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ročník 23 · zdarma

První adventní víkend patřil, jako již tradičně, našemu
oblíbenému Rozsvěcení vánočního trojstromku.
Sešla se nás tam velká kupa, a bylo to skvělé!
Skvělý horký svařáček zahřál na duši i na těle, děti z Mateřské
školy spolu s Martou Hanfovou zazpívaly krásné
písně, které leckomu do oka vloudily slzu…
…a Vánoce
jsou zase o něco blíže…
V lednu očekávejte reportáž!

Milí a milé,
Mám skvělé zprávy! Můj zraněný prst je na dobré cestě a já
v rámci rehabilitace pracuji na plném čísle prosincového
zpravodaje  Občas mě ještě teda neposlechne, ale věřím, že to
bude v pořádku.
Vánoce jsou za dveřmi a já se těším jak malá holka. Ale to
neznamená, že bychom se měli z těch všech nákupů a úklidu
zbláznit. Nepřehánějme to. Udělejme si skvělý vaječný likér,
pozvěme rodinu a běžme spolu na procházku.
A užívejme si to! Však on se úklid nezblázní, a že nebude
dvanáct druhů cukroví, taky nevadí…kdo to má pak v lednu vyběhávat, že? 
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka, která se těší na Vánoce 

JUBILANTI V MĚSÍCI PROSINCI
Vlasta TŘÍSKOVÁ
Miloslava KALIBOVÁ
/

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti 

PODĚKOVÁNÍ 
 Srdečně děkuji Tomášovi Skálovi za blahopřání, dárek a přátelskou návštěvu, ku
příležitosti mých narozenin.
Drahomíra Humlová
 Ráda bych touto cestou poděkovala paní starostce Veronice Kellerové a Obecnímu
úřadu za krásný dárek i milé popovídání u příležitosti svých narozenin.
Miluše Šupová

POZOR ZMĚNA UZÁVĚRKY LEDNOVÉHO ČÍSLA!!!
Dovolím si znovu připomenout 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.
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VÁNOČNÍ SLOVO
Text: Veronika Kellerová, starostka obce

Vážení a milí spoluobčané,
Dovolte mi, abych vás pozdravila v čase adventním, kdy v parku už zase svítí náš
obecní vánoční stromeček, a všichni začínáme vnímat sváteční atmosféru blížících se
vánočních svátků, a také že se nezadržitelně blíží konec roku 2019.
Chtěla bych na tomto místě poděkovat všem jednotlivcům, skupinám, organizacím,
pracovníkům Obecního úřadu, prostě všem, kteří se podílejí na organizování obecních
akcí, nebo i celoročně vedou různé spolky a obecní organizace, a věnují svůj volný čas
a práci ve prospěch obce, a tím i ve prospěch nás všech.
Zároveň bych ráda využila této příležitosti a popřála vám i vašim rodinám nádherné
Vánoce a krásné sváteční období. Chci vám osobně popřát, aby se vám v příštím roce
vyhýbaly neúspěchy, nemoci, aby ve vašich rodinách zavládla pospolitost, vzájemná
úcta, láska. Dívejme se na nadcházející rok 2020 s nadějí a optimismem, a buďme
k sobě dobří.
Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2020 vám přeje
Vaše starostka Veronika Kellerová

