Milí a milé,
ráda bych napsala nějaký optimistický vstup do nového měsíce, neboť se jedná o
krásný jarní měsíc, ale…venku teploty dosahují překrásných mínus patnáct stupňů,
takže to s tou mou jarně velikonoční náladou je ještě takové pod bodem mrazu, abych
tak řekla. Takže si svoje zamrzlé myšlenky nechám, až mi krapet rozmrznou a všechny
čtenáře pozvu alespoň k vaření, se kterým tento měsíc pomáhali pomocníci z naší
mateřské školy a jejich receptíky rozhodně stojí za vyzkoušení - Navíc, při vaření a
pečení rozhodně rozmrznete!
A pokud je někomu taková zima, jako mě, poslechněte výzvu našeho skvělého
knihovníka Jirky Černého a šup ke kamnům s knihou a čííííst. To je super záležitost,
která mě na celé zimě baví nejvíc. Ale hlavně, všichni povinně (dospělí mohou i po
víně, a v rámci nynějších mrazů i po svařeném) přivolávat jaro a teplo!
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka, která tančí šamanský tanec na přivolání jara -

JUBILANTI V MĚSÍCI BŘEZNU
František Slavík
Věra Čepelová
Pavla Vampolová
Irena Čtrnáctá
Jaroslava Skleničková
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Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti -

PODĚKOVÁNÍ  Ráda bych touto cestou poděkovala Obecnímu úřadu za dárkový balíček k mým
narozeninám a Veronice Kellerové za příjemné popovídání a vzpomínání.
Marta Slavíková

 Děkuji Veronice Kellerové za milou návštěvu a předání dárku od OÚ Lidice
k mým narozeninám.
Helena Klímová

 Srdečně děkuji starostce Veronice Kellerové za milou návštěvu a gratulaci u
příležitosti mých narozenin.
Josef Klíma
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SOUSEDSKÁ ZABIJAČKA ANEB TO BYL ZASE ROČNÍK
Text: Michaela Klapalová Foto: Jiří Hýbl

V sobotu 10. února jsme se sešli časně ráno kolem sedmé…ehm tedy říkám časně, ale
já můžu, jsem totiž slečinka.. že ano, pravdou je, že časně ráno kolem páté už u nás
„na hřišti“ borci roztápěli kotle, štípali dříví, připravovali maso, sádlo,… a vůbec

dělali takovou tu černou přípravu, u které nechce být nikdo a o které toho já, která tou
dobou ještě štípala maximálně špačky v posteli prd ví. Jo…kdyby se to dalo rovnou
přeskočit k lahodnému ovárku, k líbezné jitrničce, rošťáckému jelítku… - ale to ne.
Nu tak tedy kolem sedmé ráno, kdy mráz pěkně štípal do tváří a od něhož mě
v průběhu dne zachraňoval
svařáček dodávaný z místní
hospůdky, jsme si spolu
s Verčou Kellerovou a Petrem
Müllerem připravili prodejní
stanoviště, nastavili váhu,
abychom všem labužníkům
mohli prodávat dobrůtky, na
kterých usilovně makali „chlapi
a ženské“ - - úžasný tým v čele
s naším panem řezníkem Mílou
Hanzlíkem, spolu s Petrem
Vaňhou a paní Danou
Kloubkovou makali, co to šlo.
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Díky nim a spoustě dalších sousedů z Lidic (zdravíme do ulice Starosty Hejmy
všechny Hejmáky, co pomáhali a užívali si to s náma, pak samozřejmě i ty, co v nové
zástavbě
nebydlí a
užívali si to
s náma také)
jsme měli brzy
připravenou
prdelačku,
zabíjačkový
gulášek a
tlačenku.
K rozproudění
zmrzlých bylo
připraveno něco
páleného (a
sova to nebyla),
co rozehřálo
tělo i ducha, a
tak se mohlo dál
čekat na další dobroty, třeba na ovárek, jitrničky, jelítka, sádlíčko, škvarečky, jimž se
celou dobu poctivě věnoval Míra Ramba a jako specialitku letošního ročníku Lidické
vlasy, které jsem tedy bohužel neochutnala, neboť jsem se musela nutně ztratit
na kladenský zimák intenzivně fandit, což nedopadlo úplně růžově. Mezitím co
kladenští rytíři usilovně prohrávali, v Lidicích na hřišti se usilovně prodávaly další
dobroty a
vše mizelo
rychlostí
blesku. Pro
zajímavost:
na všechny
vyrobené
zabijačkové
dobroty se
spotřeboval
o téměř 300
kilogramů
masa, sádla,
kůží a
vnitřností,
to je celkem
mazec ne?
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Když jsem se vrátila z neúspěšné hokejové mise, v naší hospodě vyhrávala kapela, a
tak jsem nelenila a prohru jsem zapíjela, zatančila a zapíjela a zatančila a zapíjela a

zapíjela… No jestli se ptáte, co se dělo po setmění, tak vám toho moc nepovím, neboť
si toho prostě moc nepamatuju.
A co si nepamatuju, to se nestalo (fotky nefotky -), byla to vážně zabíjačka…
To byl zase ročník, to vám teda povím…tak ahoj příště! Jelitům zdar!
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Text: Irena Přibylová a Petra Radová

