Lidický
duben 2019

·

číslo 04 ·

zpravodaj
ročník 23 · zdarma

Krásné velikonoční svátky všem našim čtenářům!
Velikonoční zajímavosti:
-

Myšlenka velikonočního zajíčka, který naděluje pomlázku,
vznikla v Německu už ve středověku.
65% lidí začne jíst čokoládového zajíce od uší, 5% od nohou a
4% od ocásku.
Umění malovat vajíčka se nazývá „pysanka“ a tento název
vznikl na Ukrajině.

Milí a milé,
tak se nic nezměnilo, opět nestíhám, takže tady mezi objednáváním zateplovací vaty a
vybíráním podlah odbíhám a píšu zpravodaj.  Prostě klasika.
Doufejme, že velikonoční svátky prožijeme všichni v poklidu u dobrého jídla, rodiny,
pěkně pospolu. Nezapomeňte si dojít na kopřivy do nádivky a až pro ně půjdete,
můžete koukat, jak se naše krásná příroda také pomalu probouzí do jara.
Už je také čas zahrádkářů a tak farmařím. Hrabu se v hlíně a je mi dobře. Za chvíli se
začnou probouzet i různé bylinky, nyní si užívám například zbytky medvědího
česneku, ale chystám se třeba i na sedmikrásky a podběl a právě o nich si řekneme
v naší rubrice Lidického herbáře.
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka

JUBILANTI V MĚSÍCI DUBNU
Jiří ŠVEINAR
Božena FIALOVÁ
Jaroslav ROHLA
Ladislav ŽEMLA
Jaroslav MEZERA
/

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti 

PODĚKOVÁNÍ 
 Ráda bych poděkovala panu Miroslavu Rambovi za milou návštěvu a obecnímu
úřadu za dárek k mým narozeninám. Děkuji.
Libuše Řečínská
 Mnohokrát děkuji paní starostce Veronice Kellerové za milou návštěvu a předání
dárku od OÚ k mým narozeninám.
František Slavík
 Děkuji paní starostce Veronice Kellerové za OÚ a paní Maruš Štrougalové za
ČSBS za pěkné dárky a blahopřání k narozeninám a za příjemné posezení.
Věra Čepelová
 Dovoluji si touto cestou poděkovat paní starostce Veronice Kellerové nejen za
gratulaci a dárek k mým narozeninám, který mi jménem svým i celého
zastupitelstva Obce Lidice předala, ale také za moc milé a přátelské posezení
v kruhu mé rodiny. S přáním hezkých jarních dnů
Josef Poleščuk
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INZERCE: PAMÁTNÍK LIDICE PŘIJME
PRŮVODCE/PRŮVODKYNI NA ZÁSTUPY ZA DOVOLENÉ A
PŘÍPADNÉ NEMOCI
Jedná se o práci na DPP ve výši 300 hodin, provázení návštěvníků ve výstavních
prostorách Památníku Lidice a po pietním území, znalost historie obce výhodou,
vhodné pro aktivní důchodce nebo ženy na mateřské dovolené.
Pracovní doba je v hlavní návštěvnické sezóně v Lidické galerii 8:45-17:15 hod.
v Muzeu 8:45-18:15 hod.
Bližší informace Vám poskytne Renata Hanzlíková tel.: 312 253 755, 739 690 567
Nebo emailem na adrese: hanzlikova@lidice-memorial.cz

V LIDICÍCH SE OTEVÍRÁ NOVÁ VÝSTAVA
Text a foto: Památník Lidice, www.lidice-memorial.cz, Filip Petlička