ZÁPIS Č.9/2019 z veřejného zasedání OZ Lidice konaného dne
24. 10. 2019 v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ LIDICE
Přítomni: B. Kučera, M. Klapalová, V. Kellerová, Ing. Monika Vaňhová MBA, M.
Ramba, T. Skála
Ověřovatelé: T. Skála, M. Ramba
Omluveni: H. Kohoutová
Zapsala: Martina Toulcová
Zasedání zahájila starostka obce v 18:00 hodin a přečetla program.
OZ program schválilo.
Program:
1) Projednání Zprávy o uplatňování územního plánu Lidice
2) Projednání žádostí Památníku Lidice
3) Projednání návrhu rozpočtu na rok 2020
4) Projednání žádosti o povolení k pokácení dvojice vzrostlých stromů
5) Projednání pořízení vánočního betlému
6) Projednání pořízení boxu s posypovým materiálem do obce
7) Projednání schválení smlouvy s LK Advisory, s.r.o. na podání dotace na projekt
„Revitalizace hřbitova Lidice“
8) Projednání dopravní situace v obci
9) Projednání stavu teraca v podloubí u obchodů
10) Projednání žádosti o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les
11) Zrušení Pohřebního řádu z roku 2014 a schválení řádu nového
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11) Schválení cenové nabídky na projekt rekonstrukce ulice Josefa Horáka
12) Různé a) žádost JR RUNNING SPORT o finanční podporu na 32. ročník
štafety a mezinárodního koncertu v Nasavrkách
b) schválení vyúčtování společnosti Reisswolf likvidace dokumentů a dat, s.r.o.
c) projednání cenové nabídky na opravu veřejného osvětlení
Ad1) Starostka obce předložila OZ Zprávu o uplatňování územního plánu Lidic. OZ
na základě podání vysvětlení BC. Ladislava Vicha, DiS tuto Zprávu projednalo a:
A)V z a l o n a v ě d o m í
informaci pořizovatele o „Vyhodnocení projednávání návrhu zprávy o uplatňování
územního plánu Lidic“, uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení.
B) S c h v á l i l o
1. zprávu o uplatňování územního plánu Lidic (dále jen „Zpráva“) podle § 6 odst. 5
písm. e) a § 47 odst. 5 ve spojení s § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“), za období od vydání územního plánu Lidic (dále také jen „ÚP
Lidic“) dne 16. října 2013, uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení, jejíž součástí jsou
pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Lidic s prvky regulačního plánu dle §
43/odst.3 stavebního zákona
2. pořízení změny č. 1 územního plánu Lidic zkráceným postupem podle § 55a odst. 1
a § 55b odst. 1 stavebního zákona, v návaznosti na Zprávu s pokyny pro zpracování
změny č. 1 územního plánu Lidic, schválenou v předchozím bodu.
C) U l o ž i l o s t a r o s t c e
1. zabezpečit zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Lidic na základě schválené zprávy
o uplatňování ÚP Lidic podle § 55b odst. 1 stavebního zákona;
2. zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup zprávu o uplatňování ÚP Lidic
v souladu s § 165 odst. 3 stavebního zákona;
3. předat dokument „Zpráva o uplatňování územního plánu Lidic – Doklady o pořizování
a schválení“ po jednom vyhotovení obci Lidice a zhotoviteli návrhu změny č. 1 ÚP
Lidic.

HLASOVÁNÍ Pro:6 Proti:0 Zdržel:0
Ad2) Projednání žádostí Památníku Lidice
- Žádost o spolupráci obce Lidice při zajištění pietního aktu v roce 2020

OZ projednalo tuto žádost po částech.
a) Zajištění roznosu pozvánek na pietní akt všem obyvatelům obce
Lidice, pozvánky připraví pracovníci PL. OZ tuto žádost projednalo a
v rámci úspor navrhlo a schválilo, že by se pozvánka vložila do
Zpravodaje a roznesla spolu s červnovým Zpravodajem, pokud PL tyto
pozvánky doručí na OÚ Lidice nejpozději do konce května, jak paní
ředitelka PL na veřejném zasedání slíbila.
HLASOVÁNÍ Pro:6 Proti:0 Zdržel:0
b)

Zajištění úklidu obce v průběhu celého týdne 8.-14.6. se zřetelem na
den 10. 6. 2020, neboť PL dle vyjádření ve svém dopise, je
přesvědčen, že obec úklid obce v tento den nezajistila. Starostka obce
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se ohradila, dále se k ní přidali zastupitelé obce s tím, že jsou přesvědčeni, že úklid
obce se vždy zajišťuje s nejlepším svědomím, technické služby vynakládají na úklid
plno sil a není v silách obce uhlídat, aby v tento den zrovna u kontejnerů nebyl žádný
odpad a stoprocentní pořádek, neboť občané k těmto kontejnerům, které se nacházejí
v ulici mimo centrum obce, dávají odpad na toto místo nekontrolovatelně. Starostka
obce navrhla OZ, že v červnovém zpravodaji bude zveřejněna žádost pro občany o
dodržování pořádku v obci u místních kontejnerů. OZ schválilo zveřejnění žádosti pro
občany ve Zpravodaji.
HLASOVÁNÍ Pro:6 Proti:0 Zdržel:0
c) zajištění čtyř pracovníků při přípravě mobiliáře pro účinkující Děkovného koncertu
a přehlídky pěveckých sborů Světlo za Lidice na nádvoří budovy muzea, dále
výpomoc pracovníků případně obyvatel obce Lidice při řízení dopravy delegací
přijíždějících na pietní vzpomínku 13. 6. 2020.
Obec tuto žádost projednalo a zamítlo s tím, že obec Lidice má pouze dva členy
technických služeb a tudíž na stavbu, demontáž a úklid mobiliáře může obec
poskytnout pouze tyto dva členy.
HLASOVÁNÍ Pro:6 Proti:0 Zdržel:0
Dále starostka obce na žádost PL navrzhla OZ, že podají výzvu do Zpravodaje, zda by
někdo z místních občanů neměl zájem pomáhat při řízení dopravy delegací
přijíždějících na pietní vzpomínku 13. 6. 2020. OZ schválilo podání výzvy do
Zpravodaje.
HLASOVÁNÍ Pro:6 Proti:0 Zdržel:0
d) žádost o spolupráci při financování některých dodávek služeb, jako je propagace,
zvučení a to ve výši 30.000 Kč. Starostka obce přečetla OZ žádost PL o
spolupráci při financování některých dodávek služeb, jako je propagace, zvučení
a to ve výši 30.000Kč. OZ tuto žádost zamítlo.
HLASOVÁNÍ Pro:4 Proti:2 (T.Skála, M.Ramba) Zdržel:0
Ing. Monika Vaňhová MBA navrhla, že by obec přispěla částkou 25.000Kč, starostka
obce též navrhla přispět částkou 25.000Kč, ale na Světlo za Lidice. OZ tento
návrh projednalo a schválilo přispět částkou 25.000Kč ze stávajících 20.000Kč na
Světlo za Lidice.
HLASOVÁNÍ Pro:4 Proti:2 (T.Skála, M.Ramba) Zdržel:0
-

