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VÍTEJTE V ÚNORU!
Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při
tání ledu ponořují ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
Já Vám zde ale raději ukáži spíše tuto krásu, protože tito malí poslové
jara nám zvěstují, že už je opravdu za rohem!
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Milí a milé!
Vítejte v masopustním měsíci únoru. Věřím, že
si jej užíváte, co Vám síly stačí a nepotácíte se
nemocí, jako já. Ano – viróza, která okupuje středočeský kraj zasáhla i mne a upoutala mne na
několik týdnů na lůžko. I proto se Vám omlouvám,
že toto číslo držíte v ruce tak pozdě.
Věřím, že už mám pro tento rok vybráno a že
už mne čekají jen samá pozitiva a sociální jistoty
J. Do března jsem plná sil a to nejen výtečnému
kuřecímu vývaru, který si můžete spolu s Generálem Gastrem uvařit také. Pokud Vás sužuje nachlazení a teploty – hurá do něj!
Pokud jste zdrávi jak rybička, tak se vydejte na tajemnou výpravu za hřebečskou tvrzí Tasov –
respektive, co z ní zůstalo. Pokud Vaše dítka půjdou brzy do školky uvítáte jistě Přípravu na školku,
kterou skvěle plánuje MC Lidičky. Pokud máte chuť nikoliv na polévku, ale na výstavu, určitě doporučuji výstavu Synagogy v plamenech. Prostě...i v únoru si každý vybere!
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka

PODĚKOVÁNÍ ZASLANÁ DO REDAKCE LIDICKÉHO ZPRAVODAJE
yy Děkuji OÚ Lidice za blahopřání, květiny a krásný balíček, který mi byla předat paní Kohoutová.
Jarmila Štorková

yy Děkuji Obecnímu úřadu Lidice, zastupitelům a Verunce Kellerové za milou návštěvu, blahopřání
a dárkový balíček k mým narozeninám.

Marta Slavíková

yy Děkuji OÚ Lidice a zastupitelstvu za blahopřání, květiny a dárkový balíček k mým narozeninám.
Věra Rosenkrancová

JUBILANTI V MĚSÍCI ÚNORU
Libuše Řečínská

8. 2.

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

85 let
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LIDICKÝ TURISTA

ZASTAVENÍ DRUHÉ – OBEC HŘEBEČ ANEB
POHLED DO HISTORIE
Text: www.hrebec.cz, Wikipedia a Michaela Klapalová

Hřebeč je z Lidic vzdálená něco přes 2 km, můžeme se tam dostat jak po silnici,
tak po nově zbudované cyklostezce, kterou, jak je mi známo, hojně využívají,
jak cyklisté, tak maminky s dětma. Naše první seznámení s touto obcí bude
pohledem do její minulosti spojené s tvrzí jménem Tasov. Místo, kde tato tvrz
stávala, najdeme snadno – a to tak, že půjdeme pěšky po silnici vedoucí z Lidic
do Hřebče, kousek předtím, než vejdeme do samotné obce (ulice Lidická) po levé straně ve vršku.
Tvrziště má dnes okrouhlý půdorys, ze tří stran je obklopeno příkopem, ze severu je stráň.

