Lidický zpravodaj
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LIDICKÝ OKRUH SE VYDAŘIL!
Krásné počasí, zábava pro malé i velké,
skvělé pokoukání, přátelské setkání a povídání…
k tomu bublavý zvuk motorů a vůně benzínu a nafty…
Právě tak jsme prožili v Lidicích
jednu zářijovou sobotu
při obnovené premiéře Lidického okruhu.
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Milí a milé!
Pomalu se nám chystají studené říjnové
d n y, a l e m y v L i d i c í c h v í m e , j a k s i t o u ž í t
i když nám venku nepřeje počasí!
Mateřské centrum nám nachystalo celou přehlídku akcí pro děti i dospělé. Ať
už jsou to hry jako Moto GP pro ty malé,
nebo Den pro královny či Posvícenskou
zábavu pro ty velké.
Užívejte si i vy podzimních dní, spolu
s námi, těšte se z darů vašich zahrádek,
ze kterých si pak můžete uvařit něco
dobrého, třeba od Generála Gastra a
budu se na vás opět za měsíc srdečně
těšit!
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka

PODĚKOVÁNÍ zaslaná do redakce Lidického zpravodaje
• S
 rdečně děkuji za blahopřání, dárek i květiny k mým 82. narozeninám, které mi jménem OÚ předala paní starostka Verunka Kellerová s Maruškou Štrougalovou a za velmi hezké přátelské posezení.
Jiřina Krausová

• D
 ěkuji zastupitelstvu a OÚ Lidice za přání k mým narozeninám a Tomášovi Skálovi a Veronice
Kellerové za milou návštěvu, gratulaci a předání dárku k narozeninám.
Marie Šupíková

JUBILANTI v měsíci září
Anna Möstlová

7.10.

80 let

Jana Křivanová

24.10.

80 let

Viviane Klímová

25.10.

70 let

Vážení jubilanti, přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
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Do redakce přišel milý dopis
Vážení pracovníci obecního úřadu v Lidicích!
Dovoluji si poslat Vám upřímný pozdrav z našeho Českého ráje, ale hlavně Vám chci poděkovat za Váš
„Lidický zpravodaj č.7“, který mi doručila dnešní pošta a ze kterého mám nesmírnou radost. S manželkou
jsme jej dnes oba dva pročítali od A až do Zet a skutečně jsme obdivovali jeho neskutečně výborný obsah.
Vše nás oba nesmírně zajímalo.
Pochopitelně nejvíce mne překvapila str. 9, kde jsem našel svůj článek, svou vzpomínku, na moje milované Lidice. Věřte mi nebo ne, ale toto číslo Vašeho Zpravodaje si uložím do našeho rodinného archivu
jako vzácnou památku.
Jako malou pozornost, ale spíše jen jako ukázku práce našeho obecního úřadu v Mírové pod Kozákovem,
dovoluji si Vám s tímto dopisem zaslat 2. Číslo letošního
Zpravodaje, jaký vydává náš OÚ. Vychází 1x za čtvrt
roku a pošta ho doručuje do všech domácností. Pochopitelně s tím Vaším se vůbec nemůže srovnávat. Posílám
ho opravdu jen na ukázku a pro Vaši informaci.
Vážení přátelé v Lidicích! Ještě jednou Vám moc
a moc děkuji za zaslaný Zpravodaj a slibuji Vám, že se
budu těšit na každé další číslo, které najdu ve své mailové poště.
Ještě jednou díky a srdečný pozdrav do Lidic posílá
z kraje pod Kozákovem v Českém ráji
František Mlejnek s manželkou.

