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V tomto školním roce se budou děti ve školce věnovat mému
oblíbenému tématu, a tím jsou odpady 
Těší mě, že už v tomto věku si děti mohou uvědomit, jak je důležité
se o naši planetu Zemi starat!
Ač by hlavním cílem mělo být odpad vůbec nevytvářet, někdy se tomu
prostě neubráníme.
A proto je důležité vědět, kam který patří, aby mohl být znovu náležitě
využit, správně zlikvidován či skládkován.

Milí a milé,
nejprve bych se chtěla omluvit, protože toto číslo
bude velmi chudé a tenoučké. Není to snad tím, že
bych neměla, co psát, ale spíše tím, že nemám čím.
Bohužel se mi stal úraz a já si poměrně kvalitně
zranila ruku. Díky tomu tady datluju pár prsty,
jednou rukou upravuju a přeju si, abych zase byla
brzo zdravá a v tom vánočním prosincovém čísle
vám všechno vynahradila. Krásný listopad!
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka, na kterou zaútočila jabloň 

JUBILANTI V MĚSÍCI LISTOPADU
Drahomíra HUMLOVÁ
/

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti 

PODĚKOVÁNÍ 
 Srdečně děkuji Tomášovi Skálovi za blahopřání, dárek a přátelskou návštěvu, ku
příležitosti mých narozenin.
Alena Zárubová

EKOŠKOLKA SE VĚNUJE ODPADŮM ANEB „KELÍMKU,
ODPADNI!“ – PŘIPOJÍTE SE?
Text a foto: Ekotým MŠ Lidice

I v letošním školním roce pokračuje v MŠ Lidice program ekoškolky. Probíhají
schůzky ekotýmu a během nich i mimo ně děti nenásilnou a hravou formou získávají
znalosti o životním prostředí a hlavně se snaží zapojit selský rozum a vymyslet, co by
se v jejich okolí dalo vylepšit, abychom přírodě trochu ulevili nebo alespoň tolik
nepřitěžovali. Zatímco tématem loňského školního roku byla „VODA“, letos se
budeme zabývat „ODPADY“. Na jaře příštího roku nás čeká obhajoba titulu
„Ekoškolka“ (pozná se podle štítku u vstupní branky), takže určitě nechceme nic
podcenit.
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Děti čekají nejen otázky třídění odpadu (pro něž mimochodem nacházíme výborného
pomocníka v Lidickém zpravodaji a zjistili jsme, že tolik užitečné a prakticky laděné
články naší milé editorky Míši Klapalové týkající se třídění visí v nejedné domácnosti
na nástěnce nebo na ledničce), ale zaměří se na celý životní cyklus odpadu – od jeho
vzniku, přes správné odložení až po svoz a likvidaci a případně recyklaci. Zjistí, jaké
typy kontejnerů v Lidicích máme, kde jsou umístěné a k čemu slouží. Pro správné
třídění se budou nejprve muset naučit jednotlivé materiály poznávat, což není vůbec
tak jednoduchý úkol, jak by se na první pohled mohlo zdát (aneb víte, z jakého
materiálu je běžný obal od másla?). V neposlední řadě se také zamyslí, jak by se
v jejich školce nebo domácnosti dalo množství odpadu snížit. Téma skýtá spoustu
dalších možností a objevů. Děti se se svými poznatky určitě rády podělí i s vámi –
určitě se máme na co těšit.

A jelikož cílem ekoškolky je také využití nabytých znalostí v praxi nejen přímo ve
školce nebo ve vlastních domácnostech, ale s přesahem na obec i širokou veřejnost,
dostali jsme nápad a jsme zvědaví, zda osloví i vás - čtenáře Lidického zpravodaje!
Blíží se Rozsvěcení vánočního stromu – akce s příjemnou sváteční atmosférou
věnovaná především dětem a všem občanům obce. Tradičním bodem programu je
pěvecké vystoupení dětí z mateřské školy. Až se budete na rozsvěcení chystat, zkuste
si prosím na děti i jejich ekoškolku vzpomenout a zvážit, zda by se vám do kapsy
kabátu nebo kabelky nevešel vlastní hrneček, který byste z domova přibrali s sebou.
Vězte, že horký svařáček se za ouško drží lépe a více si jej vychutnáte. A možná se do
hrnečku i víc vejde  Děti ze školky si své hrnečky určitě přinesou, protože o čaji to
platí také! Věříme, že řada z vás se ráda přidá. Takový nápoj zahřeje totiž dvakrát –
nejen pocit z ušetřeného (plastového?) kelímku za to stojí A pro všechny ostatní se
postaráme, aby měli nafasovaný kelímek po konzumaci kam odložit (odpadkové koše
té správné barvy budou v dosahu). Každopádně se moc těšíme, že si společně s vámi
Rozsvěcení užijeme!
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Slovo redaktorky: Já si také dovolím pár slov  Jsem neskutečně nadšená, že se naše
školka ubírá tímto směrem. Díky článkům o odpadech jsem se i já velmi poučila a
v dnešním intenzivně materiálním světě se snažím nevytvářet tolik odpadu. Ano, je to
těžké, protože je důležité se správně rozhodnout už při nákupu surovin, ale jde to.
Proto velmi podporuji tuto hrníčkovou akci na našem tradičním rozsvěcení vánočního
stromečku. Vezměte si svoje hrnečky a společně si to parádně užijeme!