Žádost o souhlas s umístěním popisky a polepu zastávky
Starostka obce předložila OZ žádost PL o udělení souhlasu s umístěním
popisky k uměleckému dílu Partyzánská Carrara Mučednickým Lidicím.
Dílo se nachází na pozemku obce Lidice. Návštěvníci Galerie se dotazují
na jméno autora a datum vzniku. PL by jim rád tuto informaci poskytl
formou popisky umístěné přímo u díla, která by měla stejnou podobu jako
popisky v areálu pietního území, chromový sloupek se skleněnou
tabulkou s textem. OZ tuto žádost projednalo a schválilo.

HLASOVÁNÍ Pro:6 Proti:0 Zdržel:0
Dále starostka obce předložila OZ žádost PL o udělení souhlasu k polepu čelních stěn
autobusové zastávky Památník Lidice. PL se domnívá, že návštěvníci, kteří
přijíždějí na prohlídku PL veřejnou dopravou, se po vystoupení z autobusu špatně
orientují, protože nikde nejsou žádné informace. Navrhují zajištění polepů
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Na čelní stěny autobusové zastávky, které budou obsahovat informace o PL, orientační
mapu, otevírací doby, představení expozic. OZ se domnívá, že polepovat čelní stěny
autobusové zastávky je zbytečné. OZ tuto žádost projednalo, vzalo na vědomí s tím, že
PL dodá návrh grafického řešení.
-

Objasnění údajného stanovování podmínek, za kterých hosté pietního aktu
smějí pokládat květinové dary na pietním území