Moc děkujeme za Váš milý dopis, který nás tolik potěšil. Budeme moc rádi, že právě náš Zpravodaj bude
zaujímat ve Vašem rodinném archivu vzácné místo. A i my bychom rádi poděkovali, za zaslání Vašeho
Zpravodaje. Je plný zajímavých informací o tom, jak to u Vás v Českém ráji chodí. Já osobně jsem jej
pročetla celý a nabrala novou inspiraci.
Váš článek uveřejněný v červencovém čísle byl velmi krásný, dojemný, bylo pro mne neskutečně zajímavé číst si o Lidicích opět trochu jinak, než jak to znám. Velmi Vám za něj dodatečně děkuji a budeme
se spolu s našimi čtenáři těšit na další Vaše řádky, pokud se rozhodnete s námi podělit o další zajímavé
informace a prožitky.
Michaela Klapalová, zpravodajka
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Do křesla pro hosta usedne v Lidicích prof. Václav Klaus
Text: www.lidice-memorial.cz

Pozvání do Křesla pro hosta v rámci 10. Ročníku Lidických zimních večerů
přijal bývalý prezident republiky profesor Václav Klaus!
Nyní je vzhledem k jeho pracovní vytíženosti v jednání vhodný termín
mezi 16. a 19. březnem 2015. Pořadatelé LZV to považují za významné ocenění jejich práce. Náročného moderování večera se ujme Dr. Jiří Vaníček.

Svatby v růžovém sadu
Text: www.lidice-memorial.cz

V roce 2005 byla započata v Památníku Lidice jedna z krásných tradic. Možnost uzavřít sňatek v Růžovém sadu, který se stal rozkvetlým
mostem mezi pietním územím a novou obcí Lidice, využilo od té doby
již několik desítek párů. V letošním roce si své ANO řeklo na tomto
nádherném místě, provoněném tisíci růží, osmnáct párů, z nichž patnáct zasadilo růžový keř do svatebního záhonu.
Od počátku této tradice uzavřelo sňatek v Růžovém sadu 259 párů.
Jsme velice rádi, že tento pomyslný most se stal nejen jakousi spojnicí
dvou míst, ale také cestou do společného života dvou lidí.

OZNÁMENÍ PRO OBČANY – VOLBY ŘÍJEN 2014
Zveme Vás do prostor Obecního úřadu Lidice k volbám do
senátu a do obecního zastupitelstva.
Volby se konají ve dnech 10. a 11. října 2014 a to v těchto
časech:
Pátek od 14,00 hodin do 22,00 hodin
Sobota od 8,00 hodin do 14,00 hodin
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text: Irena Přibylová a Petra Radová
Milé děti a milí dospělí,
podzim již nastoupil v plné síle, krásných dní zvoucích k pobytu venku je čím dál tím méně, proto
doufáme, že využijete naší programové nabídky na říjen a že se na některé z našich akcí potkáme.
Nejdříve krátké shrnutí našeho pravidelného programu:
*
*
*
*
*
*
*
*
*

výtvarné řádění a volná herna (pro děti ve věku 2 – 4 roky) – pondělí dopoledne
kroužek Lidičkové – pro děti od 2,5 roku bez přítomnosti rodičů – úterý a středa dopoledne
kroužek keramiky (pro děti ve věku 4+) – pondělí odpoledne
kroužek keramiky pro děti s rodiči, pro děti starší 8 let bez rodičů a pro dospělé – pondělí podvečer
kroužek flétnička pro děti (ve věku 5+) – úterý odpoledne
kroužek aerobic pro děti (ve věku 4+ ) – středa odpoledne
angličtina pro děti (ve věku 4+) – čtvrtek odpoledne
cvičení rodičů s dětmi a volná herna (pro děti 1 – 3 roky) – čtvrtek dopoledne
kurzy angličtiny a francouzštiny pro dospělé – úterý a středa podvečer

