlovku a naše
sušené houby necháme rozvonět ve
výtečné polévce…
Takže jablkům a dýním zdar! Váš Generál Gastro
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DĚLÍ NÁS TISÍCE KILOMETRŮ, A PŘESTO JSME SI TAK
BLÍZCÍ…
Text a foto: Ing. Hana Pokorná

Vážení a milí spoluobčané, rády bychom se s vámi podělily o zážitky z prvního
zářijového dne tohoto roku. Byla to neděle, poslední den letošních prázdnin, přes 30
stupňů ve stínu, a do Lidic kolem desáté hodiny dopoledne přijeli dva příjemní lidé
z brazilských Lidic. Pan José Carlos dos Santos Rocha s manželkou Maurou Barbosa
Rocha byli v českých Lidicích poprvé a moc se na tuto návštěvu těšili. Bohužel svůj
záměr navštívit Lidice oznámili příliš pozdě. Vzhledem k probíhajícím dovoleným
představitelů obce a zaneprázdnění zástupců managementu z Památníku Lidice se
oficiální reprezentanti obou institucí nemohli této návštěvě věnovat. Z tohoto důvodu
mne oslovila současná starostka paní Veronika Kellerová, zda bych nemohla tuto
návštěvu (jako bývalá místostarostka) přijmout a věnovat se jí.
Pochopitelně se taková důležitá záležitost neodmítá a s úctou jsem přijala. Společně
pak s paní Ladislavou Šilhovou (matkou starostky), která zajistila i překladatelku do
španělštiny paní Hanu Beno Madero, jsme netrpělivě tuto návštěvu očekávaly. Pan
José Carlos s chotí a s najatým překladatelem do portugalštiny dorazili kolem
10 hodiny. Pan José Carlos zastával v brazilských Lidicích mnoho let funkci starosty i
zástupce starosty
a v současné době
se jako člen
místního
zastupitelstva dělí
se svými kolegy o
své bohaté
zkušenosti
z komunální
politiky. Celý
svůj dosavadní
život se zajímal o
historii českých
Lidic a hodně o
naší obci ví. I
přesto byly
mnohé informace vztahující se k historii staré obce Lidice, ale i k její novodobé
poválečné historii pro něho nové ba i překvapující. Při procházení Pietního území
vzdala brazilská návštěva úctu lidickým mužům a ženám a neskrývala své dojetí při
pohledu do tváří soch lidických dětí.
Po prohlídce muzea jsme procházeli naší krásnou obcí. Náhodou jsme potkali paní
Libuši Součkovou, rozenou Müllerovou, jedno z přeživších lidických dětí, kterou jsme
naší brazilské návštěvě představily. To bylo radosti, objímání a focení!
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Zkrátka střídavé přirozené projevy radosti i žalu během celého dne potvrzovaly vřelý
přátelský vztah tohoto brazilského páru vůči lidickým občanům. Dokonce jsme byly
vyzvány, abychom předaly pozdravy i my do brazilských Lidic.
Kde se vlastně brazilské Lidice nacházejí a co jsme se o nich od našich přátel
dozvěděly?
Lidice v Brazílii se vždy nejmenovaly tak
jako dnes. Teprve 10. června 1944, tedy dva
roky po lidickém nacistickém masakru u
nás, kdy se již i Brazílie dozvěděla o
existenci hnutí „Lidice shall live,“ se
původní městečko Parado přejmenovalo
právě za účelem památky českým Lidicím
na „Lidice“. Při této příležitosti za účasti
mnoha významných osobností včetně českých krajanů byla na místní škole Edwarda
Beneše instalována a odhalena pamětní deska. Toto malebné město obklopené horami
a horskými řekami s vodopády se nachází v oblasti Rio Claro cca 160 km od Rio de
Janeiro. Prakticky uprostřed deštných pralesů.
Město i jeho okolí je bohaté na vodní zdroje,
proto se nelze divit, že když se v minulosti
blízké Rio de Janeiro ucházelo o pořadatelský
post Olympijských her, měly se stát právě
brazilské Lidice místem soutěží v kanoistice.
Bohužel k tomu nedošlo.
Lidice v Brazílii mají přibližně 5000 obyvatel a
možná si i někdo z vás vzpomene, že v roce
1996 toto místo navštívil náš prezident Václav Havel s doprovodnou delegací, jejímž
členem byl i tehdejší náš starosta pan Jaroslav Skála. Naši brazilští hosté přivezli i
mnoho fotografií a to nejen z pobytu této delegace u nich, nýbrž nám ukázali i snímky
z každoročních vzpomínkových oslav
k výročí vyhlazení českých Lidic. U nich se
koná pietní vzpomínka každý rok 10.
Června a zúčastní se jí i tisíce lidí.
Překvapilo nás, když jsme na fotografiích
v průvodech viděli i české krajany oblečené
v tradičních českých krojích, kteří žijí v Sao
Paulu a každý rok si tuto příležitost
nenechají ujít. Dalším zajímavým objektem
v brazilských Lidicích je místní kavárna,
která se jmenuje symbolicky „Růže“.
V jejích prostorách naleznete na stěnách rozvěšené fotografie z různých
vzpomínkových akcí a jiných příležitostí, které se vztahují k českým Lidicím. Při pití
výborné brazilské kávy, která se v okolí v minulosti hojně pěstovala a kterou si
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v šálcích zamícháte
lžičkami s emblémem
České republiky, si
můžete prohlížet
snímky s českými
návštěvníky
v brazilských Lidicích
či brazilské lidické
občany na návštěvě u
nás.
Zkrátka, i když nás
dělí tisíce kilometrů,
přesto jsme si blíž, než
bychom si mohli
představit.