Tvrz Tasov

První zmínka o zřícenině tvrze Tasov, která se nachází východně od Hřebče, najdeme již na počátku
11. století, čímž se řadí mezi nejstarší šlechtická sídla v ČR. Tvrz v té době s přilehlým okolím dostal
vojvoda Tas od syna knížete Oldřicha, pozdějšího knížete Břetislava I. Podle pověsti byla vlastní
tvrz jednodušší věžovou stavbou, tu obklopovaly ze tří stran hradební valové zdi a ve střední části
vysoké zděné čtvercové stavení. Byla obklopena lesem a jen ze stráně vedla cesta, která sloužila
k přístupu do tvrze a k vyhánění dobytka. Tvrz sama měla výhodnou polohu a bylo z ní vidět široko
do kraje. Především severním a severovýchodním směrem ke Dříni, Buštěhradu či na Lidice. Kopeček obklopuje pravidelný oválný příkop, přerušený jen z jedné strany někdejší přístupovou středověkou cestou. Ta však byla v posledních desetiletích bohužel přerušena rozpalcelováním svahů pod
tvrzištěm. Z tvrze údajně vedla také tajné podzemní chodby, která umožňovaly v případě nebezpečí
uniknout. Podle pověstí vedly tyto chodby až na bývalý buštěhradský hrad, do Lidic či na vzdálenější
hrad Okoř. Podle svědků se údajně daly ještě před více jak 60, 70 lety najít na tvrzišti jakési dutiny
či zbytky sklepení, kde si jako malé děti tito svědci hrávali.
V prvních letech vlády Václava II. (1278-1305) byly Čechy krutě drancovány a Tasové uprchli na
své panství na Moravě. Kolem roku 1280 byla tvrz vypleněna a zničena.
Po odchodu Braniborů roku 1285 zakládá Polák Vojslav Rebecki v blízkosti Tasova osadu. Ze
jména Rebecki později vzniklo i jméno obce. V roce 1333 podstoupil Vosjlavůj syn celý grunt duchovnímu Martinovi, který se již začal psát „ze Řebče“. Mezi léty 1349-1381 měnil dvůr velice často
majitele a z té doby pochází i první zápis v deskách dvorských.
Během husitských válek spravoval obec bohatý pražský kupec Petr Meziříčský. Koncem května 1420
byla Hřebeč při pochodu husitského vojska vypálena a zůstala řadu let pustá. Mezi majiteli
vesnice z let 1429-1545 byla řada známých
rodů, např. Slavatové, Švarcenberkové.
Kolem roku 1545 připadla Hřebeč pánům
Kladenským z Kladna a Zdeněk z Kladna odkázal celou ves s platem a robotami k záduší kladenského kostela. V roce
1548 zdědil obec Zdeněk Žďárský ze
Žďáru. Z tohoto roku je také první zmínka
o usedlících.
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V letech 1557-1652 patřila Hřebeč Žďárským ze Žďáru. Roku 1653 panství zdědil František Adam
Eusebius. Po smrti Eusebia, posledního hraběte rodu Žďárských, který zemřel svobodný, přešlo celé
panství roku 1688 na pět Eusebiových sester a Hřebeč připadla Anně Kateřině, hraběnce z Magni.
Po roce 1702 se majitelé opět rychle střídali.
V roce 1725 koupil Hřebeč hrabě Breda. Vinou jeho krutého chování získal patrně své jméno
statek Peklov, který založil na půdě odejmuté sedlákům z trestu. Od roku 1732 patřila vévodkyni
toskánské Anně Marii, v majetku tohoto rodu zůstala až do roku 1777.
Po roce 1777 přešlo panství na Karla Augusta, vévodu zweibrikenského a po mnoha peripetiích
se stalo nakonec soukromým císařským jměním Ferdinanda V. Po jeho smrti přešlo vlastnictví na
Františka Josefa I. Roku 1848 měla Hřebeč již 42 domů, ve kterých žilo 239 obyvatel a v tomto roce
se také poprvé připomíná osada Netřeby, která měla 10 domů s 69 obyvateli. O sedm let později,
roku 1850, byla v obci zvolena první samospráva v čele se starostou, rolníkem Václavem Novotným.
V té době nebyla v obci žádná okresní silnice. Na všechny strany vedly pouze vozové cesty a napadlo-li více sněhu, nebylo možné z obce vůbec vyjet. Teprve roku 1875 byla postavena okresní silnice
z Unhoště přes Netřeby, Hřebeč, Lidice do Buštěhradu. Další silnice byla postavena až v roce 1897
směrem k Dříni a o dalších 17 let později okresní silnice k Hostouni. Počet obyvatel se rychle zvyšoval.
Vraťme se ještě jednou k názvu obce. Jméno Řebeč vzniklo pravděpodobně ze jména bývalého
majitele obce Vojslava Rebeckého. Jako důsledek špatných zápisů se v některých spisech objevovalo Hřebeč. Po roce 1890 se na úředních dokladech používalo výhradě jméno Řebeč. A v roce 1924
se název změnil, asi vzhledem k jednodušší výslovnosti, na Hřebeč.

Zajímavosti obce Hřebeč a vybraných místních jmen obce

Čamrda – původně pojmenování bloku domů mezi vlastní Hřebčí a Netřebami, při silnici na Dolany
(dnešní Opletalova ulice). Dnes přeneseně i okolí mezi hřebečskou přehradou a Opletalovou ulicí a též
nová výstavba za původní Čamrdou ve směru na Kladno. Označení pronesl jako první netřebský hajný
Václav Mašek (+1945). Ten prohlásil po vybudování bloku domů mezi Hřebčí a Netřeby v první polovině
20. století slova, „Tak zde máme Čamrdu“. Čímž zřejmě myslel jakési korzo pro čumendu.
V Chaloupkách – jedná se o nejstarší dochovanou část obce nad Lidickým potokem. Pojmenovaná je podle křivolakých uliček, ve kterých stály drobné domky-chaloupky. Ty byly původně kryty
slaměnými došky, které stály za záhubou většiny zdejších stavení. Chaloupky díky tomu snadno
vyhořely, jak se také stalo při velkém požáru v roce 1870. Kopcovitá ulice V Chaloupkách si dodnes
zachovává piroteskní podobu nejen díky své křivolakosti a některým nepravidelným budovám, ale
i díky několika skalám, které zde nalezneme.
Na Lipovci či jen Lipovec – pojmenování stráně a temene svahu za Hřebčí nad dnešní přehradou.
Původně na temeni stráně vedla stará úvozová cesta vybíhající z Lípové ulice ve směru na Peklov
a kladenský lesopark Bažantnici. Tato úvozová cesta byla zavezena stavební sutí v 80. - 90. letech
20. století a bohužel tak zcela zanikla. Dnes místo ní vede (blíže ke svahu) nová, mnohem užší,
pěšina. Jméno Lipovec je odvozeno od dvou asi 500 let starých lip, které zde stály až do roku 1926
a 1934. Tyto lípy se nacházely ve stráni. Dolejší lípa uschla v roce 1926 a hořejší zanikla při větrné
smršti v roce 1934. Od lip dle tradice vybubnovával panský dráb (po založení Peklova v roce 1725)
robotu na panském a další významné vyhlášky.
Nám. Draha – jméno hřebečského náměstí. Jde o starý název, původně znamenající, že se těmito
místy hnávala stáda dobytku.
Na Tasově či Na Klobouku – pojmenování vlastního bývalého tržiště, při východním okraji obce. Na
Tasově znamená dnes též širší oblast mezi tvrzištěm a ulicí V Háji.
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KDE SE VZAL „MASOPUST“ A PROČ JE POKAŽDÉ JINDY?
Text: Wikipedia