Vážení a milí,
zima je téměř za námi a ani letos nám svou sílu moc nepředvedla, za sněhem a
zimními radovánkami musíme vyrazit na hory. Ale upřímně, my už se těšíme na jaro a
na březnové akce, které k jeho příchodu již neodmyslitelně patří.
Ve spolupráci s mateřskou školou jsme pro naše nejmenší připravili program
„Příprava na školku“ a právě v březnu začínáme dnem otevřených dveří v MŠ
Lidice.
Protože nás v únoru zaskočila chřipka, připravili jsme náhradní termín pro akci Den
pro královny, který je určen všem ženám a dívkám. Tak, milé dámy, neváhejte a
přihlaste se!
V druhé polovině března zveme všechny děti i dospělé na předvelikonoční hraní
s hledáním vajíček a dospělým a větším dětem dáme příležitost kreativně se vyřádit
na sobotní odpolední jarní a velikonoční tvořivé dílně pro děti i dospělé.
Jak už jistě víte, na všechny výše uvedené akce je nutné se předem přihlásit. Neváhejte
a přihlaste se co nejdříve. Podrobné informace a přihlašovací formuláře najdete na
našem webu.
Program MC Lidičky na BŘEZEN 2018
2. 3. 2018

od 9:30 hod. – první návštěva školky v rámci programu „Příprava
na školku“ = Den otevřených dveří v MŠ Lidice.
Pokud se chcete tohoto programu zúčastnit, napište nám na
info@mclidicky.cz. Sraz účastníků programu v 9:30 hod. v MŠ.

11. 3. 2018 od 14:00 hod. – Den pro královny.
Přijďte si odpočinout od každodenních starostí a pracovního stresu a užít
si pohodové odpoledne plné příjemných relaxačních procedur. Můžete se
těšit na
služby masérky, pedikérky a manikérky nebo si můžete
nechat pleť
hýčkat např. liftingovou kúrou či se nechat zdarma
nalíčit. Vstupné – něco dobrého na zub.
Pokud tedy máte chuť odpoutat se od Vašich běžných starostí, jste
srdečně vítány. Abychom měli pro každou z Vás dostatek prostoru,
prosíme, přihlaste se na www.mclididcky.cz a to nejpozději do 8. 3.
2018.
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24. 3. 2018 od 10:00 hod. - Předvelikonoční hraní – Přijďte si užít dopoledne plné
velikonoční zábavy. Vydáme se po stopách velikonočního zajíčka,
budeme tvořit a už tradičně hledat vajíčka, která zajíček ztratil při svém
velikonočním putování. Vstupné 50 Kč. Sraz účastníků před MC
Lidičky. Bližší informace o akci a přihlašovací formulář najdete na
www.mclidicky.cz. Rezervace na akci je nutná nejpozději do 21. 3.
2018.
24. 3. 2018 od 14:00 hod. – Jarní a velikonoční výtvarná dílna pro děti i dospělé
– přijďte si vlastnoručně vyrobit jarní a velikonoční dekoraci nebo věnec
na dveře. Všechen potřebný materiál, ozdoby i živé květiny do dekorací
budou k dispozici na místě. Cena dekorace bude stanovena dle použitého
materiálu. Letos pro vás máme připraveno několik variant levnější i
dražší jarně-velikonoční výzdoby.
V případě Vašeho zájmu je nutná rezervace nejpozději do 18. 3. 2017,
on-line registrační formulář je k dispozici na www.mclidicky.cz.

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
DPS Buštěhrad – práce se seniory – hledá pečovatelku, ranní směna či zkrácený
úvazek, od pondělí do pátku, požadujeme kurz pracovníka v sociálních službách ( není
podmínkou), řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič, plat cca 23 000 Kč a stravenky,
nástup ihned.
Tel. 724 881 210, 312 250 280

Email: sarka.vojnova@dpsbustehrad.cz

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
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BESEDY O LIDICKÉ HISTORII V DOMĚ NATURA V
PŘÍBRAMI
Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

