Milí a milé,
Tak už je to tady! Další nový rok! Nevím, zda to máte
podobné, ale mě to utíká jak splašené. Dodělám jeden
zpravodaj, ani se neotočím a už abych vymýšlela další
číslo a tentokrát to je úplně zvláštní, neboť vám tady
básním o vstupu do nového roku a přitom za sebou nemám
ještě ani letošní vánoce V každém případě chci specielně upozornit na článek o
osazení křížku, který máme nyní nově kousek od naší obce, a to jen díky píli a úžasné
práci pana Hobzy. Smekám před ním!
A určitě si načtěte článek o třídění odpadů, jen co jsem se do této problematiky více
ponořila, jsem pokaždé něčím neuvěřitelně překvapená, naleznete zde spoustu
zajímavých a nových informací.
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka, která má výjimečně lednový zpravodaj už před
prosincovými Vánoci -

JUBILANTI V MĚSÍCI LEDNU
Jiřina VANĚČKOVÁ
Josef KLÍMA
Marta SLAVÍKOVÁ
Jan FORMÁNEK
Jarmila ŠTORKOVÁ

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti -

PODĚKOVÁNÍ  Dovolte, abych tímto poděkovala paní starostce Veronice Kellerové za milou
návštěvu a předání dárku od OÚ Lidice k mým narozeninám.
Rovněž děkuji paní Marušce Šupíkové za dárky a příjemné posezení.
Zdeňka Horešovská

INZERCE
Uvolňující klasické masáže.
Nově otevřeno v pečovatelském domě Oáza každé
pondělí od 09-17 hodin po telefonické dohodě.
Vladimír Holík, zdravotní masér, tel. č. 604 851 705
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Francouzština
Buštěhrad
Stále váháte, jestli se začít učit francouzsky, nebo oprášit to, co již umíte?
Neváhejte, od února pokračují jazykové kurzy v místní základní škole. Sraz vždy před
začátkem kurzu u vchodu do nové budovy.

Začínáme ve středu 6. 2. 2019
První, ukázková hodina zdarma!
Začátečníci – každou středu od 16:30
Mírně pokročilí (A1+, pokračování loňského, začátečnického kurzu, vhodné pro „věčné
začátečníky“, poslední volné místo v kurzu) – každou středu od 17:30
Pokročilí (A2-B1, kurz trvající 1,5 hod pro pokročilé, se zaměřením na rozvoj slovní zásoby
a její využití v praxi, poslední volné místo) – každou středu od 18:30
Konverzace pro velmi pokročilé (B2 – C2) – vhodné ty, kteří nějakou žili ve francouzsky
mluvící zemi, či francouzštinu ovládali velice slušně, ale nyní nemají příležitost ji využívat.
Možnost přípravy na mezinárodní zkoušky DELF – každou středu od 20:00
Nabízím malý počet studentů ve skupině, příznivé ceny, důraz na rozvoj slovní zásoby a
komunikačních dovedností.
Více na: https://www.facebook.com/francouzstina.bustehrad/
Kontakt: francouzstina.bustehrad@gmail.com
Tel: 736 442 613

OSAZENÍ KŘÍŽKU - LIDICE
Text a foto: Pavel Hobza

Dne 25. října 2018 byl znovu osazen křížek v katastru obce Lidice. Tento kříž pro
osazení byl získán od člověka z Březnice, kde jej jeho otec v padesátých letech
zachránil před likvidací sešrotováním a následně byl uložen společně s druhým křížem
u něj na zahradě. Odtud byl mnou zakoupen a zrenovován pro účely znovu osazení.
Informaci o podstavci bez kříže jsem získal od kolegy, jenž bydlí v Hřebči.
Na kříži byly provedeny tyto práce: odstrojení, obroušení celého kříže, nátěr
základní a povrchové barvy, obroušení postavy Krista a osazení novým nerezovým
šroubem, obroušení a nátěr tabulky, zlacení a výroba nápisu, nátěr postavy základní a
povrchovou barvou, osazení na původní místo.
Renovace podstavce v několika fázích: odstranění náletové vegetace, terénní práce,
vysekání původní zalomené patky z kříže, odstranění řas, mechů a hrubých nečistot
kartáčem, napuštění povrchu kamene roztokem modré skalice a aktivní vápenné vody
(pro zpevnění povrchu a zamezení růstu řas), podbetonování a srovnání podstavce
v terénu, obetonování a založení přírodním kamenem, přibetonování schodu, nátěr.
Pohnutky vedoucí k osazení křížku
O podstavci bez kříže jsem věděl již od jara. Oslovil jsem mailem starostku paní
Veroniku Kellerovou, která celou záležitost probrala s obecním zastupitelstvem.
Telefonát ze dne 15. 10. 2018 k mému potěšení potvrdil odsouhlasení záměru.
Vstřícnost zastupitelstva obce napomohla k navrácení kříže na původní místo.
Původně jsem si myslel, že bych kříž osadil až v roce 2019. Ale s myšlenkou na
nadcházející 100. výročí založení Československého státu jsem si řekl, že by bylo
dobré zkusit k tomuto termínu kříž osadit. Osazení kříže proběhlo odpoledne 25. 10.
2018. Bylo větrno, nepršelo ani nemrzlo. Byl osazen s nadějí, že bude sloužit
k potěšení všech, kteří na něj spočinou pohledem, a bude mu přáno dlouhého trvání.
V současné době mám pocit, že lidem v České republice chybí pokora a vděk, že
máme ten neskutečný dar – žít v krásné, prosperující a hlavně stabilní, bezpečné zemi.
Jsem rád, že jsem mohl kříž v tuto dobu osadit na tak významné místo v našich
dějinách a
přispět svým
malým dílem
k důstojné
oslavě jubilea.
Snažím se do
činnosti
zainteresovat i
své potomky,
aby měli vztah
jak ke krajině,
tak i ke kořenům naší kultury a úctu k minulým generacím. Mrzí mne, když z České
krajiny mizí křížky, které byly vždy její součástí. Toto je 17. křížek, který jsem na
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vlastní náklady zrekonstruoval a osadil. Děkuji tímto zejména své milované manželce,
rodině i ostatním, kteří sdílí mé nadšení a díky nimž jsem měl možnost tento kříž vrátit
do krajiny.