Masopust nebo také ostatky, fašank, voračky, vořáčí, končiny či karneval je třídenní svátek, jakož i slavnostní období mezi Vánocemi a Postní dobou. Zatímco jeho počátek, který nastává po svátku Tří králů,
tedy 6. ledna, má pevné datum, tak jeho konec je závislý na datu Velikonoc a končí tak v rozmezí od
poloviny února do počátku března Popeleční středou. Jde o období předcházející 40 dennímu půstu
před velikonocemi. Masopust vychází především z římského náboženství, které s předjařím spojovalo
vegetační a plodnostní božstva jako je Bakchus a je tak svátkem jídla a radovánek.
Masopust představoval období hodování a veselí mezi
dvěma postními dobami. Během něj probíhaly taneční
zábavy, zabijačky a také svatby. Vrcholí posledním čtvrtkem tohoto období, zvaným Tučný čtvrtek, spojeným se
zabijačkou a hostinou. Poslední tři dny, tedy masopustní
neděle, pondělí a úterý jsou zvány končiny, ostatky, fašank či přímo masopust, se konají různé rituální úkony,
průvod masek, scénické výstupy a končí taneční zábavou. Název karneval je synonymem masopustu a pochází z italského „carnevale“ tedy v překladu „maso pryč“.
Masopust, a zvláště několik posledních dní tohoto období, byl pro lidi v minulosti oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba se dosyta najíst. Pak následoval dlouhý čtyřicetidenní
půst. V době masopustu se na královském dvoře konaly hostiny, ve městech tancovačky, na vesnici
vepřové hody. Těm, kdo se slávy nezúčastnil, se posílala bohatá výslužka, kdysi na Moravě zvaná
„šperky“ a v Čechách „zabijačka“. Výslužka většinou obsahovala ostatky, huspeninu, klobásy, jelítka,
jitrnice, ovar, škvarky.
Masopust končil v noci před Popeleční středou, kdy ponocný zatroubil na roh a rychtář všechny
vyzval k rozchodu. Druhý den, tedy na Popeleční středu, se naposledy konzumovaly mastné rohlíky
s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě byla povolena kořalka. Oběd však už byl přísně postní, což
většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice, pečené brambory.
Karneval nebyl ani tak maso-pust, neboť pro masopust měli Římané výraz carniprivium, ale spíš
označení onoho konkrétního zahájení masopustních svátků. Tedy dne, kdy se všichni dosyta najedí,
aby byli silní na následující postní období. Carni-val ve významu nabytí síly z masa, tedy označoval
spíše jeden konkrétní den spojený s hodováním a maškarami, než celý masopust.
V některých našich regionech je součástí oslav obřadní průvod masek, který obchází s muzikou
vesnicí. Tento akt konají zvlášť vypravené skupiny lidí ve specifickém ustrojení a se specifickým
chováním, mající dlouhou tradici. Mnohde se vybírá do košíku kořalka, vejce, slanina, koblihy nebo
Boží milosti. Ty jsou později společně konzumovány v hospodě během večerní zábavy.
V některých obchůzkách se dostává do ústřední role tanec, především obřadní tance mladíků,
zvaných ve Strání „pod šable“. Podobně tančí u každého domu na Uherskobrodsku „bobkovníci“, na Hlinecku „Turci“. Při večerní zábavě se konají další obřadní
tance, například „na len“, „na konopě“, „žabská“, apod.
V mnoha dalších lokalitách se koná obchůzka bez
těchto obřadních prvků a je tak již jen prezentací masek a formou venkovské, eventuálně i městské lidové
zábavy, která se váže k určitému datu.
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DĚTI ZAPLŇUJÍ LIDICKOU GALERII
Text a foto: Milouš Červencl, Památník Lidice

Od začátku tohoto roku téměř den za dnem zaplňují děti okolních škol výstavní prostory Lidické galerie. Velkému zájmu se těší výstava dětských ilustrátorů pod názvem
11 světů. Dnešní den byl svědkem návštěvy 100
dětí ze ZŠ Nové Strašecí, které sem přijely v jeden čas. PL nechtěl děti zklamat a tak vedoucí
vzdělávání Kateřině Oplatkové přišli na pomoc
všichni zbývající zaměstnanci, kteří se dopoledne mohli uvolnit a vedli práce u jednotlivých zastavení, členěných podle vystavujících autorů.
Odměnou jim byly rozzářené tváře dětí. Lakonicky se vyjádřil jeden chlapec ze druhé třídy, když
při vystřihování obrázků vážně prohlásil: „Paní
učitelko, já si myslel, že to tady bude nuda, ale
ono je to tady docela dobrý...“

