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ROZLOUČENÍ DĚTÍ Z MŠ LIDICE S OÁZOU A JEJÍMI OBYVATELI
ANEB DĚTI SE VRACÍ DO ZREKONSTRUOVANÉ ŠKOLKY
text: Monika Vaňhová, foto: Hana Kohoutová

V pondělí 30. září 2013 byl poslední den, kdy děti z Mateřské školky Lidice strávily v Oáze,
a proto se chtěly rozloučit a společně se zastupiteli obce poděkovat všem babičkám,
dědečkům a personálu z Oázy za trpělivost, pochopení a za to, že začátek školního roku
mohly zahájit právě u nich.
Děti si pro všechny připravily krátké představení toho, co ve školce dělají, zazpívaly jim
nějaké písničky a pro každého si připravily malý dáreček v podobě papírové kytičky, kterou
samy vyrobily.

OBSAH: Rozloučení dětí z MŠ s OÁZOU ● Škola ve starých Lidicích● Jubilea, poděkování ●
Program LZV, Delegace z Bruselu, Papíroví draci nad pietním územím ● MC Lidičky●
Zahájení LZV● Školní družina z Buštěhradu - Podzim v Památníku Lidice ● Jan Rýdlo –
čestným občanem obce Lidice ● 28. říjen v Lidicích ● Fotbal ● Noví občané v Lidicích ●
Volby 2013.● Setkávání s knihovnou ● Myslivci v MŠ ● Den otevřených dveří MŠ ● a další...

Zpravodaj OÚ Lidice

listopad 2013

2

Malého představení se zúčastnila i návštěva z Brazílie - faráři Basra do Pirai a Sebastian Lorenco
Viera z farnosti v brazilských Lidicích. Doprovod jim dělal otec z vinořské farnosti pan Pavel Jančík.
Delegace si poté se starostkou Veronikou Kellerovou, některými zastupiteli a obyvateli Oázy
popovídala o životě v současných i minulých Lidicích. Z tohoto setkání si brazilská návštěva
odnesla i nějaké dárečky, které vyrobily ženy žijící v Oáze. Poté ještě pokračovali v návštěvě
Lidické galerie, muzea a pietního území.
(foto: Libuše Doušová – OÁZA)
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ROZLOUČENÍ SE ŠKOLKOU
To nám tady teď bude smutno! Celý měsíc září
byly u nás dětičky z místní Mateřské školky.
Jejich škola se renovovala a tak jsme je přijali
u nás v Oáze. Na sále měly hernu, do jídelny
chodily na jídlo a koutek na odpočinek se také
našel.
A přišlo 30. září 2013 a přišlo loučení. Paní
starostka nám poděkovala za trpělivost,
pochopení a za to, že mohly děti strávit začátek
školního roku u nás v Oáze. Děti se s námi
v prostorách společenského sálu rozloučily
krásným pásmem písniček, básniček a i
na taneček došlo. Každý z nás dostal krásnou
kytičku vyrobenou dětmi. My jim na oplátku taky
každému dali malý dáreček.

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE
MATEŘSKÉ ŠKOLY
foto: Veronika Kučerová

Na vystoupení dětí se přijeli podívat i zástupci
z Brazilských Lidic.
Nakonec nás Mateřská školka společně
s Obecním úřadem Lidice pozvala na přátelské
posezení u kávy a občerstvení. Bylo to moc
příjemné posezení a popovídání. Brazilským
hostům jsme věnovali drobné dárky, které jsme
v Oáze vyráběli a rozloučili jsme se.
To spojení stáří a mládí je prima.
Náš děda Jaroušek (jak mu tady říkáme, jim četl
pohádky a připravil jim i bojovku).
Myslím, že se to líbilo všem. Dětem i nám
v Oáze.
Doušová Libuše
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Po obnově chodníků v západní části obce, po výměně oken a zateplení Obecního úřadu Lidice, se
uskutečnila všemi dětmi, rodiči i paní učitelkami dlouho očekávaná kompletní rekonstrukce
mateřské školky. Na obnově se podílely dvě firmy, které vyhrály výběrová řízení. Vnitřní úpravy
a rozšíření vchodu prováděla firma SAT-AN Stavby SE a vnější zateplení a výměnu oken měla
na starosti firma SARK s.r.o. Jsme rádi, že obě firmy vše zvládly a slíbený termín otevření školky
jsme mohli dodržet a 1. října 2013 se pro naše nejmenší děti otevřela nově upravená, zateplená a
zrekonstruovaná mateřská školka. Díky všem úpravám byla kapacita školky navýšena na 35 dětí.
Zastupitelé obce Lidice
ŠKOLA V LIDICÍCH
zpracoval: Marek Veselý, foto: z internetu