Od 25. března do 22. května bude ve výstavní síni IN MEMORIAM Památníku Lidice
uvedena výstava s názvem „Vzpomínky“ z produkce Památníku Terezín. Výstava
tematicky volně navazuje na komiksovou výstavu „Ještě jsme ve válce“ uvedenou
v Lidicích od ledna do
března 2019 a na aktuální
výstavu „S Čechy jsem
skončil“ tím, že přináší
soukromé vnímání dějin a
vzpomínky jednotlivců na
prožití velkých událostí
20. století.
Tato výstava přináší
autentické vzpomínky na
nacistickou okupaci,
jejichž společným
jmenovatelem je Malá
pevnost Terezín a
terezínské ghetto. Výstava
je vyprávěním lidí
zavedených do extrémní
situace o tom, jak se
z obyčejného života
s hodnotami a jistotami stane pouhá vzpomínka na šťastnou realitu, která je nenávratně
pryč.
Výstava ani jednotlivé příběhy si nekladou za cíl faktografický popis dějinných
skutečností, ale přináší osobní a osobité vzpomínky a prožitky velkých událostí.
Vzpomínky na prožité se postupem času mění, stejně jako emoce v okamžiku
vzpomínání.
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LIDICKÝ HERBÁŘ: SEZONA ZAČÍNÁ
Text: Michaela Klapalová Foto: botanika.wendys.cz, avicenna.cz

Jaro se nám neúprosně blíží a tím nám také začíná naše sezóna bylin. Moc se na ni
těším, docházejí mi zásoby sušených, neboť v zimě nezahřeje nic lépe nežli bylinkový
čaj s medem a citronem a možná pro někoho i s rumem 
V každém případě, až se zima zeptá, co jsi dělal na jaře a v létě, ať máte, co
odpovědět!
SEDMIKRÁSKA CHUDOBKA
Co je na téhle bylince naprosto úžasné, je to, že kvete takřka od prvních jarních dnů až
do zimy, takže nepropásnete tu správnou dobu k jejímu sběru.
Tahle bylinka je považována na všelék, usušené květy jsou oblíbenou přísadou
různých bylinných čajových směsí.
Sedmikráska čistí krev, pomáhá na záněty
močových cest a ledvin. Odvar pak pomáhá
při léčbě kožních nemocí, například na
ekzémy a na akné. Nemá žádné vedlejší
účinky.
Já kvítky sedmikrásek přidávám do různých
čajových směsí, například spolu s bezinkou a
diviznou. Výhodou je, že ji nemusíme jenom
sušit, dá se použít i čerstvá, tak jak si ji
utrhnete na zahradě. Ozdobte si s ní polévku, chleba s čerstvým máslem nebo třeba
saláty. Klidně jí můžete chroupnout jen tak samotnou  je opravdu velmi prospěšná
našemu tělu.
PODBĚL
Květy podbělu možná připomínají svým vzhledem pampelišku. Dokonce se z nich dá,
stejně jako z pampeliškových, vyrobit med.
K tomu jsem se tedy zatím nedostala, protože
jsem nikdy nenašla tolik podbělu, abych to
zkusila  V každém případě má podběl opravdu
velikou škálu léčebných účinků. Já osobně sbírám
květy, které suším, stejně jako sedmikrásku, do
bylinných čajů v době nachlazení. Podběl totiž
pomáhá uvolňovat hleny a pomáhá při nemocech
dýchacího ústrojí. Je to také podpůrný lék při
cukrovce a blahodárně působí na ekzémy.
Latinsky se řekne Tussilago Farfara, což je
složeno z latinského tussis (kašel) a ago (odhodlání), takže je jasné, že na ten kašel to
bude třída  už velmi dlouho.
Nejtěžší je asi podběl najít, většinou se dá najít na krajích lesa a na břehu lesních struh.
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KOPŘIVA DVOUDOMÁ – URTICA DIOICA
Královnu léčivek snad asi už nemusím představovat, podporuje například tvorbu
mléka kojícím matkám a velmi pročišťuje organismus. Možná ji někdo ještě může
považovat za plevel, ale její léčivé účinky jsou až ohromující. Můžete použít stonky,
oddenky, listy i květy – naprosto univerzální. Kopřiva je výborným zdrojem vápníku a
železa, proto má v kuchyni podobné využití jako špenát. Skvělá je také například
v knedlíkách místo petrželky, o velikonoční nádivce ani nemluvím. Významnou
složkou je chlorofyl, který působí protizánětlivě, hojivě a zároveň povzbudivě na
metabolismus. Kopřivový čaj zase udržuje správnou hladinu cukru v krvi, je proto
vhodný i při lehčích formách cukrovky. Extrakty a šampony z kopřivových kořenů
pomáhají při padání vlasů.
No, a protože kopřiva i sedmikrása jsou bylinky čistící krev, spojíme jejich síly a
vyrobíme si z nich smoothie.
Vezměte si červenou řepu (ta podporuje tvorbu červených krvinek), mrkev (ta
prospívá všem orgánům), jablíčko (na zjemnění a doslazení), přidáme hrst kopřiv a
hrstičku sedmikrásek. Poměr všeho je na vás, někdo nemusí červenou řepu, tak si jí dá
méně, já jí mám velmi ráda, tak se toho nebudu bát. Pokud chcete sladší a jemnější,
dejte více jablíčka. Zalijte vodou a rozmixujte!
To by bylo pro dnešek vše a příště si povíme více o dalších bylinkách! Bylinám zdar!