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
Proběhne dne 29. listopadu 2019 od 16:30 hodin.
Sraz před Obecním úřadem, kde proběhne vystoupení dětí
z MŠ Lidice, a následně se přesuneme do parku na samotné
rozsvícení. Hrnečky a skvělou náladu s sebou 

POZOR ZMĚNA UZÁVĚRKY LEDNOVÉHO ČÍSLA!!!
Dovolím si avizovat již nyní dostatečně dopředu posunutí uzávěrky lednového čísla. Je
to samozřejmě z důvodu Vánoc a volných dnů během nich, proto prosím články do
lednového čísla zasílat nejpozději do 14. 12. 2019. Děkuji.

V OPAVĚ, V PRAVÉ POLEDNE
Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

Cestou na severní Moravu nás už nepřekvapují
koule jmelí na listnáčích. Naposledy jsme je
potkávali cestou do Hluku před dvěma roky. O
samotné cestě se nemá cenu zmiňovat, jen snad,
že dálnice do Brna je diametrálně odlišná od
ostatních dálnic na Moravě. Občas jsme si jen
povzdechli, kdy už bude ta „D1“ opravena?
Před školou Boženy Němcové nás přivítala její
ředitelka, paní Mgr. Ivana Lexová. Za jejího
doprovodu jsme zběžně shlédli výzdobu školy,
která je v těchto dnech koncipována k 70.
výročí jejího založení. Výzdobu pak doplňují
motivy, aktuálně vystavené ke dnům stromů,
které pořádá v říjnu Statutární město Opava a
do jehož programu se výsadba Lidické hrušně
náramně hodí.
Ve dvou třídách už nás očekávali žáci, a tak, jak
jsme už přivykli, uspořádali jsme pro ně dvě
paralelní besedy.
Po půl dvanácté jsme přinesli na školní zahradu
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hrušničku z loňského roubování. Tam už byli připraveni žáci školy, aby přednesli svůj
program.
Mimoto se přišli na vysazení hrušně
podívat i členové místního Svazu
bojovníků za svobodu, mezi nimi i
účastnice osvobozování Slezska a
Ostravska, paní Miroslava Kaštovská,
jedna z dosud žijících příslušnic
Československé partyzánské brigády
Jana Žižky. Pozvání od školy přijala
také paní 1. náměstkyně primátora
města Opavy - paní Hana Brňáková.
Všichni hosté měli k této ojedinělé
akci co říci. Tak po vystoupení
pěveckého kroužku a přednesení básně, se připojili k výsadbě svými proslovy.
Vyvrcholení celé akce se účastnili všichni, na které se dostala lopata. Do připravené
jamky byla vložena schránka se vzkazem budoucím generacím.
Po té, co jsme společnými silami hrušeň
zasadili, začali na věžích kostelů zvonit
poledne. Byl to zvláštní pocit, kdy zvony
neplánovaně zakončily tento slavnostní akt.
S vedením školy a členy Svazu bojovníků jsme
ve škole ještě besedovali.
Po pěkném rozloučení jsme odejeli do Hrabyně,
kde jsme si prohlédli „Národní památník II.
světové války“. Také jsme zde položili růže
k sousoší „Památníku dětských obětí války“,
jehož originály sem byly převezeny
z Mariánské Týnice v roce 2015.