před renovační stav

povrchová barva

broušení

tabulka před renovací
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základní barva

Kristus před renovací

obroušeno

povrchová barva

podstavec detail

obsekáno a odkopáno

penetrace a nátěr

po očištění

6

před instalací

A na závěr ještě nádherné citáty od pana Hobzy:
„Člověk nemůže dělat všechno, nýbrž jen něco, a poněvadž nemůže dělat všechno,
není nutno, aby dělal něco špatného.“
„Nejlepší, co může člověk dělat pro svou kulturu, je-li bohatý, je snažit se provést ty
plány, které měl, když byl chudý.“
- Henry David Thoreau

Text: Irena Přibylová, Petra Radová

Vážení a milí,
dovolte nám popřát Vám klidný a úspěšný rok 2019 plný zdraví, štěstí a rodinné
pohody! V lednu navážeme na již zaběhnutý program a rádi bychom Vás pozvali na
výtvarné odpoledne pro malé i velké – Svíčkování.
Informace k programu, ke kurzům i ke všem akcím a přihlašovací formuláře na ně
najdete jako vždy na www.mclidicky.cz.
Sledujte i v roce 2019 naše stránky bedlivě a přijďte, pokud Vás některá z našich
pozvánek zaujme. Rádi se s Vámi opět potkáme!

Program MC Lidičky na LEDEN 2019
7. 1. 2019
zahajujeme provoz centra a všech kroužků v roce 2019 v týdnu od 7. ledna začínají
všechny dopolední i odpolední kurzy a kroužky pro děti i dospělé
27. 1. 2019
od 15:00 hod. – SVÍČKOVÁNÍ - výtvarné odpoledne pro děti i dospělé
Přijďte si vlastnoručně vyrobit sypanou svíčku, svíčku z včelího vosku nebo nazdobit svíčku technikou
decoupage. Vstup do centra ZDARMA. Cena výrobku dle velikosti svíčky a použitého materiálu. Na
tuto akci je nutné se přihlásit na www.mclidicky.cz a to do 23. 1. 2019.

VÝZVA PRO OBČANY: REKONSTRUKCE HŘBITOVA
Vážení spoluobčané,
na webu obce Lidice (www.obec-lidice.cz) naleznete studii na uvažovanou úpravu
našeho hřbitova v Lidicích. Situaci a plán rekonstrukce bude projednáván na lednovém
zasedání zastupitelstva obce Lidice. Podněty či názory vítáme, i průběžně. Jistá
modernizace a rekonstrukce je již nutná, obce musí vybudovat i tzv. rozptylové loučky
a také se zvětšuje zájem obecně o tzv. kolumbária. Ta jsou u nás v havarijním stavu a
také již kapacitně nestačí. Děkujeme za vaše názory a podněty.
Vaši zastupitelé
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„TÓĎA PEK“ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