Ten, kdo zavítá na pietní území a podívá se do
míst, kde stávala lidická škola, nemůže minout
informační tabulku s nápisem „Škola z roku
1713“. Jestliže se právě píše rok 2013, bylo by
škole (pokud by nedošlo k vyhlazení obce)
právě 300 let. Podíval jsem se blíže na to, jak to
vlastně s lidickou školou bylo. K dispozici jsem
měl rozličné knížky a publikace vydané od roku
1945 a také jeden unikát – knihu z roku 1890.
Právě v této knize „Paměti okresu unhošťského“
autora Františka Melichara se píše: „Stará
školní budova, chatrná a věkem sešlá
chaloupka, stávala nedaleko kostela. Ta ovšem

nemohla množství mládeže pojmout, a proto
vyučovalo se také v čísle 24 a v čísle 30. R.
1824 postaven pro školu, tehdy dvoutřídní, nový
dům č. 26., kde od r. 1881 až do r. 1888
vyučováno bylo ve třech třídách. R. 1888
rozšířena školní budova přístavkem zadní části
a počalo se vyučovati ve 4 třídách.“
Kde se tedy vzal onen rok 1713? Odpověď jsem
našel v knížce Vladimíra Konopky „Zde stávaly
Lidice“ a pak také v knize Eduarda Stehlíka
„Lidice – Příběh české vsi“. Zde je psáno: „První
dochovaná zpráva o lidické škole pochází z
roku 1713 a konstatuje se v ní, že zaopatření

listopadu 2013

Zpravodaj OÚ Lidice

pana mistra školního je velice špatné.“ A máme
tedy jasno. Nejedná se přímo o datum založení
školy, protože se v Lidicích určitě vyučovalo už
dříve, ale pouze o první doloženou zmínku. To
ale vůbec nevadí, když už jsme toto téma
nakousli, podívejme se i na další zajímavosti
o lidické škole.
Karel Polánek, autor drobné knížky „Lidický
kříž“ vydané už v roce 1945, píše: „Škola byla
starší jednopatrová budova z r. 1824 s
přístavkem z r. 1888, kde byl v přízemí byt
řídícího učitele a 2 třídy, v 1. patře 3 třídy a
kabinet. V jedné třídě bylo upraveno loutkové
divadélko a umístěna obecní knihovna, dosti
obsáhlá.“ Dodejme ještě, že nad vchodem
do budovy byl nápis „Škola mé štěstí“.
Dále jsem z výše uvedených knížek ještě zjistil,
že nová školní budova (ta z r. 1824) byla v té
době velmi moderní, protože v ní bylo dokonce
zavedeno ústřední topení. V 18. a 19. století
měla vůbec lidická škola výsadní postavení,
neboť ji navštěvovaly děti z celé lidické farnosti,
která čítala 18 osad a samot. Počet
docházejících žáků se postupem doby snižoval
podle toho, jak ostatní obce si stavěly své
vlastní školy. Poslední největší odliv
zaznamenala lidická škola v roce 1929, kdy byla
otevřena škola ve Hřebči (úbytek zhruba 140
žáků), a proto z původně pětitřídní školy už se
stala jenom dvoutřídka tzv. obecné školy. Starší
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děti (dnešní 2. stupeň) docházely do tzv.
měšťanské školy v Buštěhradě nebo byly přijaty
na reálné gymnázium v Kladně. Dvě třídy
znamenalo i dva učitelé: Ladislav Šimandl (řídící
učitel) a Zdeněk Petřík. Rozdíl v jejich trvalém
bydlišti znamenal i to, že p. Šimandl unikl osudu
lidických mužů, neboť bydlel v Buštěhradě.
Někteří Lidičtí si ho určitě pamatují, protože
v poválečných letech vyučoval v buštěhradské
škole. Zdeněk Petřík byl zastřelen s ostatními
muži, jeho roční syna Zdeňka zabili v Chelmnu
a z koncentračního tábora Ravensbrück se
vrátila pouze jeho manželka Růžena. Jedna
z kladenských ulic, ve které stojí 2. ZŠ (tzv.
stará Amálka), nese jeho jméno.
Po válce, když byla odsouhlasena obnova Lidic,
se zřejmě počítalo i s novou školou, neboť
v materiálech o první veřejné soutěži na
zbudování nových Lidic se píše: „Bylo by
důležité, aby Lidice byly vybaveny přes malý
počet obyvatel dokonale. Škola I. stupně,
mateřská škola a jesle, útulek mládeže, kulturní
dům, kostel, ale též pro praktické potřeby, lékař,
konsum nebo obchodní dům, správkárny,
hasiči.“ Některé z nich opravdu postaveny byly
– kupř. kulturní dům, obchodní centrum,
hasičská zbrojnice (která až v r. 1972 se
přebudovala na mateřskou školku), zatímco
školy ani kostel nikoliv. Ale to už je zase jiná
historie „lidického školství“

JUBILANTI V LISTOPADU
Miloslava Jirasová

27. 11.