V LIDICÍCH SE PO 72 LETECH ZNOVU PŘEDÁVALO
ŠKOLNÍ VYSVĚDČENÍ!
Text a foto: www.lidice-memorial.cz

Ve čtvrtek 29. 1. 2015 se Lidická galerie otevřela prvňáčkům z Nového Strašecí a bylo jim
zde slavnostně předáno jejich první vysvědčení. Poslední předávání vysvědčení proběhlo v Lidicích před 72 lety.
Na vzdělávací oddělení Památníku Lidice se před časem obrátila paní učitelka Mgr.
Magdalena Pelcová z Nového Strašecí s nápadem, zda by v Lidické galerii mohli předat
vysvědčení žákům prvních tříd. Zaměstnanci
z takového nápadu byli nadšení a hned začalo plánování celé akce.
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A tak Lidická galerie přivítala 45 prvňáčků. Pro děti byl připraven bohatý
program. Nejdříve se dozvěděly, co je
galerie, kdo je ilustrátor a jací ilustrátoři
momentálně v galerii vystavují svá díla.
Poté se seznámily s Lichožrouty, kteří
dětem pomocí písničky vysvětlili, jak je
dobré číst a shlédly večerníček O Kanafáskovi.
Děti se poté rozdělily a vyzkoušely si
různé tvořivé činnosti v 11 koutcích. Vystřihovaly a lepily plošné loutky, oblékaly
Červenou Karkulku pomocí lepení barevných papírů, malovaly na zeď, pomocí razítek tvořily komiksy, vyráběly Lichožrouty
a mnoho dalšího.
Následně se děti shromáždily jako
obecenstvo a na pódiu je postupně přivítali a promluvili k nim MgA. Kateřina
Oplatková Rezková, vedoucí vzdělávacího oddělení Památníku Lidice, JUDr.
Milouš Červencl, ředitel Památníku Lidice, Veronika Kellerová, starostka obce
Lidice.
K dětem také promluvila paní Marie
Šupíková, přeživší lidická dívka, která dostala poslední vysvědčení v Lidicích dne 30. 1. 1942, v té době jí bylo 10 let.
Slavnostní akci zahájily fanfáry. Vysvědčení předávaly paní učitelky. Děti obdržely pamětní list od
ředitele Památníku Lidice a tašku s malými dárky od starostky obce Lidice, které věnoval Památník
Lidice.

Zaměstnance Památníku Lidice velmi potěšila a dojala reakce dětí, kterým se líbil program k výstavě 11 světů i předávání vysvědčení. Jeden z prvňáčků přede všemi děkoval paní učitelce: „Já chci
poděkovat naší paní učitelce, že nás sem vzala.“ Další z potěšujících reakcí byla slova nebojácného
žáčka: „Tohle je nej nej nejkrásnější galerie ze všech.“
Doufáme, že se předávání vysvědčení v Lidicícth stane opět tradicí.
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27. ŠTAFETA DUKLA – B. BYSTRICA – JAVOŘÍČKO
– LEŽÁKY – LIDICE
10. – 13. 6. 2015 pod záštitou prezidentů obou republik

Agentura JR RUNNING SPORT – intersport Nasavrky, která organizovala 40
ročníků mezinárodních běžeckých Nasavrk (nyní půlmaratón Nasavrky – Ležáky – Nasavrky) a 26 ročníků štafet Ležáky – Lidice, Lidice – Ležáky, Zákřov
– Javoříčko – Ležáky – Lidice, Ravensbrück – Nový Bor – Lidice – Ležáky,
připravuje s Památníkem Lidice a dalšími subjekty na letošní rok, kdy si připomeneme 70 let od konce II. světové války, zatím nejdelší, cca 850 km dlouhý,
27. štafetový běh + cyklistické části, na trati Dukla – B. Bystrica – Javoříčko
– Ležáky – Lidice. Záštitu převzal prezident České republiky Miloš Zeman,
v jednání je záštita prezidenta Slovenska, hejtmanů a županů jednotlivých
krajů i dalších osobností. štafeta připomene nejen tragédii vyhlazených obcí
a jejich obyvatel (73 let + poslední dny války), ale I cestu našeho armádního
sboru s Rudou armádou při osvobozování Československa. Bohužel na tyto ohromné ztráty na
životech, na osobnosti bojů za osvobození vlasti se v poslední době zapomíná, mladá generace již
téměř nikoho z hrdinů SSSR a dalších nositelů vysokých vyznamenání nezná, ač někteří stale ještě
žijí mezi námi.
Proto take součástí štafety budou besedy s účastníky bojů na Dukle, SNP, vypálení Javoříčka
a Ležáků. Věříme, že této akci pomůže i armada ČR materiálně, popř. čestnou stráží. Určitě významné je zapojení ČSBS, jako při loňském 26. ročníku z Kladna (poslední společné shromáždění
lidických žen a dětí), které akci velmi pomohlo. Cílem nejdelší štafety bude zapojit aktivně mladé lidi
do štafetových úseků (tradičně žáci ZŠ na úseku Javoříčko – Kozov), připomenout sportovní formou
mladé generaci události naší pohnuté historie a oslovit i mediálně nejširší veřejnost, aby se na tato
tragická mementa nikdy nezapomnělo.
Zároveň děkujeme všem partnerům, kteří již přislíbili pomoc při zajištění této náročné akce, děkujeme běžcům a cyklistům, pro které je samotná účast výborným náročným tréninkem a zároveň
něčím víc, než jenom sportovním výkonem.
Průběžné informace a novinky od 1. 2. 2015 na www.beh–nasavrky–mtb.cz, lidice@lidice–memorial.cz
Mgr. Jan Rýdlo, JR RUNNING SPORT – intersport

NECHYBÍ ZROVNA VÁM?