V minulém Zpravodaji naší obce jsme vás, milý čtenáři, seznámili s další akcí OSL na
téma Lidická hrušeň, tentokrát v Příbrami. Na podzim loňského roku jsme v areálu
příbramské školy Bratří Čapků vysadili již v pořadí 23 dceřinou hrušničku a svěřili ji
do rukou školáků.
Ředitelkou této školy je paní Mgr. Alena Mašíková, která je také malířkou. Proto ji
nadchla myšlenka umístit v Příbrami na několik měsíců výtvarnou sbírku, která je
neoddělitelnou součástí aktivity OSL – výsadby roubovanců Památného lidického
stromu. Po besedě o Lidicích, uspořádané ve škole, oslovila projektového ředitele
Domu Natura pana MVDr. Luboše Gardoně, který se v lednu t.r. instalace celé výstavy
ujal s nesmírným nadšením a dokonalostí.
Vernisáží výstavy ale aktivita pana Dr. Gardoně neskončila. Inicioval a zajistil na téma
lidické historie další besedy, které proběhly 16. února t.r.
Besedy byly v tento den hned tři.
V dopoledních hodinách proběhla beseda pro děti ve věku 10-12 let, a po té
následovala beseda pro starší žáky ZŠ a studenty místního gymnazia. V pozdním
odpoledni proběhla také beseda pro dospělé, kterou osobně vedl historik a novinář, pan
Stanislav Motl, který se lidické historii již řadu let věnuje.
Besedy měly dvě témata z lidické historie. Na pozadí příběhu „Posla naděje“, neboli
Památné hrušně na Pietním území, se posluchači dověděli podrobnosti o zkáze Lidic.
Druhá část besed se týkala smutného osudu dvou lidických občanů, důstojníků, kteří
na sklonku roku 1939 odešli do zahraničí splnit svoji vojenskou přísahu složenou
Československé armádě a naší vlasti. Těmito statečnými muži byli Josef Stříbrný a
Josef Horák, kteří bojovali v 311. Bombardovací peruti R.A.F. Po válce se dočkali
trpkého osobního i profesního zklamání tak jako mnoho dalších letců bojujících
v západních armádách.
Na besedách byl promítnut film pana Stanislava Motla „Kalvárie lidických letců“,
věnující se tomuto tématu.
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Všech besed se účastnil i pan Peter Rusnák, přítel Lidic, historický badatel a kastelán
na Komorním hrádku v Choceradech. Na odpolední besedě pro dospělé jsme se
s radostí znovu přivítali s paní Danuší Kozlíkovou, místopředsedkyní ČSBS Valašské
Meziříčí a její kolegyní, které neváhaly do Příbrami přijet z druhého konce republiky.
Ještě bychom měli zmínit přítomnost pana Vlastimila Šustra, rodáka a občana
Příbrami, který byl původním iniciátorem, a který oslovil svoji „rodnou“ školu
s nabídkou případné výsadby „Posla naděje“. Od této jeho iniciativy se odvíjely další
akce v Příbrami.
Všechny besedy se setkaly s nepředstíraným zájmem. Děti se zajímaly i o výtvarnou
sbírku a fotografovaly si její exponáty.
Jeden ze starších chlapců projevil zájem o roubovance Lidické hrušně pro výsadbu do
parku náležejícího k zámku Radíč. Zároveň přislíbil svou vlastní péči o hrušničku,
protože na zámku žije a v budoucnu se chce věnovat péči o park. Nabídka od tohoto
mladíka nás zaujala. Takže se v budoucnu jistě v zahradě zámku Radíče při výsadbě
štěpu potkáme.
Pro velký zájem o besedy a výstavu sbírky „Posel naděje“, plánuje pan Dr. Luboš
Gardoň v březnu (ještě než výstava skončí), uspořádat další jeden den plný besed pro
děti i dospělé z blízkých i vzdálenějších škol.
V Domě Natura je řada velmi zajímavých výstav o naší přírodě včetně terárií, ve
kterých se chovají obojživelníci a plazi. Toto nové městské centrum vědy a kultury
poskytuje pro všechny návštěvníky – rodiče i jejich děti, spoustu užitečných informací.

PROGRAM OÁZY LIDICE V BŘEZNU
Text: Michaela Indráková, Jiří Černý

Každé pondělí (5.3., 12.3., 19.3., 26.3.) od 19:00 do 20:00 Jóga pro dospělé.
Vstup 70 Kč/hod, nebo 600 Kč/10 lekcí
Každé úterý (6.3., 13.3., 20.3., 27.3.) od 13:00 do 16:00 hodin - Klub Oáza.

Vstup volný

V pátek 23.3.2018 od 9:00 do 19:00 a v sobotu 24.3.2018 od 9:00 do 17:00 Vás Klub Oáza zve na
Velikonoční prodejní výstavu
Vstup volný
Senioři z Mementa Lidice s vedoucí Klubu Oáza paní Nešporovou se těší na Vaši návštěvu. Na to, že
Vám představí spoustu nových výrobků, které letos na kroužku vyrobili. Viz samostatná pozvánka.
Poslední čtvrtek v měsíci, tj. 29. 3. 2017 od 15:00 hodin – 3. setkání z cyklu *Lidický senior 2018*
Povídání o africké literatuře a posezení při kávě, čaji a něčem na zub s Alenou Rettovou, Ph.D.,
vyučující na SOAS University of London. Po skončení besedy budeme vědět, kolika jazyky se v Africe
mluví, píše, který jazyk je nejběžnější, seznámíme se z nejznámějšími spisovateli, jakým literárním
tématům se afričtí spisovatelé především věnují, které knihy se v Africe nejvíce čtou… A mnoho
dalších zajímavých informací nám paní doktorka z Buštěhradu pracující na významné univerzitě
v Londýně přednese. Ráda zodpoví i Vaše případné dotazy o její práci.
Vstup volný
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MŠ Lidice a OÚ Lidice srdečně zvou všechny občany dne 22. 3. 2018 od 15:45
do Malého parku v centru obce, kde se bude konat

Program:
x Vystoupení dětí za mateřské školky
x Zdobení velikonočního stromečku dětmi i
dospělými
x Průvod k potůčku na pietním území, kde se
rozloučíme vhozením Morany do potoka se zimou
Pro malé i velké bude připraveno velikonoční občerstvení,
nealko i alko velikonoční punč. Opět prosíme o ozdobená
vajíčka, která bychom rádi pověsili na velikonoční strom. Ozdobená vajíčka
můžete přinášet na OÚ Lidice do 19.3.
Děkujeme za pomoc a spolupráci, těšíme se na Vás!