100 let

Vážená a milá paní Jirasová, přejeme vám pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.

PODĚKOVÁNÍ zaslaná do redakce Zpravodaje OÚ Lidice
• Mnohokrát děkuji panu Tomáši Skálovi za předání dárku od OÚ Lidice k mým narozeninám,
za jeho milou návštěvu a příjemné posezení.
Alena Zárubová
• Děkuji za blahopřání, květiny a dárek ZO ČSBS, které mi předaly k mým 93. narozeninám
p. Jana Hanzlíková a p. Libuše Součková.
Oběma děkuji za příjemné setkání a za vzpomínání... Irene Fišerová, Lidice, Oradourská 156
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PŘEHLED KULTURNÍCH PŘEDSTAVENÍ PAMÁTNÍKU LIDICE PŘIPRAVOVANÝCH
V RÁMCI “LIDICKÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ“ – SEZÓNA 2013 – 2014 – L I S T O P A D
5. 11. 2013 od 18.00 hod.
Křeslo pro Martina Dejdara
večerem provází Jiří Vaníček, klavír Martin Fila

20. 11. 2013 od 18.00 hod.
Křeslo pro Martina Zounara
večerem provází Jiří Vaníček, klavír Martin Fila

12. 11. 2013 od 18.00 hod.
Křeslo pro Ladislava Vízka a Vladimíra
Šmicera
večerem provází Jiří Vaníček, klavír Martin Fila

25. 11. 2013 od 18°° hod.
Křeslo pro Romana Vojtka
večerem provází Jiří Vaníček, klavír Marcel
Javorček

● Vernisáž výstavy Sofiina volba po česku 28. listopadu 2013 od 14 hodin, výstavní
síň Pod Tribunou. Výstava je uvedena na počest 100 narozenin
Josefiny Napravilové, která vrátila po válce do Československa desítky zavlečených
dětí a 100 narozenin přeživší lidické ženy Miloslavy Jirasové.
Obě ženy by měly být vernisáži osobně přítomné. Po vernisáži proběhne v Lidické
galerii beseda s oběma jubilantkami.
PAMÁTNÍK LIDICE NAVŠTÍVILA 40 ČLENNÁ DELEGACE POSLANECKÉ KANCELÁŘE
EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Delegace Poslanecké kanceláře Evropského parlamentu navštívila v dopoledních hodinách
27. září 2013 Památník Lidice. V čele delegace
byla paní Heidi Rackl, ředitelka této kanceláře,
která zastupovala pana Alberta Desse.
Delegace poslanců si prohlédla expozici muzea.
Po té si za doprovodu zástupců Památníku
Lidice, prošli pietní území, položili věnec na hrob
lidických mužů, kde se zároveň konala krátká
mše. Na závěr návštěvy s pohnutím stanuli
u pomníku lidických dětí. Paní ředitelka Heidi
Rackl i ostatní členové Evropského parlamentu
odjížděli plni dojmů a s příslibem, že se opět
přijedou do Památníku Lidice podívat.

PIETNÍ ÚZEMÍ, KDE STÁVALY LIDICE, OŽILO TĚMI NEJMENŠÍMI OBČÁNKY
Podzimní dny zbarvily pietní území, kde do června 1942 stávaly původní Lidice, teplými barvami.
Slunce vylákalo i děti z místní školky k pouštění draků a přiložené snímky jakoby symbolicky
připomínají dokumentární záběry promítané v rotundě muzea z pouštění draků na stráni nad starým
hřbitovem.
text: Milouš Červencl – ředitel PL, foto: Pavel Horešovský
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Papíroví draci nad pietním územím

VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI V LIDICKÉ GALERII
V sobotu 16. listopadu 2013 Vás zveme na
dílnu Nesmutný listopad. Přijďte si zahrát
s barvami a ukázat podzimu, že nemusí být
pouze smutný.
Poplatek za dílnu je 20,- Kč, pracovní
oblečení vhodné.
Vzhledem k omezenému počtu míst
rezervujte prosím na: edu@lidicememorial.cz
tel. 739 562 267 nebo osobně v recepci LG