S paní Danuší Kozlíkovou, místopředsedkyní OO ČSBS ve Valašském Meziříčí, jsme
se osobně poznali na vernisáži hrušňové výstavy v domě Natura v Příbrami už v lednu
tohoto roku. Přijela, „pro nás
z velké dálky“, až z východní
Moravy. Tamní Svaz bojovníků,
vedený panem Aloisem
Martínkem, už delší dobu
vyjednával s naším spolkem o
výsadbě štěpu Lidické hrušně.
Nakonec bylo vybráno místo na
zahradě Základní školy
Žerotínova a termín stanoven na
konec listopadu. Přičiněním pana ředitele školy a učitelského sboru, proběhla celá
akce příznačně – výborně. Po úvodní prohlídce školy následovaly dopolední
přednášky pro mladší i starší žáky o historii Lidic.
V odpoledních hodinách se sešli na školní zahradě žáci, jejich učitelé i početná
skupina dalších obyvatel Valašského Meziříčí. Po zahajovacím proslovu pana ředitele,
Milana Knápka, zazpíval školní
pěvecký sbor „Kde domov můj“.
Pan Antonín Nešpor (předseda
Občanského spolku Lidice)
vysvětlil, proč byla Lidická
hrušeň označena jako památný
strom České republiky.
Následovaly další projevy –
starosty Valašského Meziříčí
pana Roberta Stržínka a
promluva pana Daniela Hellera –
faráře Sboru českobratrské
církve evangelické. Pak se už
samy děti postaraly o výsadbu hruštičky. Jako obvykle šly lopaty z ruky do ruky.
Výsadbu hrušně doprovodil svými písněmi školní pěvecký sbor.
Žáci školy si při této příležitosti připravili oblázky nasbírané v řečišti na soutoku Horní
a Dolní Bečvy, ležícím na západním okraji Valašského Meziříčí. Na ně napsaly jména
dětí z Lidic a jejich věk. Na závěr výsadby byla čtena jména perzekuovaných
Lidických dětí a žáci takto označené kameny, postupně pokládali kolem nově
vysazeného stromečku. To byl opravdu velmi silný zážitek!
Do pozdního odpoledne pak probíhala beseda synů Lidických žen, pana Miroslava
Kaliby a Antonína Nešpora se členy OO ČSBS a Klubu seniorů.
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Nezbývá, než poděkovat všem organizátorům
setkání, které jistě upevnilo (hlavně mezi
mládeží), povědomí o Lidické apokalypse.
Přejme si, aby nově vysazená hrušeň z Lidic
tuto historii připomínala nejen všem
obyvatelům Valašského Meziříčí, ale i dalším
z jejich okolí!
Tak se k hrušni dostal i kámen se jménem
Antonína Peka (8 let). „Tóďa“, tak mu
říkávala jeho maminka Anna, která společně
s místním strážníkem Václavem Vandrlem,
dnes Památnou Lidickou hrušeň, vysadila.
Kruh historie mezi sázením obecní hrušně ve starých Lidicích a dnes její „dcery“ ve
Valašském Meziříčí, se tedy uzavřel.

VÝSTAVA MARTINA ZETA: S ČECHY JSEM SKONČIL
Text a foto: Filip Petlička, Památník Lidice

Památník Lidice zve na výstavu Martina Zeta s názvem „S Čechy jsem skončil“.
Martin Zet svým dílem ponouká a provokuje k zamyšlení nad stavem současnosti,
zostřuje tak naši citlivost vůči dění kolem nás. Zároveň nás i sebe neustále nutí
nezapomenout. V Památníku Lidice prezentuje své vidění českého státu a Lidic v něm,
jejich místa v dějinách i ve svém osobním
životě. Subjektivně tematizuje formativní
děje, texty, dokumenty a okamžiky historie
posledního století.
Do Lidic se autor dostává prostřednictvím
věty „S Čechy už jsem skončil“. Tento
výrok měl Reinhard Heydrich 23. května
1942, čtyři dny předtím, než byl prominentní
nacista, zastupující říšský protektor, šéf
Hlavního říšského bezpečnostního úřadu a
„kat Českého národa“ odstraněn Kubišem a
Gabčíkem v pražské Libni.
Česká sbírka 20. století
Důležitou součástí výstavy jsou díla, která
vytvořil Martinův otec, sochař Miloš Zet,
jako například studie k bronzové soše Země
pro památník na Kobyliské střelnici v Praze.
Martin používá dílo svého otce jak ve svém
osobně zaměřeném výzkumu, tak na něm ilustruje vztah umělecké tvorby obecně
k dobové společenské i politické situaci. Ve svém výzkumu se ptá, jak by vypadalo
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naše okolí a naše současnost, „kdyby vše bylo jinak“? „Jaké by můj otec dělal sochy,
kdyby se dějiny odehrávaly jiným
způsobem?“ Nejde ale o
alternativní historii, jde o popis
zlomků reality, kterou mj.
dokumentují a zároveň určují texty
dle Martinova výběru. Ty podle něj
významným způsobem formovaly
dobu a (rovněž umělecké) prostředí
od roku 1918 (Washingtonská
deklarace) až 2000 (Charta
základních práv).
Texty k výstavě vycházejí i v knižní podobě pod názvem ¾ ze 100.

