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Všem občanům
přejeme
hezké Velikonoce
Památník Lidice si Vás dovoluje pozvat na výstavu
ERINNERUNG – koncentrační tábor Flossenbürg očima vězňů
13. dubna – 15. května 2005 – Lidická galerie
Jste rovněž srdečně zváni na vernisáž této výstavy
v úterý 12. dubna od 16.00 hodin v Lidické galerii

Uzávěrka každého čísla Zpravodaje je vždycky v polovině měsíce, ale už od jeho začátku
si v hlavě „sumíruju“, co bych eventuálně napsal úvodem.
Začátkem měsíce to vypadalo, že budu psát o tom, jak bohatou letos máme sněhovou nadílku a že vydržela až do března, jenže pak pro změnu uhodily mrazy, a tak jsem se chtěl rozepsat o tom, jak se na ledě bruslí a jestli rybáři vysekávají díry do ledu, aby se rybám dostávalo
kyslíku.
Ale to není všechno, několik dní před uzávěrkou začal foukat silný vítr a já jsem toužil napsat o řidičích, kteří opět podcenili „zavátost“ silnice z Makotřas do Hřebče a přecenili schopnosti svoje a svých aut.
Tím však výčet nekončí, protože příroda si zřejmě řekla, že už zimy bylo dost a vyhnala
rtuť hodně vysoko nad nulu. A u toho snad zůstane … Nebo že bychom naopak my měli zůstat
za těmi kamny, jak se praví v pranostice?
M. Veselý
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SPOLEČENSKÁ
ŽIVOTNÍ JUBILEA
70 let
Čepelová Věra

*3.3.

75 let
Výrut Josef

70 let

*1.3.

Lidice čp. 145

75 let

Lidice čp. 47

80 let
Eis Jaroslav, Ing.

*20.3.

80 let

Lidice čp. 137

81 a více let
Kohlíček Josef

*18.3.

83 let

Lidice čp. 25

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně štěstí a pevné zdraví.
OPUSTILA NÁS NAVŽDY
Pokorná Bedřiška

† 4.3.

82 let

Lidice čp. 97

Pozůstalým vyjadřujeme projev nejhlubší účasti nad bolestnou ztrátou, která je postihla.
(Pozn. red.: Paní Pokorná zemřela den před svými 83. narozeninami.)

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych poděkovala prostřednictvím Zpravodaje za květiny a dárek, který jsem obdržela od Obecního
úřadu a Obecního zastupitelstva Lidice ke svým narozeninám. Potěšila mě i návštěva pana Marka Veselého,
který tyto organizace zastupoval.
Libuše Řečínská
Děkuji Obecnímu úřadu a zastupitelstvu obce Lidice za přání, květiny a dárek k mým narozeninám. Současně děkuji i panu Veselému, který mi za zmíněné organizace přišel popřát a dárky předat.
Josef Výrut

Dobré nápady se cení
K těm, kteří děkují, se tentokrát přidám i já sám. Bude to poděkování panu Zdeňku Fousovi za to, že má
nejen dobré nápady (nápady má dneska kdekdo, ale jen málokdo dobré), ale hlavně za to, že je chce a umí
realizovat. Vitrínka obecního úřadu proti samoobsluze už není díky našemu knihovníkovi prázdná (viz. Knihovna informuje, str. 7). Ukazuje život v obci v barvách – a to doslova, protože je v něm umístěno vždy poslední
číslo Zpravodaje, jenže na rozdíl od toho, které dostáváte do svých schránek, je tohle „vyvedeno“ barevně.
Marek Veselý
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NAPSALI O NÁS

Vyhlazení Lidic možná významným dnem
Do kalendáře státních svátků a významných dnů možná přibudou další dvě položky, a to 7.
duben jako Den vzdělanosti a 10. červen, který by připomínal vyhlazení Lidic. Skupina poslanců
KSČM a ČSSD navrhla, aby obě data zákon označil za významné dny. O významných dnech se
normálně pracuje, volnými dny jsou státní svátky.

Cyklistické Lidice míří do Berouna
Cyklistický etapový závod Lidice v letošním roce oslaví 40. výročí a šéf pořádajícího CK Příbram Jiří Wimmer přemýšlí, jak zvýšit jeho
prestiž. Podle jeho představ by jedna ze čtyř etap jubilejního ročníku měla
poprvé zavítat do Berouna, v jehož okolí se v minulosti jezdila Bohemia
Tour. Závod Lidice se uskuteční první týden v červnu.

Zloděj ukradl originál obrazu
Neznámý pachatel se vloupal do rodinného domu v Lidicích. Uvnitř odcizil peníze, dvě sady
značkových příborů a originál obrazu. Majiteli uvedených věcí vznikla škoda osmašedesát tisíc
korun.