7

Zpravodaj OÚ Lidice

listopad 2013

8

text i foto: Irena Přibylová a Petra Radová
Vážení a milí, další měsíc uplynul jako voda a my se opět hlásíme s nabídkou programu, tentokrát
na měsíc listopad. Kromě pravidelného programu, o kterém jsme Vás již informovali, se můžete
v listopadu těšit na mnoho zajímavých akcí pro děti i dospělé. Jako první akci jsme pro Vás
nachystali promítání pohádek, v dalším týdnu se mohou maminky těšit na další z řady besed,
tentokrát na téma „Dětská rýma“. Pro nastávající rodiče a rodiče malých miminek jsme připravili
další minikurz polohování miminek a dospělí se mohou přijít výtvarně vyřádit hned třikrát – nejprve
v první polovině listopadu budeme tvořit v naší nové keramické dílně a poslední listopadový den
nás čeká již tradiční výroba adventních věnců a vánočních dekorací. Na většinu akcí je nutné se
přihlásit, protože kapacita prostor je omezená, neváhejte tedy a učiňte tak co nejdříve. Potřebné
informace a přihlašovací formuláře naleznete na www.mclidicky.c
PROGRAM MC LIDIČKY NA LISTOPAD 2013
6. 11. 2013
od 20:00 hod. – večerní Keramická dílna pro dospělé – přijďte si
vlastnoručně namalovat a nazdobit hrneček, zvoneček, svícínek, květináč nebo vánoční
chaloupku, které pak můžete použít jako originální dárek pro vaše blízké nebo jako dekoraci
do vašeho bytu. Vstupné 80,- Kč + cena vybraných keramických výrobků. Na dílnu je nutné
se přihlásit na www.mclidicky.cz do 3. 11. 2013.
7. 11. 2013
od 17:00 hod. - promítání pohádek – přijďte si zavzpomínat na staré časy
a užít si s dětmi odpoledne plné pohádek. Můžete se těšit na pohádky promítané na staré
dětské promítačce doprovázené čteným textem a plněním úkolů. Vstupné 30,- Kč.
17. 11. 2013
od 14:00 hod. – odpolední Keramická dílna pro dospělé – přijďte si
vlastnoručně namalovat a nazdobit hrneček, zvoneček, svícínek, květináč nebo vánoční
chaloupku, které pak můžete použít jako originální dárek pro vaše blízké nebo jako dekoraci
do vašeho bytu. Vstupné 80,- Kč + cena vybraných keramických výrobků. Na dílnu je nutné se
přihlásit na www.mclidicky.cz do 15. 11. 2013.
23. 11. 2013
od 14.00 hod. – minikurz Polohování a manipulace s miminky - dle Evy
Kiedroň. Bližší informace a přihlašovací formulář naleznete na www.mclidicky.cz. Chcete-li se
kurzu zúčastnit, přihlaste se do 17. 10. 2013. Cena kurzu je 370,- Kč.
30. 11. 2013
od 15.00 hod. – výtvarná dílna pro dospělé – výroba adventních věnců.
Přijďte si vlastnoručně vyrobit adventní věnec, věnec na dveře, závěs na dveře nebo svícínek.
K dispozici budete mít veškerý materiál pro výrobu (korpus, větvičky, svíčky, držáky na svíčky
atp.). Různé doplňky pro výrobu také budete mít možnost zakoupit přímo na místě nebo můžete
využít své vlastní. Přibližná cena věnce je 250,- Kč (přesná cena bude stanovena dle použitých
materiálů a ozdob přímo na místě) plus vstupné do centra (30,- Kč pro nečleny, 20,- Kč
pro členy). V případě vašeho zájmu je nutná rezervace nejpozději do 24. 11. 2013 a to
prostřednictvím on-line registračního formuláře, který je k dispozici na www.mclidicky.cz.
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9. ROČNÍK LIDICKÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ BYL ZAHÁJEN 7. ŘÍJNA 2013

