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LIDICEMI OPĚT BURÁCELY
MOTOSTROJE
Co měsíc, to nějaká motoristická akce! I v říjnu se do Lidic sjeli
závodníci ze všech koutů a závodilo se tu.
Tentokrát však den patřil našim malým závodníkům, kteří si při
Moto GP užili spoustu zábavy a leccos se naučili.
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Milí a milé!
Vítám Vás v listopadovém Zpravodaji! Sychravé dny přímo vybízí
zachumlat se do peřin u šálku horkého kakaa a dobrého čtiva.
Věřím, že než se vydáte vypůjčit si jej do naší knihovny, přelousknete i následující řádky až do poslední stránky.
Čeká nás opět skvělá jízda, kterou začneme Posvícenskou zábavou, připravíme se pomalu, ale jistě na příští rok na
Pochod Lidických žen, něco si uvaříme a listopadové soboty
přímo vybízí vychutnat filmově, jak nabízí Památník Lidice ve
svém novém úžasném projektu Filmové soboty.
Pomalu, ale jistě se připravíme na nadcházející vánoční čas
a to nejen v Oáze na Předvánoční výstavě, ale i v Mateřském
centru, kde si můžete adventní dekorace sami vyrobit.
Užívejte si i Vy a nenechte se odradit nevlídným počasím, udělejte si s námi krásný podzim!
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka

PODĚKOVÁNÍ ZASLANÁ DO REDAKCE LIDICKÉHO ZPRAVODAJE
yy Děkuji Obecnímu úřadu za blahopřání k mým narozeninám a paní starostce Verunce Kellerové
za milou návštěvu a předání květin a dárku.

Libuše Zámečníková

yy Děkuji členkám ČSBS Janě Hanzlíkové a Marušce Štrougalové za milé povídání a milé posezení
u příležitosti předání dárku k mým narozeninám.

Marie Šupíková

JUBILANTI V MĚSÍCI LISTOPADU
Drahomíra Humlová

23. 11.

Vážení jubilanti, přejeme Vám pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti.

80 let
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VÁŽENÍ OBČANÉ,
rádi bychom vám všem, kteří jste v komunálních volbách přišli a vhodili svůj hlas do volební urny,
poděkovali. Vzhledem k tomu, že byla jen jedna "kandidátka", očekávali jsme nižší volební účast. Ale
více než 64% voličů nás moc potěšilo a povzbudilo do další práce ve prospěch obce Lidice. V novém
volebním období je naší prioritou oprava poničených silnic především v západní části obce, zateplení a výměna oken obchodního střediska a smysluplné využití budovy bývalého zahradnictví. Nadále
chceme podporovat rozvoj sportovišť a míst vhodných aktivní i pasivní odpočinek v obci a jejím okolí.
Také chceme zlepšit bezpečnost naší obce pomocí instalací kamer na příjezdové komunikace a do
centra obce. Nezapomeneme ani na udržení dopravní obslužnosti v Lidicích. Rozhodně dál chceme
podporovat rozvíjející se komunitní život v obci, jednotlivé spolky a organizace, které v obci existují
a bez kterých, by život v naší vesnici nebyl tak pestrý.
Vážení občané, dovolte nám ještě jednou poděkovat a budeme moc rádi, když nám budete
opět nápomocni svými radami, postřehy, zkušenostmi, ale také i konstruktivní kritikou, protože věřte,
že vše je pro nás moc důležité a podnětné. Vážíme si Vás a chceme, aby se Vám v Lidicích krásně
žilo.
Vaši zastupitelé

VÁŽENÍ OBČANÉ,
dovolujeme si vás oslovit s nabídkou zakoupení obědů pro
naše seniory, které by pro vás od pondělí do pátku (kromě
prázdnin a svátků) vařila paní kuchařka v MŠ Lidice. Cena
1 oběda (polévka, hlavní jídlo) je 55 Kč. Prosíme případné
zájemce o tuto službu, aby se hlásili na OÚ Lidice osobně
nebo na tel. čísle 312 253 083.
Pozor – kapacita jídel je hygienickým nařízením omezena
na 15 vydaných porcí.
Veronika Kellerová
starostka

ZAHRADA LIDICKÉ GALERIE Z DŮVODU REKONSTRUKCE OPĚRNÉ
ZDI UZAVŘENA!
Text a foto: www.lidice-memorial.cz

Upozorňujeme návštěvníky na uzavření zahrady Lidické galerie z důvodu rekonstrukce opěrných zdí před budovou galerie. Výjimku mohou
tvořit děti s rodiči, které budou hrát hru Putování
s pastelkou, ty v případě potřeby do zahrady doprovodí průvodkyně Lidické galerie.
Děkujeme za pochopení.
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VOLBY V LIDICÍCH
Text: Marek Veselý
Zastupitelstvo obce
V pátek 10. a v sobotu 11. října se konaly, podobně jako v celé republice, volby do obecního zastupitelstva. Stejně jako před čtyřmi lety, tak i letos byla sestavena jediná kandidátka, na které naši
občané našli kompletní „minulé“ zastupitelstvo. Nebudu se tajit tím, že jsme jako volební komise
očekávali velmi mizivou volební účast, neboť technicky stačilo pár hlasů k tomu, aby „staronoví
zastupitelé“ byli opět zvoleni. Jaké bylo naše překvapení (a vážně milé), když se volební účast
vyšplhala na 64,5 %, což je o 10 % více než při volbách předchozích, tedy v říjnu roku 2010. I když je tedy
výsledek hlasování jasný a nově zvolené zastupitelstvo
bude pracovat v nezměněné podobě (Kellerová, Skála,
Vaňhová, Kohoutová, Ramba, Klapalová, Kučera), tak
si dovolím pro čtenáře Lidického zpravodaje pár volebních zajímavostí a postřehů.
Počet oprávněných voličů se od r. 2010 zvýšil díky
nové lidické zástavbě z 380 na 400 občanů. A z těchto
domů (z ulice Starosty Hejmy) k volební urně také několik občanů přišlo, čehož si ceníme. Poněkud se zvýšil
počet neplatných hlasů, což přičítáme tomu, že někteří
zapomněli zakřížkovat na obecní kandidátce buď celou
stranu nebo jednotlivé uchazeče o post zastupitele,
nebo vložili svůj lístek do špatné obálky, která byla určena pro volby do Senátu Parlamentu ČR. I tak
z celkového počtu 258 odevzdaných obálek to bylo necelých 0,4 % (tedy 12 neplatných hlasů). Čtyři
spoluobčané také využili možnosti volit přímo doma do přenosné volební urny, kterou za nimi dva
členové komise přinesli.
Odevzdané lístky byly z poloviny označeny křížkem znamenajícím, že volič hlasuje pro celou
stranu tak, jak byla uskupením nezávislých kandidátů navržena a druhá polovina lístků nesla na
sobě křížky u jednotlivých kandidátů, což vlastně znamená, že lidičtí voliči zvažovali, komu z navrhovaných osmi dají svůj hlas. To je opět velmi potěšující fakt, který potvrzuje, že občané své zastupitele mají pod „drobnohledem“ a chtějí tak vyjádřit své sympatie, či antipatie k určitým jménům na
kandidátce. Např. Lucie Štrougalová na osmém (tzv. nevolitelném) místě získala díky „křížkování“ 50
preferenčních hlasů, což představuje zhruba pětinu všech odevzdaných hlasů.
Z televize také naši občané znají, jak si někdy volební komise krátí dlouhou chvíli luštěním křížovek,
čtením či klábosením. Nic takového se u nás v Lidicích při těchto volbách rozhodně nedělo. Pouhá
jednoduchá matematika nám postačí k tomu, abychom si vypočítali, že co každé tři minuty přišel jeden
volič. Je pravdou, že v některý okamžik to vypadalo ve volební místnosti jako ve včelím úle a jindy byl
skoro půlhodinový klid, ale po celých 14 hodin konání voleb ani při sčítání nebo odvozu výsledků do
Kladna se nikdo rozhodně nenudil. Lidičtí voliči jsou velmi komunikativní, takže o „sousedské popovídání“ nebyla během těch dvou dnů nouze. To se vám ve velkých městech asi nestane…
Senát PČR