Děti z Mateřské školky Lidice našly již více než
před půl rokem v ulici Josefa Horáka zlatou náušnici. Třeba někomu chybí? Nejste to zrovna
Vy?
Kontakt:
Soňa Macháčková
tel. číslo: 312 245 532
skolka.lidice@seznam.cz
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HONY Z POHLEDU HONCE
Text a foto: Antonín Nešpor

Když už se píše v médiích o honech, tak to bývá většinou spojeno se zraněním honce, či náhončího. Ale to není náš dnešní případ. Ve volném vyprávění mladého honce, účastníka poválečných
honů, pořádaných členy myslivecké společnosti Orel Lidice si připomeneme, jak to tenkrát probíhalo
a zároveň vzpomeneme na lidické
občany, kteří se myslivosti v nových
Lidicích po válce věnovali.
Jak takový hon vlastně probíhal?
V klubovně (v budově původního
muzea vystavěného po válce ve starých Lidicích), která dodnes stojí na
rozhraní katastru Lidic a Makotřas
hned u silnice, se myslivci scházeli
společně s honci před honem okolo
7. hodiny ráno. Posnídalo se, zapilo pivem, sem tam si na zahřátí dali panáčka, prohodili pár přátelských slov a šlo se na první kolo.
Začínalo se před klubovnou. Hospodář, tehdy Tonda Hájek, kovář ze Středokluk, přivítal
hosty, připomněl bezpečnostní pokyny ke zdaru honu. Potom začal posílat střelce a za nimi honce. Vždy dbal na věk, ty mladší šli dříve, aby ty starší šetřil do dalších kol.
Honitba je totiž dost velká. Začíná nad Bělockým hájem k silnici na Hostouň, odtud po východní
straně silnice na Hřebeč po její severní straně ke dříňskému lesu, kolem haldy na Stehelčeves podél
silnice navazující na rychlostní silnici označenou jako R7, podél její západní strany až k novému
rybníku pod obcí Středokluky, dále po severním břehu Dolanského potoka zpět k Bělokům.
Po ukončení rozdílení honců a střelců šel poslední trubač, pan Selement, jenž vždy odtroubil
začátek a konec střelby.
Nejhorší pro honce bylo jít za Jirkou Malým a Jirkou Hejným, ti pálili o sto šest a většinou neminuli. Honci se pachtí terénem a sbírají trofeje, takže jsou ověšeni kilogramy ulovené zvěře, což
pokaždé dokonale prověřilo jejich fyzičku.
Po ukončení prvního kola byla přestávka na občerstvení a doplnění sil. Honci naložili zvěř na valník. Na hlavních honech při výřadu bývalo půl druhého tisíce kusů zvěře - zajíců, bažantů, koroptví,
někdy i divočák, ale i škodná - liška, kuna i divoká kočka.
Tak bohatých výřadů v sedmdesátých létech postupně ubývalo. Úbytek zvěře zapříčinila chemizace zemědělství, rušením remízků a odchyt zajíců posílaných do zahraničí.
Po skončení honu hospodář zhodnotil výsledek honu, nad výřadem pronesl poctu zvěři, poděkoval hostům za účast a všechny přítomné pozval na večeři a k ukončení léče zábavou.
Proběhlo rozdělení úlovků účastníkům honu. Odměnou všem byl kančí guláš. Po večeři hrála
hudba, tančilo se zpívalo, zkrátka bylo veselo.
Zvykem bylo vyhlášení nejlepšího střelce a honce nebo pasování nového myslivce.
Když se mladý adept na myslivce pasoval, musel vypít několik sklenic vody, mléka, piva a kořalky,
aportovat zajíce a pak ho teprve hospodář pasoval loveckým tesákem za myslivce. V kamarádském
prostředí útulné klubovny se hony končívaly většinou až pozdě k ránu.
Je třeba dodat, že hony v Lidicích byly vždy společenskou událostí, při které se scházeli všichni
členové spolku tedy i náhončí. Ti pomáhali myslivcům po celý rok s přikrmováním zvěře a při vysazování stromků i senoseči, aby bylo co dát v zimě do krmelců. Hony byly vyvrcholením mysliveckého
roku.
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Stejně významnou společenskou událostí byl pak myslivecký ples uspořádaný ve všech prostorách kulturního domu
v Lidicích.
Ještě jedna věc se při honech probírala, byly to historky
z minulých časů, čímž se zároveň zavzpomínalo na členy
spolku, kteří už „lovili v jiné honitbě“.
Na tomto místě bych rád vzpomenul na některé členy
Lidové myslivecké společnosti, později přejmenované na
Myslivecké sdružení Orel Lidice a pak na Českomoravskou
mysliveckou jednotu Orel Lidice.
Vzpomeňme, jak se scházeli v „myslivně“ na pietním území pan Hanf, Křivan, Čepela, Bušek,
Kloubek, Lukáš, Malý, z Buštěhradu pánové Pekový, Hejný a Polách, a z Bělok pánové Kozel, Krejčík, Malý, Bozděch. Výčet aktivních členů spolku by mohl pokračoval, neboť za myslivostí do Lidic
dojížděli kamarádi lidických nimrodů z Kladna, Prahy a na hlavní léče pak z celých Čech.
Lovu zdar!