Starostka obce informovala OZ o objasnění údajného stanovování podmínek, za
kterých hosté pietního aktu smějí pokládat květinové dary na pietní území. OZ vzalo
na vědomí tyto informace.
AD3) Paní Holubová seznámila OZ s návrhem rozpočtu na rok 2020. OZ tento
rozpočet projednalo a vzalo na vědomí.
AD4) Starostka obce předložila OZ žádost pana XXXX o povolení k pokácení dvojice
vzrostlých stromů. Jedná se o smrk a borovici. Důvodem je z neznámé příčiny
zasychání a opadávání jehličí obou stromů, které padá i na sousední pozemek, dále
ohrožení konstrukce skleníku a hospodářských přístavků rovněž na sousedním
pozemku. OZ tuto žádost projednalo a schválilo pokácení těchto dvou stromů v době
vegetačního klidu.
HLASOVÁNÍ Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD5) Starostka obce informovala OZ o možnosti pořízení vánočního betlému do obce.
OZ projednalo cenovou nabídku na pořízení vánočního betlému a schválilo pořízení
velkého vánočního betlému do obce za 25.200 Kč bez DPH.
HLASOVÁNÍ Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD6) Starostka obce přečetla OZ návrh pana XXXX o pořízení boxu s posypovým
materiálem do obce. OZ projednalo tento návrh a schválilo pořízení boxů
s posypovým materiálem do obce.
HLASOVÁNÍ Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD7) Starostka obce předložila OZ smlouvu s LK Advisory s.r.o. na podání dotace na
projekt „Revitalizace hřbitova Lidice“ OZ schválilo tuto smlouvu a pověřilo statostku
obce jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD8) Starostka obce předložila OZ žádost pana XXXX a paní XXXX na zřízení
značky, která zakazuje průjezd aut, případně značky přikazující 30 km/h. OZ tuto
žádost projednalo a zamítlo na základě místního šetření a na základě vyjádření Policie
ČR. Policie ČR se sice vyjadřovala k dopravní situaci v ulici 10.června 1942, ale OZ
po místním šetření též neshledávají tuto lokalitu (ulici Distomonskou) jako nehodovou
či problematickou.
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HLASOVÁNÍ Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD9) Starostka obce předložila OZ cenové nabídky na opravu teraca v podloubí u
obchodů. OZ projednalo tyto cenové nabídky, a vzalo na vědomí s tím, že každý
zastupitel obce se osobně dojde podívat na stav teraca v podloubí u obchodů a o jeho
řešení se rozhodne na dalším veřejném zasedání.
AD10) Starostka obce předložila OZ žádost paní XXXX o pokácení dřevin rostoucích
mimo les. Strom je v havarijním stavu, vzhledem ke stáří stromu jeho prosychání a
lámání větví. OZ tuto žádost projednalo a schválilo pokácení tohoto stromu v době
vegetačního klidu.
HLASOVÁNÍ Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD11) Starostka obce podala návrh na zrušení Řádu veřejného pohřebiště obce Lidice,
který byl schválený dne 12. 02. 2014 a dále podala návrh na schválení řádu nového.
OZ schválilo zrušení Řádu veřejného pohřebiště obce Lidice schváleného dne 12.02.
2014 a na základě souhlasu Krajského úřadu Středočeského kraje schválilo nový Řád
veřejného pohřebiště, který bude účinný dnem 1.12.2019
HLASOVÁNÍ Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD12) Starostka obce předložila OZ cenovou nabídku na vypracování jednoduché
technické dokumentace pro požádání žádosti o dotaci na MMR a realizaci stavby
v ulici Josefa Horáka.
Nabídka obsahuje zpracování jednoduché technické dokumentace pro opravu MK
v obci Lidice včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr. Dokumentace bude
provedena v rozsahu nutném pro podání žádosti o podporu na MMR a realizaci stavby.
OZ schválilo tuto cenovou nabídku Ing. Petra Kubíčka za cenu 28.000 Kč na
vypracování technické dokumentace pro podání žádosti o dotaci.
HLASOVÁNÍ Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD13) Různé a) Starostka obce předložila OZ žádost JR RUNNING SPORT o
finanční podporu na 32. Ročník štafety a mezinárodního koncertu v Nasavrkách.
OZ tuto žádost projednalo a schválilo finanční podporu ve výši 5000 Kč na štafetový
běh a 5000Kč na mezinárodní koncert.
HLASOVÁNÍ Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
b) Starostka obce předložila OZ první část vyúčtování firmy Reisswolf na likvidaci
písemností, třídění a evidenci písemností, školení, poradenství pro obec Lidice. OZ
tuto první část vyúčtování ve výši 54.823,89 Kč s DPH schválilo.
HLASOVÁNÍ Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
c) Projednání opravy a odstranění stavu a technických závad na veřejném osvětlení na
základě technického vyjádření v pasportu veřejného osvětlení obce Lidice. Starostka
obce předložila OZ cenovou nabídku firmy 4Lightning s.r.o. na provedení práce.
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OZ schválilo tuto cenovou nabídku.
HLASOVÁNÍ Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
Zasedání ukončeno v 19:48 hodin.

LIDICKÁ ULICE V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ ANEB
Z OBECNÍ POŠTY
Vážený pane starosto, ráda bych Vám i zastupitelům Vašeho města poděkovala za
rozhodnutí pojmenovat jednu z ulic Lidická. Velmi si toho vážím nejen jako starostka,
ale především jako vnučka jedné z lidických žen. Byla by pro nás pocta, kdybychom
Vás i občany města mohli u nás přivítat a provést územím starých Lidic. Přeji vám
všem hodně zdaru a klidné a šťastné Vánoce.
Veronika Kellerová, starostka obce Lidice
Vážená paní starostko!
Děkuji Vám za Váš email, který mě opravdu potěšil. Hrdinství Lidických je nekonečně
obdivuhodné a je potřeba na ně v úctě a pokoře vzpomínat.
Vaši nabídku na prohlídku rád přijímám. Dovolím si vzít hlavně žáky a studenty
krumlovských škol. I Vám přeji krásný adventní čas a všechno dobré.
Tomáš Třetina, Moravský Krumlov

MATEŘSKÉ CENTRUM LIDIČKY
Text: Stáňa Koščová, MC Lidičky

Vážení sousedé,
konec roku 2019 se nám nachýlil ke svému konci.
Máme tady advent a s ním blížící se Vánoce a
příchod nového roku. Přijďte společně s námi nasát
vánoční atmosféru na jednu z našich akcí, jimiž
jsou Adventní dílna a Mikulášská nadílka.
Pravidelný program v MC Lidičky bude probíhat
dle rozvrhu až do 20. Prosince 2019.
Na obě výše uvedené akce se, prosíme, včas přihlaste. Více informací a přihlašovací
formuláře najdete na www.mclidicky.cz.
Přejeme Vám všem krásné Vánoce a úspěšný rok 2020.
Program MC Lidičky na PROSINEC 2019
1. 12. 2019