V prvním kole voleb do Senátu PČR, které probíhaly současně s těmi komunálními, byly lidické
výsledky takovéto (prvních 5 míst): 1. Jiří Dienstbier (ČSSD), 2. Jiří Landa (ANO 2011), 3. Michaela
Vojtová (TOP 09 + STAN), 4. Jana Šrámková (KAN), 5. Rudolf Carvan (KSČM).
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Ne všichni voliči, kteří se dostavili do volební místnosti, volili také do Senátu, proto volební účast byla necelých 53 %, což je podobně jako v minulých letech více než celorepublikový průměr, který činil asi 39 %.t
V druhém kole voleb, které se konaly o týden později (17. a 18. října) se utkali dva nejúspěšnější
kandidáti z kola prvního – tedy Jiří Dienstbier a Michaela Vojtová. I při velmi malé účasti voličů –
v naší obci to bylo necelých 18 % – odpovídaly výsledky definitivnímu výsledku, kterým bylo zvolení
Mgr. Jiřího Dienstbiera (61 % v Lidicích) senátorem za obvod 30 – Kladno.
Volební komise pracovala ve složení: Marek Veselý (předseda), Pavel Horešovský (místopředseda), Věra Šobíšková, Marie Šupíková a Václav Zelenka; zapisovatelkou byla paní Martina Toulcová.
Celé volební komisi děkuji nejen za odvedenou práci, ale také za to, jakým jsou dobrým kolektivem
a jakou příjemnou atmosféru dokážou vytvořit.

DOBROVOLNÍCI V LIDICÍCH
Text a foto: Tereza Cimburková

V sobotu 11. října se dobrovolníci z DC Kladno vypravili do Památníku Lidice, kde jsme měli domluvenou
exkurzi pod vedením paní Kateřiny Hládkové. Nejdříve jsme si prošli muzeum, poté jsme se přesunuli do
Oázy Lidice, kde už na nás čekaly dvě lidické ženy – paní Cábová a paní Kalibová. Bylo to neuvěřitelné

setkání a na každého z nás povídání pamětnic velmi silně zapůsobilo.. Po besedě jsme se ještě vydali
do areálu památníku, kde nás paní Hládková provedla a řekla nám spoustu zajímavostí.
Mnohokrát děkujeme paní Hládkové, památníku, Oáze i oběma dámám za nezapomenutelné
dopoledne!

NOVÝ SOUBOR KNIH Z VÝMĚNNÉHO FONDU

V říjnu jsme od Středočeské vědecké knihovny Kladno do lidické knihovny převzali nový soubor knih
výměnného fondu. Znamená to, že v knihovně je pro vás z tohoto souboru připraveno 190 nejrůznějších titulů všech žánrů – stačí si jen přijít vybrat a pak se doma zachumlat a začíst:-)
Míša Indráková a Jirka Černý
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„LIDICKÉ DĚTI“
V BOROVANECH

Text a foto: František Kadlec
V minulých dnech prožily Borovany vzácnou
návštěvu pamětnic lidické tragedie. Přijely dvě
ženy, a sice Marie Šupíková, které v červnu
1942 bylo deset let, kdežto Veronice Rýmonové pouhých několik měsíců. Jejich návštěva nebyla samoúčelná, ale důvodem bylo
uskutečnění dvou setkání. Dopoledne navštívily základní školu, kde besedovaly se žáky,
a v podvečer následovalo setkání s občany.
Během jejich vyprávění bez zbytečné dramatizace byli posluchači neuvěřitelně pozorní, ať to byli
žáci školy nebo dospělí lidé. Paní Šupíková přesvědčivě autenticky líčila události z průběhu první
noci z devátého na desátý červen 1942, od náhlého probuzení a krutého nahnání obyvatel Lidic do
Horákova statku a bez vysvětlení, proč se tak děje. Jako film pak odvíjela odvezení žen s dětmi do
Kladna, násilné oddělení matek od dětí a další události až po konec války.
Krutý osud čekal děti, které podle
scénáře rozkazu k lidické policejní akci,
měly být poněmčeny. Ovšem tento příkaz byl dodržen pouze zčásti, když z 88
dětí odvezených do Lodže, bylo pouze
sedm uznáno za schopné poněmčení.
Ostatní byly otráveny výfukovými plyny
ve speciálně upravených nákladních
autech. Po skončení 2. světové války se
do vlasti vrátily 143 lidické ženy a během
dalších dvou let díky repatriačním komisím se podařilo zjistit 17 lidických dětí,
které se rovněž vrátily.
Toto jsou pouhé úryvky nebo detailní postřehy během vyprávění obou žen. Citovaná je hlavně
paní Šupíková, neboť paní Rýmonová se vrátila z dětského domova v Krči jako tříleté děcko.
Určitě je vhodné přiblížit slovní obrat „lidické děti“ v nadpisu, což samy dámy posluchačům vysvětlily. Totiž bezprostředně po válce vráceným dětem se tak pochopitelně říkalo, ale v Lidicích zůstalo
při tomto přídomku i když vyrůstaly. Při
jedné oficiální návštěvě Německa řekl
moderátor, že na podium přijdou lidické
děti. Každý prý čekal, kdy se tam objeví
a zatím přišli dospělí lidé.
Obě besedy byly na vysoké úrovni
a je škoda, že toto svědecké vyprávění
neslyšela ministryně spravedlnosti Helena Válková, která nedávno řekla, že
za protektorátu se toho moc nedělo.
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5. ROČNÍK POCHODU LIDICKÝCH ŽEN – 28. 4. – 22. 5. 2015
Text: Milena Městecká Foto: z archivu paní Milady Cábové

Minulou středu jsme se sešli v Oáze po prázdninách s těmi, kteří prošli
loňský pochod, ale i s novými nadšenci, co se na něj teprve chystají. Setkání vyplnilo z velké části autentické vyprávění Lidických žen p. Kalibové
a p. Cábové o pochodu smrti, který v dubnu a květnu 1945 samy prožily.
Doplnil pár slov i p. Nešpor ze vzpomínek maminky na pochod smrti a dále
své vzpomínky vyprávěly i Lidické děti paní Čepelová a paní Součková.
Většina zúčastněných jen mlčky naslouchala. Asi si také přestali mnozí
klást otázku, zda trasu 30 km denně zvládnou a zda se dá občas na trase
přespat venku. Ženy totiž tehdy na pochodu smrti šly až 50 km denně, dopřány jim byly často jen 3 hodiny spánku, jen v chatrném oblečení a třeba
v mokrém lese bez střechy nad hlavou.
Projdeme tedy příští rok novou trasu a to velmi důležitou. Jedná se o pochod smrti z Ravensbrücku
do Crivitz, který prošlo 46 Lidických žen. Ženy vyšly na pochod smrti v transportech vypravovaných
28. a 29.4. 1945. Někde kolem Malchowa je opustily stráže SS a byly ponechány svému osudu. Po
cestě dále na západ se sešlo v této větší skupině 63 Češek, z toho 46 Lidických žen. Došly až k provizornímu táboru v lese u Crivitz, kde je přešla ruská fronta a dočkaly se tím osvobození. Dále pak šly
už bezpečněji až do Neubrandenburgu, odkud je odvezly autobusy vypravené Poldi Kladno. Vrátily se,
aby teprve zjistily, že nemají domovy, muži nežijí a děti jsou neznámo kde. Příběh návratu je popsán
v knize Lidické ženy paní Jaroslavy Skleničkové „Jako chlapce by mě zastřelili“. Budeme se také snažit
zorganizovat další besedy s Lidickými ženami, aby co nejvíce zájemců jejich vyprávění slyšelo.
Všechny vás z Lidic na pochod zveme. Můžete si vybrat ze dvou tras, projdeme tradičně i trasu
pěti Lidických žen s cílem u Lidické lípy v Novém Boru. Na závěr pochodu Ravensbrück-Crivitz můžeme zajistit autobus pro výpravu z Lidic, s návštěvou KT Ravensbrück a cíle pochodu u pomníku
obětem pochodu smrti v lese u Crivitz.