SVÁTEK VODY
Text a foto: www.ms-lidice.cz

V pátek byl vody svátek (22. března)! A protože si o vodě povídáme už dlouho, museli
jsme jí popřát. Rybníku jsme darovali věneček a šli jsme pozdravit i lidický potůček.
Brzy nás čeká jeho podrobnější zkoumání s jednou hodně chytrou paní. Poví nám jestli
potok čistit nebo ne a jak.
Momentálně také řešíme, jak nachytat dešťovku a do čeho. A v pondělí si pro nás
ekotým připravil vodní hrátky!
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HOVORY O SVOBODĚ S JIŘÍM PADEVĚTEM
Text a foto: www.lidice-memorial.cz, Filip Petlička, Terezie Kosíková

Další díl cyklu Hovory o svobodě proběhne
11. dubna v Lidické galerii od 18:00 hodin.
Hostem tentokrát bude přední český
nakladatel, knihkupec, spisovatel a autor
fantastického Průvodce protektorátní Prahou
nebo Průvodce stalinistickou Prahou, autor a
moderátor seriálu Krvavá léta a skvělý
popularizátor historie Jiří Paděvět.
Cyklus přednášek, debat, seminářů,
workshopů, divadelních představení a dalších
formátů, prostřednictvím kterých se společně
zamyslíme nad uplynulými třiceti lety, nad
svobodou, totalitou a o našem místě v tom všem. Cyklus Hovory o svobodě
vzniká v rámci projektu Ministerstva kultury 30 let svobody.
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PAMÁTNÍK LIDICE ZVE VŠECHNY DĚTI NA NOC
S ANDERSENEM
Text a foto: www.lidice-memorial.cz
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Vážení a milí,
na duben pro vás připravujeme ryze jarní program.
Vedle pravidelných aktivit mateřského centra se můžete těšit na Jarní tvoření pro děti i
dospělé s Hankou Kohoutovou a stejně jako každým rokem pro vás připravujeme
Pálení čarodějnic. Při organizaci této akce budeme potřebovat i Vaši pomoc. Pokud
tedy budete mít čas a chuť, ozvěte se nám do poloviny dubna prostřednictvím mailu na
info@mclidicky.cz.
Pomocníkům předem děkujeme za ochotu a na všechny ostatní se těšíme na viděnou!
Za MC Lidičky Irena Přibylová a Petra Radová
Program MC Lidičky na DUBEN 2019
7. 4. 2019

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 do 31. 3. 2019, on-line
registrační formulář je k dispozici na www.mclidicky.cz, pozdější
přihlášení je možné prostřednictvím emailu a dle volné kapacity.

30. 4. 2019 od 17:30 hod. – Pálení čarodějnic. Již tradičně zveme všechny malé,
větší i dospělé na akci „Pálení čarodějnic“. Opět se můžete těšit na
soutěžní disciplíny pro děti s malou odměnou, pálení hranice u
sportovního rybníka a opékání buřtíků. I
letos pro Vás bude otevřen stánek s drobným
občerstvením, pivem a alko i nealko nápoji.
Pro děti jsou připraveny čarodějné balíčky a
nebude chybět ani soutěž o nejstrašnější
čarodějnou masku, proto se nezapomeňte
stylově obléknout! Začínáme v 17:30 hod.
před budovou OÚ Lidice. Přijďte, těšíme se
na Vás!
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POZVÁNKA K PAMÁTNÉ LIDICKÉ HRUŠNI
Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI VYPÁLENÉ ŘECKÉ OBCE
KOMMENO, EVROPSKÝ PARLAMENT, BRUSEL, BELGIE
Text: Luba Hédlová