od 9:00 a 18:00 hod. – Adventní dílna – výroba adventních věnců a
dekorací. Zveme všechny tvořivé duše na vánoční tvoření pod vedením
profesionální aranžérky Hanky. Přijďte si vlastnoručně vyrobit adventní
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věnec, věnec na dveře, svícen 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.
Více informací a přihlašování na www.mclidicky.cz.
6. 12. 2019 od 17:00 hod. - Mikulášská nadílka pod širým nebem
I tento rok zavítá do Lidic Mikuláš, čert a anděl a všechny hodné děti
odmění balíčkem😊
Všechny potřebné informace včetně přihlašovacího formuláře najdete na
www.mclidicky.cz, přihlášky přijímáme do 1. 12. 2019.
Vstupné je 150 Kč, pro členy MC 130 Kč (přibližně v této hodnotě
obdrží každé předem přihlášené dítě mikulášský balíček). Pro dospělé
budeme pro zahřátí podávat svařák, pro děti čaj.
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DĚKUJEME, ŽE JSTE SI PRO NÁS UDĚLALI ČAS
Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

„Děkujeme, že jste si pro nás udělali čas…“, tak začíná jeden z pamětních zápisů
v naší spolkové kronice. Zápis vznikl při besedě s žáky Základní školy v Sobotce. Dále
zápis pokračuje poděkováním: „…že jste si to tak pěkně připravili – je to velmi
smutný, ale zajímavý příběh.“
Dívenka sedící přímo proti mně na lavici, přinesené z tělocvičny, psala na koleni tyto
řádky, právě když jsem se dostal k pasáži o narození dítěte.
V tajném nacistickém útulku v Praze v Dykově ulici (byl určen pro těhotné ženy,
odsouzené Němci k exekuci) se 19. června 1942 narodila jedné takové ženě z Lidic
holčička. Přes dva měsíce se těšila maminka s dceruškou v domnění, že ji dobře
vychová i sama, i když bez manžela a bez rodičů, o kterých vůbec nic nevěděla.
Jednoho dne přišel gestapák, a že žena musí k výslechu, tak aby tu miminko nechala,
že tam musí sama. Bránila dcerku, jak mohla, že si ji vezme s sebou, že je hodná a
nebude plakat, ani jinak vyrušovat. Že si jí ošetří, kdyby potřebovala přebalit nebo
nakrmit.
Ale gestapák trval na svém.
Když už to jinak nešlo, podal ženě ruku a řekl: „Ruky podáním vám dávám čestné
slovo německého důstojníka, že jste za hodinu z výslechu zpátky u svého dítěte.“
Tak uklidňoval ženu gestapák Böhme, aby byla bez starosti o své dítě. V té chvíli k ní
přiskočila dozorkyně Kchýrová, taky nacistka, a miminko ženě z náruče vytrhla.
Svou holčičku, kterou nedávno porodila, už nikdy v životě neviděla.
Germánská lež to byla, co měla ženu uklidnit, že se k miminku zase vrátí.
Ta žena byla moje maminka
a ta holčička byla moje
sestra. Maminka jí
pojmenovala Věnuška, po
jejím tatínkovi Václavu
Kohlíčkovi. Německé úřady
jí ale daly falešné německé
jméno Anna Carol.
Sedící děti vyplnily celou
aulu nové části sobotecké
školy, ale při vyprávění o
osudech rodiny Horáků bylo
ticho jako v hrobě. Tři třídy na jedné přednášce. Tolik žáků najednou bylo snad jen
v Tachově. I tam byly uspořádány před sedmi roky dvě přednášky a mezitím jsme
vysadili hrušeň.
Tady v Sobotce jsme také vysadili hrušeň na školní zahradě před druhou besedou. Paní
ředitelka Mgr. Jana Knapová vybrala pěkné místo, kolem něhož chodí do školy všichni
žáci i rodiče.
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K celé akci přispěla a
vlastně propojila
dohromady školu a náš
spolek, paní Marcela
Černá, rodačka ze
Sobotky a její dcera,
která je zde členkou
učitelského sboru. Tedy
jim touto cestou také
děkujeme.
V každém případě ale
poděkování patří paní ředitelce školy Mgr. Janě Knapové a její zástupkyni Ing.
Marcele Pipkové, které se nám věnovaly po celou dobu naší návštěvy.
31. lidické hrušni přejeme dobré zakořenění. Za pár let zde jistě vystavíme snímek této
hrušně, jak kvete a pak i jaké má hruštičky.