RAVENSBRÜCK – CRIVITZ 2015
Datum

Místo / Place

Km

28.4.

Ravensbrück – příjezd, večer položení květin u památníku obětem KT

29.4.

Ravensbrück – Ahrensberg – Wesenberg – Mirow – Rechlin

37.0

30.4.

Rechlin – Röbel / Müritz – Sietow – Malchow

32.0

1.5.

Malchow – Alt Schwerin – Karow – Goldberg

26.0

2.5.

Goldberg – Mestlin – Zelkow – Crivitz

32.0

3.5.

Crivitz – položení květin u památníku Pochodů smrti, návrat do ČR

Total

4 dny / 4 days

127.0
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RAVENSBRÜCK – NOVÝ BOR 2015
Datum

Místo / Place

Km

8.5.

Ravensbrück – příjezd, večer položení květin u památníku obětem KT

9.5.

Ravensbrück – Wesenberg – Wustrow – Pelzkuhl

37.5

10.5.

Pelzkuhl – Rheinsberg – Lindow – Strubensee

33.5

11.5.

Strubensee – Löwenberger Land – Sachsenhausen / Oranienburg

30.5

12.5.

Sachsenhausen / Oranienburg – Wandlitz – Rüdnitz

34.5

13.5.

Rüdnitz – Eggersdorf / Strausberg

30.5

14.5.

Eggersdorf / Strausberg – Fürstenwalde am Spree

31.0

15.5.

Fürstenwalde – Beeskow

31.0

16.5.

Beeskow – Friedland – Lieberose

30.5

17.5.

Lieberose – Schmogrow – Fehrow – Briesen – Limberg – Koselmühle

39.0

18.5.

Koselmühle – Radensdorf / Drebkau – Welzow – Siedlung – Laubusch
/ Lauta

40.0

19.5.

Laubusch / Lauta – Bernsdorf – Kamenz – Panschwitz – Kuckau

39.5

20.5.

Panschwitz – Kuckau – Bocka – Neukirch / Lausitz

29.0

21.5.

Neukirch / Lausitz – Lobendava – Velký Šenov – Vlčí Hora

32.5

22.5.

Vlčí Hora – Krásná Lípa – Rybniště – Nový Bor

30.0

Total

14 dní / 14 days

469.0

(Místo / Place – tučně jsou vyznačena města, která ženy prošly v r. 1945 / in bold – towns that women
went through in 1945)
Kontakt:
milena.mestecka@gmail.com, tel. 724 639 064
Antonín Nešpor, OS Lidice, www.lidice.cz

JAK SE VRACELY LIDICKÉ ŽENY Z RAVENSBRÜCKU?

Chceme vás požádat o pomoc. Snažíme se zjistit jména žen, které tento pochod smrti Ravensbrück-Crivitz prošly. Není to vůbec jednoduché, o návratech žen je toho známo velmi málo. Díky paní
Kalibové a paní Cábové se nám už podařilo identifikovat na dvou fotografiích 31 žen. Níže jsou jejich
jména u fotografií, za případné nepřesnosti se omlouváme.
Poznáte některé další? Nebo víte z vyprávění, jak se Lidické ženy z vašich rodin vracely? Všechny informace o návratech žen z Ravensbrücku velmi uvítáme.
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Horní řada zleva – 2. Šíchová Anna, 10. Kalibová Miloslava, 11. Kučerová Terezie, 12. Suchánková Anna
Horní řada zprava – 1. Jirasová Miloslava, 2. Kruntová Marie, 3. Veselá Marie, 6. Moravcová Růžena, 7.
Moravcová Františka, 8. Sajdlová Bedřiška, 10. Cábová Milada
Střední řada zleva – 1. Pelichovská Magdaléna, 6. Lorbertová Jaroslava, 10. Skleničková Jaroslava
Střední řada zprava – 2. Kovářovská Božena, 7. Kovářovská Marie, 8. Ramešová Jaroslava, 11. Hanžlová
Marie
Spodní řada (sedící) zleva – 2. Rómová Milada, 3. Černá Anežka, 4. Maštalířová Marie, 5. Říhová Antonie,
6. Kubíková Anna
Spodní řada (sedící) zprava – 1. Kruntová Anna, 2. Studničková Pavla, 3. Puchmeltrová Karolína, 5. Stříbrná
Marie, 6. Horáková Terezie

Zleva – 1. Chalupová Anna, 2. Leflerová Helena, 3. Veselá Marie, 4. Kalibová Miloslava, 5. Kučerová Terezie
Zprava – 2. Jirasová Miloslava, 4. Javůrková Marie, 10. Cábová Milada
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ZPRÁVY Z MEMENTA LIDICE, O.P.S. (OÁZA)

Vážení a milí čtenáři, přátelé. Školní rok se rozeběhl a i my v Oáze se po pozvolnějším zářijovém
startu rozjíždíme  A ve velkém. V listopadu, jak dále uvidíte v samostatném programu a v pozvánkách, to bude v „Oáze žít“. Ale pěkně popořádku. V měsíci říjnu se na Cvičení pro ženy připojily nové
i staronové cvičenky. Velice rády jsme je přivítaly. Doufáme, že nezůstane jenom při nich a s přibývajícím sychravým počasím se přidají i další. Také jsme se rozhodli opět pomoci Diakonii Broumov
a uspořádat sbírku „Nepotřebné věci potřebným lidem“. I knihovna přispěje do života našeho i obyvatel Oázy svým malým dílem a uspořádá v měsíci listopadu další z cyklu Setkávání s knihovou.
Nechce se tomu ani věřit, ale už se nám zase téměř po roce přibližuje čas vánoční a především
adventní, který se snažím (snad stejně jako vy) užívat v klidu a pokoji. S tím je spojena již tradiční vánoční výstava, kterou letos pořádáme o něco dříve – těsně před začátkem Adventu. Společně s vámi
tak zahájíme přípravy na nejkrásnější svátky roku. „Naše babičky“ a sem tam i „dědečkové“ se na ni
pečlivě připravují v kroužku Klub v Oáze. Letos i za přispění grantu z Mikroregionu Údolí Lidického
potoka. Samozřejmě mezi sebou moc rádi na kroužku přivítají i někoho z obce či okolních obcí.
Takže vám všem přeji příjemné podzimní dny a těším se s řadou z vás na setkání při nějaké
z uvedených akcí v Mementu Lidice, o.p.s. - v domě „nejen pro seniory“ v naší obci.
Michaela Indráková

Chystáte se na vánoční úklid? Začněte s ním letos pomaleji už v listopadu  Nevíte, co s malým
nebo starším oblečením?