Všechny kroužky a kurzy jsou otevřeny široké veřejnosti a do některých se můžete po telefonické
domluvě přihlásit i průběžně.
Více informací najdete na www.mclidicky.cz nebo volejte a pište: email: info@mclidicky.cz,
tel.: 605 806 074.
V říjnu se můžete těšit na několik akcí pro děti i dospělé.
Na první říjnový víkend připravujeme především pro děti další ročník Lidické MOTO GP. V druhé polovině října proběhne Bazárek dětského oblečení a hraček a dále nás čeká odpoledne věnované
pouze ženám - maminkám, babičkám a tetám - Den pro královny.
Začátkem listopadu se pak můžete těšit na Posvícenskou zábavu, kterou pořádáme opět ve spolupráci s obecním zastupitelstvem obce Lidice.
Přijďte k nám do centra nebo na některou z našich akcí pořádaných mimo prostory Mateřského
centra Lidičky. Těšíme se brzy na viděnou!
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Program MC Lidičky na ŘÍJEN 2014
4. 10. 2014

od 9:30 hod. – Lidické MOTO GP. Přijďte si užít dopoledne plné pohybu a zábavy.
Více informací v předchozím vydání Lidického Zpravodaje a na www.mclidicky.cz

15. 10. 2014

od 16:00 do 18:00 hod. – Bazárek dětského oblečení a hraček. Chcete se „zbavit“ oblečení, z kterého Vaši nejmenší již vyrostli? Kupí se Vám doma hračky, které
zůstávají již delší dobu bez povšimnutí? Potřebujete pořídit dětem oblečení a nevadí
Vám, že bude z druhé ruky? Přijďte nakoupit, prodat nebo se jen podívat. Pokud
máte zájem o rezervaci stolu pro Váš vlastní prodej, dejte nám vědět telefonicky do
12. 10. na tel. 605 806 074 nebo mailem na info@mclidicky.cz

18. 10. 2014

od 14:00 hod. Den pro královny. Čím může být Vašemu tělu prospěšná masáž?
Jaké druhy masáží existují? Zajímají Vás informace týkající se aromaterapie? Přijďte
na besedu s naší masérkou a cvičitelkou. Budeme si povídat o tom, proč je tato forma
péče o naše tělo prospěšná, jaké jsou druhy masáží a jak na naše tělo působí, proč
je dobrá aromamasáž a jaký vliv má vůně na naši tělesnou schránku a psychiku.
Pokud budete mít zájem, můžete se nechat namasírovat. Také jsme pro Vás zajistili
služby pedikérky a manikérky a můžete se nechat zdarma nalíčit. Především si však
uděláte pohodové odpoledne jen pro sebe. Určitě nebude chybět něco dobrého na
zub a příjemná atmosféra. Pokud tedy máte chuť odpoutat se od Vašich běžných
starostí, jste srdečně vítány. Abychom měli pro každou z Vás dostatek prostoru,
prosíme, přihlaste se na www.mclidicky.cz a to nejpozději do 14. 10. 2014.

8. 11. 2014

od 19:00 hod. – Posvícenská zábava v Lidicích. Přijďte se seznámit, zatančit si
a pobavit se. K tanci a poslechu hraje Duo s. r. o. Také pro Vás připravujeme bohatou
tombolu. Vstupné 40 Kč. Předprodej vstupenek od 27. 10. 2014 v kanceláři OÚ Lidice. Kapacita míst je omezená, proto se zakoupením vstupenky zbytečně neotálejte.

Posvícenská zábava
Obecní zastupitelstvo obce Lidice a Mateřské centrum Lidičky,
o. s. zve všechny spoluobčany 8. listopadu 2014 od 19:00 hod.
do restaurace Lidická Galerie na Posvícenskou zábavu. K tanci
a poslechu hraje Duo s. r. o. a pro pobavení připravujeme bohatou
tombolu. Vstupné činí 40Kč. Předprodej vstupenek bude zahájen
27. 10. 2014 v kanceláři Obecního úřadu v Lidicích. Kapacita míst
je vzhledem k prostorovým možnostem omezená, proto se zakoupením vstupenky zbytečně neotálejte.
Přijďte se seznámit, zatančit si a pobavit se!
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Fotbalisté obce Lidice se stali po dvou letech opět
vítězi turnaje Cotel Cup
Text a foto: www.lidice-memorial.cz