Již 9. ročník Lidických zimních večerů byl zahájen 7. října představením "HODNĚ SMÍCHU
A PÁR SLZ" ve skvělém provedení Carmen Mayerové a Terezy Kostkové.
Letošní sezóna v Lidické galerii nabídne divákům do konce března 2014 celkem
23 představení.
Vážený pane řediteli.
Děkujeme Vám za nádherné představení „Hodně smíchu a pár slz“ protkané temperamentem,
láskou, člověčenstvím, lidskostí, přátelstvím, vtipem a také humorem i v těch nejtěžších chvílích.
Příběhem naplněným myšlenkami, rodinnou soudržností, vzájemnou a přátelskou pomocí.
Skutečná, opravdová pocta světové spisovatelce Betty Mc Donaldové a jejímu slavnému románu
Vejce a já – Co život dal a vzal, ve vzpomínkách přítelkyně Blanche, s hlubokými myšlenkami
a silou překonávat překážky. Jak důležité je neprožít život nudný, v pouhém průměru, a jak důležité
je za všech životních okolností a ve všech životních situacích hledat to pozitivní. Tak jiskřivě,
třpytivě a temperamentně zahrané představení v hereckém umění dvojicí skvělých žen – Terezy
Kostkové a Carmen Mayerové, které nás provedly příběhem zasazeným do Ameriky dvacátých,
třicátých.....let, poblíž Seattlu a také na farmě. Jedinečné, inteligentní představení, tak, jak jste jej,
pane řediteli, uvedl krásnými slovy, a zahájil tak sezónu nádherných Lidických zimních večerů.
Děkujeme za hluboký prožitek z překrásného představení odměněného neutuchajícím potleskem
ve vyprodaném kouzelném komorním divadélku Lidické galerie.
S úctou Klánovi z Plzně
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Akce ve školní družině - školní rok 2013/14 – ZŠ Buštěhrad
PODZIM V PAMÁTNÍKU LIDICE
Po deštivých dnech se umoudřilo počasí a žáci
ze školní družiny při ZŠ Oty Pavla v Buštěhradě
se mohli konečně vydat na plánovanou cestu.
Každoročně chodili k sochám dětí klást první
podzimní kytičku a stejně to měli připravené
i tentokrát.
Cestou do Památníku Lidice se potěšili s bílým
pejskem na plotě, pozdravili paní Beranovou
a všechny zahradnice v Růžovém sadu a za pár
dalších minut stáli ve výstavní síni
Pod Tribunou.
Zde už si spořádaně a v tichosti prohlíželi
kresby akad. malířky Z. Landové s názvem
"Příběhy odvahy a zrady", ale i další materiály.
Ve výstavní síni viděli krátký film a po odpočinku
u rybiček na nádvoří před muzeem se celá
skupina přesunula do prostor In Memoriam.
S nutným výkladem vnímala výstavu "Zmizelé
a nalezené osudy".

Následovala chvilka posezení na sluníčku
a dlouho očekávaná procházka k sousoší. Žáci
tam tentokrát položili své tři nejoblíbenější
plyšáčky mezi ostatní hračky, uctili památku
zavražděných dětí. Za přítomnosti faráře
Sebastia Lorenco Viera z brazilských Lidic
a dalších duchovních, zazpívali jednu z nových
písniček. Tou symbolicky oznámili, že podzim
už opět přišel a začala škola.
Setkání obou skupin návštěvníků právě
na tomto místě bylo náhodné, nečekané,
pro všechny zúčastněné překvapivé a plné
zajímavých informací. Díky ochotné paní
překladatelce došlo k velice milé konverzaci
o mnohém. Byly tak umocněny všechny dojmy,
ke kterým se děti vracely během své pěší cesty
zpět do školy.
Anna Holeyšovská vedoucí vychovatelka ŠD,
30. 9. 2013

Zpravodaj OÚ Lidice

listopad 2013

11

JAN RÝDLO – čestným občanem obce Lidice

Vážení spoluobčané, dovolte, abychom Vám
představili pana Jana Rýdla a důvody, které nás
vedly k udělení čestného občanství.
Jan Rýdlo - od roku 1977 organizuje
každoročně noční štafetový běh na trase Lidice
– Ležáky. Každým rokem dává dohromady
běžce, kteří jsou schopni trasu 160 km přes noc
uběhnout
a dorazit k místu pietního aktu v Lidicích nebo
v Ležákách.
K 70. Výročí vyhlazení Lidic a Ležáků uspořádal
pan Rýdlo na doporučení Občanského sdružení
Lidice, štafetu z Ravensbrücku přes Nový Bor
a Lidice až do Ležáků, jako poctu Lidickým