Nepotřebné věci potřebným lidem

Tak se jmenuje sbírka, kterou již několik let pořádá Diakonie Broumov. A již letos na jaře jste mohli
za pomoci střediska Oáza do ni přispět i Vy. Byli bychom rádi, kdybyste se do sbírky připojili i nyní.
Darovat můžete především tyto potřebné věci:
† letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské),
† lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
† látky (minimálně 1m2 – ne odřezky a zbytky látek),
† domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené,
† peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky,
† obuv – veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo spojené gumičkou, aby se boty neztratily.
Všechny výše zmíněné věci prosím noste od 3.11.2014 do 18.11.2014 zabalené do igelitových pytlů
či krabic vždy:

v pondělí až čtvrtek od 13:00 do 17:00 do Oázy Lidice, Josefa Stříbrného 162,
ve středu od 15:30 do 17:30 do Veřejné knihovny Lidice, Tokajická 163.
Pokud se chcete dozvědět více informací o samotné sbírce a především o tom, co se stane s Vámi
odevzdaným použitým ošacením, tak můžete nahlédnout na: www.diakoniebroumov.wbs.cz
Předem Vám děkujeme, že společně s námi pomáháte potřebným lidem.
Zaměstnanci Mementa Lidice, o.p.s.
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Středisko Oáza Lidice
Josefa Stříbrného 162, Lidice

PROGRAM NA LISTOPAD 2014
Klub v Oáze

vždy v úterý od 14 hodin
4. 11. rukodělné práce (výroba vánoční dekorace)
11. 11. rukodělné práce (výroba vánoční dekorace)
18.11. rukodělné práce (výroba adventních věnců)
25.11. rukodělné práce (výroba adventních věnců)

Kavárna pro dobré duše!

4. pondělí v měsíci od 14 do 17 hodin
24.11. povídání, posezení

Cvičení pro ženy

každé pondělí a středu od 18:00 do 19:00 hodin
3.11., 5.11., 10.10., 12.11., 17.11., 19.11., 24.11., 26.11.
Cvičení pro dívky a ženy jakéhokoliv věku a fyzické zdatnosti 

MIMOŘÁDNÉ AKCE
Setkávání s knihovnou
Ve čtvrtek 13. listopadu od 18:30
Povídání o Kyrgyzstánu s Lenkou Martinkovou
Jak se žije v Kyrgyzstánu – vyprávění, promítání fotografií z cesty
(Pořádá Veřejná knihovna Lidice)

Předvánoční prodejní výstava

v pátek 28. listopadu od 10:00 do 19:00
v sobotu 29. listopadu od 8:00 do 15:00
K zakoupení, či prohlédnutí budou tradiční ručně vyráběné vánoční ozdoby, svíčky, dekorace,
adventní věnce a mnoho dalšího!!!

Sbírka pro Diakonii Broumov

Každý všední den od 3.11. do 18.11.2014, 13:00 - 17:00
Stále k nám můžete nosit letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, obuv,
nádobí apod.
Na všechny akce uvedené na tomto programu
srdečně zveme širokou veřejnost!
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STŘEDISKO OÁZA LIDICE

Vás srdečně zve na prodejní PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVU
Kdy: V pátek 28. 11. 2014 od 10 do 19 hodin
V sobotu 29. 11. 2014 od 8 do 15 hodin
Kde: Oáza, Josefa Stříbrného 162, Lidice
K zakoupení či prohlédnutí budou adventní věnce (stojací,
závěsné), zdobené svíčky, různá vánoční dekorace (z šišek, větví, …), tradiční ručně vyráběné vánoční ozdoby
(paličkované, háčkované či z korálků), ale také drobné či větší vánoční dárky jako např. výrobky
z patchworku, korálků, kožené kabelky, batohy, malované a paličkované obrazy, nádherné ruční
výrobky ze dřeva, proutí a keramiky, kosmetika značky Avon a mnoho dalších krásných drobností…
V pátek snad i veliké překvapení: nádherný háčkovaný Betlém !!!
(a hlavně příjemná adventní atmosféra s kávičkou, popř. svařáčkem)

ZPRÁVY Z OÁZY

Text a foto: Libuše Doušová
25. 9. Jsme byli na vernisáži výstavy „Čím se baví senioři ve volném čase“, kterou pořádala Krajská rada Svazu důchodců ČR Středočeského kraje ve Sládečkově vlastivědném muzeu na Kladně.
Výstava se konala pod záštitou hejtmana Středočeského kraje, Ing. Miloše Petery. Výstavu jsme
pomáhaly instalovat. Byla to pořádná práce, ale stála za to. Na výstavě jsou nejen snímky, které byly
oceněny ve všech čtyřech kolech fotografické soutěže Život v přírodě očima seniorů, ale i snímky
z letošní soutěže Bojnice očima českých seniorů. Jsou tam fotografie z různých koutů naší krásné
země, ale i výrobky různých technik prací kroužků šikovných rukou z organizací z Kamýku nad Vlta-

vou, Nových Dvorů u Kutné Hory a z Oázy v Lidicích. Všechno je to práce seniorů, kteří nesedí se
založenýma rukama, ale snaží se být ještě něčím užiteční.
Na vernisáži zazpíval sbor Choreus Carolinus z Kladna. Když zpívali, nikdo ani nedutal. Bylo to
krásné. Nakonec bylo i pohoštění, které připravili studenti Kladenské hotelové školy. Byl to opravdu
krásně strávený podvečer. Děkujeme všem, kteří se o takovou pěknou atmosféru zasloužili.
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GENERÁL GASTRO ANEB REPORTÁŽE OD PLOTNY
Text: Michaela Klapalová

Pomalu pečené vepřové na červeném zelí

Milí a milé,
nastává čas pořádných nedělních obědů či večeří s přáteli, nejlépe masitých, nešizených, krásně voňavých, abychom si ten nevlídný podzim pořádně užili. A s tímhle zázrakem si pište, že si ho opravdu
užijete a žádný splín nebude mít šanci. Jdeme na to!
Potřebujeme pro cca 6 jedlíků:
1,6 kg vepřové krkovičky v celku
sůl, pepř
1 polévková lžíce olivového oleje
3 stroužky česneku, nasekané nahrubo
2 snítky čerstvého rozmarýnu
3 sušené bobkové listy
3 hvězdičky badyánu
1 kávová lžička kmínu drceného či vcelku
125 ml červeného vína
500 ml kuřecího vývaru
2 lžíce sójové omáčky
2 sklenice či sáčky červeného zelí (ve sladkokyselém nálevu)
na dochucení tmavý třtinový cukr a brambora na zahuštění
K podávání: knedlík houskový, bramborový – dle chuti, noky, chléb,... každému co má rád.
Troubu předehřejte na 110 stupňů Celsia. Maso ze všech stran důkladně osolte a opepřete, snažte
se obojí do masa hodně vetřít. Pak maso svažte kuchyňským provázkem do úhledného válečku.
Olej rozpalte v pekáčku (na plotně) na maximum a ze všech stran na něm maso opečte dohněda.
Je to trošku krkolomná práce, ale dá se to a věřte mi, výsledek za chvilku manévrování při opékání
rozhodně stojí, protože poté už hlavní práci oddře trouba 
Vyjměte z pekáčku, zmírněte oheň a přidejte česnek, rozmarýn, bobkové listy, badyán i kmín
a zhruba dvě minutky opékejte, aby koření krásně zavonělo.
Pak vlijte víno a vařečkou odškrábejte připečeniny ze dna, dodávají tomu skvělou chuť. Poté
do pekáčku vraťte maso a vlijte vývar i sójovou omáčku. Přiveďte k varu, sejměte s ohně, přiklopte
a dejte do trouby. Pečte maso 5 hodin stále při těch 110oC. Občas maso obraťte.
Pak přijde čas na zelíčko – přidejte jej do pekáčku spolu s 1 polévkovou lžící třtinového cukru,
zamíchejte a pečte další 1,5 hodiny. Poté si maso vyndejte na prkénko a je čas dochutit zelí: a to
dle vaší chuti, já mám ráda sladší variantu, takže dochucuji třtinovým cukrem či medem, tak akorát,
aby byla cítit i lehká kyselost a nakonec vezmu jednu syrovou bramboru, kterou nastrouhám na
jemném struhadle, zamíchám jí důkladně do zelí a položím na ně zpátky masíčko. Brambora nám
zelí dokonale zahustí a chuť bude stále úžasná. Takhle ještě půlhodinky dopečeme už odkryté, aby
masíčko získalo krásnou barvu.
Podáváme dohromady, spolu s knedlíčkem dle vaší chuti nebo noky či čerstvým chlebem. U mě
zatím vede bramborový knedlík.
Nechte si chutnat! S tímhle jídlem si podzim zamilujete!

