Lidický zpravodaj
Říjen 2020 ·

číslo 10 ·

ročník 24 · zdarma

foto: Michaela Klapalová

Milí a milé,
žádné velké řeči a okolky, pojďme se rovnou pustit do čtení říjnového čísla.
Míša Klapalová, zpravodajka, která miluje podzim

JUBILANTI V MĚSÍCI ŘÍJNU
Alena ZÁRUBOVÁ
/

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti ☺

PODĚKOVÁNÍ
❖ Chtěl bych touto cestou poděkovat paní starostce Veronice Kellerové za OÚ a paní
Ing. Haně Pokorné za „Lidice Memory“ za dárky k mým narozeninám a za hezké
příjemné odpoledne. Také bych chtěl poděkovat za dárek a milou návštěvu řediteli
Památníku Lidice panu Eduardu Stehlíkovi a paní Haně Kohoutové.
Václav Zelenka
❖ Děkuji OÚ a paní starostce Veronice Kellerové za milý dárek a blahopřání
k narozeninám a za příjemné popovídání.
Josef Kettner
❖ Ráda bych poděkovala panu řediteli Eduardu Stehlíkovi, paní starostce Veronice
Kellerové, paní Ladislavě Šilhové, paní Hance Pokorné, paní Marii Štrougalové a
paní Hance Kohoutové za milé gratulace a dárky k mým narozeninám. Návštěva
mých přátel mě velmi potěšila.
Marie Šupíková
❖ Ráda bych poděkovala Obecnímu úřadu a především paní starostce za milou
návštěvu a dárek k mým narozeninám. Moc mě to potěšilo.
Jaroslava Klímová, Oáza
❖ Ráda bych touto cestou poděkovala Obecnímu úřadu, jmenovitě paní starostce
Verunce Kellerové a také paní Marušce Štrougalové za velmi příjemnou návštěvu a
milé dárky při příležitosti mých narozenin.
Jiřina Krausová
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INFORMACE O OBCHVATU MĚSTA BUŠTĚHRAD
Text: Veronika Kellerová, starostka obce

Vážení občané,
možná jste někteří z vás zaregistrovali jednomyslné rozhodnutí zastupitelstva obce
Lidice, které na svém posledním zasedání schválilo v souvislosti s plánovaným
obchvatem města Buštěhradu variantu č. 1. Nyní nám dovolte, abychom vás seznámili
s podrobnostmi a vývojem celé situace.
V červenci se v Buštěhradě sešli zástupci měst Buštěhradu a Kladna, obcí Lidic,
Makotřas a Stehelčevse, zástupce ŘSD, zástupce ministerstva dopravy a dopravní
projektanti tří variant navrženého obchvatu.
Projektanti dostali za úkol nalézt řešení obchvatu města Buštěhrad, který by navazoval
na obchvat Kladna ve směru na Prahu se začleněním průmyslové zóny Buštěhradu a
Kladna v bývalém areálu Poldi 3 Dříň, a zároveň by vyřešil neúnosný nárůst dopravy
na I/61, který nás rozhodně v budoucnu čeká. Navrženými variantami se dopravní
projektanti pokusili vyjít vstříc požadavkům města Buštěhradu.
Varianta č.1 je upravená v současnosti platná verze obchvatu, který je v platném
územním plánu Buštěhradu zakreslen od roku 2005. Úprava je v tom, že přes údolí za
vodojemem je maximálně oddálená od Buštěhradu až k okraji průmyslové zóny. Dále
komunikace vede po poli mezi Buštěhradem a haldou. Komunikace by měla být
dvojproudová a vést většinu trasy v zářezu (kromě přemostění údolí u vodojemu, tam
by naopak měl vzniknout násep), průmyslová zóna a silnice vedoucí na skládku a do
Vrapic, by na ni měly být napojeny křižovatkou s kruhovým objezdem. Zároveň by
měl být zrušen úsek mezi křižovatkou u lidického hřiště a křižovatkou u Památníku. A
zároveň by doprava směrem na Kladno byla řešena novou komunikací kolem Hřebče.
Varianta č.2. přivádí dopravu od Kladna skrz průmyslovou zónu (kolem UCEEBu a
firmy Peroutka) a pak přímo po poli mezi Buštěhradem a haldou. Je vedena po
povrchu, rovněž jako dvojproudová. ŘSD však tuto variantu nechce z důvodu příliš
mnoha napojení v průmyslové zóně, což by vedlo k omezení rychlosti.
Varianta č.3 spočívá ve zkapacitnění komunikace I/61 (současná silnice mezi Lidicemi
a Buštěhradem) ve stávající trase. V místě napojení komunikací na křižovatkách u
Památníku Lidice a Makotřas jsou navrženy dva „turbokruháče“, u kterých se
dvojproudová komunikace mění na čtyřproudovou. Hluk má být eliminován pouze u
Buštěhradu protihlukovými stěnami, včetně zaslepení Hřebečské ulice (u čerpací
stanice).
Všechny tři varianty mají své výhody a nevýhody a žádná není zcela bezproblémová.
Výhodou variant 1 a 2, kdy by se budovala zcela nová komunikace je to, že by jako
nové stavby musely plnit daleko přísnější hlukové limity, než by tomu bylo při
rekonstrukci silnice mezi Lidicemi a Buštěhradem.
Realizace varianty č.1 nebo č.2 by se uskutečnila za 10-15 let při shodě všech
zúčastněných obcí. K tomu bohužel nedošlo. Obce Lidice a Makotřasy naprosto jasně
preferují variantu č.1 a jednoznačně nesouhlasí s variantou č.3. Opačná situace je na
Buštěhradě, kdy zastupitelé města rozhodli, že pro jejich město je nejvhodnější
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varianta č.3. Obec Stehelčeves s variantou č.1 také nesouhlasí. Čekají nás další
společná jednání a pokud se obce neshodnou, vznikne patová situace a vše zůstane při
starém. Z pohledu naší obce je to návrat o 15 let zpátky, kdy se začal připravovat
obchvat města Buštěhradu a konečně řešit přetíženou a nebezpečnou komunikaci I/61.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE
A DO 1/3 SENÁTU PARLAMENTU ČR – INFORMACE
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se konají
-

