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Vítáme vás v roce 2021!
Přejeme vám hodně zdraví, štěstí,
osobních i pracovních úspěchů a věříme,
že nadcházející rok bude pro nás všechny
v mnoha ohledech lepším rokem, než byl
ten uplynulý.
Vaše redakce a zastupitelé obce

Milí a milé,
je to k neuvěření, jak ten čas letí, ale vítám vás v novém roce 2021. Pevně doufám, že
tento rok bude od podlahy jiný, než ten minulý. Ideálně rok bezkovidový.
Navíc je pro mě opět, stejně jako loni, velkým
nezvykem vítat vás v novém roce, zatímco já
ještě ani neoslavila vánoce toho loňského
Snad si na to už příštím rokem zvyknu. Ale asi
ne.
Momentálně totiž nevím, kde mi hlava stojí, to je
upéct cukroví, naladit se na vánoce, obsloužit
všechny mé klientky s jejich nákupy vánočních
dárečků, online školení a porady…a do toho
nejen prosincový, ale i lednový zpravodaj…
Takže ať už se máte v novém roce 2021 jakkoliv
(ale věřím, že skvěle), tak já se právě v tuto chvíli těším na ty vánoční svátky, kdy
budu mít rodinnou pohodu, budu se cpát tím cukrovím (to pak vyběhám), budu si číst
hodně knížek (to bude nebe) a pít svářo (to bude taky nebe…) Takže ještě jednou: vše
dobré do nového roku a ať vás celým rokem provází pohoda a klid.
Míša Klapalová, vaše zpravodajka co popíjí kafe, ale chce popíjet svařák

JUBILANTI V MĚSÍCI LEDNU
Josef KLÍMA
Marta SLAVÍKOVÁ
Jan FORMÁNEK
Věra ROSENKRANCOVÁ
Věra NEUMANOVÁ
/

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti ☺

INFORMACE PRO OBČANY: NOVÝ KONTEJNER
Vážení spoluobčané,
v ulici Starosty Hejmy (horní část, spojnice s Oradourskou) byl umístěn nový
kontejner s možností uložit Vaše nepotřebné oblečení (samozřejmě dle regulí a návodu
na kontejneru). Oblečení je dále využito pro charitní účely.
Doposud jsme v obci měli jen jeden tento kontejner, na parkovišti u Oázy v ulici
Josefa Stříbrného, ten je samozřejmě v provozu též.
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ZÁPIS Č.16/2020 z veřejného zasedání OZ Lidice konaného dne
30.11. 2020 v 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lidice
Přítomni: V. Kellerová, M. Klapalová, B. Kučera, H. Kohoutová,
Ing. Monika Vaňhová MBA,
Ověřovatelé: M. Klapalová, H. Kohoutová
Omluveni: Tomáš Skála
Zapsala: Martina Toulcová
Zasedání zahájila starostka obce v 17:00 hodin a přečetla program.
OZ program schválilo.
Program:
1) Projednání návrhu rozpočtu na rok 2021
2) Projednání schválení Smlouvy o obstarání věci (Psí útulek Bouchalka)
3) Projednání žádosti Zoopark Zájezd o.p.s. o finanční příspěvek
4) Projednání zprávy kontrolního výboru č. 20
5) Projednání žádosti Lidice Memory, z.s. o finanční podporu
6) Projednání žádosti Tělovýchovné jednoty Sokol Lidice o obnovení osvětlení
7) Různé
AD1) Paní Holubová seznámila OZ s návrhem rozpočtu na rok 2021. OZ tento
rozpočet projednalo a vzalo na vědomí.
AD2) Starostka obce předložila OZ Smlouvu o obstarání věci (Psí útulek Bouchalka).
OZ tuto smlouvu projednalo, schválilo a pověřilo starostku obce jejím podpisem.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD3) Starostka obce předložila OZ žádost Zooparku Zájezd o.p.s. o finanční
příspěvek. OZ tuto žádost projednalo a schválilo jednorázový finanční příspěvek ve
výši 7.000 Kč.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
AD4) Projednání zprávy kontrolního výboru ze dne 7. 9. 2020. Pan Ramba přednesl
OZ Zprávu kontrolního výboru č. 20. OZ vzalo na vědomí Zprávu kontrolního výboru
č. 20.
AD5) Starostka obce předložila OZ žádost Lidice Memory, z.s. o finanční podporu na
rok 2021. OZ tuto žádost projednalo a schválilo finanční příspěvek pro rok 2021 ve
výši 10.000 Kč.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
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AD6) Starostka obce předložila OZ žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Lidice o
postupné hrazení nákladů souvisejících s obnovou osvětlení. OZ projednalo a schválilo
úhradu za obnovu jednoho světla na fotbalovém hřišti a dvě nová světla u
víceúčelového hřiště. Všechny ostatní náklady na obnovení osvětlení fotbalového
hřiště bude hradit pouze Tělovýchovná jednota Sokol Lidice.
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
Zasedání ukončeno v 18:05 hodin.