„Více než dvacet let po smrti svého otce – sochaře Miloše Zeta (1920-1995) jsem
konečně našel odvahu a začal jsem se probírat jeho pozůstalostí. O minulosti nemluvil.
Některé sochy i dokumenty jsem viděl poprvé a uvědomil jsem si, že toho o nedávné
minulosti ani přítomnosti země, ve které žiji, moc nevím. Začal jsem tedy hledat, co
určovalo, kam se posledních sto let ubírala. Táta umřel, když mu bylo sedmdesát pět.
¾ ze 100.“
- Martin Zet, autor výstavy S Čechy jsem skončil –
Výstava bude otevřena v Lidické galerii až do 30. dubna 2019.
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ŠKOLÁKŮM NA ŽEROTÍNCE VYPRÁVĚL
Text: Pavel Horešovský

To se vyprávělo na besedě ve Valašském Meziříčí.
Převzato ze stránek OSL 2. 12. 2018
Školákům na Žerotínce vyprávěl, jaký život v koncentračním táboře byl. „Děti dnes
vůbec nevědí, co to byla ubikace. Koncentrák není pionýrský tábor. Měli slaměné
boty, přes zimu dřeváky a nějaké ponožky, které si uštrykovali ze zbytkových látek.
A tak tam prožili tři roky. Na ploše o velikosti školní jídelny bylo tři sta lidí. Dvě ste
žen a sto dětí. I nemluvňata. Na slámě. Jen tři umývadla a dva záchody,“ popisuje
Miroslav Kaliba.
Tak se předelávají dějiny o Lidicích.
PS: Po 76 letech se dozvídám, že jsem nebyl jako nemluvně v Praze v Krči, ale
v koncentráku tři roky…

VCHÁZÍME DO ADVENTU, ROZSVÍTILI JSME SI VÁNOČNÍ
STROM
Text a foto: Bohumil Kučera

Stejně tak jako vloni, a předloni a… no prostě již nějaké roky se na prahu adventního
období scházíme a potkáváme, abychom se zvolna naladili na vánoční čas. Je to ten
správný čas na rozsvícení našeho vánočního stromu, a že to je strom jako hrom. A dá
to mnoho
práce, a
s tou nám
právě
moc a
moc
pomáhají
naše milé
děti
z místní
mateřské
školy a
také ostřílená parta skautů z oddílu Stráž Lidic z Buštěhradu. Nejmenší, dnes již
tradičně, podpořila pěvkyně Marta Hanfová za doprovodu paní Lenky Musilové.
Setkání ale nebylo jen o zpěvu, přítomní si mohli prohlédnout a zakoupit výrobky dětí
i spoustu krásných suvenýrů, kořeníček a vánočního zboží. Malý park byl provoněný
svařáčkem, čajem a svit stromu doplňovaly plápolající ohně rozdávající příjemné
teplo.
Závěrem publikujeme proslov paní starostky v plném znění:
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Vážené dámy, vážení pánové, milé děti, spoluobčané, přátelé,
přiblížila se opět doba vánočních svátků a já jsem moc ráda, že opět po roce rozsvítíme náš
vánoční stromeček a všechny vás tu moc vítám a zdravím.
V neděli nám začíná doba adventu. Advent je doba rozjímání a čekání na příchod Ježíška.
Začíná období nejkrásnějších křesťanských svátků a také čas plný pochody, sváteční nálady
a společenského setkávání. Byla bych velmi ráda, abychom dobu adventu u nás v Lidicích
využili nejen ke shánění dárečků, ale abychom se také zastavili a zavzpomínali, co se nám
v tomto roce podařilo či nepodařilo, a abychom našli čas posedět s přáteli a se svými
nejbližšími.
Právě v tyto dny právem zdůrazňujeme lidskost, vztah člověka k člověku, vzájemnou důvěru
jednoho ke druhému, opravdové pochopení, úctu a také větší štědrosti potřebným.
Zcela jistě se běh života stává příjemnějším a snadnějším, když je člověk obklopen dobrými
přáteli a lidmi. Bohužel i letos nás nenávratně opustili ti, které jsme byli zvyklí vídat, potkávat
a i přátelsky promluvit. Prosím, vzpomeňme společně v tuto slavnostní chvíli na lidické
občany, kteří již nenávratně odešli. Vzpomeňme na pana Pavla Pokorného, paní Hanu
Buškovou, paní Irenu Čtrnáctou, paní Evu Krejčíkovou a paní Jaroslavu Mikoláškovou, čest
jejich památce.
Ale život nelze zastavit, a i letos do naší vesnice přinesl čáp a vrána pět nově narozených
lidických občánků, v jejichž očích se letos prvně zalesknou odrazy plápolajících svíček
a světýlek stromečků.
Již jsem řekla, že nastává čas
klidu a pohody, ale mnozí mi
jistě dáte za pravdu, že pro nás,
pro ženy
nastává
tradiční
vánoční shon, smejčení, pečení
a nakupování, aby bylo vše
pro naše rodiny připraveno
na Štědrý večer. Přeji vám, at´
tyto přípravy proběhnou v klidu
a pohodě a mužům opět velkou
dávku tolerance, trpělivosti
při všech
těch
přípravách
a také, aby s radostí a láskou
přiložili ruku k dílu, protože
vánoce jsou zkouškou nervů, ale
také
v konečném
výsledku
velkou radostí pro děti, jejich
rodiče, pro zamilované, zkrátka
pro všechny.
Našim nejmenším, našim dětem přeji, at´ je Ježíšek se svou kupou dárků najde, aby dostali,
vše co si přejí a aby si vánoce co nejvíce užili.
Na tomto místě se patří, abych poděkovala všem, kteří se na přípravě dnešní slavností akce
podíleli, ale také vám, kteří dobrovolně po celý rok vykonáváte práci ve prospěch obce,
ve prospěch komunity, všem vám patří náš velký dík. A letos bych chtěla vyjádřit i poděkování
vám, vážení občané, kteří okrášlíte své domky nebo zahrádky pěknou výzdobou, určitě to
přispěje ke koloritu vánoc v naší obci.
Dovolte mi také, aby vás pozvala na další krásné, vánoční akce, které se konají tento víkend
v naší obci. V pátek a sobotu můžete navštívit prodejní, vánoční výstavu v Oáze Lidice
a v neděli na adventní koncert v Galerii Lidice, kde uslyšíte kromě nám dobře známé Marty
Hanfové i další skvělé zpěváky při zpěvu operních a operetních árií a vánočních koled.