ZÁSTUP ZA KUCHAŘKU DO ŠKOLKY

Hledáme šikovnou paní v důchodu nebo v domácnosti, která by v případě potřeby (nemoc, dovolená) zastoupila naší paní kuchařku. Jedná se většinou tak
o 14 dní během roku. Byla by zaměstnána na DOPP. Vyžadujeme zkušenost
v kuchyni, čistotu a dobrý vztah k dětem.
Najde se někdo v Lidicích?
Další info podá ředitelka školky na čísle 312 245 532

PAMÁTNÍK LIDICE ZVE NA VÝSTAVU
„SYNAGOGY V PLAMENECH“ KŘIŠŤÁLOVÁ NOC
1938 V ČESKÉM POHRANIČÍ

Výstava se koná ve výstavní síni POD TRIBUNOU v areálu muzea Památníku Lidice od 4. 2. do 11.
5. 2015. Připomíná 75. výročí tzv. „křišťálové noci“ – protižidovského pogromu, který se odehrál v listopadu 1938. Na vizuálním vjemu založenou instalaci velkoplošných fotografií, unikátních písemných
dokumentů doplní množství informací na 11 výstavních panelech, přibližujících osudy sudetských Židů
na podzim roku 1938, průběh tzv. „křišťálové noci“ i následující likvidaci židovských komunit.

Autorkou výstavy je
PhDr. Markéta Lhotová.
Vstup na výstavu
je zdarma.
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text: Irena Přibylová a Petra Radová
Vážení a milí,
jedna z lidových pranostik na únor říká „Únor bílý pole sílí“. Tak snad jsme se dočkali i u nás bílých
polí a užíváme si zimních radovánek do sytosti (no uvidíme, tento článeček vzniká v polovině ledna
a nyní tedy opravdu sníh v Lidicích nenajdeme J). Každopádně ale doufáme, že ať bude počasí
jakékoli, najdete si cestu k nám do Mateřského centra a užijete si s námi některou z akcí, které pro
Vás připravujeme.
V první polovině února chystáme pro děti akci s názvem Jak chutná párty, na které si děti
vyzkouší vlastnoručně vytvořit párty občerstvení, zasoutěžíme si, zatančíme si a nakonec všechno
dobré sníme. V druhé polovině měsíce se mohou všichni z řad dospělých těšit na výtvarnou FIMO
dílnu, kde se naučíme pracovat s fimo hmotou a vyrobíme si krásné ozdoby na příbory.
Na obě akce je nutné se přihlásit na www.mclidicky.cz, kde najdete i bližší informace. Tyto informace naleznete i na všech nástěnkách v obci.
Rádi bychom ještě připomněli náš pravidelný dopolední program pro malé i velké – výtvarné
řádění a cvičení pro rodiče s dětmi (programy vhodné pro děti od cca 1,5 roku). Dále také průběžně přijímáme nové zájemce do dopoledního kroužku pro děti bez rodičů Lidičkové a do odpoledního kurzu Keramiky pro veřejnost, který je určen dospělým, dětem starším 8 let a rodičům
s dětmi. Informace k programu i ke všem kurzům, které v MC Lidičky probíhají, najdete taktéž na
www.mclidicky.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Program MC Lidičky na ÚNOR 2015
12. 2. 2015
od 16:30 hod. – Jak chutná párty
	Přijďte si užít odpoledne plné soutěží a zábavy se spoustou dobrot, které si děti
samy vyrobí a pak i snědí. Na závěr dětská diskotéka, vstupné 30 Kč. Na akci se
přihlaste do 10. 2. 2015 na www.mclidicky.cz nebo na tel.: 605 806 074, abychom
měli pro všechny dostatek dobrot i všeho ostatního!
21. 2. 2015
od 14:00 hod. – Výtvarná FIMO dílna pro dospělé
	Přijďte se naučit pracovat s fimo hmotou a vytvořit si krásné ozdoby na příbory. Celková cena výrobků je přibližně 100 Kč a vstupné do centra 20 Kč, pro
členy MC Lidičky a 30 Kč pro všechny ostatní. Pokud se plánujete výtvarné
dílny zúčastnit, přihlaste se, prosím do 15. 2. 2015 pomocí on-line formuláře na
www.mclidicky.cz
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PŘÍPRAVA NA ŠKOLKU
Vážení rodiče,