v pátek dne 2. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
v sobotu dne 3. října 2020 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

Místem konáním voleb je vstupní hala Obecního úřadu (ul. 10. června 1942 čp.161)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – obec Lidice.
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve
dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak
označené hlasovací lístky nové.
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje: Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky – Občanským
průkazem nebo
Cestovním pasem
ČR.
Volby do Senátu
Parlamentu ČR:
Voliči bude
umožněno hlasování
poté, kdy prokáže
svoji totožnost a
státní občanství ČR
– platným
občanským
průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem.
V případě konání 2. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:
-

v pátek dne 9. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu dne 10. října 2020 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

V případě konání 2. kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební
místnosti ve dnech voleb.
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ZPRÁVY Z MEMENTA LIDICE, O.P.S. – OÁZY
Text: Michaela Indráková

Vážení a milí spoluobčané, začátek školního roku, konec léta a měsíc září máme už za
sebou. Pandemie koronaviru ještě neskončila, a nikdo neví, jak se bude situace vyvíjet.
Bude nutné dodržovat nařízená omezení, která se mění každým dnem a
pravděpodobně se budou postupně zpřísňovat. Jsem velice ráda, že první měsíc
letošního školního roku jsme v Oáze zvládli. Postupně se rozeběhlo cvičení jógy, Klub
Oáza i Literární kavárna 2020. V měsíci říjnu na všechny výše uvedené aktivity
navážeme a doufáme, že všechny uskutečníme dle plánu. Také se těšíme, že k nám
budete nosit nepoužívané oblečení a hračky do sbírky „Nepotřebné věci potřebným
lidem“ pořádanou pro Diakonii Broumov.

Program v Oáze říjen 2020
Cvičení jógy
v pondělí od 18:30 do 19:30 hodin
5/10, 12/10, 19/10, 26/10

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 do 15 hodin
6/10, 13/10, 20/10, 27/10
rukodělné práce, povídání u kávy a čaje

*Literární kavárna 2020*
Měsíční cyklus tentokrát v úterý
27.10.2020 od 14:00
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Cestovatelské zážitky Jiřího Emingera
NORSKO
Sbírka

„Nepotřebné věci potřebným lidem
Od 14.10. do 13.11.