Fotbalisté mužstva obce Lidice, pod vedením kapitána a současně místostarosty obce Tomáše Skály,
se stali opět vítězem turnaje v malé kopané Cotel
Cup. Jsou tak nejúspěšnějším mužstvem v pětileté
historii turnaje.
Fotbalisté pořadatele turnaje, TJ ČSTV Touchovice, obsadili poslední místo a dostáli tak roli
vlídného hostitele… Nicméně se jim podařilo v základní skupině porazit právě vítěze turnaje z Lidic
a dokázat tak, že fotbal hrát umí.
Vítěz turnaje se utkal v exhibičním zápase
s mužstvem internacionálů a společně tak oslavili
krásu kopané a potěšili diváky. Za internacionály nastoupili Jan Berger, Aleš Bažant, Vladimír Hruška, Petr
Rada a Standa Hložek. Internacionálové zvítězili 5:3.

Lidice navštívil velvyslanec Spojených států mexických
Text a foto: www.lidice-memorial.cz

Dne 1. září navštívil Lidice velvyslanec Spojených států mexických J. E. Pablo Macedo Riba v doprovodu konzulky paní
Maxairy Baltazar.
V Lidicích byl přijat místostarostou obce Lidice Tomášem
Skálou, Pavlem Horešovským a vedením Památníku Lidice.
Mexická delegace si prohlédla expozici muzea, položila kytici
k dětskému sousoší, byla přijata na obecním úřadu a v závěru návštěvy si v Lidické galerii prohlédla 42. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy.

Pozvánka na 28. říjen
Obecní úřad Lidice a základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu zvou všechny občany,
mládež a školáky ke společné vzpomínce na významný den naší vlasti.
Uskuteční se u „Stromu republiky“ – lípy, zasazené 28. října 1998, v parku před Obecním úřadem.
Sejdeme se v den státního svátku v úterý 28. října 2014 v 10.00 hodin. Zde proběhne krátké pěvecké vystoupení členů střediska Junák Buštěhrad „Stráž Lidic“. Poté společně odejdeme položit kytici k pomníku
padlých v 1. světové válce.
Obecní úřad Lidice a ZO ČSBS
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PAMÁTNÍK LIDICE VÁS SRDEČNĚ ZVE NA …
Výstavu „LIDIČTÍ MUŽI V BOJI ZA SVOBODU“
V letošním roce si celý svět připomíná 100. výročí vypuknutí I. světové války, tak i nelehké osudy ve dvacátém století. Právě k 100. výročí započetí I. světové války, se Památník Lidice rozhodl připravit výstavu
„Lidičtí muži v boji za svobodu“, která si klade za cíl seznámit veřejnost s dosud neprávem opomíjenou
kapitolou historie Lidic. Jen hrstka zasvěcených totiž ví, že se lidičtí zapojili do boje za svobodu Československa v obou světových válkách a vlast byli připraveni bránit i v osudném osmatřicátém roce. Již v letech
první světové války vstoupilo hned šest mužů z Lidic do řad čs. legií a na frontách v Rusku (František
Maštalíř, Josef Šebek, Karel Podzemský, Josef Šroubek a Josef Koutný) a Itálii (Antonín Spal) bojovalo
za naše osvobození a nezávislost.
Lidičtí muži nezaváhali ani v osudném osmatřicátém roce, kdy se jednoznačně postavili na stranu těch,
kdo žádali vládu republiky, aby řekla rozhodné ne požadavkům henleinovců. Po vyhlášení všeobecné
mobilizace v září 1938 pak bez výjimky nastoupili ke svým útvarům a vlast byli připraveni bránit se zbraní
v ruce. Namísto války však přišla zrada, ústup bez boje a v březnu 1939 okupace. Mezi těmi, kdo se
tehdy rozhodli odejít za hranice a tam bojovat za svobodu těžce zkoušené vlasti, nemohli chybět ani muži
z Lidic. Poručíci Josef Horák a Josef Stříbrný se do boje proti nenáviděnému nacismu zapojili jako příslušníci britského královského letectva, avšak nejen oni. Lidičtí měli totiž svého zástupce i v bojích u Tobruku
na Středním východě. Rodák z Lidic Karel Radvanovský zde konal službu ve štábu Československého
pěšího praporu 11 – Východního, a to jako jeden z blízkých spolupracovníků jeho velitele podplukovníka
Karla Klapálka. Hovoříme-li o lidických mužích a jejich boji za svobodu, nesmíme zapomenout ani na ty,
kdo položili své životy na oltář vlasti v osudném červnu 1942. Nepadli sice s puškou v ruce, avšak jejich
smrt jasně ukazuje, že domácí fronta, jejímiž hrdiny se stali, byla v mnoha případech místem mnohem
krutějším než skutečné bojiště.
Autorem výstavy je přední historik novodobých dějin plk. PhDr. Eduard Stehlík a výstavu je možné shlédnout od 1. 9. Do 31. 10. 2014 ve výstavní síni IN MEMORIAM v areálu muzea Památníku
Lidice.
Vstup na výstavu je zdarma.