ženám, které se v roce 1945 vrátily pěšky
do svobodné vlasti. Kombinovanou štafetu
zaštítil pan prezident Klaus a při pietním
shromáždění v Ležákách navázal na štafetový
kolík prezidentskou stuhu.
Jan Rýdlo (vpravo) 10. 6. 2013Pan Jan Rýdlo
zajišťuje svou neúnavnou činností zachování
památky a vzpomínky na Lidice, Ležáky
i ostatní, nacismem postižená místa a to již více
než čtvrt století.
Čestné občanství obce Lidice uděleno
u příležitosti státního svátku Dne vzniku
samostatného československého státu dne
28. října 2013.
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Slavnostního aktu se zúčastnilo vedení obce Lidice, představitelé Občanského sdružení Lidice, ZO
ČSBS Lidice a další občané. Za milé vystoupení patří poděkování dětem z MŠ Lidice a paní
ředitelce Mgr. Soně Macháčkové.
Pane Jane Rýdlo, bylo nám ctí se s Vámi osobně setkat.
OZ Lidice.Text a foto: Bohumil Kučera
NA 28. ŘÍJEN V LIDICÍCH
vyšlo v letos pondělí a hlavně krásné slunečné
počasí s teplotami atakujícími rekord z roku
1980 (20°C a tedy i vysoko nad záporným
rekordem z rohu 1866, kdy bylo -5°C). To celé
podtrhlo slavností náladu a význam tohoto
zásadního Státního svátku pro všechny občany
České republiky.
Pro lidické občany byl den významný i tím, že
jim přibyl nový spoluobčan.
U příležitosti Dne vzniku samostatného
československého státu 28. 10 2013 bylo
uděleno Čestné občanství Obce Lidice panu
Janu Rýdlovi, obětavému příznivci Lidic,
sportovci, který od roku 1977 organizuje
každoročně noční štafetový běh na trase Lidice
– Ležáky. Každým rokem dává dohromady
běžce, kteří jsou schopni trasu 160 km přes noc
uběhnout a dorazit k místu pietního aktu
v Lidicích nebo v Ležákách.

Po tomto slavnostním aktu se sešli občané Lidic
(včetně čestného občana pana Rýdla), členové
Občanského sdružení Lidice, představitelé
ČSBS Lidice a vedení obce před obecním
úřadem a přesunuli se položit kytice a věnec
k pomníku padlých v I. světové válce a
hromadnému hrobu lidických mužů.
Položení věnceVětšina občanů pak využila
možnosti využít „Den otevřených dveří v nově
opravené mateřské školce“. Toto zakončení
slavnostního dne bylo přímo symbolické, naši
nejmenší jsou naší budoucností a ze zajištění
krásných prostor pro jejich výchovu jsme měli
velkou radost. Paní ředitelce Mgr. Soně
Macháčkové patří, kromě jiného, dík za dobrý
nápad, kdy umožnila návštěvníkům nahlédnout
do "školkové" kroniky a starých fotoalb.
MŠ
Text a foto: Bohumil Kučera
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PŘÍZNIVCI SPORTU A FOTBALU ZVLÁŠTĚ
text i foto: Bohumil Kučera
Naše obec Lidice je aktuálně representována 2 týmy.
Sokol Lidice je účastníkem soutěže "Okresního přeboru" a SK Lidice B hraje soutěž IV. tř.
skupiny A, a aktuálně se pohybuje na čelních příčkách.
Lidice – Brandýsek
Zápasy probíhají na místním fotbalovém hřišti a mají své stálé skalní příznivce a fanoušky.
Určitě ale stojí za to pozvat ke zhlédnutí fotbalu další diváky této v Čechách nejrozšířenější
soutěže, vězte, že fotbal "naživo" je mnohem hezčí a zajímavější než televizní přenosy, byť
soutěží vrcholných.
Lidice B –Třebichovice
To vše podpořeno tradiční klobáskou či krkovičkou a čepovaným pivem, tak jak se
na vesnický fotbal patří!
Vaše děti vezměte s sebou, mohou využít dětské hřiště v bezprostřední blízkosti sportovního
areálu.
Prohlédněte si FOTOGALERII MOMENTEK Z AKTUÁLNÍ SEZONY 2013 - 14
a přijďte na utkání našich celků. Informace o rozpisu a výsledky naleznete v záložce SPORT.
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SETKÁNÍ NOVÝCH OBČANŮ A VEDENÍ OBCE LIDICE
Lidice se rozrůstají, přivítali jsme nové sousedy a spoluobčany
Ve středu 2. října přivítala starostka obce Veronika Kellerová za podpory zastupitelů a zástupců
obecních spolků nové občany i občánky našich Lidic. Všem byla krátce představena naše vesnička,
její možnosti a novousedlíci (v jednom případě i novo-starousedlík!) byli srdečně a oficiálně
vedením obce přivítáni.
Ing. Hanf jako zástupce mysliveckého sdružení a tělovýchovné jednoty tyto představil a pozval
ke sledování či přímé účasti na jejich činnosti. Do řad rybářů přítomné přizval hospodář sdružení
pan Ramba.
Následovalo pozvání k neformální diskusi a malému občerstvení.
Noví sousedé, velcí i malí, ať se Vám v Lidicích dobře žije!
2
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VOLBY 2013