A jak po svém projevu říká paní starostka Veronika Kellerová: „Ať se tu za rok zase
všichni sejeme…“
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MANUÁL TŘÍDENÍ ODPADU – PLAST
Text: Michaela Klapalová, www.trideniodpadu.cz

Po době kamenné, bronzové a železné tu je doba plastová. Co je to plast? Umělá
hmota. Nebo také makromolekulární látky složené z velkého množství stále se
opakujících molekul. Nebo také syntetické, polysyntetické nebo polymerní látky. Plasty
někdy považujeme za nebezpečné látky. To není k plastům fér. Nebezpečné mohou být
snad jen tím, jak s nimi zacházíme.
Na plastech není nic špatného. Díky nim totiž žijeme tak pohodlně a levně. Dnes
vzniká na světě každý rok něco kolem 34 milionů tun plastových odpadů. Naprostá
většina z nich je spálena nebo naskládkována. V průměru se globálně údajně
zrecykluje necelých 30% plastových odpadů.
Spojení umělá hmota se poprvé objevilo pod názvem nylon někdy ve 30. letech. První
průmyslově vyráběnou umělou hmotou byl možná celuloid a po něm legendární
bakelit. Od 60. let do současnosti se globální výroba plastů více než zdesetinásobila.
S PET lahví přišla údajně jako první někdy kolem roku 1978 společnost Coca Cola.
Odhaduje se, že dnes uvede tato firma každý rok globálně kolem 110 miliard
jednorázových plastových lahví a toto číslo rok od roku stoupá. Je potěšující, že se
Coca Cola začíná zajímat o to, jak tento negativní důsledek jejich sladkého byznysu
snižovat. Do České republiky vstoupily PET lahve oficiálně v roce 1993. Od té doby
patří mezi nejoblíbenější obaly. Především na nápoje. PET lahev má mnoho
nesporných výhod. Jejich často zmiňovanou nevýhodou je kromě enormního množstí
to, že doba jejich rozkladu v přírodě se odhaduje na 50 až 80 let!!! To je ovšem něco,
čemu lze předejít. Tedy: budeme –li chtít!
Recyklace plastů je především obchod. Ten však v současnosti zažívá ne zcela
příznivé roky. Na vině je hlavně to, že plastového odpadu je víc, než trh potřebuje. A
také to, že ropa nestojí tolik, co stávala. Recyklace plastů je významná i z jiného
důvodu. Při výrobě plastů se používá ropa. Říká se, že je to kolem 4-8% z celkové
produkce ropy. Některé plastové obaly lze relativně dobře recyklovat. Ale plasty to
nejsou jen obaly, lahve a krabičky. Jiné umělé hmoty jsou často naopak velmi
problematické. Jedná se o různé druhy změkčovadel, stabilizátorů a další přísady, které
de facto patří o kategorie nebezpečných odpadů.
Zpracovatelům jde o jednodruhovost. Jste-li tedy třídící maniaci, odstraňte z PET lahví
víčko, které můžete třídit jinak, etikety. Pro zpracovatele má největší hodnotu čirý
PET. Obaly netřeba vymývat. Nezapomeňte plastové obaly sešlapovat, aby
v kontejneru zabraly co nejméně místa! Ne všechny plasty, které naházíme do žlutého
kontejneru je možné zrecyklovat. Smysl má proto třídit jen ty plasty, které lze
bezproblémově zrecyklovat. Zbytek s největší pravděpodobností skončí ve spalovně či
někde na skládce. Taková je skutečná realita recyklace a třídění odpadu. Lidstvo do
dnešního dne vyprodukovalo přes 9 miliard tun různých plastových produktů. Takže
ano recyklujme, ale osobně navrhuji ještě jinou cestu. Zamysleme se nad tím, zda ve
svém životě vlastně tolik plastu potřebujeme. Preferujme přírodní materiály, nejen že
jsou na pohled krásné, ale navíc tím více souzníme s přírodou a naše planeta zůstane
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čistá a krásná i pro naše potomky a pro jejich děti. Nechceme je přece zavalit
plastovým odpadem… a recyklace plastů není ekologická činnost.
Vezmeme-li v potaz to, že jednou z hlavních předností plastů je nízká váha, tu
hromadu o váze devíti miliard tun si při nejlepší vůli nedokážeme představit. A zhruba