Výtvarné dílny v Lidické galerii
Rádi bychom Vás pozvali na říjnovou výtvarnou dílnu pro děti a rodiče
s názvem Podzimní variace (malba – hry a hříčky s barvami), která se
uskuteční v sobotu 18. října 2014.
Dílna probíhá od 14:00 do 16:00 hodin v budově Lidické galerie.
Poplatek za dílnu je 20,- Kč, pracovní oblečení nutné. Vzhledem k omezenému počtu míst rezervujte na:
chvapilova@lidice-memorial.cz, tel. L. Chvapilová 312 253 063,
739 562 267 nebo osobně v recepci LG
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Lidický okruh 2014 se vydařil

Text: Bohumil Kučera Foto: Bohumil Kučera a www.lidice-memorial.cz
V sobotu 13. Září 2014, za překvapivě krásného
počasí, se v Lidicích konala obnovená premiéra setkání majitelů a příznivců auto i moto veteránů všech
kategorií. Přípravě akce věnovaly všechny zainteresované strany velkou energii, všichni si přáli velkou
účast. Ovšem to, že se do Lidic sjede více jak 90
strojů, které si přijde prohlédnout více jak 500 – 600
návštěvníků, překvapilo všechny.

Abych na to nezapomněl, poděkuji všem majitelům krásných a opečovávaných motocyklů i vozů
(a někteří přijeli z daleka!) již nyní, moc si toho vážíme a rádi Vás přivítáme při příštím setkání znovu!
Nyní ale zpět k průběhu celé akce. Diváci i návštěvníci měli možnost hlasovat pro nejkrásnější
stroj. Výsledky byly vyhlášeny v závěru akce, po
návratu ze spanilé jízdy. Krásná sobota v Lidicích
byla okořeněna i dalším doprovodným programem.
O dobrou atmosféru se postarala výborná a osobitá
Etno kapela Roberta Kováče.

z Buštěhradu, samozřejmě i MC Lidičky. Nelze zapomenout na pana Bečku a jeho koňské spřežení, výjimečná jízda. Jak vypadá zásah záchranářů, předvedla
Záchranná služba Středočeského kraje. Jako kontrast
k veteránům působila prezentace společnosti Fiat Smažík, obdivovaný byl zejména nový typ Jeep Cherokee.
Nejen pro všechny přítomné muže byl zážitkem
pohled na krásné mažoretky z Postoloprt a jejich
opravdu profesionální vystoupení. Celou akci moderoval redaktor z Českého rozhlasu Pavel Petr. Zajímavé byly zejména jeho pohotové rozhovory s majiteli veteránů.