Na základě iniciativy zástupců řecké obce Kommeno, vypálené za 2. světové války,
představitelů stejnojmenného regionu a potomků přeživších se uskutečnilo setkání
zástupců Lidic a zmíněné řecké obce na půdě Evropského parlamentu v Bruselu.
Z Lidic se zúčastnili za obec starostka Veronika Kellerová a její zástupce Tomáš Skála
a za památník Luba Hédlová. Za památník byla představena nejen historie, ale
zejména současné aktivity, vzdělávání a přístupy ke zprostředkování dějin v paměťové
instituci. Paní starostka se ve své řeči věnovala jak odkazu lidické tragédie, tak
především zdůraznila její přesah:
„Tragédie naší vesnice má jeden velký a významný přesah, který se odráží v lidské
solidaritě. Po skončení války díky velké mezinárodní peněžní sbírce a díky rozhodnutí
tehdejší československé vlády byly postaveny nové Lidice, kam se nastěhovalo 143 žen
a 17 dětí, které válečné utrpení přežily a Lidice znovu žijí. Dodnes po naší vesnici
dostávají svá jména nově narozená děvčátka z celého světa a před dvěma lety jsme
některé z žen a dívek, které se jmenují Lidice a žijí po celém světě, mohli přivítat i u
nás. Tyto ženy jsou na své jméno velmi hrdé a velmi se o život v Lidicích zajímají.
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V současné době má naše obec 562 obyvatel, kteří mohou žít v krásné vesnici a
především v klidné době. Doma v Lidicích si vždy říkáme, že nesmíme zapomenout na
všechny ty válečné hrůzy a dovolit, aby se něco podobného opakovalo. Ale bohužel,
lidé se z historie nepoučili a důkazem toho jsou události na Blízkém východě v Sýrii,
v Jemenu, kde probíhá občanská válka a umírá mnoho nevinných obětí. A proto bych
ráda na tomto místě v srdci Evropské unie připomněla, že nesmíme zavírat oči před
nebezpečím, nesmíme ustupovat násilí a teroru, protože i tolerance musí mít své meze.
Spojená Evropa, Evropská unie je dle mého přesvědčení jedinou možnou cestou, jak
společně chránit mír a náš klidný život, který v Evropě trvá přes 70 let.
A já doufám, že i přes různé skeptické názory, lidstvo budoucnost má a přeji všem
Evropanům a nejen jim, aby při rozhodování vždy zvítězil zdravý rozum a odvaha.
Odvaha je těžká, zbabělost levná, ale díky zbabělosti se můžou stále opakovat nové
Lidice a nové Kommeno. Mějme proto odvahu.“ (kráceno)
Za řeckou stranu pronesla projev místostarostka obce (za starostu S. Giannoulise),
profesor D. Vlachopanos nebo ředitelka NNO Naše dítě z Bad Sulza M. Schneider.
Panel byl moderován europoslanci za oba státy (za Českou republiku europoslankyní
Kateřinou Konečnou).
Pro budoucí spolupráci se jeví jako realizovatelné návštěvy obou stran na pietních
aktech. Dále bylo navrženo zařadit do programu lidického děkovného koncertu v r.
2020 dílo „Songs for Kommeno“, hudbu komponovanou v řecko-německé spolupráci.

NEBEZPEČNÝ NÁLEZ NA PIETNÍM ÚZEMÍ: VAROVÁNÍ
ZEJMÉNA PRO MAJITELE PSŮ
Text a foto: Památník Lidice, www.lidice-memorial.cz

Dne 19. března byla na pietním území Lidice nalezena klobása se zabodanými hřebíky.
Tato nebezpečná návnada je nepochybně určena psům. Prosíme všechny majitele psů,
aby své psy měli pouze na vodítku a zvýšili svou pozornost. Až do odvolání však
doporučujeme se s psími miláčky pietnímu území a růžovému sadu zcela vyhýbat.
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ZAHÁJENÍ NÁVŠTĚVNICKÉ SEZONY PAMÁTNÍKU
LIDICE 2019
Text a foto: www.lidice-memorial.cz, Filip Petlička