Váš Generál Gastro
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H+S – LIDIČTÍ LETCI
Text a foto: Antonín Nešpor

Málokdo si pod touto zkratkou představí dva statečné – Josefa Horáka a Josefa Stříbrného. Proč se
zabývat právě tímto tématem, bude zřejmé příští rok, kdy uplyne 100 let od jejich narození.

Anna Nešporová, rozená Horáková z Lidic o nich vypráví:

Můj bratr, Josef Horák se narodil 24. června 1915 ve Hřebči. Vychodil pětitřídní školu v Lidicích, čtyři roky
měšťanské školy navštěvoval v Buštěhradě. Jeho velikým snem bylo stát se učitelem.
Na učitelský ústav v Kladně se ale nedostal, a tak vystudoval v Praze na Smíchově Obchodní akademii. Po maturitě odešel dobrovolně
na vojnu do Berouna k pozemnímu vojsku. Při náboru do letectva se
přihlásil a byl vybrán. Aby mohl létat, musel mít však souhlas rodičů,
protože v té době ještě nebyl plnoletý. Rodiče se zdráhali, ale nakonec
mu souhlas dali.
Prodělal pilotní výcvik, ve vojenské akademii v Hranicích na Moravě, kde v roce 1937 ukončil studium jako poručík Československého
letectva.
Josef Stříbrný, kamarád Josefa Horáka, narozen 28. července
1915 v Lidicích, chodil také do pětitřídní školy, ale pak vystudoval Gymnásium v Kladně. Po maturitě odešel na vojnu, vystudoval hranickou
akademii a byl vyřazen jako poručík dělostřelectva.
Po Mnichovském diktátu a obsazení Sudet, následoval odsun Čechů do vnitrozemí. Utíkali odevšad, kam se dostal Hitler k moci. I ze Slovenska utíkali přes Moravu
Češi, kteří tam pracovali. Když byla armáda rozpuštěna, její důstojníci vytvořili tajnou organizaci „Obrana
národa“, v jejímž čele stál generál Nečas. Ilegální „Obrana národa“ začala okamžitě pracovat, aby mohli
důstojníci a vojáci odcházet do zahraničí bojovat proti hitlerovskému Německu za osvobození vlasti.
Z armády propuštění, Josef Horák a Josef Stříbrný, dojížděli každý den do Prahy do práce. Ještě o vánocích hráli s ostatními kamarády na rybníce u Podhorů hokej. To byly jejich poslední vánoce v Lidicích.
27. prosince 1939 ráno odešli do práce a už jsme je do konce války neviděli. Nikdo nevěděl, kde jsou
a co s nimi je.
V únoru 1940 ohlásili jejich příbuzní, že jsou oba nezvěstní. Strážmistr Babůrek z Buštěhradu nevyhlásil pátrání ihned, ale počkal ještě jeden měsíc.
Dva a půl roku na to se staly Lidice. Po atentátu na Heydricha, 27. května 1942, začalo gestapo
hledat atentátníky a tak na udání továrníka Pály ze Slaného se přišlo i na Lidice.
4. června 1942 byli zatčeni všichni z rodiny Horáků (13) i Stříbrných (2), celkem 15 obyvatel Lidic. Mě
nezatkli, protože jsem byla v jiném stavu těsně před porodem. Vzali ale mého manžela, Václava Kohlíčka,
protože jsme v té době bydleli v domě mých rodičů. Odvezli je všechny na kladenské gestapo k výslechům. Denně jsme dojížděly s babičkou Kohlíčkovou, mojí tchýní, na gestapo a marně jsme se snažily
vysvětlit, že jsou všichni nevinní, a že se u nás, ani ve vsi můj bratr s kamarádem Stříbrným neukázali, ale
všechno bylo marné.
Proběhla nejtěžší doba v mém životě. Všechny příbuzné mi zastřelili fašisté i miminko, Věnušku, mi
odebrali a už jsem jí v životě neviděla.
Mezitím můj bratr Josef Horák s kamarádem Josefem Stříbrným bojovali za Lidice u 311. Bombardovací perutě R.A.F. v Anglii. Po válce se oba vrátili do republiky.
Bratr se za války v Anglii oženil a tak přijel s celou svou rodinou. Jeho žena Winifred a synové Václav
a Josef začali žít na Kladně, v domě pod pivovarem, kde jsme my z Lidic dostali náhradní ubytování.
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V roce 1946 byl bratr povolán Ministerstvem národní obrany Československé republiky zpět do Anglické válečné letecké školy. Tam s celou rodinou odejel, aby se účastnil kurzu pro učitele létání. V roce
1947 byl převelen na Moravu do Přerova, kde nadále vyučoval letectví.
Po únoru 1948 byli maj. Josef Horák i maj. Josef Stříbrný z Československé armády propuštěni.
Josef Stříbrný byl zatčen v Hradci Králové, kde hned po válce začal vyučovat navigaci, byl degradován
a uvězněn jako většina západních letců.
Sestřenice Josefa Stříbrného, Anna Hroníková, se postarala o osvobození svého uvězněného bratrance. On se ale do Lidic již nikdy nevrátil. Oženil se v Písku. Byl rehabilitován ještě za svého života
v roce 1969. V roce 1976 umírá na rozedmu plic. Jeho popel je rozptýlen na hřbitově v Blatné.
Josef Horák se vyhnul zatčení po únoru 1948 tím, že ilegálně opustil Československo a vrátil se
zpět do Anglie. Vstoupil znovu do R.A.F. a ve Swindonu začal opět vyučovat letectví. V roce 1949 však
havaroval zkušebním letadlem za velmi nepříznivého počasí a zemřel na následky havárie. Je pohřben
ve Swindonu v Anglii, kde žije dodnes jeho manžela se synem Josefem.
Na pohřeb jsem mu nemohla, protože mi to naše úřady tenkrát nedovolily, ani věnec jsem poslat nemohla. Můj bratr, Josef Horák byl rehabilitován až v roce 1991 a povýšen in memoriam do hodnosti plukovníka. Až nyní, po revoluci, jsem mu mohla na hrob přivézt prsť ze starých Lidic, po 40. letech od jeho smrti.
Tak skončili dva kamarádi z Lidic, dva dobří lidé, kteří ačkoliv bojovali proti německému fašismu
za osvobození naší vlasti, byli po válce dále pronásledováni režimem.
Za co byli šikanováni a proč se k nim i jejich potomkům vlast zachovala tak macešsky, o tom
někdy jindy?