Každé pondělí od 14:00 do 18:30 a úterý od 13:00 do 15:00
Při příchodu zvoňte u vstupních dveří nejprve na zvonek s popisem Memento Lidice.
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 Hodková
nebo paní Kachlíková (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 jiný termín než výše
zmíněné (třeba i víkendový), je možné domluvit se individuálně na telefonním čísle:
605 526 989.
Pokud by se z jakéhokoliv důvodu měnil program a plán Mementa Lidice, budeme vás
o tom informovat na našich internetových stránkách (www.oazalidice.cz). Věřím
ovšem, že vše zvládneme tak jako doposud a pandemie koronaviru do života naší obce
příliš nezasáhne. Ze srdce vám přeji krásný podzim.

PILATES V OÁZE
Zveme vás nově na hodiny cvičení Pilates v Oáze. Cvičí se každý čtvrtek od 18:00
hodin pod vedením zkušené lektorky Taťány. Tak si přijďte protáhnout tělo!

28. ŘÍJEN – DEN VZNIKU ČESKOSLOVENSKA V LIDICÍCH
V rámci Covid opatření bude i letošní
státní svátek 28. října trochu jiný než
obvykle.
Obejde se totiž bez každoročního
setkání u lípy, bez zpěvu dětí,…
Sraz bude tedy ve středu 28. října
v 10:00 hodin u Obecního úřadu a
půjde se rovnou na pietní území,
kde společně položíme věnec.
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AKCE V ZOO

podzim a zima v Zooparku Zájezd

KAŽDÝ VÍKEND
28. 9. (po)

Pravidelná komentovaná krmení
Velký podzimní den v zoo

10. 10. (so)

Drakiáda a dlabání dýní

24. 10. (so)

Strašidelná zoo

Tvořivá dílna, sokolník a speciální komentovaná krmení
Dílna s dlabáním strašidelných dýní a soutěž s draky
Oblíbená a velmi strašidelná zoo plná úkolů a kouzel

28.-29. 11. (so-ne) Zdobení stromečku

Tvořivá dílna pro děti a komentovaná krmení

5. 12. (so)

Mikuláš, čert a anděl v zoo

12.,19. a 20. 12.
(so a ne)

Vánoční komentovaná krmení

Přijďte si s dětmi pro malý dárek

Podrobný program najdete na: www.zoopark-zajezd.cz • fb.com/zooparkzajezd
Září: 9-18.00 • Říjen: po-pá 9-17.00 so-ne 9-18.00 • Od listopadu: 10-16.00

PUTOVNÍ KAMÍNKY
Text a foto: Kateřina Hládková

Možná jste si jich již všimli na svých procházkách po Lidicích nebo na pietním území
/zda zrovna tam se hodí nyní řešit nebudu/. A o čem je řeč? O putovních kamíncích.
Tato hra vznikla v době jarní karantény a v létě byla hojně rozšířena. Pokud ještě
nevíte, jak se hraje, nebo co vlastně ty pomalované kamínky znamenají, vysvětlím to.
Když najdete hezký kamínek, můžete jej namalovat (hodně inspirace je na pinterestu
nebo přímo FB skupina Kamínky). Na zadní stranu se pak napíše fb kamínky a
směrovací číslo vašeho bydliště. Kamínek pak položíte na vhodném místě (třeba před
školkou). Náhodný nálezce si jej může nechat nebo, a to je cílem hry, jej vyfotit,
umístit na FB do skupiny Kamínky (tedy pokud FB má) a přemístit na jiné místo
v ČR. Já osobně jsem při cestě na hřbitov v Lidicích našla kamínek až z Ostravy. Na
fotce je ukázka, jak lze takový kamínek namalovat – jeden malovala moje dcera a
druhý já.