28. března od 16:15 zahájíme v Památníku Lidice
návštěvnickou sezonu 2019. Toto tradiční vítání
jara a vynášení Morany bude i letos se zajímavým
programem. S Karlem Voříškem a Janou
Koubovou představíme novou spolupráci mezi
Památníkem Lidice a Federací dětských domovů.
Jako tradičně bude Zahájení návštěvnické sezony
a Vítání jara ve znamení dětí. Program bude
zahájen v 16:15 na pietním území u Lidického
potoka. Děti z Mateřské školy Lidice zde vystoupí
se svým pěveckým vystoupením a po vodě pryč,
z Lidic, z Lidic, vynesou Moranu, tento starý
symbol zimy a smrti.
Následně budou položeny květiny u sousoší lidických dětí na pietním území.
Z pietního území se přesuneme do Lidické galerie, kde bude následovat hlavní
program večera. Od 17:15 si společně s kurátorkou lidické sbírky Lubou Hédlovou
projdeme aktuální výstavu výtvarníka Martina Zeta s názvem S Čechy jsem skončil.
Od 18 hodin proběhne zcela netradiční Křeslo pro hosta, do kterého usedne hned
několik hostů a které bude také věnováno především dětem. Tím prvním hostem bude
Karel Voříšek, televizní moderátor, pedagog a patron Dětského domova ve Staňkově.
Druhým hostem bude ředitelka staňkovského dětského domova Jana Koubová, se
kterou vystoupí i některé z „jejích“ dětí.
Jana Koubová není jen ředitelkou Dětského domova Staňkov, ale také předsedkyně
Federace dětských domovů v České republice. V rámci večera bude představena nová
vize spolupráce mezi Památníkem Lidice a Federací dětských domovů a večerem bude
provázet Jiří Vaníček.
„Jedním z hlavních úkolů Památníku Lidice je vzdělávat a stále připomínat nevinné,
nejen dětské, oběti lidické tragédie. Pro letošní rok chystáme s Federací dětských
domovů spolupráci, kterou chceme docílit toho, aby děti z dětských domovů mohli
navštěvovat Památník Lidice, účastnit se vzdělávacích programů a soutěží a aby
například mohli vystupovat v rámci řady akcí pořádaných právě Památníkem Lidice.
Dětské domovy jsou plné skvělých, chytrých a nadaných dětí.“
Jarní a letní otvírací doba Památníku Lidice:
Muzeum
Duben – říjen: denně 9.00 – 18.00
Galerie, Rodinný domek č. p. 116
Duben – říjen: denně 9.00 –17.00
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Přehled akcí v Památníku Lidice v roce 2019
25. 3. Otevření výstavy Vzpomínky, In Memoriam
28. 3. Zahájení hlavní návštěvnické sezony v Památníku Lidice
27. 5. Otevření výstavy Českoslovenští letci v RAF, In Memoriam
28. 5. Zahájení výstavy 47. ročníku Mezinárodní výtvarné výstavy Lidice s
předáním cen vítězům soutěže, Lidická galerie a Národní technické muzeum
5. 6. Slavnostní vyhlášení výsledků 14. ročníku mezinárodní vědomostní soutěže
Lidice pro 21. století, Památník druhé světové války v Hrabyni, Opava
8. 6. Doběh Běhu míru Kladno–Lidice
10. 6. Vzpomínka na pobyt lidických žen a jejich dětí v Reálném gymnáziu Kladno
14. 6. Děkovný koncert od 20.00
15. 6. Pietní vzpomínka k 77. výročí vyhlazení obce Lidice
15. 6. Světlo za Lidice – celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů
19. 9. Otevření výstavy Lidice a rok 1989, In Memoriam
14. 9. Lidický okruh spanilá jízda veteránů, Lidice