ŽÁCI ZŠ V NASAVRKÁCH SI PŘIPOMENOU ZAJÍMAVOU FORMOU
VYHLAZENÍ LIDIC A LEŽÁKŮ
Text a foto: Jan Rýdlo

Agentura JR Running Sport – intersport, která
organizuje sportovní (půlmaratón Nasavrky-Ležáky-Nasavrky, 26. Ročníků štafetového
běhu Lidice-Ležáky, spoluorganizace memoriálu Josefa Šťulíka) a kulturní akce (mezinárodní koncert na zámku v Nasavrkách)
související s tragédií Lidic a Ležáků, připravila ve spolupráci s Občanským sdružením
Lidice a městem Nasavrky na úterý 21. října
zajímavou akci pro žáky ZŠ v Nasavrkách
i okolních škol ve Slatiňanech a Trhové Kamenici. Před budovou u ZŠ bude slavnostně
vysazena odnož lidické hrušně, která jako
jediný ovocný strom v centru přečkala vyhlazení Lidic. Přítomny budou lidické ženy, které
přežily pracovní nasazení v koncentračním táboře Ravensbrück – M. Cábová a M. Kalibová
a s nimi bude po zajímavé připomínce vyhlazení Lidic probíhat i pro žáky okolních škol beseda v hotelu
Šustr. Pozvány byli i jediné dvě ženy, které přežily vyhlazení Ležáků, tehdy malá blonďatá děvčátka,
sestry Šťulíkovy. Rostoucí odnož lidické hrušně bude tak i textovými tabulkami připomínat dalším generacím žáků ZŠ v Nasavrkách i všem kolemjdoucím tragické události z června roku 1942.
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ZŠ BÍTOVSKÁ DAROVALA PAMÁTNÍKU LIDICE
SOCHU Z POMNÍKU MARIE UCHYTILOVÉ
Text a foto: www.lidice-memorial.cz

Ředitel ZŠ Bítovská, Praha 4, pan PaeDr. Michal
Novák, daroval Památníku Lidice terakotovou
sochu chlapce z Pomníku dětských obětí války
od Marie Uchytilové.
Když v 90. letech probíhala rekonstrukce základní školy Bítovská v Praze, její ředitel tehdy
rušil takzvanou Síň tradic. Zde nalezl mj. sochu
chlapce z pálené glazované hlíny, kterou škole
v roce 1987 darovala autorka Marie Uchytilová.
Jedná se o věrnou kopii ze sousoší stojícího na
pietním území v Lidicích, vytvořenou vtlačením
do sádrové formy, pravděpodobně v 2. polovině
70. let.
Po více než dvaceti letech se pan Michal Novák rozhodl, že sochu věnuje Památníku Lidice.
Převoz díla proběhl za účasti paní Sylvie Klánové, dcery Marie Uchytilové, a také za přítomnosti
reportérů z České televize.
Socha nyní bude restaurována a navržena na přijetí do Lidické sbírky a plánuje se rovněž její
vystavení v následujícím roce.

ŠACHOVÝ TURNAJ „LIDICKÁ SIMULTÁNKA“
OPĚT S ANATOLIJEM KARPOVEM
Text a foto: www.lidice-memorial.cz

Památník Lidice ve spolupráci s POJIŠTOVNOU VZP, a.
s. připravuje pod záštitou mistra světa Anatolije Karpova
a s jeho osobní účastí pátý ročník „Lidické simultánky“ pro
mladé šachisty. Turnaj se uskuteční 24. ledna 2015 od 11
hodin v 1. patře Lidické galerie. Pořadatelé zajistili účast
arménského šachového velmistra Sergeje Movsesjana,
který se utká s nadějnými šachisty na 20 šachovnicích po
boku bývalého mistra světa Anatolije Karpova!
Sergej Movsesjan dosáhl v roce 2012 skvělého úspěchu, kdy se mu podařilo dovést družstvo Arménie k vítězství na šachové olympiádě v Istanbulu. Jeho
vítězství v posledním kole nad maďarským velmistrem Zoltanem Almasim zajistilo Arménii zlaté medaile! Podobně stojí za povšimnutí mistrovství světa družstev 2011 v Ningbo, kde získal s družstvem
Arménie titul mistra světa. Zajímavostí pro nás je, že na téže šachové olympiádě v Istanbulu byl
nejlepším jednotlivcem ze 750 účastníků David Navara, náš velmistr, který se již dvakrát zúčastnil
Lidické simultánky.
Od listopadu 2014 se mohou zájemci o účast na turnaji přihlásit prostřednictvím formuláře, který
je k dispozici na webových stránkách Památníku Lidice: www.lidice-memorial.cz.
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VÝTVARNÉ DÍLNY
V LIDICKÉ GALERII

Rádi bychom Vás pozvali na
listopadovou výtvarnou dílnu pro děti a rodiče,
kde si vlastnoručně namalujeme hrníček, mističku
nebo dlaždičku, které pak můžeme darovat svým
blízkým. Výtvarná dílna se uskuteční v sobotu 15.
Listopadu 2014 od 14,00 do 16,00 hodin v budově Lidické galerie.
Poplatek za dílnu je 200,– Kč (zahrnuje materiál a barvy), pracovní oblečení vhodné. Vzhledem
k omezenému počtu míst rezervujte na: chvapilova@
lidice-memorial.cz, tel. L. Chvapilová 312 253 063,
739 562 267 nebo osobně v recepci LG.

FILMOVÉ SOBOTY V PAMÁTNÍKU LIDICE
Text: www.lidice-memorial.cz

Vážení návštěvníci, od 1. 11. 2014 jsou pro Vás v Památníku Lidice připraveny Filmové soboty.
V předem stanovených termínech budou vždy od 15:00 hodin promítány v Lidické galerii a ve Vzdělávacím středisku dokumentární a celovečerní filmy z archivu Památníku Lidice. U vybraných dokumentů bude filmové odpoledne zakončeno odborným slovem nebo besedou. Cena vstupného činí
40,– Kč a zahrnuje prohlídku Galerie nebo Muzea.
Program
1. 11. 2014 15,00 hodin
Muži bez křídel
První rok znárodněné kinematografie přinesl na plátna kin pětici filmů s okupační tematikou. Jednoznačně nejlépe dopadlo okupační drama režiséra Františka Čápa Muži bez křídel, situované do
událostí kolem heydrichiády.
Scénář: Bohumil Štěpánek. Režie: František Čáp. Délka: 72 minut.
Odborné slovo: Bc. Michal Pupcsik.
15. 11. 2014 15,00 hodin
Živé sochy mrtvých dětí
Přibližuje práci sochařky paní Marie Uchytilové na sousoší lidických dětí.
Scénář a režie: J. Wölfelová, S. Petrová. Kladno HBO 2007. Délka: 15 minut.
Oči modré, vlasy hnědé
Přibližuje práci sochařky paní Marie Uchytilové na sousoší lidických dětí.
A. Humplík 1981 Délka: 15 minut. Odborné slovo: Sylvie Klánová, dcera M. Uchytilové.
29. 11. 2014 15,00 hodin
Noc delší než den
Lidické ženy a děti, které přežily tragédii, vyprácí svůj osud a vzpomínky.
Scénář a redaktor: S. Motl Režie: P. Dražan. TV Nova a Památník Lidice 2002.
Délka: 77 minut. Odborné slovo: Mgr. Přemysl Veverka.
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PRVNÍ KOLO „MALÉHO DOTAČNÍHO TITULU“ MIKROREGIONU
ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA

Text a foto: Jaroslava Štancová, jednotlivé subjekty Mikroregionu Údolí Lidického potoka
V minulém měsíci bylo ukončeno 1. kolo „Malého dotačního titulu“, který vyhlásil náš Mikroregion na
podporu kulturního a společenského života v našich obcích. Do tohoto kola se přihlásilo 15 subjektů
a všichni byly, alespoň částečně, uspokojeni. Tak jako vše, co začíná, i toto kolo mělo své slabé stránky,
ale nakonec vše dobře dopadlo a bylo podpořeno 15 zajímavých projektů pro všechny skupiny obyvatel.
Nejhezčí na tomto projektu bylo, že všichni zúčastnění opravdu využili finanční prostředky velmi
hezky a efektivně a pro své spoluobčany zajistili zajímavé akce, nebo jim pomohli získat vybavení,
které postrádali, a které jim pomůže v další činnosti.
Dovolíme si Vám stručně představit jednotlivé žadatele a jejich akce.