Oáza Lidice vás srdečně zve na Velikonoční prodejní výstavu
pořádanou dne
23.3.2016 od 9h do
19h
24.3.2016 od 9h do
17h
Jako každý rok, bude k vidění i ke
koupi spousta krásných výrobků.
Možná i k inspiraci a výzdobě
vašich domácností.

Těšíme se, že nás navštívíte a my vám uděláme radost
našimi výrobky.
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HRUŠEŇ PRO CENTRUM MĚSTA
Text a foto: překlad britského originálu Pavla Nešpor Bellisová, fotky archiv OSL a facebook Z. Kotkové

Hrušeň mezinárodního míru a přátelství bude vysazena na permanentním místě před
Viktoriinou vstupní halou v Hanley, ve 14:00 hod v úterý 20. února 2018 ve Stoke on
Trent. Zveme Vás na tento symbolický akt.
Potud text původní pozvánky.
Jako důkaz již 75 let trvajícího přátelství mezi
komunitami Stoke on Trent a Lidicemi, bylo naše
město poctěno přijmout mladou hrušeň od
Občanského spolku Lidice pro výsadbu ve vhodné
lokalitě.
Mladý štěp odebraný z hrušně, která jediná
uprostřed obce přežila tragédii Lidic, je dar a projev
přátelství lidí z české vesnice a uznání mezinárodní
kampaně „Lidice budou žít“, která započala už za
války a byla vedena ve Stoke on Trent.
Posledních šest měsíců bylo o hrušeň pečováno
v Dorothy Clive Garden, poblíž Stoke on Trent, jejímž vedoucím zahradníkem je
Zdenek Valkoun-Walkerem. Je to shodou okolností Čech, a tak pochopitelně cítí
spojitost s hrušní v jeho adoptivním prostředí ve Stoke on Trent.
S pomocí městského úřadu Stoke on Trent, hrušeň bude hrát důležitou roli – pomůže
přinést městu profil aspirace mladých lidí a rozšíření pozitivního vzkazu mezi ty, které
tento příběh zajímá. Dále se doufá, že jak bude strom sílit, jeho květy a plody budou
podporovat důstojnost globální nadčasové kampaně hnutí „Lidice budou žít“, jehož
pozitivní přínosy jsou světoznámé.
Toto je druhý velký akt přátelství od Lidických
občanů za posledních 12 měsíců. V květnu roku
2017 dostali občané Stoke on Trent symbolický
Klíč od Lidic od Britské Ambasády v České
republice. A to za pomoc, kterou poskytli na
znovuobnovení vesnice Lidice.
V současnosti probíhá ve všech školách ve Stoke
on Trent kampaň, která zajistí, aby se do
vzdělávacího plánu zapsala spojitost našeho města
s Lidicemi. Lidice jsou celosvětově známé jako
vesnice, která měla být vymazána z tváře země
nacisty
10. června 1942. Šlo o přímou odvetu za atentát
na Reinharda Heydricha, který byl součástí
spojenecké operace Anthropoid.
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ZAHÁJENÍ NÁVŠTĚVNICKÉ SEZÓNY 2018 V PAMÁTNÍKU
LIDICE
Text: Filip Petlička

Dovolujeme si vás všechny pozvat na Zahájení
sezóny 2018 Památníku Lidice, které se
uskuteční 22. března 2018 od 16:00 hodin.
Program začne v 16:00 hodin v Růžovém sadu sázením růžového keře hostem
RNDr. Petrem Kubalou, generálním ředitelem Povodí Vltavy. Z Růžového sadu se
přesuneme k Lidickému potoku na Pietním území, kde vystoupí děti z Mateřské školy
Lidice, a také symbolicky vynesou Moranu. Následovat bude položení kytice u
sousoší lidických dětí.
Hlavní bod programu se odehraje v Lidické galerii, kde se slavnostně pokřtí nová
kniha Martina Homoly, Domov můj – svědectví portrétu, která obsahuje fotografie
aktuální stejnojmenné výstavy. Pokřtění této knihy se jako její kmotr ujme RNDr. Petr
Kubala.
Pro všechny hosty bude samozřejmě připraven hudební doprovod a občerstvení.
Těšíme se na vás!
PROGRAM:
16:00 Zasazení růže v Růžovém sadu
16:30 Vystoupení dětí z MŠ Lidice u Lidického potoka a vynášení Morany
17:00 Položení kytice u sousoší lidických dětí
17:30 Křest knihy Domov můj – svědectví portrétu v Lidické galerii
- Úvodní slovo ředitelky Památníku Lidice
- Slovo autorů knihy
- Závěrečné slovo Luby Hédlové
- Hudební doprovod
- Občerstvení