DODATEK PANÍ STAROSTKY
Text: Veronika Kellerová, starostka obce

Dovolte mi, abych moc a moc poděkovala našim občankám za to, jak se skvěle
zhostily nelehkého úkolu, o který jsem je požádala. Upřímně, když mi den před
odletem na dovolenou volal zástupce americké sekce ministerstva zahraničí, že by naši
obec rád navštívil bývalý starosta brazilských Lidic s manželkou, a bohužel Památník
Lidice mu s přijetím pana starosty nemůže pomoci, trochu mě zaskočil, ale po pár
telefonátech s paní Hanou Pokornou, Hanou Beno Maduro a mojí maminkou, mi spadl
kámen ze srdce.
Lidická reputace byla zachráněna a je úžasné, že tak malá obec najde ve svých řadách
vždy zástupce, kteří jsou jazykově i odborně zdatní a erudovaní a především ochotni
bez nároku na honorář obětovat svůj volný čas pro mezinárodní věhlas naší obce.

PODĚKOVÁNÍ Z MINISTERSTVA ZAHRANIČÍ
Dobrý den paní starostko,
Brazilci moc děkují za přijetí v Lidicích. A samozřejmě i já ještě jednou velmi děkuji
za skvělou a rychlou spolupráci.
Krásný den do Lidic.
Adam Lorenc, odbor amerických států
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50 LET KOPANÉ V LIDICÍCH
Text a foto: Jaroslav Adamec

Vážení přátelé, dovolte, abych poděkoval pánům Václavovi Hanfovi a Františkovi
Slavíkovi za jejich letitou práci ve fotbalovém oddílu
kopané v Lidicích.
Oslavy, které proběhly k padesátiletému výročí kopané
v Lidicích na zdejším fotbalovém hřišti, byly důkazem
organizačních schopností výše uvedených kamarádů.
Díky nim se hraje kopaná v naší obci nepřetržitě tak
dlouhou dobu.
Nevím přesně, kdy byla kopaná v naší obci založena, ale
její historie byla přervána válkou, ať byla první nebo
druhá.
Vinou válek, zejména pak lidické tragédie, se v Lidicích
nemohlo ve sportu pokračovat tak, jak je to v jiných
českých obcích.
Kopaná se začala hrát v Lidicích až v padesátých letech, snad v roce 1954-1960.
Zakladateli byli pánové Landr, Endršt, Hlavatý, Sobíšek, Jaroš, Šašma a další.
Dalšími pokračovateli jsme byli my, poválečná generace. K pokračování kopané došlo
po návratu z vojny některých z nás v roce 1969. Tehdy hráli kopanou za Lidice všichni
lidičtí kluci. Později nás posilovali kamarádi z okolních vesnic, nebo později narození,
jako Vašek Hanf a Fanda Slavík, jejichž činnost přešla do činovnických funkcí. Díky
nim se zde hraje fotbal nepřetržitě do dnešní doby.
Zleva stojí: Josef
Jaroš, Pavel
Pokorný, Jaroslav
Adamec, František
Kuře, Karel Chvála,
Petr Pokorný,
Přemysl Brabec, Jiří
Dostál,
Zleva sedící:
František Kolář,
Jaroslav Sýkora,
Josef Plátek, Josef
Poleščuk, Ladislav
Huml

Za všechny zakladatele z roku 1969 Jaroslav Adamec.
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PROGRAM MATEŘSKÉHO CENTRA
Text: Stanislava Koščová

Vážení sousedé, přinášíme aktuální informace z MC Lidičky.
Provoz centra je zahájen od 30. září 2019. V tabulce níže
naleznete aktuální program. Více informací na naší webové
stránce: www.mclidicky.cz. Těšíme se na vás!