INFORMACE Z PID: LINKA ČÍSLO 322
Předkládáme vám informaci o dodatečných úpravách linky číslo 322 s platností od
12. března 2019. Posuny vybraných spojů budou provedeny na žádost dopravce po
zkušenostech z provozu (nedostatečné obraty spojů v koncových zastávkách).
Seznam změn:
Dopolední spoj v pracovní dny z Kladna do Prahy, Nádraží Veleslavín jede o
4 minuty později (9:24 @ 9:28)
Odpolední spoj v pracovní dny z Kladna do Prahy, Nádraží Veleslavín jede o
3 minuty později (14:26 @ 14:29)
Odpolední spoj v pracovní dny z Kladna do Prahy, Nádraží Veleslavín jede o
2 minuty později (15:07 @ 15:09)
Odpolední spoj v sobotu a v neděli z Kladna do Prahy, Nádraží Veleslavín jede o
8 minut později (17:42 @ 17:50)
Večerní spoj v sobotu a v neděli z Terminálu 1 do Kladna jede o 6 minut později
(20:30 @ 20:36)
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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V EKOŠKOLCE ANEB TÉMA: VODA
Text a foto: Lenka Králová, www.ms-lidice.cz

„Ne všichni a ne všude si jí váží, teprve její velký nedostatek nebo přebytek k ní obrací
pozornost veřejnosti.“ - Peter Swanson
Po udělení titulu Ekoškolka neusínáme na vavřínech. Abychom zvládli za dva roky
titul obhájit, zpracováváme v letošním roce další téma – VODA. Ekotým i celá školka
pracuje na plné obrátky. Pátráme, měříme, hlídáme, objevujeme!

Musíme zvládnout najít odpovědi na tyto otázky:
1. Sledujete ve školce měsíční spotřebu vody (teplé a studené)?
2. Šetříte vodou při používání pitné vody z kohoutku? Jakým způsobem? (Pokud
máte ve školce úsporně baterie nebo perlátory, můžete zjistit, kolik jich ve
školce máte a kde se nachází).
3. Šetříte vodou při splachování na toaletách? Znají děti způsoby, jak šetřit vodou
při splachování na WC?
4. Zjišťujete, zda jsou vodovodní kohoutky a toalety v pořádku (zda nekapou a
neprotékají)?
5. Víte, odkud se ve školce bere pitná voda (z jakého zdroje školka získává pitnou
vodu a kam odtéká)?
6. Používáte ve školce ekologicky šetrné čisticí prostředky (tj. mýdla, prostředky
na nádobí, na úklid, na praní)?
7. Využíváte ve školce dešťovou vodu?
8. Podílí se školka na čištění vodních toků, nádrží či studánek ve svém okolí?
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Hodně jsme toho už zvládli:
 Víme, kudy k nám voda přichází a
kam odtéká. Na jaře se pojedeme
podívat na vodní nádrž. Zjistili
jsme, co se s vodou dělá, když ji
ušpiníme – byli jsme prozkoumat
lidickou čističku!
 Spočítali jsme, kolik vody
spotřebujeme a jak s ní můžeme
šetřit! Naučili jsme se šetrně
splachovat a mýt si ruce. Zjistili
jsme, že máme ve vodovodních
bateriích úsporné perlátory a
hlídáme, aby někdo vodou
neplýtval.
 Vypátrali jsme, jaké čisticí
prostředky ve školce používáme a
zda jsou EKO. Seznámili jsme se
s některými obrázky, které EKO
prostředky označují. Vyrábíme si
vlastní prášek na praní a aviváž!
 Už jsme vymysleli, jak využít
dešťovou vodu a co k tomu potřebujeme. Realizovat začneme již brzy!
 Rádi bychom se zapojili do čištění lidického potůčku. Přizvali jsme si
odbornici, která nás tímto procesem provede tak, abychom neudělali více
škody, než užitku.
Pokud byste chtěli vědět více, podívejte se do výlohy knihovny nebo na naše stránky
www.ms-lidice.cz/ekoškolka. V příštím čísle Vám nabídneme jednoduché návody na
ekologické čisticí prostředky do Vaší domácnosti.
Děkujeme všem dospělákům z Ekotýmu za velkou pomoc!