Obec Dolany – Zahájení prázdnin – Dolany 2014

Celá akce se nesla v duchu příjemně stráveného odpoledne pro děti i rodiče. Sami pořadatelé byli překvapeni, že pro
nejmenší účastníky nebyl jedničkou jen skákací hrad, ale
i vědomostní hry. Pro ty větší se stalo hitem krmení po slepu,
hádání povolání a samozřejmě míčové hry. Děti modelovaly
z modelářské hmoty i kreslily na chodník. Občerstvení ve formě ovoce přišlo všem vhod a po skončení akce ještě většina
dětí i s rodiči zůstala a všichni společně si zahráli vybíjenou.

Občanské sdružení MAKO – Makotřasy
– kulturní akce pro děti z Makotřas a okolí

O. s. Mako zajistilo pro své děti dvě akce, a to oslavy Dětského dne a Indiánské Báby Léto 2014. Obě tyto akce se
vydařily, děti si vyzkoušely sportovní soutěže, ve kterých
získaly opravdu olympijské odměny – medaile. Další setkání dětí s indiánskou tématikou bylo také úžasné, děti závodily, tvořily indiánské symboly a zaslouženou odměnou byl
i guláš a špekáčky, na kterých si všichni společně pochutnali. No a pro dospělé byly odměnou šťastné oči dětí.

Rodičovské sdružení Školáček, o.s. –
Stehelčeves

Rodičovské sdružení podpořilo dlouhodobý projekt – Čte
celá škola. V tomto projektu usilovali o zapojení co nejvíce
dětí do čtení, a tím o zvyšování jejich čtenářských kompetencí. Projekt byl realizován již třetím rokem jako soutěž, jejímž cílem je dosažení 333 přečtených knih za školu
a školní rok a zároveň je určen i limit přečtených knih na
žáka podle věku. Po splnění těchto kritérií, která žáci dokládají listem do svého čtenářského deníku, jsou všichni
čtenáři odměněni knihou. Peníze z projektu byly použity na
nákup těchto knih.
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TJ SOKOL Lidice – obnova části
ochranných sítí za západní brankou
fotbalového hřiště - nákup sítí

Povětrnostní vlivy značně poškodily 15 let staré
ochranné sítě. Z toho důvodu je bylo nutné nahradit novými. Staré, poškozené sítě byly odstraněny
a nahrazeny novými.

Občanské sdružení Číčo – Číčovice –
Dětský sportovní den

Cílem tohoto projektu bylo obohatit kulturní život
v obci a zachovat tradici, která počala již v roce
2000, kdy tuto akci začali pořádat dobrovolníci.
Cílovou skupinou jsou děti do 15 let. Na 10 – 15
stanovištích si vyzkouší svou zručnost, pozornost,
vytrvalost při plnění různých úkolů. Rozvíjí se tedy
nejen motorické dovednosti, ale učí se i spolupracovat s dalšími účastníky. No a po zdařilé akci, kdy
se skvěle bavili děti i dospělí, jsme si ještě společně
opekli buřty.

ZŠ a MŠ Stehelčeves – Den rodiny a Kuličkiáda
Tento projekt byl již tradičně pořádán u příležitosti světového dne rodiny. Akce probíhá tak, že pro
rodinný tým (rodič-dítě) jsou připravené různé
druhy soutěží, které celá dvojice musí absolvovat
během konání akce. Týmy, které chtějí, se zároveň
účastní tradiční Kuličkiády – turnaje ve hře kuličky.
Naší snahou je podpora rodiny a rodinných vztahů
v rámci rodinných týmů, sociálních vztahů a přiblížení rodiny a školy, radost ze společných aktivit a úspěchu. A že se nám to daří je vidět z velké
účasti rodinných týmů.

TJ METEOR Pletený Újezd – Memoriál
Ivo Šiftance

Dvoudenní fotbalový turnaj družstev z okresních
soutěží. Vzpomínková akce na dlouholetého člena
oddílu, hráče a trenéra. Byl to opravdu povedený
turnaj, kterého se zúčastnila 4 fotbalová družstva za
podpory mnoha diváků. Umístění: 1.místo Slovan
Dubí, 2.místo SK Velké Přítočno, 3.místo TJ Sokol
Červený Újezd, 4.místo Meteor Pletený Újezd.
- pokračování v příštím čísle -
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Vážení čtenáři,
nedávno jsme si posunuli ručičky hodin o hodinu zpět - skončila platnost letního času a začali jsme
se řídit časem středoevropským (bez dalších přívlastků). Nastává tak období dlouhých zimních večerů, které jsou jako stvořené jak pro společenské vyžití, tak pro zklidnění těla i duše v pohodlí své
teplé domácnosti. Pro každou z obou možností se vám i Veřejná knihovna Lidice vynasnaží pomoci
nalézt smysluplnou náplň.