VZNIKLA NOVÁ TRADICE?
Text: www.obec-lidice.cz Foto: Michaela Klapalová

Od pátku 27. listopadu je Lidický Malý park opět po roce prozářený svitem
ozdobeného vánočního stromu. Rozsvícení letos bohužel proběhlo vlivem omezení
v souvislosti s epidemií Covid-19 komorněji než v minulých letech (věříme, že poprvé
a naposledy). Kdo se nevzdal, to byly naše děti z naší Mateřské školy!
Krásně zazpívaly, byť jsme si je mohli poslechnout jen online, pouze skrze naši obecní
rozhlasovou sestavu (tedy až na Oradourskou, kde technika trochu zastávkovala).
A nás všechny čekalo po víkendu krásné překvapení.
Pod stromem se objevila milá nadílka, spousta dárků!
Kreativnímu „Ježíškovi“ moc děkujeme! Že by nová tradice?
Krásné a pohodové Vánoce vám všem!
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STOLETÍ LIDICKÉ KNIHOVNY – ČTENÁŘI NÁM PÍŠOU
Text: Zdeněk Fous Foto: Archiv Veřejné knihovny Lidice

Při psaní tohoto příspěvku jsem si
zavzpomínal na období, kdy jsme
převzal vydávání Zpravodaje OÚ
Lidice po „desetiletí“ šéfredaktora
Marka Veselého. Po dobu, kdy jsem
pokračoval, a to od března 2006 do
března 2014 jsem si, mimo jiné,
vytvořil rubriku i pro „přespolní“
čtenáře, kteří nám pravidelně přispívali.
Chtěl bych si tuto rubriku na chvíli
obnovit a využít ji jakožto „přespolní“
čtenář, který si pravidelně čte Lidický
zpravodaj z internetu.
V minulých dnech jsme si četli
s manželkou Jitkou prosincový Lidický
zpravodaj, kde nás zaujal skvěle
napsaný článek od Marka Veselého
„Století lidické knihovny“. Chápu, že
Marek musel pečlivě vybírat informace
o tak dlouhém období lidické knihovny.
Ale co mi přišlo líto, že je to neúplné,

Marie Ottomanská, které se říkalo „paní
řídící“, což jsem se brzy dozvěděl proč.
Její manžel býval ve starých Lidicích
ředitelem školy. V knihovně s paní
Ottomanskou byl pravidelně přítomen i
pan Zdeněk Žižka. Do knihovny jsem
se vrátil až později, a to už byl
knihovníkem pan Josef Kovářík.
Začátkem roku 1999 jsem se blíže
poznal s panem Čestmírem Skleničkou,

on mě seznámil s plánem, jak do Lidic
po 7 letech znovu navrátit zaniklou
knihovnu. Byl jsem svědkem, jak vše
zařizoval od Středočeské vědecké
knihovny v Kladně až po OÚ Lidice.
Také mě seznámil s tím, že po
dostavění Oázy by mohla být knihovna
umístěna tam. Překvapil mě i
s návrhem, že by si mě představoval
coby nového knihovníka. Po delším
uvažování jsem jeho nabídku nakonec
přijal. A to se přiznám, že v mém
rozhodnutí byla i osobní vzpomínka na
báječného chlapa, kterým byl učitel a
lidický knihovník, ba dokonce i
kronikář, pan Josef Kovářík.
Pro otevření Veřejné knihovny Lidice
v Oáze se mi podařilo vybrat
zapamatovatelné datum a to: 9. 9. 1999.