jen 30% z celkového množství se stále nějak používá – zbytek se stal odpadem.
Necelých 10% se zrecyklovalo a zbytek je neznámo kde. Shořel, nebo se povaluje na
skládkách, možná taky plave v moři.
Až 42% všech globálně vyrobených plastů jsou obaly. Mnohdy nesmyslné
jednorázové obaly. Důležité pro správnou recyklaci je tedy i správné třídění, mizerné
třídění recyklaci pouze prodražuje a zpracovatel co nelze použít stejně spálí.
Navíc je problém recyklace plastů mnohem obsáhlejší, neboť recyklované materiály
mohou 2-3x přesáhnout cenu nové suroviny. Takže se zase dostávám k tomu závěru,
který jsem zde již zmiňovala. Snižme poptávku po plastech kolem sebe, zkusme je
nepoužívat tak často.
Třídění a recyklace víček od PET
Plastová víčka od PET lahví a některých nápojových krabic jsou materiálem, který
máme spojený především s charitou. To je samozřejmě chvályhodné. Nicméně je
dobré zajímat se i to, proč tomu tak je. Protože nic není jen tak samo od sebe.
Plastová víčka jsou vyráběna z polypropylenu, vysokohustotního polyethylenu a
polystyrenu. Tedy z materiálů, které lze zpracovávat recyklačními metodami. A
logicky ze vzniklého recyklátu vyrábět nové produkty. Pokud vytřídíte víčko spolu
s PET lahví do žlutého kontejneru, je zde velká pravděpodobnost, že zpracován bude
pouze PET. Pokud jste tedy třídící maniaci, můžeme vám doporučit třídit tato barevná
víčka zvlášť a do žlutého kontejneru házet PETky bez nich. Tvrdá víčka komplikují
lisování. Sebraná víčka pak můžete buď věnovat na charitativní účely, nebo je
odevzdat subjektům, které se zabývají jejich výkupem a dalším zpracováním.
(Například zde: https://www.plastovavicka.cz/)
Problém zvaný PVC
V rámci recyklace obalových plastů se nerecykluje PVC, mimochodem třetí
nejpoužívanější plast na světě. PVC obsahuje chlór. Chlór se může uvolňovat. Je to
třetí nejpoužívanější plast na světě. Především proto, že jeho výroba je levná. Dá se
upravovat všemi možnými i nemožnými způsoby. Ale při nedokonalé tepelné likvidaci
se uvolňuje chlorovodík. Avšak především některé látky ze skupiny dioxinů. Je dost
pravděpodobné, že dioxiny jsou silně karcinogenní, proto PVC do kontejnerů na plast
vůbec neházejte. A hlavně – nepalte ho doma v kamnech nebo na ohništi! Výrobky
z PVC se spalují ve speciálních spalovnách, jejichž filtry škodliviny zachytí. Proto
prosíme- při třídění PET lahví s PVC etiketou navlečenou na lahev tuto etiketu sejměte
a vyhoďte do směsného odpadu.
CO MÁ SMYSL TŘÍDIT?
- PET lahve, plastové láhve od mléčných nápojů i samotného mléka
- Kelímky od jogurtů, pomazánek, margarínů, krémů
- Obaly od šamponů, sprchových gelů, tekutých mýdelvažovat to,
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-

Obaly od mycích a čistících prostředků
Igelitové sáčky, tašky a folie
Tuhý a obalový polystyren

CO LZE TAKÉ TŘÍDIT? (ale s velkou pravděpodobností bude spáleno)
- Obaly od bonbonů, oplatek, sušenek a dalších sladkostí
- Obaly od těstovin, pekárenských výrobků a instantních potravin
- Plastové květináče, kořenáče a truhlíky
- Obaly od CD, DVD, VHS včetně samotných nosičů
CO VŮBEC NETŘÍDIT?
- Bioplasty
- Molitan, guma, lino, plexisklo
- Nic z PVC
- Novodur, novoplast
- Hnědé PETky od piva
- Zubní kartáčky
- Těsnění, žvýkačky
- Koberce, předložky
- Celofán
- Obaly značně znečištěné od nebezpečných chemikálií
- Polystyren z domácích rekonstrukcí

INFORMACE PRO VŠECHNY RYBÁŘE
Prodej povolenek na rok 2019 a vrácení vyplněných úlovkových lístků za rok 2018
proběhne v restauraci Galerie v Lidicích a to:
-

Sobota 12. ledna 2019 od 9 do 12 hodin
Neděle 13. ledna 2019 od 9 do 12 hodin

Popis revírů zůstává stejný i pro rok 2019.