INZERÁT
Obecní úřad Lidice přijme na plný úvazek od 1. 1. 2021 zaměstnance do technických
služeb.
Bližší informace podá starostka obce na telefonním čísle: 773 280 872.
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SKOBIČKY DO PRAKU
Text: Jaroslav Adamec

Jako kluci školou povinní, mezi osmým až patnáctým rokem, jsme se krom jiných
zábav a her zabývali také výrobou praku. Prak byl a je jednoduchý a velmi levná
střelná zbraň vymršťující projektily s využitím lidské síly, jak popisuje Wikipedie.
Výroba praku a využívání jeho střelby byla zakázána.
Pokud byl u žáka prak nalezen, byl mu odebrán a postihla ho poznámka v žákovské
knížce. Nevím, zda nynější kluci tento sport provozují, ale za našich mladých let se
občas nějaký ten prak mezi kamarády objevil, nikoliv však ve škole. Pak se takový
prak stal zdrojem soutěživé střelby, kdo se trefí do plechovky a podobných cílů.
Jakpak se náramně hodily kamínky velikosti lískového oříšku. Při stavbě nových Lidic
se občas u nové řady domků takové křemílky objevily. Omítkáři je pak házeli do
malty, a tak jsou na domech s původní omítkou vidět dodnes. Tak to byl prak, do
něhož se jako střelivo používaly kamínky.
Pak jsme si také vyráběli prak zvaný „skobičák“, kterým se střílely, jak název
napovídá, skobičky.
Zdrojem tohoto střeliva byl „Kovomat“, později „Domácí potřeby.“
Na Buštěhradě v ulici Podhradí, byl krámek plný různého zboží. Některé
nedostatkové. To byl problém. Ne však pro pana Čermáka, který obchod provozoval.
Co nebylo k dostání? Uvedu jeden příklad za všechny. „Pane Čermák, nevíte kde
sehnat skládací kolo?“ „Přijďte se zeptat za týden.“ Za týden bylo kolo na skladě.
Pan Čermák uměl, věděl, znal i poradil. Takových znalých obchodníků dnes už asi
nenajdeme.
Byly ale jiné zdroje. Sháním to a to, nemůžu to sehnat. Zajdi do hospody u K., tam by
ses mohl dozvědět, kde to sehnat. Zajdi za J. V., ten to určitě sežene. Sehnal, a navíc
za to nic nechtěl. Znám několik lidí, kteří uměli sehnat nemožné, jenže J.V. neměl
konkurenci.
Skobičky do praku se sehnaly, ale sežeňte opraváře na televizi, která vypoví
poslušnost. Stalo se to 25. prosince. Půl osmé večer. Bylo mi asi 10 let, když televize
klekla. Babička mě poslala za panem Tůmou, který bydlel na druhém konci obce. Řekl
jsem, o co jde. „Za chvíli jsme tam.“ Odpověděl. Než jsem došel k Obecnímu úřadu
(tenkrát MNV), tak mě pan Tůma došel.
„Tak a je to, dáte mi 28 korun, byla to elektronka.“ Řekl pan Tůma. Kolik mu babička
zaplatila nevím. Byly ale Vánoce a u Tůmů měli dva malé kluky. Pan Tůma nikdy
nekoukal na datum, a kolik je hodin, nebyl u nás jednou, tehdejší televizory
spolehlivostí neoplývaly.
Tímto jsem vzpomněl na lidi, kteří byli nebo jsou výjímeční svou lidskostí, a zaslouží
dík. Děkuji také těm, kterým se mé články líbí a nabízí mi téma o čem psát.
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BEZNADĚJ, TRAGEDIE, LÍTOST…
Text: Antonín Nešpor, archiv OSL