● Když se v pátek 25. října ve 14 hodin otevírala volební místnost našeho jediného lidického
volebního okrsku, nikdo netušil, kolik z 394 oprávněných voličů vlastně přijde k volbám, a jak
vlastně dopadnou.
● Volby proběhly nově zrekonstruované v budově OU Lidice
● Pan Oldřich Veselý byl první, kdo vhodil svůj hlas do volební urny před zraky volební komise,
která zasedla ve svém „obvyklém“ složení: paní Šupíková, Sekrtová, pánové Horešovský, Zelenka
a Veselý spolu se zapisovatelkou Toulcovou. A v sobotu 26. října těsně před 14. hodinou skončil
v urně i hlas poslední voličky paní Michaely Holubové.
● Část volební komise
● Tím byly skončeny předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v naší obci.
Jak dopadly? Pořadí je trochu jiné, než to celorepublikové, stejně jako vyšší volební účast, která
v případě Lidic byla více jak 77 % (celkově v ČR 60 %). Uvádím pořadí (se zaokrouhlenými
procentuálními výsledky) první pěti stran: ANO 2011 (27 %), KSČM (17 %), ČSSD (16 %), TOP 09
(12 %), ODS (9 %). Komentovat nějak výsledky asi postrádá smysl, každý z našich občanů si vybral
tu stranu a ty kandidáty (protože se pochopitelně i „kroužkovalo“), které chtěl a teď už jenom věří,
že jeho volba měla smysl a projeví se ve zlepšení politické a hospodářské situace naší republiky.
● Vysoká volební účast v Lidicích je i díky paní Libuši Doušové
● Vážím si všech, kteří k volbám přišli (u třech voličů jsme byli s přenosnou volební urnou), stejně
tak i těch, kteří zajišťovali, aby její průběh byl v pořádku a v souladu se zákonem. Proto děkuji jak
občanům – voličům, tak komisi, které jsem předsedal.
Marek Veselý
● Milý Zdeňku redaktore LZ a Jirko knihovníku
v Lidicích,
posílám jednu fotku z posledního setkání Třetí
generace. (3G)
Toto setkání bylo velmi zajímavé a to díky
vyprávění paní M. Cábové a pana J. Pitína.
Všichni účastníci dostali i tištěného průvodce,
který vytvořila velmi podrobně paní Miroslava
Kalibová. Hezký den přeje, Katka Hládková
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zve v rámci cyklu
"SETKÁVÁNÍ S KNIHOVNOU"
na povídání

„RYBNÍKY, RYBY, RACI
na Lidickém potoce“
Kdy: středa 13. listopadu 2013 od 18:00 hod.
Kde: Středisko Oáza Lidice, Josefa Stříbrného 162
Exkurze do života ryb, raků a dalších obyvatel vodního světa v
našem sousedství – Lidického potoka a rybníků na něm. Povídání
o lidech a s lidmi, kteří je důvěrně znají a starají se o ně.
O životě a dění ve vodě i kolem vody nám budou vypravovat rybář
Miroslav Ramba (Místní organizace Českého rybářského svazu v
Lidicích) a dvě odbornice na výzkum raků Eva Balcarová
(Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze) a Jitka
Svobodová (Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. v Praze).

Srdečně zveme všechny čtenáře i širokou veřejnost.
Vstup volný. Prostory budou přístupné od 17:45 hod.
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ZPRÁVY Z MŠ LIDICE