Za vrchol sobotního setkání se určitě dala považovat Spanilá jízda zúčastněných veteránů z Lidic do
Hřebče, Makotřas a návratem opět do Lidic. O pozornost kolony se postarala zejména Tatra SDH Hřebeč,
její zahoukání se nedá přeslechnout a k prohlídce
kolony veteránů tak vylákala mnoho obyvatel uvedených obcí na trase jízdy.
Závěr celé akce obstaralo vyhlášení vítězů.
Nejstarší veterán – motocykl BSA z roku 1925, majitel Jakub Vondráček.
Cena „Popelka“ – Trabant z roku 1965 Jana Gillera
Divácká soutěž o nejkrásnější exponát
1. Chevrolet Camaro z roku 1980, Jiří Tůma
2. Tatra 57A z roku 1936, Lumír Veselý
3. Ford Mustang Mach 1 z roku 1972, Jaroslav Veselý
Kromě již zmíněných účinkujících a podílejících
se, patří dík též organizátorům celé akce – Památníku Lidice, OÚ Lidice a dále Policii ČR a Městské
policii Kladno.

Na své si přišly i děti. Program a soutěže pro ně připravili hasiči SDH Hřebeč a SDH Středokluky, Junáci

Těšme se na ročníky budoucí, kdy se pokusíme dále zúročit nabyté zkušenosti a zlepšit organizaci a prostor pro akci.
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Rekapitulace uplynulého volebního období
Vážení spoluobčané,
V měsíci říjnu končí naše čtyřleté volební období, a proto nám dovolte, abychom zrekapitulovali
uplynulé volební období 2010 – 2014. Celý tento čas jsme se snažili podle svých nejlepších schopností a možností pracovat v zájmu obce a jejích obyvatel.
Za nejvýznamnější úspěch, jehož se nám podařilo dosáhnout, považujeme obnovu chodníků
v západní části obce, která byla naším hlavním bodem volebního programu pro toto období. Dále
jsme velice rádi, že se nám podařilo získat dotace na rekonstrukci a rozšíření mateřské školky
a také na zateplení, výměnu oken a střešní krytiny na budově obecního úřadu.
Vzhledem k havarijnímu stavu jsme provedli výměnu střechy obchodního centra, čímž bylo
zamezeno zatékání vody do prostor obchodů.
Za jeden z nejnáročnějších a nejsložitějších úkolů považujeme zpracování a schválení územního plánu obce Lidice.
Mezi další akce, které se nám podařilo realizovat, patří:
– obnovení zanikajícího rybníčku nad Lidickým rybníkem
– instalace nových autobusových zastávek
– postupná oprava cestiček na hřbitově a hřbitovních zdí
– realizace polní cesty – cyklostezky z Lidic do Hřebče
– výstavba víceúčelové hřiště
– získání dotace na revitalizaci „Malého parku“ v centru obce, která je naplánovaná na podzim
V rámci naší činnosti jsme se snažili co nejvíce rozvíjet komunitní život v obci formou podpory
místním spolkům a sdružením, které se starají o kulturní a sportovní akce v obci. Ve spolupráci
s Památníkem Lidice jsme navázali na dávnou tradici přehlídky veteránů – Lidický okruh. Aktivně
se podílíme na práci v Mikroregionu údolí Lidického potoka a také jsme vstoupili do MAS Přemyslovské střední Čechy, od které si slibujeme další přínos pro rozvoj naší malebné obce.
Závěrem vám vážení spoluobčané děkujeme, že jste nám v uplynulém volebním období pomáhali a podporovali naši činnost. Bez vaší pomoci, podnětných návrhů a rad by byla naše práce na
rozvoji obce bezesporu náročnější a určitě i méně efektivní.
Vaši zastupitelé
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Zprávy z Mementa Lidice, o.p.s. (OÁZA)
Text a Foto: Libuše Doušová
Zase jsme byli soutěžit
Přihlásili jsme se s Oázou do fotografické soutěže
Čápi roku 2014, i když nám bylo jasné, že v téhle
soutěži vyhrát nemůžeme. Tušili jsme, že v téhle
soutěži budou snímky sice amatérů, ale hlavně lidí,
kteří mají k přírodě hodně blízko. Na fotografování
mají pořádné vybavení a jsou to lidé, kteří se tomu
hodně věnují.
Soutěž a výstavu pořádala Česká ornitologická
společnost se správou KRNAP – Vrchlabí. Dostali
jsme pozvání na slavností vernisáž spojenou s předáváním cen vítězům a tak jsme vyrazili. Sešlo se
410 snímků, z toho tak desetina na opravdu profesionální úrovni. Byli tam snímky, které tady sotva někdy
ve skutečnosti uvidíme. Vybrat vítěze určitě nebylo snadné.
Pro nás to byl krásný výlet a moc pěkný pohled do života čápů.
Vážení přátelé,
jestlipak jste se byli podívat u nás v Památníku Lidice na výstavu fotografií Život v přírodě očima seniorů,
pořádanou Krajskou radou Svazu důchodců ČR Středočeského kraje.
Byla to kouzelná výstava vítězných fotografií v soutěži ze čtyř ročních období. Je vidět, že senioři
u nás nesedí za pecí, ale svůj volný čas věnují svým koníčkům. Porota měla určitě moc těžký úkol, aby
mezi všemi fotografiemi vybrala tu nejhezčí. Já sama za sebe mohu říct, že bych asi nejhezčí nevybrala.
Každá byla něčím krásná. Jestli to byla kouzelná zima, nebo barvou zářící podzim, ale i jaro a léto nemělo chybu. Výstava byla moc pěkná. Myslím, že pořadatelé
a všichni, kteří tuto výstavu uspořádali, si zaslouží obrovský
dík a pochvalu. Jestli jste se nestačili přijít podívat u nás v Lidicích, tak to můžete ještě napravit. Výstava je putovní a nyní
bude ve Sládečkově vlastivědném muzeu na Kladně od 26. 9.
do 30. 11. 2014. Přeji hezké pokoukání.
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Program OÁZY Lidice na říjen
Klub v Oáze
Vždy v úterý od 14 hodin.
7. 10. rukodělné práce
14. 10. rukodělné práce
21. 10. rukodělné práce