8:00 – 12:00

14:00 – 18:00
Keramika pro
MŠ Lidice
15:30 – 16:30

Pondělí

Miniškolka Lidičkové
8:00 – 12:00
Jóga pro děti
15:30 – 16:15

Úterý

Cvičení
rodičů
s dětmi 924m
9:15 –
10:00

Středa

Miniškolka Lidičkové
8:00 – 12:00

čtvrtek

Jóga pro
děti 2-4roky
10:00 –
10:45

Cvičení
rodičů
s dětmi 2r+
10:30 –
11:15

Taneční a
pohybová
průprava MŠ
14:30 – 15.15

Keramika pro
veřejnost
16:45 – 18:00
Taneční a
pohybová
průprava Oáza
16:15 – 17.15

Angličtina pro
děti
16:15 – 17:00

Taneční a pohybová
průprava
15:30 – 16:15

Výtvarná dílna
16:30-17:30

Předškoláček
15:30 – 16:15

Vědecký kroužek
16:30 – 17:30

Taneční a
pohybová
průprava MŠ
14:30 – 15:15

Miniškolka Lidičkové
8:00 – 12:00
Pátek

Cvičení pro
maminky
10:00 –
11:00

Sobota

zavřeno

Neděle

zavřeno
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MANUÁL TŘÍDĚNÍ ODPADŮ: NEBEZPEČNÝ AZBEST
Text a foto: Michaela Klapalová Zdroje: www.trideniodpadu.cz

Azbest byl v nedávné minulosti velmi populární. Vím, o čem mluvím, na kůlně, kterou
máme u domku ho máme opravdu velmi hodně v podobě eternitových desek…A právě
díky tomu, že chceme onu kůlnu zlikvidovat, jsem začala vyhledávat, jak naložit právě
s tímto odpadem. A není to teda žádná sranda!
Za léta jeho oblíbenosti vzniklo přes 300 různých
produktů na bázi azbestu. A to i přesto, že se o jeho
škodlivých účincích vědělo již od počátku. Mezi
lety 1920-2003 se globálně spotřebovalo přes 180
milionů tun azbestu. A v Evropě jsme spotřebovali
zhruba polovinu celkové produkce. Za mě osobně
jsou to poměrně šílená čísla!
Azbest se stal oblíbený především pro svůj postoj
k ohni a žáru, jeden čas byl dokonce považován za
téměř dokonalý materiál. Je nehořlavý a žáruvzdorný, neboť se taví při teplotách až
kolem 1100 stupňů Celsia. Je inertní vůči chemikáliím a má dobré elektroizolační
vlastnosti. Právě díky tomu se stal azbest hojně využívaný ve stavebnictví. V tomto
oboru se spotřebovalo až 90% celkově vytěženého azbestu v podobě azbestocementových desek, destiček, nástřiků, vkládal se do elektrických rozvaděčů, ale i do
stěn vícepodlažních staveb. Nemalé množství azbestu v sobě ukrývá i toliko oblíbený
vynález eternit.
Azbestové desky nejsou samy o sobě nebezpečné, pokud jsou tam, kde jsou. Potíž ale
nastává, pokud s nimi začneme manipulovat, řezat a lámat. K čemuž při demontážích,
rekonstrukcích, přestavbách a jiných zásazích logicky dochází a probudí tak azbestová
vlákna z letargie. Proto, narazíte-li doma při rekonstrukci na azbest, mějte se na
pozoru! Azbest nemá smysl pro humor, a to ani v nejmenším! Proto se také všude ve
světě šíří zákaz jeho používání, tento zákaz platí také u nás.
Co vlastně dělá z azbestu nebezpečný materiál? Jeho vlákna, která vytváří dlouhé
vláknité struktury, které se po délce odštěpují a jsou velmi, i když mikroskopicky
ostrá. Ta se uvolní do ovzduší, velmi snadno pronikají nejen do lidského organismu a
zde pak do plic, kam se zabodávají do plicních sklípků. Azbestóza se pak nazývá
nemoc, která může z neopatrné manipulace vzniknout. Jde vlastně o zaprášení plic
azbestem a jejich zjizvení. Způsobuje dušnost a v mnoha případech je smrtelná. Další
skutečností je to, že kontakt s azbestovými vlákny může způsobit nádorové bujení.
Zahrávat si s azbestem opravdu není žádná legrace!!
A na konec ještě trocha statistiky: organizace WHO odhaduje, že ročně zemře na
následky nemocí způsobených azbestem přes 100 tisíc lidí!
Jak ale likvidovat takový azbestový odpad? Jedná se o nebezpečný odpad. Lze jej tedy
ukládat jen na skládky k tomu určené. Manipulovat se s nimi musí tak, aby nedošlo
k uvolňování azbestových vláken do ovzduší. Proto se odpady balí do PE folií a je
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nutno je označit výstražnou tabulkou. Skladovat takové odpady je možné jen
v uzavřených kontejnerech. Ač se v posledních letech využívání azbestu omezuje a EU
by ráda odstranila všechny azbestové produkty do roku 2028, stále se s nimi
setkáváme. Pokud na nějaký takový poklad narazíte, dávejte dobrý pozor. Jakmile
začnete s azbestovými produkty manipulovat, začnou se uvolňovat vlákna. Nebuďte
škudlilové a povolejte odbornou firmu. Pokud kupujete nemovitost, povolejte ji také a
nechte ji zkontrolovat inspekční firmou.