Myslivců ubývá
Počet českých myslivců se neustále snižuje. Do spolků se
přestali hlásit noví členové. Současní třicátníci prý nemají
o myslivost zájem. Od druhé poloviny sedmdesátých let
do současnosti ubylo v České republice více než dvacet tisíc
myslivců. Jejich počet se snížil ze 120 tisíc na přibližně 97,5
tisíce členů. Z analýzy zveřejněné na internetových stránkách
Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ) vyplývá, že při současném
trendu jich za deset let bude v republice jen 80 tisíc.
Na Kladensku a Slánsku však myslivci snižování členské základny
nevidí zatím tak černě. Počty členů v jednotlivých organizacích se daří držet
na stabilní úrovni. Starosti s úbytkem členské základny si nedělají ani v
Lidicích. „V současnosti máme dvaatřicet členů, což je přibližně stejně jako
v minulosti. V dubnu budou na výroční schůzi přijati dva noví, další dva
nyní absolvují pod dozorem zkušených myslivců nezbytnou roční praxi jako adepti," informoval
Bořivoj Hasman z Českého mysliveckého svazu Orel v Lidicích.
Z tisku vybral: M. Veselý, zdroje: Kladenský deník, Právo
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VELIKONOCE

Z historie Velikonoc
Pokud máte chuť si po tom všem malování a
rozdávání vajíček, mrskání pomlázkou a ochutnávání velikonočních dobrot připomenout trochu
historie těchto svátků, jsou následující řádky určeny
právě vám. Velikonoce mají původ již v předkřesťanské době. Navazují na nejdůležitější židovský
svátek pesach (pascha), který je památkou na
vysvobození Židů z egyptského zajetí. Součástí
slavení tohoto svátku bylo obětování beránků, kteří
se po upečení jedli s nekvašenými chleby.
Nový rozměr dostaly tyto svátky na konci života Ježíše Krista (bylo to mezi r.27 až 34 n.l., v
době, kdy byl římským císařem Tiberius a Palestinu spravoval prokurátor Pontius Pilát).V době
židovských Velikonoc jedl Ježíš poslední večeři se svými učedníky (apoštoly), byl pak zrazen Jidášem, zatčen a ukřižován. Podle svědectví evangelistů byl Ježíš tři dny po smrti vzkříšen. Tato událost je základem křesťanské víry a důvodem ke slavení Velikonoc.
Křesťané se od začátku snažili časově oddělit Velikonoce od židovských svátků, navíc propukaly spory o datum Velikonoc mezi Římem a Alexandrií. V 6. století pak byl přijat alexandrijský
způsob výpočtu jejich data.Vychází ze zásady slavit Velikonoce po jarní rovnodennosti (21.března),
v neděli po prvním jarním úplňku. Velikonoce jsou tedy svátky pohyblivé, nemají pevné datum jako
Vánoce.
V 8. století začalo křesťanství zapouštět kořeny i v našich zemích, v roce 863 přišli na Moravu
věrozvěstové Cyril a Metoděj. Křesťanská víra prorůstala se slovanskou kulturou a slavení Velikonoc se postupně stalo národní tradicí s mnoha lidovými zvyklostmi. Byly to obyčeje související s
velikonoční liturgií, ale také s pověrami prostého lidu.
Připravila: Šárka Třísková,
zdroj: internet; Doležalová, H.: Nápady pro maminky na mateřské dovolené

Jarní a velikonoční kuchyně
Jak pro hospodáře, tak pro hospodyni byly Velikonoce a stejně tak celé jaro ve znamení velké
práce. Zatímco hospodář byl od slunka do slunka na poli, hospodyně stála před nelehkým úkolem,
jak z mála uvařit hodně. Sklep i komora po zimních masopustech byly v tuto dobu téměř prázdné a
možnosti surovin, ze kterých by se dalo vařit, velmi omezené. A tak se vařily zejména brambory,
pekly bramborové placky, na řadu přicházely hrách a kroupy. Z toho mála, co ještě zbývalo, se
snažila hospodyně ušetřit co nejvíce na přicházející Velikonoce.
Symboly velikonoční kuchyně, tedy téměř obřadní pokrmy, byly v tento čas především různé
druhy pečiva (jidáše, mazance, později i beránek), k přípravě nádivky nebo jarní polévky se zas
využíval špenát, kopřivy, šťovík a různé jarní bylinky. Ovšem nejdůležitější byla vejce, která neměla
chybět v žádné jarní kuchyni.
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Velikonoční strava se dnes již téměř nijak neliší od každodenního jídelníčku. Že tomu tak nebylo vždy, nás přesvědčí následující polední
jídelníček, pocházející z doby někdy okolo roku 1900.
Zelený čtvrtek
 Hrachová polévka s praženou žemlí
 Špenát s pečenými vejci nebo teplé jidášky s medem
Velký pátek
 Bramborová polévka houbová
 Tvarohové knedlíky s vařeným sušeným ovocem
Bílá sobota
 Polévka z kozlečího mozečku a pražené krupice
 Drobty z kůzlete s dušenou rýží