Kavárna pro dobré duše!
Povídání, posezení.
Pondělí 13. 10. od 14 do 17 hodin
Pátek 31. 10. od 14 do 17 hodin

Cvičení pro ženy
Každé pondělí a středu od 18 do 19 hodin
1. 10., 6. 10., 13. 10., 15. 10., 20. 10., 22. 10., 27. 10., 29. 10
Ve středu 8. 10. cvičení zrušeno z důvodu mimořádné akce.
Cvičení pro dívky a ženy jakéhokoliv věku a fyzické zdatnosti.

Mimořádné akce – Setkání k dalšímu ročníku Pochodu Lidických žen
Ve středu 8. října 2014 od 18:00 hodin
Povídání o termínech, trase, minulých ročnících i jiném.
Připravuje se nová trasa Ravensbrück – Crivitz, kterou šlo 46 lidických žen.
Pořádá Milena Městecká a Občanské sdružení Lidice.
Na všechny akce uvedené na tomto programu srdečně zveme širokou veřejnost!
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Generál Gastro aneb reportáže od plotny
Text: Michaela Klapalová

Krémová mrkvová polévka
Milí a milé,
Dnes jsem kuchtila polévku z mrkve. Je to celkem specifická záležitost, kterou určitě nebude mít v lásce
spoustu lidí právě pro její sladkou chuť (polévky mají být přece slané,  že ano?!), ale to nevadí, já jí mám
ráda a dnes je mi ctí se s Vámi o ní podělit.
Potřebujeme pro cca 4 jedlíky:
500 g mrkve
150 g másla
2 polévkové lžíce třtinového cukru
200 ml smetany
sůl, bílý pepř (je jemnější než jeho černý bráška)
voda (cca 0,7 litru, podle toho jak chcete mít hustou polévku)
můžeme zdobit snítkou petrželky
V hrnci rozpustíme máslo, na kterém dozlatova restujeme oloupanou a nastrouhanou (nahrubo stačí)
mrkev, což bude zhruba pět minut. Poté zasypeme třtinovým cukrem a necháme vše zkaramelizovat.
Zalijeme vodou a necháme deset minut provařit.
Polévku zjemníme smetanou, na mírném plameni povaříme ještě pět minut a elektrickým ručním mixérem (nebo ponorným či nějakým jiným mixovacím přístrojem) ji umixujeme dohladka. Dochutíme solí
a bílým pepřem, zdobíme snítkou petrželky a pak už se tou slaďoučkou chutí necháme zvolna unášet…
Krásný sladký podzim Vám přeje Váš Generál Gastro