V pátek 25. října k nám do školky dorazili zástupci mysliveckého sdružení Orel Lidice.
S sebou přivezli spoustu zajímavých věcí – obrázky zvířat z lesa i polí, opravdickou pušku, patrony,
různé druhy paroží, vycpaného bažanta a také loveckého psa. Děti se dozvěděli spoustu informací
o lesní zvěři i o péči o ní. Nedílnou součástí programu byli i zásady chování v lese.
Program se nám moc líbil. Posíláme myslivcům velký dík a těšíme se na příští rok, kdy program
určitě zopakujeme.
Něco z historie myslivosti v Lidicích:
Tradice myslivosti v Lidicích a v okolních obcích začíná již v roce 1950, kdy byla založena Lidová
myslivecká společnost. Tato se v roce 1963 přijetím „stanov“ změnila v Myslivecké sdružení
“ Orel Lidice“. Toto myslivecké sdružení hospodařilo na 1300 ha polností, lesní a vodní
honitby.Třicet dva členů bylo řízeno pěti členy výboru a třemi revizní komise. Od svého založení
prošlo MS řadou změn ať již v rozloze honitby, nebo ve složení členské základny.
V současnosti se spolek jmenuje Českomoravská myslivecká jednota Orel Lidice. Společnost má
36 členů devíti členný výbor a pětičlennou revizní komisi. Hospodaří zhruba na 1500 ha Hospodaří
se rozumí zejména chov zvěře, ale i její odlov a tlumení zvěře škodlivé.
Chov zvířat je zaměřen především na chov kachen. Od chovu bažantí zvěře bylo upuštěno,
neprovádí se ani jejich odchyt a ani odchyt zvěře zaječí. Každým rokem je na Lidických rybnících
odchováno 200-250 ks kachen. Celá honitba je vykazována jako honitba drobné zvěře
a zvěře srnčí. V posledních letech zde byl zaznamenán i pohyb zvěře černé (tj.divokých
prasat).Celostátně však drobná zvěř v honitbách ubývá. Z přírody téměř vymizely koroptve, ubývá
bažantů i zaječí zvěře. Odlov bažantí zvěře je minimální, zajíc se již několik let neloví vůbec. Úbytek
zvěře je ovlivněn nemocemi, růstem automobilové dopravy, chemickými postřiky, pěstováním
nevhodných plodin(řepka) a v neposlední řadě pak i pytláctvím.
V honitbě hnízdí řada chráněných dravců a ptáků jako například sova pustovka, káně, poštolka ale
i jestřáb nebo krahujec. Dále jsou zde rackové, labutě, volavky a některé druhy vzácně žijících
kachen jako například čírka obecná nebo slípka zelenorohá.
Členové myslivecké společnosti mají zájem i o zlepšování životního prostředí. Podílí se na čištění
a úpravách větrolamů, sázení stromků a keřů vhodných pro hnízdění nebo obživu drobného
ptactva. Vychovávají i mladé adepty myslivosti a seznamují mládež s životem zvěře.
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍV MŠ LIDICE

V pondělí 28.října se v naší školce uskutečnil
den otevřených dveří. Kdokoliv mohl přijít
a prohlédnout si prostory zrekonstruované
školky. Od rána této možnosti využívalo mnoho
lidí. Byli to především občané Lidic, jejichž již
dospělé děti školku kdysi navštěvovaly, nebo se
oni sami v sedmdesátých letech zasloužili o to,
že školka stojí. Mnoho občanů totiž s výstavbou
školky pomáhalo. Podívat se přišly i bývalé paní
ředitelky – paní Krausová a paní Nováková.
Největší atrakcí byla alba se starými
fotografiemi, kde většina návštěvníků našla
sebe, své příbuzné nebo své děti ve věku, který
se zdá tak dávno. Na závěr nás přišel navštívit
i pan Rýdlo, kterému naše děti dopoledne
zazpívaly na obecním úřadě, kde mu bylo

uděleno čestné občanství Lidic. Většina
návštěvníků novou školku chválila, což nás
velice těšilo. My, i zastupitelstvo obce máme
opravdu velkou radost, že se vše podařilo.

POZDRAVY A PODĚKOVÁNÍ OD LÍDICE ROBINSON Z BUENOS AIRES
• Pozdravuji všechny své přátele v Lidicích.
Děkuji za blahopřání k narození mé dcery.
Upřímný dík za balíček s oblečky pro Anitu.
Krásné šatičky jí obléknu v den jejího křtu.
Besos y abrazos Vaše Lídice Robinson
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Reklama tiskárny

INFORMACE O SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU A BIOODPADU,
OD LISTOPADU JE ZMĚNA FREKVENCE!
Nově 14 denní cyklus
Předkládáme informaci o svozu komunálního odpadu - svoz
od listopadu bude probíhat 1 za 14 dní.
Svoz bioodpadu bude až do konce listopadu 1 x za 14 dnů,
počínaje od 1. 11. 2013
Zpravodaj Obecního úřadu Lidice. Evidenční číslo: MK ČR E 10562. Vydavatel: Obec Lidice. První číslo vyšlo
v srpnu 1995. Redakce: Obecní úřad, ul. 10. června 1942, čp. 161, 273 54 Lidice, tel. 312 253 083, e-mail:
lidice3@volny.cz, oficiální stránky: http://www.obec-lidice.cz/. Vychází měsíčně. Připravuje: Zdeněk Fous, Veřejná
knihovna Lidice, e-mail: knihovna.lidice@seznam.cz, tel.: 604 929 169. Náklad: 220 výtisků, for. A5,
20 str. Uzávěrka příštího čísla: 15. 11. 2013. Cena: zdarma. Za původnost a obsahovou správnost ručí autoři článků.
Publikované články nemusí nutně vyjadřovat stanovisko OÚ či OZ Lidice. Redakce si vyhrazuje právo drobných
úprav textu. Před vydáním schvaluje starosta obce. NEPROŠLO JAZYKOVOU ÚPRAVOU. Předáno
do tisku dne: 5. listopadu 2013. Roznášku v obci zajišťují: manželé Tomáš a Kateřina Skálovi s Barunkou
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