OBČANÉ LIDIC SI PŘIPOMNĚLI 101. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
REPUBLIKY
Text: Bohumil Kučera

Foto: Bohumil Kučera, Pavel Horešovský

Krásné slunečné počasí přivítalo v pondělí 28. října 2019 v Lidicích na „Malém parku
u Lípy republiky zejména lidické
občany na tradičním setkání u
příležitosti již
101. výročí založení Československé
republiky.
Hlavní projev zazněl z úst starostky
Veroniky Kellerové. Stručně
zrekapitulovala okolnosti vzniku
republiky a poznamenala, že jí těší
účast občanů všech věkových
kategorií. Poté již předala slovo paní
Holeyšovské, která přivedla svůj pěvecký kroužek ze ZŠ Hřebeč. Za doprovodu pana
Emila Červeného nám děti krásně
zazpívaly. Následně se skupina občanů
přesunula k pomníku obětí
1. světové války, kde místostarosta Tomáš
Skála a zástupce oddílu skautů Stráž Lidic
z Buštěhradu Jan Novotný položili věnec
věnovaný obcí Lidice, na vzpomínku
padlých občanů Lidic v 1. světové válce.
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Setkání ukončil svým projevem místostarosta Tomáš Skála. Mj. uvedl: „Jsem rád, že
se společně setkáváme u příležitosti historických událostí, jako je vznik
Československa,
v květnu je to konec 2.
světové války a v červnu
Pietní vzpomínka
vyhlazení Lidic nacisty.
Je důležité historickou
pravdu uchovávat a
předávat dalším
generacím. Obzvlášť
v dnešní době, téměř 30
let od Sametové
revoluce, kdy si
komunistický poslanec
Grospič dovolí v médiích prohlásit, že v srpnu 1968 se nejednalo o invazi (!!!) a že
všechny oběti byli z dopravních nehod. Jedná se o překrucování historie a pokud ji
nebudeme předávat dalším generacím ve faktické a pravdivé podobě, může se
postupem času stát, že se jednou z Německa dozvíme, že Lidice shořely nešťastnou
náhodou… Je to pro nás závazek a já vám všem za něj děkuji…“