POCHODY LIDICKÝCH ŽEN: POKRAČOVÁNÍ
Text a foto: Milena Městecká

Město Tachov drží smutný primát v největším počtu obětí pochodů smrti. V tachovské
Mohyle leží 232 obětí po válce exhumovaných z okolních obcí, některé projdeme –
Lesná, Písařova Vesce, Stará Knížecí Huť. V urnovém háji, bývalém novém
židovském hřbitově je nějvětší masový hrob v ČR, bylo zde upáleno na 600 obětí. Asi
400 mrtvol bylo přivezeno 13.4.1945 transportem smrti z KT Buchenwald. Dalších
200 vyčerpaných vězňů zemřelo nebo bylo ubito SS-strážemi krátce poté v okolí
Tachova při další cestě pochodu smrti směrem na KT Flossenbürg. Hrůzné události,
které nelze zapomenout.
V noci z 18. na 19. 4. 1945 byli hnáni vězňové na pochodu smrti SS-strážemi do
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Chomutova. Cesta z Hory sv. Šebestiána byla poseta mrtvolami. 95 obětí je pochováno
v hrobech po trase. Nebyly exhumovány, mnohé už nenajdeme. V Chomutově bylo
exhumováno z hrobů na hornoveském hřbitově 120 obětí. V nedalekém Březně u
Chomutova to bylo z několika jam dalších 286 obětí z jiných transportů z KT
Buchenwald, které zde stály po několik dní v polovině dubna 1945. Tato strašná
bilance mrtvých v průběhu několika dní je o to smutnější, že němečtí obyvatelé jim
nepomohli. Na rozdíl od Žihle, Roztok, Velešína, kde čeští obyvatelé ve stejné době
dokázali vězně zachránit a ošetřit.
Propozice pochodu: K jádru pěších turistů se může přidat kdokoliv na trati. Jedinou
podmínkou je, že zvolenou jedno či vícedenní trasu bez potíží zdolá. Pochod je na
vlastní nebezpečí vlastními silami a vlastním zásobením i noclehem. Je třeba mít
neustále na mysli, že pochod jde po stopách transportu smrti. Aby byla zachována
autentická trasa i podmínky pochodu uskutečněného ženami, které byly tři roky
internovány v koncentračním táboře Ravensbrück, je třeba se přizpůsobit podmínkám,
za kterých transport na konci války probíhal. Na cestě ženy neměly možnost ubytování
– po cestě zajít do restaurace – spalo se většinou pod širým nebem na nepřátelském
území, kde pomáhaly samy sobě.
Co děláme: S pomocí přátel z Lidic a vzpomínek žijících Lidických žen paní Cábové,
Kalibové a Skleničkové a jejich potomků se nám podařilo zrekonstruovat a projít dvě
cesty návratu Lidických žen z koncentračního tábora (KT) Ravensbrück do vlasti
v roce 1945. V Novém Boru byla vysazena Lidická lípa, na Cínovci instalována
pamětní deska jejich návratu. Navázali jsme pak pátráním po trasách dalších pochodů
smrti vězňů KT a válečných zajatců, kterých byly stovky. Některé trasy pochodů se
snažíme projít, třeba jen symbolicky, jako jednodenní etapy.
Většinou ve stejné roční době, stejný den, kdy tudy prošel pochod smrti v roce 1945.
Pořádáme besedy, přednášky na toto téma, hledáme svědky, vzpomínky.
Navštěvujeme hřbitovy, instalujeme pamětní desky nebo iniciujeme či pomáháme při
jejich instalaci. Publikuji pak z akcí články, především do místních médií. Podporují
nás v tom velmi často místní aktivisté, zástupci obcí, včetně přátel z Německa
v oblastech, kde pochody smrti prošly.
Velké zásluhy mají především Antonín Nešpor z OS Lidice a Josef Doškář z Nového
Boru – oba jsou přímými iniciátory pochodu Lidických žen. Bez nich by se tento
nápad nezrodil.Tachov
Prošli jsme v minulých letech:
2011-2017 KT Ravensbrück-Nový Bor (475 km, 8.-22.5.), KT Ravensbrück-Crivitz (127 km,
28.4.-2.5.)
2018 KT Sachsenhausen – Krivice (193 km, 25.4.-1.5.)
2015 KT Helmsbrecht-Volary-Husinec u Prachatic, část Hostouň-Draženov (18 km, 22.4.)
2015-2017 KT Schwarzheide-Skalice /Terezín, části Sebnitz-Zadní Doubice (18 km,
18.4.2015),
Varnsdorf-Skalice (30 km, 18.4.2016), Krásná Lípa-Varnsdorf (21 km, 22.4.2017)
2016-2017 Stalagy Lamsdorf / Teschen, provozy Horní Slezsko-Weiden-Mnichov, části
Česká Třebová-Choceň