když nenapsal, ve vší skromnosti, něco
o sobě. A protože jsem jeden ze
jmenovaných knihovníků, připomenu
ve svém příspěvku i to, jak jsem
s Markem Veselým spolupracoval.
Místní lidovou knihovnu v Lidicích,
která byla na roku nákupního střediska,
jsem začal navštěvovat od roku 1972,
kdy jsem se do Lidic přistěhoval. Tehdy
tam byla knihovnicí Lidická žena, paní
5
7

A bez koho bych si nedokázal
představit pestrou činnost knihovny, tak
to byl autor článku „Století lidické
knihovny“. S Markem a s dětmi,
převážně s děvčaty ze zájmového

„Tajemství lidických ulic“, a to
znamenalo připravit pro každý domek
jeden výtisk. (Všechny tyto akce jsme
financovali z grantů, které jsme od roku
2001-2003 vyzískali v soutěžích.
Celkem jsme dostali pro knihovnu
částku 91.000 Kč.)

kroužku při knihovně nazvaném Klub
Íčko, jsme znovu obnovili cyklovýlety
„Kolmo“ na Okoř, Čabárnu a Kožovu
horu.

Současně s vydáním brožurky, jsme
otevřeli v budově Obecního úřadu (v
chodbě ke kanceláři Malou Galerii
Klub Íčka, kde jsme pravidelně
instalovali obrazové výstavy. Když se
nám, po získání dalšího grantu, podařilo
do knihovny koupit počítač s tiskárnou,
byl to právě Marek Veselý, který mě
naučil lépe pracovat na PC.
12. srpna 2004 se podařilo knihovnu
navrátit do původního místa. Opět mi
Marek pomáhal s přestěhováním všech
knih. A co musím připomenout, mezi
knihami byly už i ty od něho, jako
autora, a to matematické pohádky.
Na koho také nesmím zapomenout, a to
na spolužačku a rodačku z Makotřas,
výtvarnici Hanku Popelkovou. Ona pro
naši
knihovnu
vymyslela a
navrhla
logo.
Namalovala
i vývěsní štíty, které knihovnu zdobily

Brzy na to jsme začali s tradicí
„Rozsvícení vánočního stromu“
v Malém parku. I jsme v obci obnovili
zvyk „Mikulášské nadílky“. A dokonce

se nám podařilo připravit v sále Oázy
divadelní představení k prvnímu roku
otevření knihovny pod názvem „První
svíčka od Klub Íčka“.
S Markem jsme v roce 2002 vydali,
k výročí lidické tragédie, brožurku
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do té doby, než u knihovny byly

které ve svém nakladatelství „Sláfka“
tehdy vydala. V bývalé
knihovně byla i police,
kde byly tyto knihy
vystavené.
Z důvodu dlouhodobé
nemoci jsem se nemohl do knihovny už
vrátit, a proto jsem uvítal, když se panu
Čestmíru Skleničkovi podařilo
dohodnout se s Jirkou Černým, že
budou s Míšou Indrákovou v knihovně
pokračovat. A co je báječné, že oba
vydrželi i v době různých stavebních
oprav, a teď je čeká nově uspořádaná
knihovna.
Vše dobré přeje Veřejné knihovně
Lidice a jejím čtenářům Zdeněk Fous.

vyměněné výlohy při rekonstrukci
nákupního střediska.
Grafické značky pro
Klub Íčko i Malou
Galerii vytvořila Anička
Frajtová, což je dcera
spisovatelky a
nakladatelky Slávky Kopecké, která do
naší knihovny darovala všechny knihy,

STAVBA KOSTELA SV. MARTINA V LIDICÍCH
Text: Jarda Adamec Foto - reprofoto: Antonín Nešpor