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

Vážení spoluobčané, 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, Literární kavárna 2019 a v neposlední řadě tradiční vánoční
výstava pořádaná Klubem Oáza. Ale pěkně popořádku.
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 podložky a deky
k relaxaci.
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Dále se v sobotu 9. listopadu od 15:00 se opět po roce v Oáze koná tradiční
Svatomartinská poutní mše. Po skončení bohoslužeb jsou všichni zváni k posezení u
kávy a čaje.
Od 4.11. do 18.11. každé pondělí od 8:30 do 19:00, úterý od 13:00 do 15:00 se koná
sbírka Nepotřebné věci potřebným lidem.
Při příchodu zvoňte u vstupních dveří nejprve na zvonek s popisem Oáza. V případě,
že by zvonění bylo bez odezvy, tak jsme dohodnutí, že Vám otevřou a ukážou Vám,
kam máte pytle nebo krabice s darovanými věcmi donést, paní Čepelová nebo paní
Hodková (zvoňte tedy potom na ně).
Věci (oblečení, boty, hračky, prostěradla, povlaky apod.) noste zabalené do
igelitových pytlů či krabic.
Pokud byste měli větší množství darů a vyhovoval by Vám více jiný termín než výše
zmíněné (třeba i víkendový), je možné domluvit se individuálně na tel. čísle
777 025 199.
I tento měsíc bude poslední čtvrtek v měsíci patřit setkání z cyklu *Literární kavárna
2019*. Program ještě není upřesněn, ale sledujte vitrínku před nákupním centrem a
nástěnku u pošty či v parku. Včas dáme vědět.
A jelikož Vánoce se blíží, tak již do tohoto čísla zpravodaje patří pozvánka na tradiční
Předvánoční výstavu. Opět ji pořádá Klub Oáza a věříme, že Vás opět potěšíme
našimi výrobky a také po loňsku úspěšnou výstavou vánočních stromečků
nazdobených v různých stylech. Pro Vaše děti připravujeme i dětské dílničky. Takže u
nás můžete strávit třeba i příjemné odpoledne…
Letošní výstava bude probíhat poslední dva listopadové dny. Bude probíhat od pátku
do soboty (29.11. a 30.11.). Prostě se přijďte na výstavu podívat! 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 obci Lidice.
Program na listopad 2019:
Každé pondělí (4/11, 11/11, 18/11, 25/11) od 19:00 do 20:00 Jóga pro dospělé.
Vstup 70 Kč/hod, nebo 600 Kč/10 lekcí
Každé pondělí od 8:00 do 18:00 Masáže v Oáze.
Nutno objednat na tel. čísle 604 851 705 – pan Holík

6

Každé úterý (5/11, 12/11, 19/11, 26/11) od 13:00 do 15:00 hodin - Klub Oáza. Tento
měsíc se budeme věnovat především věcem týkajícím se času Adventu a Vánoc.
Výrobě různých vánočních ozdob.
Vstup volný
V sobotu 9. 11. 2018 od 15:00 Svatomartinská poutní mše
Po skončení bohoslužby posezení u kávy a čaje.

Vstup volný

Od 4.11. do 18.11.2019 každé pondělí od 8:30 do 19:00 a úterý od 13:00 do 15:00
sbírka Nepotřebné věci potřebným lidem.
V pátek 29. 11. 2019 od 9:00 do 19:00 hodin a v sobotu 30. 11. 2019 od 10:00 do
18:00 hodin
Předvánoční prodejní výstava
Letos opět s výstavou vánočních stromečků
nazdobených v různých stylech.
K zakoupení budou drobné dárky z keramiky,
papíru, pedigu, pletené, háčkované, šité, korálkové.
Dále různé ozdoby na vánoční stromeček a také bude
něco připraveno na mlsání. Medové perníčky a
výrobky Fair Trade. Pro děti drobné dílničky, kde si
samy vyrobí něco vánočního.

MATEŘSKÉ CENTRUM LIDIČKY
Text: Stanislava Koščová, předsedkyně spolku

Vážení sousedé,
mateřské centrum se nám krásně plní dětmi, za což jsme
velice rády. Nabízené kroužky se těší ze zájmu a rodiče i
děti vypadají spokojeně. Váháte-li se zapsáním Vašich
ratolestí na některý z námi nabízených kroužků, můžete
si ho přijít nezávazně vyzkoušet.
V polovině listopadu Vás zveme na Posvícenskou zábavu, na kterou nám opět přijede
zahrát kapela Premium Band. Kapacita sálu v restauraci Galerie Lidice je omezená,
proto neotálejte a zakupte si své vstupenky již nyní.
Hned prvního prosince si přijdou na své všechny tvořivé duše. Na programu je totiž
Vánoční výtvarná dílna pro děti i dospělé.
Následující týden 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 2019
16. 11. 2019 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. 2019 v kanceláři OÚ Lidice.
1. 12. 2019

od 14:00 hod. – Vánoční 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 24. 11. 2019
a to prostřednictvím on-line registračního formuláře, který je k dispozici
na www.mclidicky.cz.