Česneková pomazánka
Určitě se vám už někdy stalo, že se najednou ohlásila nečekaná návštěva a vy najednou po rychlém
kouknutí do ledničky zjistíte, že kromě otevřené sklenice marmelády a mléka jim toho zrovna nemáte moc
co nabídnout??
Hlavně klid!  Především návštěva se má těšit hlavně na Vás a nikoliv na to, co jim budete podstrojovat a s touhle rychlopomazánkou a kupříkladu plechovkou mandarinkového kompotu máte vyhráno na
všech frontách.
Takže hurá na to:
1 neochucené pomazánkové máslo
2-5 stroužků česneku (jak má kdo rád, já ráda, když česnek diktuje)
2 polévkové lžíce majonézy
Do pomazánkového másla dáme utřený česnek, přidáme majonézu a vymícháme do krásné hebké
kompaktní hmoty. A potom už mažeme, kam potřebujeme. Jak na chlebíčky, které můžeme zdobit vším
možným, ale také na jednohubky, nebo použijeme jinak dle naší fantazie a chuti.
Tip na rychlé jednohubky pro prázdnou lednici: stačí namazat pomazánku na rohlíky a na každý
kousek umístit kousek mandarinky z kompotu a voilá...návštěva může přijít a vy bez ztráty kytičky obhájíte
pozici hostitele či hostitelky :o)
Váš Generál Gastro
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Památník Lidice navštívila delegace z Porýní – Falce
Text a foto: www.lidice-memorial.cz

Památník Lidice poctila návštěvou dne 20. Září
2014 delegace partnerského regionu Středočeského kraje ze spolkové země Porýní – Falc v čele
s předsedou Zemského sněmu Joachimem Martesem. Přítomen byl i předseda zahraniční komise
Krajského úřadu Středočeského kraje MVDr. Luboš Kudrna. Vzácné hosty přivítala starostka obce
Lidice Veronika Kellerová, přeživší lidické dítě Pavel Horešovský a zástupce Památníku Lidice.

Hosté na pietním území položili věnec na společný hrob lidických mužů, navštívili sousoší lidických dětí, Růžový sad, prohlédli si expozici muzea
a vzdělávací středisko. Předseda Zemského sněmu a jeho doprovod velice pozorně a se zájmem
naslouchali výkladu starostky obce, průvodců
a vzpomínkám lidického pamětníka. Na závěr návštěvy učinil pan Joachim Mertes zápis do pamětní
knihy Památníku Lidice.

Památník Lidice navštívil předseda Knessetu
Text a foto: www.lidice-memorial.cz

Památník Lidice dnes poctila návštěvou další významná osobnost, předseda Knessetu (izraelský
parlament) J. E. Juli-Joel Edelstein s delegací,
v doprovodu poslance PS PČR Robina Böhnische.
Přítomen byl i velvyslanec Státu Izrael v České republice J. E. Gary Koren.
Vzácné hosty přivítala starostka obce Lidice,
přeživší lidické dítě Pavel Horešovský a vedení Památníku Lidice. Hosté na pietním území
položili kytice na společný hrob lidických mužů
a k sousoší lidických dětí, navštívili Růžový
sad a prohlédli si expozici muzea a vzdělávací
středisko.

Předseda Knessetu a jeho doprovod velice pozorně a se zájmem naslouchali výkladu průvodců,
starostky obce a vzpomínkám pamětníka. Na závěr návštěvy učinil pan Juli-Joel Edelstein zápis do
pamětní knihy Památníku Lidice.
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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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