BŘEZEN – DO KNIHOVNY VLEZEM?
Text a foto: Jiří Černý

Když se řekne březen, tak mi v mysli ihned naskočí spojení březen – měsíc knihy.
Tento dokonalý zápoj v mé jinak stále chatrnější paměti je důkazem, že (řečeno
dnešním marketingovým jazykem) „zásah“ akce/sloganu/projektu/kampaně (to vše
měsíc knihy představoval a těžko se rozhodnout jen pro jedno slůvko z těch výše
uvedených) byl obrovský. Tradice sahá až do roku 1955, kdy se tímto způsobem
začaly (státem) řízeně a systematicky propagovat knihy, jejich prodej a distribuce
(tedy včetně knihoven) a obecně celá tato kampaň byla koncipována jako jeden
z nástrojů osvěty obyvatel Československa. Zapojovali se do ni spisovatelé,
nakladatelství, velkoobchody i malá knihkupectví, knihovny i školy. Probíhaly
autogramiády, besedy, propagační akce, výstavy nebo byl k dostání větší počet
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(zajímavějších) titulů než obvykle. Po roce 1989 přestal být měsíc knihy státem
organizovanou akcí, knihkupci se k němu stavěli rozpačitě, a tak začal pomalu upadat.
Na přelomu tisíciletí se z měsíce knihy stal na chvíli měsíc Internetu (vedla se tímto
způsobem osvěta novodobých informačních technologií) a nyní v posledních letech je
březen vyhlašován měsícem čtenářů – do popředí se tak dostává člověk (čtenář), ale
myšlenka je stále obdobná: formou nejrůznějších akcí propagovat knihy a zejména
čtení. Ano, při troše nadsázky lze říci, že současné cíle jsou poněkud skromnější - neb
v první řadě jde opravdu „jen“ o přilákání lidí ke čtení. Na druhou stranu můžeme
konstatovat, že tato snaha je úspěšná a černé předpovědi, že knihy a čtení knih skončí
„po digitální revoluci“ v propadlišti dějin, se (alespoň zatím) nenaplňují.
Celý ten výše uvedený text měl přiblížit jen to, že březen to se svým přívlastkem nemá
úplně jednoduché a může se klidně stát, že v budoucnu se „měsíc něčeho“ stane
registrovanou ochrannou známkou nějaké věhlasné nebo naopak přízemně komerčně
laděné instituce. Takže bych to úplně nekomplikoval a držel bych se po staletí
osvědčeného „březen – za kamna vlezem“ a jen bych dodal, že za kamny příchodu jara
a sluníčka nejlépe vyčkáte s knihou v ruce. O zábavu tak budete mít postaráno a při
troše štěstí kniha zahřeje nejen u srdce (papír je jak známo výborný tepelný izolant,
což ale u těch kamen může být dvojsečné a když uvážíme, že je zároveň vysoce
hořlavý, tak je zkrátka třeba to dobře promyslet-)
A nyní po motivačním úvodu již jen stručně několik aktualit z naší lidické knihovny aneb má smysl se zastavit:
x Vedle tradičního souboru knih z výměnného fondu (158 knih doručených
v prosinci) jsme od Středočeské vědecké knihovny Kladno v lednu převzali
mimořádný soubor dalších 170 knih. Převážnou část mimořádného souboru
tvoří na naši žádost knihy pro děti – jak naučná literatura (encyklopedie, často
s bohatou obrazovou přílohou), tak pohádky. Moc nás těší, že dětských čtenářů
v knihovně přibývá a my jim máme více co nabídnout. Knihy mimořádného
souboru se v naší knihovně zdrží déle než běžný výměnný fond, takže výpůjčku
stihne úplně každý.
x I vánoční nadílka byla určena pochopitelně dětem. Za finanční podpory
Mikroregionu údolí lidického potoka a OÚ Lidice (moc děkujeme!!) jsme před
Vánocemi pořídili do fondu knihovny atraktivní dětské knižní novinky
(pohádky s Disney motivy, princeznami a podobné další populární knížky se
spoustou obrázků). Tyto se u dětí setkaly s velkým ohlasem a jsou hojně
půjčované. Samozřejmě se ale i tak dostane na každéhox

Vánoční atmosféru si lze připomenout i při pohledu do boční výlohy knihovny.
Tam se totiž nachází obrázky, které namalovaly děti z MŠ Lidice na motivy
zbrusu nové knížky (vydáno 2017) Anny Burdové „Bětka a Vojtíšek – Jak se
těšili na Ježíška“. Mateřská škola již druhým rokem patří mezi pravidelné
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x čtenáře a návštěvníky knihovny. Hned celá třída dětí si v doprovodu paní
učitelky vždy přijde do knihovny vybrat knížky, z kterých jim ve školce paní
učitelky (např. po obědě) předčítají. A jak dokládá uvedená výstavka obrázků,
nezůstává jen u čtení a poslechu pohádek, ale po přečtení zvláště hezkých
knížek se děti vrhnou i do malování. Jak nám děti prozradily, knížka „Bětka a
Vojtíšek“ se jim moc líbila – a na jejich výkresech je to znát! A pro zajímavost
doplním jen technickou poznámku: děti si samy zajišťují i vlastní „instalaci“
obrázků na síťový podklad přímo do
výlohy knihovny, což je docela
výkonx I o výplň druhé (čelní) výlohy se
nám postaraly děti ze školkytentokrát se jedná o malovaný a
celkově graficky moc pěkně
vyvedený
plakát
představující
činnost Ekoškolky (viz samostatný
článek věnovaný Ekoškolce v tomto
čísle LZ)
Budeme rádi, pokud se o všem přijdete na vlastní oči přesvědčit přímo do knihovny,
těšíme se na vaši návštěvu!