INFORMACE PRO OBČANY: SVOZY ODPADŮ
Termíny: 31. března 2019, 22. června 2019, 20.října 2019
1) Velkoobjemový odpad: 08,00 – 09,00 ulice Tokajická, parkoviště před školkou
09,15 – 10,00 ulice Oradourská, před č.p. 158
10,15 – 11,00 ulice Josefa Stříbrného, parkoviště u Oázy
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!
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70 LET STARÝ ČLÁNEK
Text a foto: Antonín Nešpor, archiv autora

70 let starý článek pod názvem „Páteř českého pilota zlomena“, vyšel v Britském tisku
Western Daily Press – v pátek 21. Ledna 1949 a o den později v Bath Chronicle and
Weekly Gazette.
V článku se píše:
„Evidence o identifikaci byla předána soudnímu lékaři, panu Johnovi Seymourovi
Williamsovi v Chipping Sodbury v Ceremoniálním hrabství Gloucestershire Region
(Jihozápadní Anglie). Bylo tím otevřeno vyšetřování příčin smrti leteckého poručíka
Josefa Horáka (33), Českého R.A.F. pilota, který byl fatálně zraněn při havárii jeho
letadla toto úterý. Poručík letectva Josef Horák,
který byl dvakrát donucen uprchnout ze své rodné
země – jednou před Němci a znovu loni v květnu,
protože oponoval Komunistickému režimu,
zemřel v Bristolské Královské Nemocnici na šok
a vnitřní krvácení doprovázené zlomeninou páteře
a mnohonásobným zraněním. Adresa jeho
domova byla předána jako 2, Pierrepont Street,
Bath.
Velitel perutě Albert Douglas Adams – technický
důstojník základny R. A. F. v Colerne, předal
soudnímu lékaři evidenci o identifikaci. Soudní
vyšetřování bylo odročeno na 7. února.“
Tolik strohá novinová zpráva o letci z Lidic, který
celou válku nasazoval svůj život v boji proti
nacismu. Od jinošského věku toužil po létání a
díky jeho sportovním aktivitám se nakonec
k letectvu dostal. Jeho povolání se mu však stalo,
osudným. Štábní kapitán letectva Josef Horák
absolvoval po válce Vysokou školu vojenskou a
stejně jako škpt. Josef Stříbrný poté působil jako
referent 1. Oddělení velitelství letectva hlavního
štábu MNO. 28. října 1945 byl povýšen do
hodnosti majora. Po únorovém převratu byl ale přemístěn z Ministerstva národní
obrany k Leteckému učilišti v Prostějově, kde vyučoval pilotáž. Jako důstojník –
Benešovec, pro něhož byl nový režim nepřijatelný však 12. dubna 1948 odchází
ilegálně do Británie podruhé.
Zatímco byl ve své vlastní degradován, v Británii vstoupil opět do služeb RAF. Krátce
po tom ale 18. 1. 1949 při cvičném letu za nepříznivého počasí havaroval a zahynul.
Je pochován daleko od vlasti na hřbitově Witworth Road Cementery ve Swindonu.
V lednu 2019 si připomeneme 70. výročí od jeho úmrtí. Mezi všemi svými
vyznamenáními si vysloužil, jako své první, bezprostředně po vítězné bitvě o Británii,
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„Československou medaili Za chrabrost před nepřítelem“. To už létal jako palubní
střelec u 311 bombardovací perutě. Na snímku pořízeném po 28. 11. 1940 je P/O Josef
Horák ustrojen v uniformě R.A.F. Kovové VR na límci znamená Volunteer Reserve –
dobrovolnické rezervy. Nad levou náprsní
kapsou má znak jednoho křídla RAF
s iniciálami AG tedy Air Gunner –
palubní střelec.
Pod tímto znakem je stužka od zmíněné
Československé medaile Za chrabrost.
Uniforma se nezachovala, ale distinkce
jsou uloženy u rodiny jeho syna Ing.
Josefa Horáka ve Swindonu, kde s ním
žije i jeho matka Winifred.
Na pravé kapse má Československý
odznak polní pozorovatel – letec (vzor
1923-53), který vyrobila firma Spink &
Son v Londýně, ostatně i jako další
válečná vyznamenání. Jako palubní
střelec, ještě než nastoupil pilotní kurz na
bombardér Vickers Wellington, nalétal za
tři čtvrtě roku 123,5 operačních hodin.
Čest jeho památce.