Neděle velikonoční
 Polévka hovězí s
vaječným svítkem
 Pečený kozlečí zadek s napodobenými drobnými
brambůrky
Pondělí velikonoční
 Bílá polévka z prolisované zeleniny s praženou
žemlí
 Vepřová pečeně s houskovým knedlíkem a dušeným zelím
Připravil: M. Veselý, zdroj: www.české-tradice.cz

POMŮŽETE?
Znáte písničku o tragédii Lidic?
V polovině února se na mě, jako na lidického knihovníka,
obrátil telefonicky pan Libor Řápek, muzikant z Bořanovic.
Dotazoval se mě, zda neznám text písně o tragédii obce Lidice,
kterou hrávali lidoví muzikanti, převážně harmonikáři.
Přiznám se, že jsem nikdy nic podobného neslyšel, a proto
jsem se obrátil na paní Miloslavu Kalibovou. Ona také o textu písně nic nevěděla. Odkázala mě ale
na pana Františka Musela, známého muzikanta z Lidic. Bohužel ani ten o ničem podobném neslyšel. O negativních výsledcích svého pátrání jsem mailem informoval pana Řápka. Ten mi poté
zaslal část textu, na který si vzpomínají jeho rodiče.
na melodii písně „Cestička k Mayrovce“:
Desátý červen časně z rána,
přijeli vrahové do města Kladna.
Přepadli vesnici, kde nic netušící
bydleli horníci s rodinama.

Ženy a děti pryč odvezli
a všichni mužové staví ke zdi
??????????????????????????
??????????????????????????
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na melodii „Jde potok lučinou“:
Stařičkého kněze vyvedli na zahradu
by se šel podívat na tu hroznou vraždu.
Dávali mu milost, kterou on nepřijal,
s vámi jsem bojoval s vámi chci umírat.
???????????????????????????????????
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Pokud by někdo ze čtenářů Zpravodaje
věděl něco bližšího o textu této písně, uvítal
bych v knihovně jakoukoliv informaci. Mohu
poskytnout adresu na pana Libora Řápka,
nebo zajistit odeslání zprávy.
Předem děkuji!

Vzpomeňte Čechové, kdo vraždil Lidice.

Text: Zdeněk Fous

ZVEME VÁS

Mateřské centrum Buštěhradský pelíšek
Možná jste již zaznamenali, že v Buštěhradě působí Mateřské centrum Buštěhradský pelíšek. Co si
pod tímto názvem představit a komu je mateřské centrum určeno? Mateřské centrum Buštěhradský pelíšek
(MC) je občanské sdružení – nezisková organizace, která byla na Ministerstvu vnitra zaregistrována 30. ledna
2004. Konkrétně představuje volné společenství maminek převážně na mateřské dovolené, které vedle svých
domácích povinností připravují jednorázové programy pro nejmenší děti a jejich rodiče a zabezpečují pravidelnou hernu pro nejmenší děti s maminkami. Činí tak dobrovolně a bez nároku na jakýkoli honorář. Odměnou je
spokojenost dětí a maminek, které do MC zavítají.
Obecně mateřská centra umožňují maminkám, aby se scházely, vyměňovaly si zkušenosti a nalézaly inspiraci pro výchovu dětí. Maminky na mateřské a rodičovské dovolené tak získávají alternativu “dlouhých“ dní
s dítětem. Mohou se zde vymanit ze zaběhnutého stereotypu péče o domácnost, vyjdou „mezi lidi“, uplatňují
své znalosti, zkušenosti a záliby a současně tráví čas s dětmi.
Děti se zde seznamují s kolektivem, poznají nové kamarády a zapojují se do různých aktivit. Tyto zkušenosti dále otevírají možnost nenásilného přechodu do dětského společenství bez neustálé přítomnosti rodičů a
usnadňují nástup do mateřské školy.
Každý čtvrtek od 10.00 do 12.00 hod funguje v MC herna pro děti a klub pro maminky. Maminky
zde mají k dispozici knihy, časopisy a různé informační materiály o dětech, zdravé výživě, kosmetice apod.
Nové maminky jsou v MC upřímně vítány.