Odstraněný azbest je nutno ihned zabalit do měkké plastové folie a především jej
neházet do popelnice! Odvezte do sběrného dvora. Stejně tak, narazíte-li na různé
destičky, udělátka nebo cokoliv z azbestu, zabalte je ihned do igelitu. Zabraňte prostě
tomu, aby se při manipulaci s ním mohla dostat mikroskopická vlákna do ovzduší.
CO S AZBESTEM?
Narazíte-li při rekonstrukci nebo jen tak na azbestové materiály, pak zachovejte klid.
- Nesahat, nepřehrabovat, nelámat, prostě s ním nehýbat.
- Odehnat děti, rodinu, příbuzné.
- Kontaktovat odbornou firmu.
- Nezahrabávat
- Pokud s nimi musíte opravdu hýbat, ihned zabalit do plastu a chránit se
respirátorem.
ZAJÍMAVOST
Původně se česky říkalo azbestu osinek.
Odtud asi rčení o osině v …no však vy víte kde 
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Zprávy z Mementa Lidice, o.p.s. (OÁZA)
Vážení a milí čtenáři, jsem ráda, že Vám v měsíci říjnu mohu opět nabídnout zajímavé akce,
které se budou konat u nás v Oáze. Doufám, že si ze široké nabídky vyberete i Vy.

Program v Oáze říjen 2019
Cvičení jógy
v pondělí od 19:00 do 20:00 hodin
7/10, 14/10, 21/10

Masáže v Oáze
v pondělí od 9:00 do 17:00 hodin
nutno objednat na tel. čísle 604 851 705 - pan Holík

Klub Oáza
vždy v úterý od 13:00 hodin
8/10, 15/10, 22/10, 29/10
rukodělné práce, šité a pletené zvířátka, výrobky na vánoční výstavu

*Literární kavárna 2019*
Měsíční cyklus 24.10.2019 od 16:00
Vernisáž výstavy Terče Václava Dědka
Jedná se o autorské práce profesionálního fotografa, žijícího
v Liberci.

Výstava Terče Václava Dědka
od čtvrtka 24.10.2019 do čtvrtka 19.12.2019

Doufám, že i v letošním školním roce si cestu do Oázy najdete i Vy, protože mám stejně jako
zakladatelé Mementa Lidice, o.p.s. radost z toho, že budova Oáza slouží nejen jako ubytování pro
seniory, ale i k setkávání dobrých lidí.
Závěrem Vám všem přeji příjemné podzimní dny.
Michaela Indráková

Na všechny akce uvedené na tomto programu
srdečně zveme širokou veřejnost!

Memento Lidice, o.p.s. a
Věčně mladí senioři Buštěhrad
si Vás dovolují pozvat
na 6. setkání z cyklu

*LITERÁRNÍ KAVÁRNA 2019*
v domě Oáza v Lidicích, J. Stříbrného 162
ve čtvrtek 24. října 2019 od 16:00 hodin
na vernisáž výstavy

Terče Václava Dědka
Jedná se o autorské práce profesionálního fotografa, žijícího
v Liberci. Tato výstava byla úspěšně instalována v zámku
Buštěhrad a ve spolku Ateliér Kladno.

Výstava bude probíhat ve dnech 24.10.2019 - 25.11.2019
dále pak jako součást vánoční prodejní výstavy
do 19.12.2019
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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INZERCE

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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