ZPRÁVY Z EKOTÝMU MŠ LIDICE
Text: Jiří Černý Foto: MŠ Lidice

Ekoškolka, ekotým, ekokodex – tyto a další obdobné pojmy jsou již pevně zakořeněny
v každodenní mluvě Mateřské školy Lidice. A to nejen paní učitelek, ale i paní
kuchařky, dětí a občas i rodičů. Pravidelní čtenáři Lidického zpravodaje si dokonce
možná ještě matně vzpomenou na to, že se tato slůvka již vyskytla i na stránkách LZ –
konkrétně v LZ 11/2016 jsem se snažil program Ekoškolky podrobněji představit a
čtenářům jsem slíbil, že je „někdy příště“ velmi rád budu informovat o dalším průběhu
programu a dění v ekoškolce. Bylo ode mě velmi prozíravé, že jsem ve vymezení
časového horizontu zveřejnění mého dalšího příspěvku nebyl konkrétnější (i když ani
tehdy jsem nečekal, že uplyne více než rok – ten čas utíká neuvěřitelně rychle!). Moje
delší odmlka však rozhodně nebyla způsobena nedostatkem inspirace, že by nebylo co
psát. Ba naopak. Ekoškolka dlouhodobě jede na plné obrátky a je spíše těžké si z té
záplavy aktivit vybrat, o čem psát dříve.
Abych nyní navázal na již zmíněný článek, tak si přece jen dovolím pro úplnost
připomenout základní fakta o programu „Ekoškolka“. Cílem programu je nenásilnou,
názornou a hravou formou v dětech probudit a podporovat zájem o své okolí, životní
prostředí a přírodu a také jim pomoci uvědomit si základní principy fungování života
na Zemi. Pilířem programu pomáhajícím k dosažení vytčených cílů je propracovaná
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metodika sedmi kroků, kde se postupně od sestavení ekotýmu (tým ze zástupců rodičů
a dětí ve školce) přechází přes zkoumání jednotlivých témat k plánu činností, jeho
sledování a vyhodnocování až po vytvoření
pravidel, kterými se mateřská škola řídí. Tato
pravidla vyjadřují, jak ohleduplně se naše
školka chová k životnímu prostředí, co je pro
ni důležité a čím se ve školce děti a
zaměstnanci
řídí.
Podstatným
prvkem
programu je právě i forma „výuky“ – ta je
postavena na týmové spolupráci dětí (a do
určité míry i rodičů a dalších dospěláků),
kreativitě, diskusi. Děti se zkrátka aktivně
podílí na postupu k cíli a je často na nich
samotných, jakou cestu si zvolí. Na každé cestě
pak samy od sebe objevují mnoho nového – to
představuje spoustu zábavy, ale hlavně
poznání, které si pak často nesou celý život.
Aktuálně se v rámci ekotýmu zabýváme již druhým rokem tématem „Jídlo“. Téma je
to pochopitelně doslova výživné -. S jídlem se každý z nás potkává několikrát denně,
a tak se stále objevují nové a nové nápady, jak si s tímto tématem „pohrát“.
To vše se dá rámcově shrnout do bodů:
x
x
x
x
x
x
x

Povídáme si o tom, co jíme
Zkoumáme, jaké suroviny v jídle jsou
Vaříme a pečeme
Učíme se poznat i méně obvyklé suroviny (jáhly, cizrnu, bulgur, atd.)
Učíme se pít vodu
Na jaře budeme kopat, rýt a sázet
Vytváříme propagační materiály - recepty v šatně a nástěnku v knihovně
Je obdivuhodné, jak se děti ve
školce samy a s radostí podílejí
na přípravě pokrmů (což
mohou dospělí na vlastní oči
posoudit např. i na některých
akcích pro rodiče, kde se o
pohoštění starají děti).
Důležité je, že děti jsou ve
školce v úzkém kontaktu i
s paní kuchařkou, která je
ochotně zasvěcuje do tajů
vaření a taktéž trpělivě
odpovídá na všechny dotazy
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ohledně potřebných surovin. Některé úspěšné recepty jsou zveřejněny na webových
stránkách školky (www.ms-lidice.cz, sekce „Jídelna“) a recepty na oblíbená jídla dětí
uvádíme i v tomto čísle LZ. Recept na mrkvové tyčinky jsme získali v minulém roce,
kdy nám je Kačka Bednářová přinesla na akci uspořádanou naším školkovým
Ekotýmem "Den s mrkví". Recept je jednoduchý a i děti ho hravě zvládly.
Děti taktéž vytvořily poutač (plakát) k ekoškolce, který názorně zobrazuje některé
jejich aktivity. Plakát je umístěn ve výloze lidické knihovny, a tak budeme rádi, pokud
se u něj zastavíte a třeba i vás k něčemu inspiruje -.