Z připravovaného programu:
1. a 2. 4. 2005
Minibazárek dětského oblečení v prostorách MC
7. 4. 2005
Pojďte, paní, budeme si hrát – volné pokračování o archeologii
14. 4. 2005
Jak o sebe na jaře pečovat – péče o tělo i duši

Text: Šárka Třísková
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KNIHOVNA INFORMUJE

Novinky v dubnu:
 První čtvrtek v měsíci, tzn. 7. dubna 2005 bude knihovna
otevřena od 9.00 - 10.00 a od 16.00 - 20.00 hod.
 Ze seznamu knih výměnného fondu Středočeské vědecké
knihovny, které v naší knihovně budou v nabídce do července t.r.,
vybírám další část titulů knih, které si lze v naší knihovně zapůjčit:
Gordon, Noah: Tajemný diamant
Puzo, Mario: Poslední kmotr
Parker, Robert B. Malé neřesti
Courths-Mahler, Hedwig: Dědictví
Francome. John: Cirkusák
Kostelka, Lubomír: Nejen v kuchyni s Vladimírem
Menšíkem
Barrett, Julia: Pošetilost a přetvářka
Preston, Douglas J.:Relikviař
Konsalík,Heinz Günther: Mayday
Grunberg,Amon: Statisté

Wilson,F.Paul: Maska
Cartland,Barbara: Křídla mého srdce
Lee,Rachel: Noční můra
Nance,John J.: Nebezpečný let
Lindsey,David L.: Barva noci
Doyle,Artur Conan: Three cases of Sherlock Holmes.
Thompson,Kate: Tajemný cizinec
Koontz,Deane R.: Falešná vzpomínka
Rambaud,Patrick: Generál zima 1812
Francková,Zuzana: Betty a její přátelé

 V minulém měsíci jsem po dohodě s Markem Veselým, který již devět let pravidelně připravuje
ZPRAVODAJ Obecního úřadu Lidice, začal barevně tisknout jedno číslo, které vždy vystavím ve
vitrínce OÚ (naproti prodejně potravin). Smyslem tohoto rozhodnutí je informovat kolemjdoucí návštěvníky naší obce. Lidický ZPRAVODAJ má stále trvalou kvalitu, takže je čím se pochlubit.

O našich čtenářích:
 S potěšením jsem si přečetl článek v „BLESKU pro ženy“ o čtenáři naší knihovny, žákovi druhé
třídy, Jiřím Domjenovi z Prahy. Cituji z článku: „Jirkovi dlouho trvalo, než pochopil, že ve škole má
povinnosti. Chvíli jsme bojovali i se čtením, ale pomohla babička, která ho přitáhla ke knížkám. Teď
už chodí do knihovny sám.“ Jirka byl o loňských prázdninách u babičky paní Libuše Doušové (BERUŠKA). A protože je to šikovný kluk, nabídnul mi pomoc v knihovně při úklidu po malířích. Sledoval i stěhování knížek a při každodenních návštěvách se zajímal o
knihy, které jsem ukládal do polic.
Byl také ve čtvrtek 12. srpna 2004
mezi prvními návštěvníky lidické
knihovny, a třebaže je z Prahy,
přihlásil se k nám za čtenáře.
Prostřednictvím babičky si nadále
vypůjčuje knížky. Gratuluji mu
k jedničkám ze čtení, které má
nyní ve škole.
(na fotografii s Michaelou Strakovou)
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Poděkování:
 Rád bych poděkoval čtenářce naší knihovny, paní Vladimíře Mikové z Oradourské ulice, která hned po přestěhování
knihovny přišla s báječným nápadem vytvořit v oddělení dětských knížek koutek s hračkami pro nejmenší návštěvníky.
Dodala i pěkné hračky, se kterými si mohou malé děti hrát po
dobu, kdy si jejich rodiče vybírají knihy. Nyní nám věnovala i
drobné dárky, kterými mohu děti potěšit. Děkuji!
 Na shledanou v knihovně se těší

Zdeněk Fous, knihovník

ZAJÍMAVOSTI

Z ptačí perspektivy
Nádherný snímek Růžového sadu a muzea z ptačí perspektivy (který bohužel „díky“ dosluhující obecní kopírce nevidíte příliš kvalitně) pořídil 21.2.2004 pan Petr Pohunek z Prahy, jehož koníčkem je létání. Sám o
něm říká: „Létání je
dimenzí života, o které
lidé vždycky snili. Kdo to
jednou zkusil, pochopí,
co to je naplnění snů
celých generací o pohledu na svět shora. Ti, kdo
se zkusili odpoutat od
země, alespoň jednou
vystoupali nad oblaka a
viděli zemi z výšky, mi
jistě potvrdí, že svět
náhle dostává úplně jiné
rozměry. Problémy, které
se na zemi zdají být
obrovskými, se náhle z té
výšky stávají miniaturními a nekonečně vzdálenými.
Připravil: M. Veselý, foto: Petr Pohunek – převzato z http:\\letani.wz.cz
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