Dnes už se asi těžko dozvíme, jak se stavěl kostel v Lidicích. Nejen proto, že němečtí
barbaři zničili veškeré kroniky, ale také se asi nenajde pamětník, který mohl
vyslechnout historku o této stavbě.
Při dlouhých zimních večerech se u mojí babičky Boženy Zmeškalové scházeli
sousedky – Anna Peková a Aloisie Příhodová. V sednici, jak se tenkrát kuchyně
nazývala, si uvařily kafe, zhasly světlo a držela se černá hodinka. Místnost ozařovaly
pouliční lampy a světlo z prasklých tálů na roztopených kamnech.
Když jsem jednou, asi jako dvanáctiletý kluk, poslouchal vyprávění Anny Pekové o
starých Lidicích, vyslechl jsem historku o stavbě kostela, kterou slyšela od pana faráře
jako holka.
V místech, vlevo od starého hřbitova, kde dnes děti v zimě sáňkují a lyžují, byla
opuková skála. Zde se lámala opuka na stavbu kostela. Když stavba dospěla do výšky,
kdy se již nedalo použít kladky na velké těžké kvádry, které se zakládaly na rohy
stavby, nechal stavitel kostela postavit lešení. Toto lešení vedlo od skály až ke kostelu.
Bylo vysoké tak, že kámen ze skály se po lešení vozil až do nejvyššího bodu věže
kostela po rovině. Než se nejvyššího bodu kostela dosáhlo, spouštěly se kvádry
z lešení dolů.
Když paní Peková historku dovyprávěla, tak se paní Příhodová optala: „Aničko,
nevymejšlíš si, to není možný!“ Do toho se ozvala moje babička a řekla: „Alenko,
nevymejšlí si! To vyprávěla mně už moje babička, a to je už skoro šedesát let.“
Já sám jsem tomu také nechtěl věřit. Když jsem se později dočetl, jak se stavěly
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pyramidy, nebo maják v Alexandrii, což bylo o mnoho let dřív než kostel v Lidicích,
tak jsem si na historku vzpomněl, a uvěřil jsem. Bohužel nevím, do které doby
historka patří. Kostel se totiž stavěl roku 1352. V roce 1664 byla přistavěna věž.
Konečně roku 1729-32 byl kostel přestavěn s věží 13 metrů vysokou. Obrázek je
pořízen z místa odkud vedlo lešení na kostel.
Najde se snad někdo,
kdo též tuto historku
slyšel? Nebo existuje
snad někde nějaký
dokument? Napište!
Poznámka (autor
poznámky Antonín
Nešpor): Autor
barevného leptu Emil
Wänke. Originál lept
„Lidice“ býval k vidění
v sesterně ordinace
MUDr. Karla Jeřábka na
Buštěhradě, dokud ještě
ordinoval. Obraz kostela
od jihu z míst, kde se
těžil stavební kámen.

LIDICE MEMORY POUR FÉLICITER
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!!ODSTRANĚNÍ VĚTVÍ ZASAHUJÍCÍCH DO CHODNÍKŮ!!
Žádáme občany, jejichž pozemky a zahrady sousedí s obecním chodníkem, aby
odstranili větve zasahující do chodníků tak, aby se po nich dalo bezpečně chodit, a
nikomu tak nehrozilo nebezpečí poranění očí a jiné.
Děkujeme za pochopení. Obecní úřad Lidice