GENERÁL GASTRO MÁ HOSTA, KTERÝ BÁJEČNĚ VAŘÍ!
Text: Michaela Klapalová a Kristina Tělupilová Foto: MŠ Lidice

Milý Generále Gastro! Je nám ctí, že můžeme jako Tvoji hosté přispět několika
oblíbenými recepty dětí z naší mateřské školky. Co se týče jídla (a nejen toho), jsem
jako maminka, která chce pro svoje dítě jen to nejlepší, z jídel paní kuchařky Lenky
nadšená. Vaří jednoduše, zdravě, vyváženě. V jídelníčku je hodně zeleniny, luštěnin,
domácích pomazánek a jaké je nejoblíbenější pití dětí? „Přeci voda, mami!“ říká mi
často moje dcera Maruška. Ve školce si děti často připravují svačinu sami, a tak jim
pak o to víc chutná. A aby měli rodiče představu, kolik toho jejich dítko každý den sní,
máme v šatně oblíbenou tabulku se smajlíky, kteří nám to na děti poví. Dnes Vám
připravíme něco k svačině, k obědu a něco
zdravého na zub -.
Brokolicová pomazánka
1/2 brokolice
1 pomazánkové máslo
1 lučina
1 stroužek česneku
Brokolici povaříme v osolené vodě cca 5 min,
pak slijeme a dáme chvilinku do ledové vody.
Vykapanou brokolici s lučinou rozmixujeme, přidáme lisovaný česnek, pomazánkové
máslo a promícháme.
Polévka z pečeného celeru
1 celer
2 brambory
1/2 pórku
1 cibule
sladká paprika
olej
Celer oloupeme, nakrájíme na kostky, posypeme paprikou a solí, pokapeme olejem a
pečeme v troubě doměkka. Cibuli nakrájíme, zpěníme, přidáme brambory, pórek a
uvaříme doměkka. Po uvaření přidáme pečený celer a rozmixujeme do jemného
krému. Ochutíme.
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Těstoviny s kuřecím masem a zeleninou
1 těstoviny penne
1 cibule
1 plechovka krájených rajčat
2 velké mrkve (nastrouhat na hrubo)
2 kuřecí prsa (je to dobré i bez nich)
česnek
1 smetana
olej
provensálské koření nebo čerstvou bazalku a tymián
Na oleji zpěníme nakrájenou cibuli, přidáme kuřecí maso na kostičky a opečeme. K
masu přidáme mrkev nastrouhanou na hrubo, opečeme, přidáme rajčata, česnek a
restujeme cca 20 min. Na závěr přidáme smetanu a dochutíme bylinkami. Směs
smícháme s uvařenými
těstovinami.
Sýrovo-mrkvové tyčinky
100 g lučina
100 g másla
80 g hladké mouky
40 g celozrnné mouky
80 g mrkve
sůl
kmín, semínka (slunečnicová, chia,
mák, sezamová)
Smícháme mouky, máslo a sýr a nakonec přidáme najemno nastrouhanou mrkev.
Těsto necháme cca hodinu ztuhnout v lednici. Pomocí krájecího kolečka těsto
rozdělíme na jednotlivé tyčinky a přendáme na plech vyložený pečicím papírem. Těsto
lze také krájet už rovnou na plechu. Každou tyčinku potřeme rozšlehaným vejcem a
posypeme kmínem nebo semínky. Některé nechávám i bez posypu :) Pečte na 180
stupňů do zezlátnutí (20 minut).

INFORMACE PRO OBČANY: SVOZ ODPADU
Svoz odpadů se koná v termínech: 24.3., 30.6.,15.9. (jedná se o soboty)
1) Velkoobjemový odpad
8:00-9:00 ulice Tokajická (parkoviště před školkou)
9:30-10:30 ulice Oradourská, před č.p. 159
11:00-12:00 ulice Josefa Stříbrného (parkoviště u Oázy-Memento Lidice)
2) Kovový a nebezpečný odpad
08:00-11:00 ulice Tokajická (parkoviště před školkou)
Časy přistavení kontejnerů jsou orientační, děkujeme za pochopení. Upozorňujeme, že
stavební materiály a sutě do kontejnerů vyvážet nelze, nebudou v žádném případě
přijmuty! Uvedené svozy jsou zdarma, případné dotazy na tel. čísle: 312 253 083
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TAJEMSTVÍ LIDICKÝCH ULIC: MARZABOTTSKÁ
Text: Tajemství lidických ulic napsané Markem Veselým a Zdenkem Fousem, Wikipedia , Michaela Klapalová