i letos bychom rádi touto cestou oslovili především ty z Vás, kteří se chystáte ve školním roce
2015/2016 umístit své dítě do MŠ v Lidicích a pozvali Vás a Vaše dítě do programu „Příprava na
školku“.
Tento program zahrnuje:
–– pravidelné návštěvy Vás
a Vašich dětí v mateřské
školce u nás v Lidicích,
kdy jde především o seznámení se s chodem
školky, s dětmi navštěvujícími MŠ a s paní učitelkami (březen – červen
2015)
–– besedu s paní ředitelkou
MŠ Mgr. Soňou Macháčkovou v mateřském centru, na které se dozvíte
například o současných
problémech adaptace dítěte na školku, co dělat pro to, abyste Vy i Vaše dítě zvládli nástup do
školky v co největší pohodě a mnoho dalších užitečných informací (červen 2015)
–– Zvykací kroužek v MC Lidičky, který je přednostně určen dětem, které budou přijaty do MŠ
v Lidicích (nicméně je velmi pravděpodobné, že kapacitu budeme doplňovat i dětmi, které přijaté nebyly), bude probíhat každou středu, vždy od 8:00 – 12:00 hod. Náplní tohoto kroužku je
vzdělávací program zahrnující pohybové, hudební a výtvarné aktivity a je sestavený tak, aby
vedl děti k samostatnosti. Kromě činností probíhajících v prostorách MC Lidičky budou děti
absolvovat i společné venkovní aktivity s dětmi z mateřské školky. Hlavním cílem kroužku je
usnadnit dětem přechod mezi domácím prostředím a prostředím školky. Poplatek za kroužek
bude hrazen formou kurzovného, kdy jedno dopoledne je zpoplatněno 150 Kč. (duben – červen 2015)
Návštěvy školky budou probíhat pravidelně vždy každé první pondělí v měsíci od 9.30 hod.
První návštěva se uskuteční 2. března 2015 – tento den bude zároveň i DNEM OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ V MŠ v Lidicích.
Pokud se chcete aktivit programu účastnit, přihlaste se na www.mclidicky.cz, kde najdete příslušný formulář i více informací. V případě dotazů, nám napište na email: info@mclidicky.cz nebo volejte
na tel.: 605 806 074.
Tým MC Lidičky a tým MŠ Lidice
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GENERÁL GASTRO ANEB REPORTÁŽE OD PLOTNY
Text: Michaela Klapalová

POLÉVKA S NUDLEMI A ZELENINOU
Milí a milé,

ať chceme nebo nechceme sezona plná chřipek a nachlazení je tady. I mě to pěkně sejmulo, ale
naštěstí vím, co nás na ty nohy zase pěkně postaví. No přece vývar – domácí!