ZÁPIS Č.3/2018 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ LIDICE
konaného dne 6.12.2018 v 17,00 hodin v zasedací místnosti
OÚ Lidice
Přítomni: B. Kučera, M. Klapalová, V. Kellerová, Ing. Monika Vaňhová MBA
Ověřovatelé: B. Kučera, Ing. Monika Vaňhová MBA
Omluveni: M. Ramba, H. Kohoutová, T. Skála
Zapsala: Michaela Klapalová
Zasedání zahájila starostka obce v 17,00 hodin a přečetla program.
OZ program schválilo.
Program:
1) Schválení rozpočtu na rok 2019
2) Projednání havarijního stavu veřejného osvětlení v obci
3) Projednání podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na
rekonstrukci ulice Oradourská
4) Různé a) žádost Junáku- český skaut, středisko Stráž Lidic Buštěhrad z.s.
o finanční příspěvek
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b) projednání studie na úpravu hřbitova v obci
c) projednání podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na
rekonstrukci Obecního úřadu
AD1) Starostka obce dala hlasovat o návrhu rozpočtu na rok 2019. OZ schválilo
rozpočet na rok 2019.
Hlasování: Pro:4 Proti:0 Zdržel: 0
OZ pověřilo starostku obce schválením posledních úprav rozpočtu na rok 2018.
Hlasování: Pro:4 Proti:0 Zdržel: 0
AD2) Starostka obce seznámila OZ s havarijním stavem veřejného osvětlení v obci.
OZ vzalo na vědomí havarijní stav veřejného osvětlení v obci a rozhodlo se pověřit
místostarostu obce zasláním poptávek na zhotovení projektu na rozvod veřejného
osvětlení v obci.
Hlasování: Pro:4 Proti:0 Zdržel: 0
AD3) Starostka obce informovala OZ o možnosti podání žádosti o dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj, dotační program Podpora obnovy a rozvoje venkova
2019, dotační titul Podpora obnovy místních komunikací na rekonstrukci ulice
Oradourská. OZ schválilo podání žádosti z Ministerstva pro místní rozvoj na
rekonstrukci ulice Oradourská a pověřilo starostku obce podpisem smlouvy s firmou
Timoris projekt na podání žádosti o dotaci.
Hlasování: Pro:4 Proti:0 Zdržel: 0
AD4) Různé a) Starostka obce předložila OZ žádost Junáka – český skaut, středisko
Stráž Lidic Buštěhrad z.s. o finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč na rok 2019.
OZ schválilo tuto žádost.
Hlasování: Pro:4 Proti:0 Zdržel: 0
AD4) Různé b) Starostka obce navrhla OZ, že by se v lednu mohlo uskutečnit
jednání s občany obce ohledně studie na úpravu hřbitova. Studie bude k nahlédnutí na
webu obce Lidice. Oz schválilo tento návrh.
Hlasování: Pro:4 Proti:0 Zdržel: 0
AD4) Různé c) Starostka obce předložila OZ návrh na podání žádosti o dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci obecního úřadu. OZ schválilo podání
žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci obecního úřadu a
pověřilo starostku obce podáním žádosti o dotaci.
Hlasování: Pro:4 Proti:0 Zdržel: 0
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AD4) Různé c) Starostka obce předložila OZ návrh na podání žádosti o dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci obecního úřadu. OZ schválilo podání
žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci obecního úřadu a
pověřilo starostku obce podáním žádosti o dotaci.
Hlasování: Pro:4 Proti:0 Zdržel: 0
Dále OZ schválilo vypracování projektu na rekonstrukci obecního úřadu projektantem
Alešem Millerem v hodnotě 20.000 Kč.
Hlasování: Pro:4 Proti:0 Zdržel: 0
Zasedání ukončeno v 17:56 hodin.

Usnesení zastupitelstva obce Lidice č. 3/2018
Na 3. veřejném zasedání zastupitelstva obce Lidice konaném dne 06. 12. 2018 bylo přijato
toto usnesení:
1. Zastupitelstvo obce schválilo:
a) program OZ
b) rozpočet na rok 2019
c) podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj , dotační program Podpora
obnovy a rozvoje venkova 2019, dotační titul Podpora obnovy místních komunikací na
rekonstrukci ulice Oradourská
d) žádost Junáku- český skaut, středisko Stráž Lidice Buštěhrad, z.s. o finanční příspěvek ve
výši 5.000,- Kč na rok 2019
e) podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci obecního úřadu
f) vypracování projektu na rekonstrukci obecního úřadu projektantem Alešem Millerem
v hodnotě 20.000,- Kč
g) návrh na uskutečnění jednání s občany obce ohledně studie na úpravu hřbitova
2. Zastupitelstvo obce pověřilo:
a) starostku obce schválením posledních úprav rozpočtu na rok 2018
b) starostku obce podpisem smlouvy s firmou Timoris projekt na podání žádosti o dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci ulice Oradourská
c) místostarostu obce zasláním poptávek na zhotovení projektu na rozvod veřejného
osvětlení v obci
d) starostku obce podáním žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci
obecního úřadu
3. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
a) havarijní stav veřejného osvětlení v obci
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Mnoho krásných chvil v příjemné atmosféře Vánoc
a klidné vkročení do roku 2019 Vám přeje...