Italská obec Marzabotto se nachází v kraji Emilia Romagna v provincii města Boloně.
Rozkládá se na ploše 74,51 km2 a žije v ní přibližně 4000 obyvatel. Toto zemědělské a
průmyslové středisko vzniklo na rozvalinách etruského města nazývaného
pravděpodobně Misa, které bylo založeno v 6. stol. př. Kr. a zničeno Galy ve 4. stol.
př. Kr. Během vykopávek, které byly zahájeny v roce 1831, byly odhaleny zbytky
etruských staveb. Archeologickou oblast, nacházející se ve vzdálenosti asi 500 m od
obydlené části osady, je možné navštívit.
Během 2. světové války, v září 1944, partyzánské oddíly, které operovaly v toskánskoemiliánské části Apenin, zesílily svoji činnost ve snaze zabránit Němcům ve vstupu do
oblasti. Avšak koncem měsíce došlo k prudkému německému protiútoku. Počínaje
26. zářím oddíly 16. obrněné divize SS „A. Hitler“ napadly a odrazily partyzány
z brigády „Rudá hvězda“, kteří bojovali v horském terénu okolí Marzabotta. Za úsvitu
dne 29. Září na rozkaz majora W. Redera dva pluky obsadily obec Marzabotto a
rozpoutaly jeden z nejzuřivějších masakrů v dějinách italského odboje: od 29. Září do
18. října bylo zavražděno 1830 osob (v jiných archivech se uvádí počet kolem 700
osob) v obcích Marzabotto, Grizzana a Monzuno. Bylo zastřeleno více než 200 dětí.
Toto krveprolití připomíná pamětní deska umístěná na průčelí radnice v Marzabottu.
Ostatky zavražděných obyvatel jsou uchovány v Kostnici pod farním kostelem obce.
Giovanni Fornasini – farář a člen odporu, riskoval svůj život, aby ochránil bezbranné
obyvatelstvo před nacisty během masakrů. Svými činy Fornasini zachránil život
mnoha z jeho farníků. Když pohřbil těla zabitých během masakru, což zakázali
nacisté, Fornasini objevil důstojník jednotek SS. Obvinil ho z trestných činů
spáchaných v oblasti Marzabotto, když se Fornasini přiznal, že pomáhal vesničanům
vyhnout se popravám, důstojník ho na místě zastřelil. 18. října 1998 zahájil kardinál
Biffi z Boloně proces blahořečení Fornasiniho a dalších dvou kněží, považovaných za
mučedníky. Dnes je Fornasini připomínán jako „anděl Marzabotta“.
Američané zatkli v Salzburgu rakouského státního příslušníka SS Waltera Redera. Byl
předán do Itálie, kde byl souzen italským vojenským soudem v Boloni. Byl odsouzen
k doživotnímu vězení ve vojenské věznici v Gaetě. Nakonec byl propuštěn v roce 1985
a zemřel o šest let později, v roce 1991.
V roce 1998 při 54. Výročí masakru se německý prezident Johannes Rau oficiálně
omluvil Itálii a rodinám obětí Marzabotta a vyjádřil hluboký smutek.
V lednu 2007 bylo deset ze 17 podezřelých bývalých členů SS obžalováno
v nepřítomnosti italským soudním tribunálem. Byli odsouzeni k doživotnímu uvěznění
za masakr. Italská media uvedla, že soud také nařídil zaplatit zhruba 100 mil. eur
pozůstalým a příbuzným obětí. Sedm podezřelých bylo osvobozeno.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICE, OKRES KLADNO
POŘÁDÁ

JARNÍ BRIGÁDU
VE ŠKOLCE
NEDĚLE 18.3. OD 9:00
Přijďte nám pomoci:
x Zrýt záhony
x Natřít altán
x Prořezat keře, shrabat listí
x Opravit hmatový chodník
x Dodělat naší zoo
ZA ODMĚNU DOSTANETE VÝBORNOU SVAČINU A
OBĚD OD NAŠÍ PANÍ KUCHAŘKY, PITÍ ALKO I
NEALKO
VEZMĚTE S SEBOU SVÉ DĚTI
A POKUD DOMA MÁTE ZAHRADNÍ NÁŘADÍ, TAK
UVÍTÁME: RUKAVICE, PILKY, RÝČE, LOPATY,
HRÁBĚ, KOLEČKA A ŠTĚTCE …

ABSOLUTNOWEB
TISK VIZITEK

TISK .'6Ȇ-ʠ#2.#-Ȇ6ʠ

MULGFPQUVTCPPȺVKUMXɉ&2*
MULGFPQUVTCPPȺVKUMXɉ&2*
MULGFPQUVTCPPȺVKUMXɉ&2*

Leták A3 - 297x420mm - 3,53,-/ks
Leták A4 - 210x297mm - 2,29,-/ks
Leták A5 - 148x210mm - 1,54,-/ks
Leták A6 - 105x148mm - 0,98,-/ks
Leták A7 - 74x105mm - 0,65,-/ks

&ȡNGPCDȭ\ȭOG
.GRGPȩDNQM[RQVKUMQDȡNGMMCNGPFȡʉGNCOKPCEG
MCVCNQI[GVKMGV[XȺTQDWTC\ȭVGMVXQTDWYYYUVTȡPGMC
ITCƒEMȩRTȡEG

EGP[LUQWRNCVPȩRTQLGFPQUVTCPPȺɉGTPQDȭNȺVKUMPCMʉȭFQXȺRCRȭTI
-QORNGVPȭPCDȭFMCPCPCʓGOGUJQRW

Plakát A1 - 594x841mm - 121,00,-/ks
Plakát A2 - 420x594mm - 72,60,-/ks
EGP[LUQWRNCVPȩRTQQHUGVQXȺRCRȭTI-QORNGVPȭPCDȭFMCPCPCʓGOGUJQRW
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