CO MI ŘÍKÁVALA MOJE BABIČKA
Text a foto: Jaroslav Adamec

Do Bělok se nemuselo po silnici přes Makotřasy. Chodilo se višňovkou přes Křížovou
cestu (ta tam stále je), roklemi (ty už tam nejsou, zavezly se při výstavbě metra), za
nimi doleva, dále kolem Běláku (Bělocký háj) a na jeho konci po silnici vpravo do vsi.
Do Hostouně se šlo polma, kolem hřbitova, za Pitínovic do Rákosovic polí, směrem na
Krupí (nevím proč se to tak jmenovalo, ale je to západní část Bělockého háje). Ta
cesta bývala vyšlapaná ještě do dob, kdy se konaly v kulturním domě v Lidicích čaje.
Tudy chodili lidé z Dobrovíze a Hostouně za tanečkem.
Na dobré hrušky jsme chodili do alejíček za Salvátorem vlevo (sv. Salvátor – boží
muka před sušičkou). Nebo se tam taky říkalo U párovek (tam byly v létě stohy a u
nich byly parní stroje, které poháněly mlátičky. Naše rodiče a prarodiče tam museli po
práci, za dob strany a vlády, chodit pomáhat v padesátých letech budovat socialismus).
Alejíčka byla úvozová cesta začínající u „Salvátora“ a směřující po horizontu západně
do Hřebče. Dnes je neudržovaná, ale staré hrušky v ní stále rodí, obzvláště koprčky.
Alejíčka jsou dnes přerušena státní silnicí a křižovatkou umístěnou severně od hřiště.
Mezi bývalou kantýnou a zahradnictvím byly vysázeny švestky a slívy. Lidické ženy
tam chodily na švestky. Říkaly do „lágru“, to proto, že ubikace byly podobné těm
v Ravensbrücku.
Na třešně se chodívalo do Kulhavejch višňovky, ta byla asi 100 m od větrolamu pod
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kiosky a 100 m pod státní silnicí (dálnicí) na Makotřasy. Dnes už tam višňovka asi
není. Na proutí k pletení hodovaček jsme chodili do vrbiček (někdo tomu taky říkal do
„goril“, to je pod starou čističkou, směrem k severnímu břehu nerváku).
Stará paní Lukášová, když ji někdo
rozčílil, tak ho posílala za vejrovnu. To
byla místnost asi 2x3 metry nad novým
hřbitovem, měla dveře na sever a dvě
okýnka na jih, před nimi byl stojan pro
výra, toho tam myslivci posadili a na něj
nalítávali jiní škodní ptáci a nimrodi je
stříleli. Nevím, jestli to tam ještě je.
„Na dálnici“ se říkávalo nové betonové
silnici od Koníčkovic mlýna
k buštěhradskému vodojemu, na níž se
jezdil Lidický trojúhelník (závody
motocyklů a automobilů, okruh
buštěhradský vodojem – Koníčkovic mlýn
– Vypich – přes Buštěhrad), to bylo
v padesátých létech a na přechodu mezi
hřišti byla hlavní tribuna a před ní start a
cíl. Mezi lidickou čekárnou a
buštěhradským hřbitovem bylo depo
závodních strojů. Nevím, kolikrát se to
jelo, ale bylo to asi v letech 1950-asi 1954.
Jindřich Hromádka – lidický pošťák (50-60.
R ÁKOSŮV KŘÍŽ NA CESTĚ DO H OSTOUNĚ
léta), který zajížděl na své motorce značky
ČZ taky do Makotřas. To byl starej dobrák, kterej pro lidické, kromě doručování
sehnal i nemožné – měl známosti. Pane Hromádka, nevíte, kde bych sehnal(a) to a to,
a do dvou, tří dnů člověk věděl kam jít, nebo to sám pošťák přivezl.
Jdeme do Švíkárny, to byly stavební sklady pro výstavbu západní části Lidic a
kulturáku (dnes zde stojí garáže za domky č.p.1-6). Tady vedl sklad zedník, truhlář,
tesař a armovač pan Švíka ze Hřebče. Mimochodem skvělý hráč na heligonku, se
kterou mockrát v kantýně hrál a zpíval starý písničky, při nichž si někdy štamgasti a
štamgastky hodili tanečky. Noční cesty z kantýny prý „bravurně zvládal“ s heligonkou
na kole, které ho vozilo do Lidic a zpět. Musím přiznat, že za Švíkárnou se někteří
z nás učívali kouřit.
Bezděra je propadlo na poli vlevo silnice ze starých Lidic do Hřebče. Jeho geologický
původ není znám, ale zdá se, že vzniklo nad rozsáhlým prameništěm, jehož vody
odcházejí strouhami pod silnicí a směřují na sever do Lidického potoka.
Do skály jsme vozili popel a vůbec všelijaké harampádí, které se většinu už nedalo
jinak použít. Bylo to složiště suti umístěné dnes přibližně na jih od čp. 185 ulice
Starosty Hejmy. Skála se tomuto místu říkávalo, protože se zde těžila opuka používaná
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do základů domů nových Lidic. Opuka ze zdejšího lomu byla kvalitní, tedy se
nedrolila a v základech prý tvrdila muziku, jak se o ní pochvalně vyjadřoval stavební
hlídač pan Šulc.
No a proč je na sever od hřiště uprostřed pole ten kopeček? Není to kopeček ledajaký,
ale jde o vodní zdroj využívaný ku stavbě Lidic. Vodovod vedl pod zemí do obce a
potrubí nad zem vycházelo jen v určitých místech, jako byly veliké dřevěné karby na
hašení vápna a hluboké jímky. Třeba zrovna na rohové parcele ulice Josefa Štemberky
čp. 97. Dnes už ale vodovod nefunguje. Občas se ale na prázdné ocelové trubky,
potažené asfaltem, může někde narazit.
Kdo by ale kopal bez užitku do nezámrzné hloubky, která je v našich zeměpisných
šířkách asi metr.

PAMĚTNÍCI, POMŮŽETE S PŘÍBĚHEM DĚTSKÉ PANENKY,
JE OPRAVDU Z LIDIC?
Vážení spoluobčané, zejména pamětníci.
Obracíme se na vás se žádostí o pomoc. Chtěli bychom doplnit příběh dětské panenky
a „jejího“ kufříku. Oba předměty jsou majitelem popsány, že pocházejí z Lidic, měly
být majetkem malé holčičky.
Ovšem již bez dalších podrobností.
Pokud by někdo z vás tyto předměty znal z dětství a informaci mohl poskytnout, velmi
by to pomohlo. Informace případně prosím zasílejte na tyto adresy (ideálně obě):
michal@pupcsik.cz
bohumilkucera@seznam.cz
Děkujeme!
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DVB-T2: NOVÝ DIGITÁLNÍ SIGNÁL - INFORMACE
Text: Petr Dvořák, generální ředitel České televize