LIDICKÝ HERBÁŘ: RÝMOVNÍK
Text a foto: Michaela Klapalová

Mexický eukalyptus, kubánské oregano, rýmovník – to všechno jsou lidové názvy pro
Plectranthus argentatus. Tuhle zajímavou
rostlinku oceníte především při počátcích rýmy
– stačí jen odlomit a pomačkat její lístek a
čichat k němu.
Rýmovník pochází z Austrálie, a ačkoliv
v jeho původní domovině jde o venkovní keř,
u nás se pěstuje výhradně doma na okně, neboť
nesnáší mrazivé zimy. Listy rýmovníku jsou
dužnaté, světlezelené a lehoučce ochmýřené.
Díky velké náloži vonných a léčivých silic má
výraznou vůni.
Lze ho pěstovat velmi snadno, roste totiž skoro
sám a poměrně divoce. Pro jeho další množení
stačí utrhnout jeden list a dát ho do vody, kde
pustí kořínky. Ideální je místo s rozptýleným
světlem třeba v kuchyni či obývacím pokoji.
Dlouhé šlahouny, které pouští je potřeba zaštipovat, aby se nám pěkně rozkošatil. Pokud
jste ten typ, který květiny neustále zapomíná zalívat, je to dost možná květina právě pro
vás, protože mu svědčí spíše střídmější zálivka. V létě ho můžete vystrčit ven na balkon
či terasu, velmi to ocení.
A jak si s tímhle fešákem zlepšit své zdraví? Je to opravdu jednoduché, pokud začnete
cítit pálení v nose či rýmu, odlomte lístek a inhalujte jeho vůni. Podobným způsobem
zlepšuje váš spánek. Klidně si dejte na stolek k posteli, či rovnou pod polštář dva tři
lístečky. Dlouho drží svoji svěžest, používat ho můžete klidně i několik hodin. A
pomáhá nejen při rýmě, ale usnadňuje život i astmatikům. To samé platí i o alergicích.
Rýmovník má schopnost uvolnit dýchací cesty a pročistit dutiny. Obsahuje totiž vonné
silice, omega-6 mastné kyseliny a vitamíny A a C. Důležitou součástí je esenciální olej
s obsahem thymolu, carvacrolu a camphoru. Má skvělé protizánětlivé i protiplísňové
účinky. Je skvělý pro použití domácí aromaterapie.
Ale můžete ho používat v kuchyni i jako koření – všude tam, kam se hodí šalvěj, třeba
k hovězímu, jehněčímu, zvěřině či grilovanému masu, do marinád či pro přípravu
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domácí paštiky. Já osobně si pár lístků dávám do svého džbánku s vodou (ta může být
čistá nebo s kolečky citrusů), kterou velmi příjemně ochutí. Lze jej přidávat i do salátů.
Můžeme si z něj připravit i čaj, který pomáhá tělu se bránit proti nachlazení, chřipce, ale
třeba i průjmu. Ten se připravuje pouze z čerstvých dužnatých lístků. Na jeden šálek
stačí jeden až dva lístky. Natrháme je na malé kousky a přelejeme horkou vodou,
necháme 10 minu louhovat a scedíme. Při rýmě či nachlazení jej přidejte do vaší
bylinkové směsi (třeba k divizně, bezu a lípě). Pravidelná konzumace rýmovníku může
mít pozitivní vliv také na pacienty trpící bronchitidou a dalšími respiračními chorobami.
Podporuje odhlenění dutin a
zabraňuje vzniku bakteriální
infekce.
Další výhodou je, že v létě
odpuzuje nechtěný a otravný
hmyz. Působí tak vlastně jako
repelent, a to na čistě přírodní
bázi. Ideální je také jeho umístění
v ložnici, ve které čistí vzduch a
během spánku se nám proto lépe
dýchá, neboť dokáže velmi
výrazně zvýšit kvalitu vzduchu
v místnosti.
Aby toho nebylo málo, je list
z rýmovníku
rychlým
pomocníkem i na popáleniny či
drobné poranění kůže. Stačí
ranku natrhaným lístkem potřít.
Sirup:
Propláchnuté
lístky
překrájejte na půlky a vrstvěte do
sklenice
střídavě
s kolečky
citronu a pomeranče, prolívejte medem dokud nebude sklenice plná. Uzavřete a nechte
stát za oknem. Po několika týdnech přecedíme a uchováváme v lednici. Užíváme po
lžičkách při bolestech v krku, dýchacích potížích nebo si s ním osladit čaj.
Mast: 20 listů rýmovníku, 200g tuku (ideálně vepřového sádla). Do rozehřátého
horkého sádla přidejte čerstvě natrhané listy rýmovníku, a za stálé teploty nechte zhruba
dvě hodiny louhovat. Směs občas promíchejte, po vychladnutí nechte ztuhnout v lednici
a druhý den směs stejným způsobem znovu rozpustíme a macerujeme opět dvě hodiny.
Přecedíme, používá se jako tygří mast, po nanesení uvolňuje zastydlou rýmu, lze jí
promazávat chodidla a pomáhá i při hojení drobných ranek.
Kdo by (čistě náhodou) tenhle zelený zázrak ještě doma neměl a měl by zájem, moje
rýmovníková džungle je vám otevřena. Dejte mi vědět, a já vám nějaký ten šlahounek
odstřihnu
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VEŘEJNÁ KNIHOVNA LIDICE – INFORMACE
Režim provozu knihovny bude závislý na epidemiologické situaci a aktuálně
platných nařízeních. Prosíme čtenáře, aby sledovali vývěsku za výlohou
knihovny, kde budeme o provozním režimu a otevírací době průběžně
informovat. Jsme připraveni na donášky knih ke čtenářům, výdejní okénko i
individuální návštěvy čtenářů v knihovně. V případě zájmu či dotazů nás
neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese: knihovna.lidice@email.cz
Děkujeme za pochopení. Jirka Černý a Míša Indráková
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