Setkávání s knihovnou – třetí ročník zahájen fyzikálně, pokračuje zeměpisně

Již v září jsme zahájili třetí sezónu cyklu „Setkávání s knihovnou“ – večerů plných zajímavých a poučných informací
i pobavení s příjemnými lidmi nejen z řad našich hostů, ale
zejména i spolu navzájem.
První setkání tohoto ročníku naprosto dostálo svému názvu „Fyzika převážně nevážně aneb co jste ve škole neviděli, co jste nevěděli, co jste zapomněli…“. V žádném případě
se nejednalo o nudnou přednášku, ale naopak o doslova
kouzelnické představení, kdy během 90 minut jeden pokus
následoval druhý. Většina z nás diváků během předvádění
pokusů nevycházela z údivu. Výsledky pokusů totiž sice naprosto odpovídaly (stále) platným fyzikálním zákonům, ale
zpravidla ne našim předpokladům. Zdatným „kouzelníkem“
byl Marek Veselý za pomoci fyziky kolem nás. Zaujal nejen
děti školou povinné, ale všechny přítomné. Nyní již víme, že
i s běžnými předměty denní potřeby a s trochou fištrónu lze
zažít spoustu legrace i překvapení. Velký divácký úspěch
měly pokusy z hydrodynamiky, termiky i mechaniky (a další
a další...). Marek Veselý dokázal, že je nejen výborným znalcem fyziky a učitelem, ale i bavičem. Jan
Amos Komenský musel mít z této 1,5 hodinky „po škole“ opravdu radost. Jelikož je téměř jisté, že fyzika
bude shodně fungovat i v budoucnu (na rozdíl od mnoha jiných věcí v této uspěchané a turbulentní
době), tak bychom byli moc rádi, kdybychom si mohli podobnou akci zase někdy zopakovat - např.
v příštím školním roce. Protože tohle se neokouká.
V listopadu navážeme tématem zeměpisným a cestovatelským. Lenka Martinková nám přijde vyprávět o své letošní cestě do Kyrgyzstánu. Představí nám tuto středoasijskou zemi i fotografie
ze své cesty. Kyrgyzstán je zemí velehor (téměř celé území státu se nachází v nadmořské výšce
nad 1000 m n.m., 40% území nad 3000 m n.m., nejvyšší hora dosahuje výšky přes 7400 metrů),
pastevců a jurt. Stále se však nevypořádal s pádem Sovětského svazu. Lenka nám poví, jak vypadá
dnešní život v této pro nás vzdálené zemi a jaké přírodní a jiné zajímavosti a kouzla v ní můžeme
objevit. Srdečně vás zveme ve čtvrtek 13. listopadu od 18:30 do Střediska Oáza v Lidicích.
Těšíme se na setkání s vámi!
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text: Irena Přibylová a Petra Radová
Milí přátelé MC Lidičky,
i na měsíc listopad jsme pro Vás připravili bohatý program, ve kterém, jak pevně věříme, Vás alespoň některá z připravovaných akcí a aktivit zaujme.
Začátek měsíce je věnován opět miminkům a jejich rodičům, pro které jsme připravili minikurz
Masáže miminek. Dále si dovolujeme pozvat všechny dospělé do restaurace Galerie Lidice na Posvícenskou zábavu, která se snad vydaří přinejmenším tak dobře, jako zábava Májová. Malí filmoví
diváci se mohou v polovině listopadu těšit na oblíbené promítání pohádek. Konec měsíce pak už
bude zavánět vánoční atmosférou, kterou si navodíme při tvorbě vánočních dekorací a adventních
věnců v dílně pro dospělé. Úplně poslední listopadový den pak bude znovu věnován nastávajícím
a novopečeným rodičům při minikurzu Polohování miminek.
Máte z čeho vybírat, tak neváhejte a přihlaste se na akce, kde je registrace nutná. Všechny informace a přihlašovací formuláře najdete postupně na www.mclidicky.cz.
Těšíme se s Vámi brzy na viděnou!

Program MC Lidičky na LISTOPAD 2014

1. 11. 2014	od 14:00 hod. – minikurz Masáže miminek a dětí. Kurz je určen miminkům a dětem
od 6 týdnů do cca 2 let a jejich rodičům (v případě velkého věkového rozdílu mezi dětmi,
budou zájemci rozděleni do skupinek dle věku dětí). Cena kurzu je 350 Kč. Na kurzu se
dozvíte základní informace o správné manipulaci s dětmi, aromaterapii a především se
naučíte provádět masáž celého těla Vašeho dítěte. Každý rodič v průběhu kurzu získá
spoustu nových teoretických i praktických rad a zkušeností, jak s dítětem správně pracovat tak, aby podpořil jeho rozvoj a psychickou i fyzickou pohodu. Na kurz je nutné se
přihlásit na www.mclidicky.cz do 28. 10. 2014. Více informací najdete tamtéž.
8. 11. 2014	od 19:00 hod. – Posvícenská zábava v Lidicích. Přijďte se seznámit, zatančit si
a pobavit se. K tanci a poslechu hraje Duo s. r. o. Také pro Vás opět připravujeme
bohatou tombolu. Vstupné 40 Kč. Předprodej vstupenek od 27. 10. 2014 v kanceláři
OÚ Lidice.
13. 11. 2014	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.
29. 11. 2014 	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. Veškerý materiál pro výrobu a zdobení bude k dispozici na místě nebo mů-
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žete využít i své vlastní ozdoby. 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 23. 11. 2014 a to prostřednictvím on-line registračního formuláře, který
je k dispozici na www.mclidicky.cz.
30. 11. 2014	od 14:00 hod. – Minikurz Polohování a manipulace s miminky – kurz vedený dle filosofie Evy Kiedroň. Bližší informace a přihlašovací formulář najdete na www.mclidicky.
cz. Chcete – li se kurzu zúčastnit, přihlaste se do 25. 11. 2014. Cena kurzu je 370 Kč.

LIDICKÉ MOTO GP – V LIDICÍCH JIŽ POTŘETÍ!
Text a foto: MC Lidičky

Už potřetí se v lidickém malém parku konal velký závod
malých i větších závodníků – Lidické MOTO GP.
Přestože jsme se tentokrát sešli až první říjnovou
sobotu, počasí akci přálo, a tak se malí závodníci mohli vrhnout na plnění úkolů, které předcházely
závodu samotnému. Děti poznávaly dopravní značky, skládaly puzzle s dopravními prostředky, hrály
dopravní pexeso, nebo se trefovaly vítěznými věnci
na cíl. Jako obvykle nechyběl ani úkol pro rodiče. Ti
museli na obrázku s křižovatkou a s nejrůznějšími dopravními situacemi určit ty nesprávné a ne vždy to
bylo zrovna jednoduché. Jen ti nejbystřejší si například všimli, že cyklista jede do jednosměrky, nebo
že maminka s kočárkem jde po cyklostezce.

Ve chvíli, kdy děti i rodiče splnili zadané úkoly, přišel na řadu závod. Děti byly rozděleny do
několika skupin podle věku a typu závodního stroje. Nejmenší děti jsme na trase mohli spatřit na
plastových odrážecích motorkách, větší děti jely na kole bez šlapek a ty největší na kole se šlapkami,
ale i ta se rozdělila na menší a větší kola.
A jak závod dopadl? Po napínavém souboji dostal každý závodník diplom, něco dobrého na
zoubek a přívěsek s krásnou motorkou. Nechyběl ani přípitek dětským šampaňským, jak se správně
na vítěze sluší a patří.
A kdo byl vlastně vítězem? Přece všechny děti, protože: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
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VÝZVA PRO VŠECHNY ČTENÁŘE, TURISTY
A MILOVNÍKY VÝLETŮ A POZNÁVÁNÍ !!!
Text: Michaela Klapalová
Vážení čtenáři,
na konec listopadového čísla pro Vás mám jednu velkou výzvu a zároveň
malou ochutnávku do Zpravodajů příštích. Již od následujícího vydání se
můžete těšit na novou rubriku, kterou jsem pojmenovala „Lidický turista“.
Jistě všichni, co tu bydlíme (i spousta z Vás, kteří tu nebydlí) známe Lidice takřka jako své boty.
Nesčíslněkrát jsme prošli naší vískou sem a tam, na procházku přes pietní území, do muzea, ráno
nakoupit do obchodu, pak se podívat, jak nám roste nová zástavba a večer na jedno do hospůdky,
popřípadě se podívat na fotbal, jak nám ti kluci hrajou. Ale známe své okolí? Víme, co skrývají vísky
za humny? I ony mají své zajímavé příběhy z historie i současnosti, i tam se konají zajímavé akce.
Nebo známe nějaký zajímavý turistický výšlap, kde můžeme obdivovat krásy přírody a památky?
Úžasný cyklovýlet?
Proč se o něco takového nepodělit?
Pojďme poznávat svůj kraj, pojďme si přečíst nějaké toulky historií a zajímavosti o svém okolí.
Budu velmi ráda, pokud mi s naší novou rubrikou pomůžete i Vy a do redakce (dozpravodaje@
seznam.cz) budete zasílat své tipy na výlety, či zajímavé příběhy a historky okolních vesnic a míst,
o které byste se rádi podělili. Těším se na Vaše příspěvky!
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