Jak jistě víte, už za několik dní, konkrétně v noci z 27. Na 28. Listopadu, odstartuje
v České republice druhá vlna televizní digitalizace. Přeladění na nový digitální signál
DVB-T2 se postupně dotkne všech domácností, které přijímají vysílání pomocí
venkovní či klasické antény nebo společné antény pro bytové domy. Dotkne se tedy i
velké části obyvatel této obce a Vámi zřizovaných subjektů.
Jako první vypnou 27. Listopadu své stávající vysílání ve starém standardu DVB-T
vysílače Žižkov a Cukrák, jejichž signál přijímá většina domácností v Praze a
středních Čechách. A hned v další vlně, tedy 7. Ledna, se definitivně na nový standard
DVB-T2 přeladí i vysílač Černá hora, což se dotkne řady obcí ve východních Čechách.
Jelikož jde o náročný proces a Česká televize je prvním vysílatelem, jehož programy
budou postupně ze starého signálu DVB-T mizet, rád bych vám i občanům vaší obce
nabídl naši pomoc.
S jakýmikoliv dotazy ohledně termínů vypínání, způsobu přeladění nebo jiných
technických problémů se můžete obrátit na naše telefonní centrum na čísle 261136113,
případně na email: info@ceskatelevize.cz. Podrobnější informace jsou zároveň
dostupné na webu www.digict.cz.
Pro většinu domácností bude důležité mít dostatek času se na přechod na DVB-T2
připravit. Dovolím si proto zaslat vám přílohu tohoto dopisu i jednoduchý informační
leták, který je také v elektronické podobě ke stažení na stránce digict.cz.
K přechodu na nový standard DVB-T2 dochází na základě rozhodnutí vlády a
mezinárodních dohod, které mají v Evropě umožnit další rozvoj vysokorychlostního
internetu. V České televizi chceme tento, i pro nás velmi složitý, proces využít k tomu,
abychom divákům nabídli vyšší kvalitu obrazu a zvuku a abychom mohli v blízké
budoucnosti rozšířit vysílání z jednotlivých regionů.
Věřím, že společně se nám podaří celý přechod na nový digitální televizní signál
usnadnit všem občanům České republiky.
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GENERÁL GASTRO: VÁNOČNÍ PŘÍPRAVY
Text: Michaela Klapalová Foto: Pinterest

Vánoční šílenství je v plném proudu, a tak jsem si říkala, že by to chtělo si ho nějak
zpříjemnit. Proto si dnes uděláme vaječný likér, a zároveň si ukážeme šikovný recept
na domácí octový čistič 
VAJEČNÝ LIKÉR
6 žloutků od šťastných slepiček
400 ml smetany ke šlehání
50g třtinového cukru
2 plechovky kondenzovaného mléka
Rum dle chuti
Do hrnce nebo plechové misky si připravíme žloutky s cukrem. Hrnec umístíme na
plotnu do vodní lázně. Žloutky třeme s cukrem. Postupně přilejeme smetanu a vše
důkladně mícháme, dokud nám směs nezačne houstnout (v té době by nám voda
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ve vodní lázni měla vřít). Až vám směs začne pěkně houstnout, míchejte cca ještě
minutku a pak odstavte z plotny. Poté postupně
přidávejte kondenzované mléko a pečlivě promíchávejte.
Nakonec ještě přilejeme rum, pokud chceme verzi
s alkoholem. A to pěkně podle chuti. My přilívali a
ochutnávali a nakonec tam skončilo půl litru. Likér bude
chvíli takový sprostší, ale postupně se do vánoc vyladí a
zjemní. Pokud nechcete čekat tak dlouho, dejte rumu
méně. Vychladlý likér přelijeme do čisté láhve a
uchováváme v lednici. Občas s ním pěkně zatřepte, ať se
nikde nic neusazuje a nechte si chutnat 
Bílky, které vám zbydou, dejte zatím do mrazáku a
vytáhněte je až před Vánoci na pečení. Udělejte z nich
třeba luxusní kokosky. Mňam!
A jelikož je potřeba nejen ochutnávat vaječný likér, ale taky trošku uklízet, můžete si
připravit domácí octový čistič, který bude sloužit stejně dobře, jako jiný chemický
umělý, který si koupíte. 
OCTOVÝ ČISTIČ BEZ CHEMIE
1,5 kg slupek z citrusů (různé, klidně mix, teď před Vánoci jich určitě kupujeme dost)
1 litr octa
Celá skořice, badyán, hřebíček – asi 4 kusy
Slupky z citrusů natrháme do velké
sklenice (je to proto, aby se z citrusů
uvolnily vonné látky), zalijeme
octem, přidáme všechno koření a
upěchujeme. Necháme 14 dní odstát a
kontrolujeme, aby slupky byly dobře
ponořené, jinak by nám totiž
zplesnivěly. Poté přecedíme, v této
fázi můžeme do směsi kápnout klidně
i vonný olej, opět třeba citrusový,
mandarinkový či pomerančový, tím
se podpoří vůně citrusů. Nalijeme do nádoby s rozprašovačem a můžeme uklízet 
Ocet sám o sobě je velkým pomocníkem při úklidu, protože odmašťuje, rozpouští
vodní kámen, dezinfikuje.
Problémem při tvoření tohoto čističe může být na počátku velké množství citrusové
kúry, ale i na to se dá vyzrát. Slupky prostě přidávejte postupně! Klidně se nebojte i
prodloužit dobu, ve které jsou naložené na tři týdny nebo měsíc. Přípravek bude
fungovat stejně 
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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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