Potřebujeme na 4 porce:
Na vývar:
2 kuřecí skelety a krky, kousek cibule, mrkve,
petržele, celeru, pórku
případně sůl na dochucení
Na polévku:
1 lžíce másla
1 malá mrkev
1 petržel
kousek pórku (jeho světlezelená část)
1,5l vývaru + obrané kuřecí maso ze skeletů
hrst čerstvé petrželky nasekané nadrobno
2 hrsti nudlí domácích či kupovaných
sůl a čerstvě mletý pepř na dochucení
Na vývar zalijte skelety v hrnci asi dvěma litry studené vody, přidejte kousky zeleniny a uveďte
do varu. Ztlumte a zvolna pak vařte asi 1 – 1,5 hodiny. Děrovanou naběračkou sbírejte pěnu. Mírně
vychladlý vývar přeceďte, a chcete-li ho mít čirý, přelijte jej přes v horké vodě namočenou a vyždímanou čistou utěrku. Maso z kostí a krků pečlivě oberte, vyvařenou zeleninu vyhoďte, to nejlepší ze
sebe už vydala do božského vývaru.
Na polévku rozpusťte v příslušném hrnci máslo a krátce na něm osmažte na nudličky nakrájenou
zeleninu. Zalijte vývarem, uveďte do varu a asi 20 minut povařte. Nakonec přidejte drobně pokrájené
maso. Domácí nudle uvařte zvlášť v horké vodě, protože mouka, která na nich ulpívá, by vám polévku zakalila, kupované můžete přihodit přímo do polévky.
Ke konci varu do polévky vložíme jak domácí nudle, tak dochutíme pepřem a solí – pokud je třeba
a podáváme se zelenou petrželkou.
Tato polévka má samozřejmě nespočet variací, obměňovat můžete jak kořenovou zeleninu a různě přidávat, stejně jako tvary a velikost těstovin či bylinky na dochucení. Silný domácí vývar ale zůstává jejím bezpečným základem, proto vyhoďte ty kostky s rádoby masovou příchutí, až ochutnáte
tohle, nebudete chtít nic jiného.
Váš Generál Gastro
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IN IUSTITIA OTEVŘELA POBOČKU NA KLADNĚ, PROSTORY ZDOBÍ
OBRÁZKY Z DĚTSKÉ VÝSTAVY V LIDICÍCH
Text a foto: Klára Kalibová
Obecně prospěšná společnost In IUSTITIA otevřela
na Kladně poradnu Justýna, která bude v pondělí
a čtvrtek poskytovat sociální a právní poradenstvím
obětem trestných činů. Prostory poradny zútulnily
obrázky z Mezinárodní dětské výtvarné výstavy, které
zapůjčil nedaleký Památník Lidice.
„Pobočka na Kladně je naší již čtvrtou pobočkou v České republice,“ říká Klára Kalibová, ředitelka společnosti In
IUSTITIA. Organizace nyní poskytuje služby v Praze, Českých Budějovicích, Brně a Kladně. Lidem, kteří se setkali
s trestným činem, organizace poskytne sociální poradenství a právní informace.
„Klientům pomáháme zorientovat se v jejich právech,
vysvětlíme jim obsah dokumentů, které si sebou přinesou,
představíme jim průběh trestního řízení a možnosti peněžité pomoci,“ upřesňuje Kalibová. Poradkyně organizace
mohou poškozeným pomoci s přípravou jednoduchých
podání, doprovodem či se zprostředkováním pro bono
právních služeb.
„Poradna Justýna představuje pro oběti a jejich blízké především bezpečné místo, kde se mohou
poradit o své situaci a získat podporu, která v období po trestném činu je obzvlášť potřebná. Pro mnohé
z poškozených je klíčové, že mají možnost se se svým problémem svěřit někomu, kdo je vyslechne,
případně poskytne cenné rady,“ dodává Kalibová. Organizaci se pro výzdobu poradny podařilo získat
k zapůjčení obrázky z Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice.
„Jsme rádi, že nám Památník Lidice výtvarná díla zapůjčil. Vybrali jsme krásné obrázky, které kolem
sebe šíří pozitivní náladu. Věříme, že také naši klienti a klientky ocení příjemnou atmosféru v naší
poradně,“ říká Klára Kalibová.
Trestný čin představuje závažný zásah do života oběti a její rodiny. V některých případech je potřeba
řešit zdravotní a psychické následky. Poškození se prostřednictvím poradny Justýna mohou obrátit na
psychologa, případně jim poradkyně poradí jakým způsobem uplatnit nárok na náhradu škody vůči pachateli trestného činu.
Trestný čin často představuje ekonomický zásah do života poškozeného – zvýšení nákladů na léky či zdravotní pomůcky a současně
snížení příjmu v důsledku pracovní neschopnosti. Poškození mají
nárok na peněžitou pomoc od státu nebo na krátkodobou pomoc
z dávek sociálního systému. Také tyto informace poškození získají
v poradně Justýna.
Kladenskou pobočku In IUSTITIA otevírá jako partnerská poradna Probační a mediační služby v rámci projektu Proč zrovna já?.
Kontaktní údaje: Poradna Justýna, Váňova 3180, Kladno,
poradna.kladno@in-ius.cz, +420 773 177 928
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STŘEDOČESKÝ HEJTMAN MILOŠ PETERA NAVŠTÍVIL LIDICE,
UCTIL PAMÁTKU OBĚTÍ A SETKAL SE S PAMĚTNÍKY TRAGICKÝCH
UDÁLOSTÍ Z ČERVNA 1942
Text: www.kr-stredocesky.cz, Foto: www.lidice-memorial.cz

Hejtman středočeského kraje Miloš Petera uctil památku obětí lidické tragédie. Během své návštěvy ve
čtvrtek 29. ledna 2015 nejprve spolu se starostkou
obce Veronikou Kellerovou položil květiny na hrob
lidických mužů a k sousoší lidických dětí.
Poté si hejtman prohlédl Památník v Lidicích. „Přijel jsem uctít památku lidických občanů právě v těchto
dnech, kdy si připomínáme výročí osvobození vyhlazovacího tábora Osvětim. Je důležité připomínat si
tragické oběti nevinných lidí, na které dolehlo nacistické běsnění. Neštěstí a utrpení lidických občanů na
mne velmi doléhá,“ řekl hejtman Miloš Petera poté,
co si v doprovodu Pavla Horešovského, nejmladšího
z lidických dětí, prohlédl zdejší muzeum.
Dále se hejtman vydal na návštěvu lidické radnice, kde se setkal s pamětníky a členy zastupitelstva
Lidic. „Děkuji všem obyvatelům Lidic za péči a lásku,
s jakou se věnují udržování nejen pietního místa, ale
i jak vzpomínají na všechny nesmyslně zavražděné
obyvatele Lidic. V jejich srdcích a v paměti, kterou
předávají budoucím generacím, nebude památka lidických obětí nikdy zapomenuta,“ řekl po skončení návštěvy v Lidicích hejtman Miloš Petera.
Ze 105 lidických dětí jich bylo za 2. světové války celkem 88 usmrceno. Pouze 17 dětí se po skončení bojů postupně vrátilo do své domovské obce. Dnes žije už jen 13 lidických dětí, kterým je od 72
do 83 let. Z 203 lidických žen pouze 143 přežilo válku a vrátily se do Československa. V současné
době žijí už jen tři pamětnice lidické tragédie. Nejmladší je 88 let, nejstarší je 92.
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