Beznaděj, tragedie, lítost…to jsou jen některé z nápisů, jimiž žáci 1. Základní školy
Tomáše Garrigue Masaryka v Milevsku, popsali množství dřevěných kolíků, a umístili
je ke kořenům čerstvě vysazené Lidické hrušně. Vyjádřili tak svoje pocity nad
Lidickou tragédií, jejíž příběh jsme jim
vyprávěli. 1. září jsme do Milevska
přijeli na čas. Právě začala velká
přestávka a před školu vyšel pan ředitel
PaeDr. Martin Hrych, aby nás uvítal.
Hned po přestávce jsme uspořádali dvě
paralelní besedy o Lidické historii.
Školní hodina v délce 45 minut, bohužel
ale nestačila, aby došlo i na dotazy.
Ty jsme zodpověděli až později při
individuálních rozhovorech s žáky i
dospělými, kteří přišli navštívit školu
v rámci „Dne otevřených dveří“.
Po jedenácté hodině se na školním
dvoře pod baldachýnem sešli žáci,
učitelé a další obyvatelé Milevska, mezi nimiž byli i pamětníci prvního otevření této
školy před 85 roky.
Slavnostní shromáždění zahájil pan ředitel a hned po něm vystoupil školní pěvecký
sbor pod vedením paní učitelky Hany Ctiborové.
Dalším řečníkem byl pan starosta Milevska Ing. Ivan Radosta. Historický přehled
výstavby škol v Milevsku přednesl ve svém projevu ředitel Milevského muzea
Vladimír Šindelář. Nakonec pronesl zdravici pan Pavel Souhrada, starosta Bernartic.
Následovalo slavnostní odhalení
pamětní desky s reliéfem T. G.
Masaryka.
Tuto část shromáždění opět ukončil
školní pěvecký sbor písní „Ach
synku, synku“.
Po seznámení shromáždění
s legendou památné Lidické hrušně,
pan Antonín Nešpor vyzval
přítomné, aby se aktivně zúčastnili
výsadby dceřiného štěpu, aby si
pokud možno každý přihodil
lopatku půdy.
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Žáci pak do kruhu kolem hrušně zapíchali dřevěné kolíky s nápisy vystihujícími pocity
z lidické tragedie. Tím byla
ukončena slavnostní část dne
1. září – 85. výročí otevření
ZŠ T. G. Masaryka
v Milevsku.
Ještě jsme navštívili nově
otevřenou školní knihovnu,
kde jsme si navzájem
vyprávěli o místních hrdinech druhého odboje.
Teprve po letech jsme se právě zde dozvěděl, že paní doktorka Anna Háková, kterou
Němci v Táboře zastřelili, přestože byla ve vysokém stupni těhotenství, pochází
z Milevska.
Chtěl bych poděkovat všem účastníkům
shromáždění, jménem našich lidických
spolků za dobře zorganizovaný den
připomínající výročí otevření školy,
k němuž jsme přispěli výsadbou „Posla
naděje“ – Lidické hrušně.
Na zpáteční cestě v odpoledních hodinách
jsme se zastavili cestou v cikánském
pracovním táboře v Letech. „Ma bisteren“,
to abychom nezapomněli. I zde bylo
spácháno mnoho bezpráví na lidských
bytostech.

32. ROČNÍK ŠTAFETY LIDICE – LEŽÁKY
Text a foto: www.lidice-memorial.cz

17. a 18. října 2020 se uskuteční již třicátý druhý ročník Štafety Lidice – Ležáky pod
záštitou prezidenta republiky Miloše Zemana, mistryně světa Jarmily Kratochvílové,
policejního prezidenta Jana Švejdara, ministra kultury Lubomíra Zaorálka, zástupců
Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, krajských hejtmanů a dalších
osobností.
Štafeta se koná v rámci projektu „My žijeme, my nezapomínáme“ pod vedením
dlouholetého spolupracovníka Památníku Lidice Jana Rýdla. Jejím cílem je nenásilně
prostřednictvím sportovních výkonů připomenout lidickou a ležáckou tragédii.
Trasa povede z Kladna přes Lidice do Včelákova a zakončena bude v Ležákách.
Program štafety:
17. října 2020
16:00 beseda s Mílou Městeckou
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17:15 položení kytice u hrobu lidických mužů
17:30 prohlídka muzea pro účastníky štafety
20:20 slavnostní zahájení u sochy Lidická matka u Gymnázia Kladno, vystoupení
pěveckého sboru Gaudium

18. října 2020
Slavnostní doběh do Ležáků, vystoupení pěveckého sboru ZUŠ Chrudim, položení
kytice ke Knize obětí za účasti čestné stráže KVV Chrudim.
Štafetě bude 16. října předcházet Memoriál Josefa Šťulíka.
Více informací na www.lezaky-memorial.cz