6. 12. 2019 od 17:00 hod. - Mikulášská besídka pod širým nebem
O průběhu a přesném programu akce Vás budeme informovat během
listopadu. Všechny potřebné informace včetně přihlašovacího formuláře
najdete na www.mclidicky.cz.
Aby měl Mikuláš dost balíčků pro všechny děti, je nutné se na akci
přihlásit nejpozději do 1. 12. 2019 prostřednictvím on-line formuláře na
www.mclidicky.cz. Vstupné je 180 Kč (150 Kč pro členy MC) - (za
tuto částku bude nakoupen pro dítě mikulášský balíček). Na zahřátí
budeme podávat svařák, pro děti čaj. Také bude možno zakoupit i
nějakou dobrotu na zub.

OSLAVA 50. LET OBNOVENÍ FOTBALOVÉHO ODDÍLU
TJ SOKOL LIDICE
Text: Tomáš Skála

Foto: Bohumil Kučera a Pavel Horešovský

V sobotu 7. září proběhl v Lidicích den plný fotbalu. Tato sobota byla věnována právě
kopané, která se v Lidicích hrála již před 2SV, ale po lidické tragédii byla v obci
obnovena až v roce 1969. Oslavám předcházelo mistrovské utkání Okresního přeboru,
při kterém na náš trávník v rámci 3. kola zavítal Baník Švermov. Oba celky
v předchozích dvou kolech svá utkání zvládli a očekával se napínavý duel. Očekávání
se naplnila a bylo na co koukat. Domácí borci celkem 3x vedli o gól, bohužel 3 minuty
před koncem základní hrací doby dokázal soupeř vsítit vyrovnávací branku na 3:3.
Penaltový rozstřel zvládl lépe soupeř, když jeho střelci proměnili všechny střely,
zatímco naši bohužel ani jednu.
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Oslavy fotbalu to,
doufejme, příliš
nepoznamenalo a
pokračovalo se
v programu. Akci
slovem provázel
předseda Sokola
Lidice ing. Václav
Hanf. Ten pozval na
trávník vzácné
hosty, kterými byli
zakládající členové
TJ Sokol Lidice
z roku 1969. Za
všechny přítomné
jim poděkoval a spolu se starostkou obce Veronikou Kellerovou jim předal
upomínkové předměty TJ Sokol Lidice a pamětní knihu s fotografiemi mapujícími 50
let fotbalu v Lidicích. Poté následovalo tzv. „utkání příchozích“, které bylo vyhrazeno
pro současné i bývalé hráče, kteří klubem za pět desetiletí existence prošli. Zkrátka,
kdo z nich měl chuť, šel si zahrát. Hráči se rozdělili do dvou týmů a hrálo se cca 2x20
minut na polovinu hřiště. Utkání se hrálo v přátelském duchu, nešlo tolik o výsledek,
ale o to, zahrát si a tzv. udělat si
žízeň. Utkání skončilo smírně 7:7 a
rozhodovali penalty. Za jeden z
týmů nastoupil i jeden ze
zakládajících členů Přemysl Brabec,
za což mu patří náš obdiv a velký
dík. Záznam z tohoto utkání byl
pořízen dronem a můžete si jej
prohlédnout na facebooku TJ Sokol
Lidice.
Po malé pauze následoval program
pro děti. Nejdříve si zastřílely
penalty na brankáře A-týmu Vojtu Zacha, a poté s míčem absolvovali „opičí“ dráhu,
kterou jsme jim s Romanem Pavelcem připravili. Vítězové obou disciplín si odnesli na
památku vlaječku TJ Sokol Lidice.
Po skončení sportovního programu začala hrát k tanci a poslechu kapela Duo s r.o.
pana Forejta a oslavy mohly vypuknout naplno. I přes dopolední nepřízeň počasí byla
účast současných i bývalých hráčů TJ Sokol Lidice hojná a mohlo se tak zavzpomínat a
poklábosit nejen o fotbale. Doufám, že si tento den řádně užili.

9

Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci této akce a lidickému fotbalu přeji do
dalšího půlstoletí mnoho vyhraných utkání, spoustu skvělých hráčů a hlavně hru
Fairplay. Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
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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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