GENERÁL GASTRO
Text: Michaela Klapalová

Tyhle placičky jsem dělala po dlooouhé době a tolik si na nich pochutnala, že se
s vámi musím podělit
Mňam!
TVAROHOVÉ PLACIČKY
1 tvaroh
15 dkg vysokoprocentní šunky nasekané na drobné kousky
15 dkg eidamu nebo goudy nastrouhané najemno
2 vejce
4 lžíce pomletých ovesných vloček nebo jakékoliv mouky
Grilovací koření dle chuti, pepř, sůl dle potřeby.
Vše smícháme dohromady v kompaktní těsto, můžeme přidat trošičku mléka, aby se
nám těsto lépe sjednotilo, ale opatrně – nepřehnat :o)
Pak tvarujeme placičky, které obalujeme ve strouhance a smažíme. Mňam.
Podávejte s vařeným bramborem nebo kaší a okurkovým či rajčatovým salátkem.
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MRKVÁNKY
30 dkg polohrubé mouky
25 dkg másla
15 dkg jemně strouhané mrkve
½ prášku do pečiva
Moučkový cukr na obalování
Vypracujeme těsto, vyválíme na placku a vykrajujeme různé tvary a pečeme při 200
stupních zhruba 5-7 minutek do zlatova. Horké pak obalujeme v moučkovém cukru.
NIVOVÉ PRECLÍČKY
22 dkg hladké mouky
20 dkg změklého másla
20 dkg nivy jemně nastrouhané
1 vejce
Vypracujeme těsto, z kterého následně válíme preclíčky. Je také možnost těsto prostě
vyválet na plát a vykrájet různé tvary. Pečeme ve vyhřáté troubě do zlatova několik
minutek.

INFORMACE PRO UŽIVATELE, SPORTOVCE
Vážení spoluobčané, naše hřiště
se poslední dobou opakovaně
stává terčem vandalů a skupinek
vytvářejících nepořádek na hřišti
i v jeho okolí.
To vše vygradovalo aktuálním
poškozením/zničením zámků
obou vstupů. Na opravě
pracujeme, stejně tak na opravě
rozpletených pletiv, opět
možnost, jak se bez klíčů dostat
dovnitř. Po pachatelích pátráme,
poznatky budou velmi vítány. Je
velmi pravděpodobné, že se
jedná o skupinky z okolních
obcí, které hřiště považují za
obecně veřejné a nerespektují
nastavený režim provozu.
Občané Lidic mají možnost si
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klíče přes obecní úřad opatřit. Bohužel někteří nechali udělat kopie, které poskytli
kamarádům a známým z okolních obcí (ke škodě všech lidických uživatelů,
samozřejmě).
Prostor tedy bude nutné nadále více monitorovat, v úvaze jsou též fotopasti či kamera.
Pokud se tento nepříznivý trend nepodaří vyřešit, byli bychom nuceni hřiště úplně
uzavřít či změnit režim užívání. Hřiště chceme pro vás, lidické občany, pro vaše
sportovní vyžití zachovat v dobrém stavu a čistotě.
Žádáme všechny uživatele, aby hřiště po využití po sobě uklidili a řádně uzamykali.
Respektujte pokyny Provozního řádu. Případné poškození hlaste na OÚ Lidice.
Prosíme o pomoc, pohlídejme si naše hřiště navzájem.

MATEŘSKÉ CENTRUM LIDIČKY
Text a foto: Stanislava Koščová, předsedkyně spolku

Vážení sousedé, srdečně vás všechny po prázdninách zdravíme. V průběhu září jsme
se s některými z vás již setkali na oblíbené akci Lidický MOTO okruh, kde změřili
všichni malí cyklo a moto závodníci své síly. Bylo to velice příjemné dopoledne, které
jsme zakončili vyhlášením vítězů a předáním drobných odměn.
Možná právě přemýšlíte o aktivitách, které v novém školním roce smysluplně vyplní
volný čas vašich dětí nebo třeba i váš. Náš nový rozvrh MC Lidičky pro školní rok
2020/2021 naleznete na našich webových stránkách:
http://www.mclidicky.cz
Pevně věříme, že nám epidemiologická situace bude přát a všechny naplánované
kroužky i akce se uskuteční bez potíží. Na říjen je mimo pravidelný program plánován
SWAP aneb výměna věcí, který proběhne v sobotu 17.10. v čase 9:00-12:00 hodin
v podloubí u Lidické galerie.
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POZVÁNKA
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Reklama tiskárny

VEŘEJNÁ KNIHOVNA LIDICE – INFORMACE
Lidická knihovna je stále až do odvolání uzavřena z důvodů rekonstrukce.
Děkujeme za pochopení. Jirka Černý a Míša Indráková
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