15

(24 km, 17.2.2016), Česká Lípa -Rabštejn (24 km, 23.4.2016), Nový Jičín-Hranice (26 km,
28.1.2017),
Sobotka -Mnichovo Hradiště (31 km, 15.2.2017), Uničov-Mohelnice (24 km, 11.2.2018),
Mladá Boleslav-Chotětov (18 km, 18.3.2018)
2018 KT Lengenfeld – Bor u Tachova, část Mariánské Lázně-Planá (21.4.2018, 21 km)
2016-2017 KT Buchenwald-Terezín, pochod Žihle-Mladotice (9 km, 21.5.2016), ŽihleKralovice (15 km, 13.5.2017)

MANUÁL TŘÍDĚNÍ ODPADU: OSTATNÍ RŮZNÉ ODPADY
Text: Michaela Klapalová, www.trideniodpadu.cz

! JEDNORÁZOVÉ PLENY
Jednorázové pleny jsou dost kontroverzní vynález. Na svět přišly někdy v 50. letech
minulého století a od té doby se stávají druhem odpadu, který zabírá čelní příčky
především v množství. Statisticky bylo vypočítáno, že po každém miminku, které tyto
plenky nosí, zbývá kolem tuny odpadu a to je opravdu hodně!
To je zapříčiněno i tím, že díky pohodlnosti jejich používání, nechává mnoho
maminek své děti používat pleny déle, než by dopustily, kdyby je musely prát.
Bohužel jsou ale jednorázové plenky dost problematický odpad, nejsou rozložitelné a
ve své podstatě téměř ani recyklovatelné. Směs plastu, moči, stolice a polyabsorpčních
polymerů. Tento odpad se pálí a skládkuje. Potíž dělá především vlhkost.
Je tedy nějaká možnost pleny recyklovat? Ne u nás a ve většině světa. Jedná se o velmi
specifický odpad a hlavní roli mimo extrémní ekologické náročnosti, tu hrají i
hygienická omezení. Nicméně v USA, Anglii a Austrálii již byly linky na recyklaci
jednorázových plen spuštěny.
Odhaduje se, že zhruba 10% matek v ČR volí klasické pleny a v tomto dokonce
patříme na špičku ve vyspělých ekonomikách! Materiály, ze kterých jsou klasické
pleny vyráběny, jsou také vysoce absorpční a jejich výrobci tvrdí, že je jejich efekt
s jednorázovými plenami srovnatelný. A jelikož dnes za nás perou pračky, neexistuje
žádná zásadní překážka, proč je nepoužívat. Ale je to samozřejmě každého osobní věc.
V každém případě, používání klasických plenek vyjde levněji a jsou naprosto
dokonalé, mrkněte například sem: https://www.bamboolik.cz/
Jo a samozřejmě jednorázové plenky patří do směsného odpadu. (Jen pro pořádek )
! ZDRAVOTNICKÝ ODPAD U VÁS DOMA
Již předpokládám, že plastové obaly od léčiv, vitamínů a doplňků stravy správně
vytřídíme do žlutého kontejneru. Papírové obaly, ve kterých tyhle kouzelné lahvičky
přineseme zase spolu s nesrozumitelnými příbalovými letáčky do modrého 
Skleněné lahvičky a ampulky do zeleného kontejneru. To už všechno víme.
Ale kam putují nespotřebované léky? Všechny ty vitamíny, antibiotika, sedativa,
sirupy, mastičky, vodičky, tabletky?
Pokud to náhodou nevíte, tak ty by se měly vrátit zpět do lékáren! Za jejich odevzdání
se nic neplatí. Lékárny mají povinnost zbytky farmak od vás odebrat. Následně je pak
předávají oprávněné firmě, která se postará o jejich likvidaci v souladu se zákonem.
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Tedy o jejich bezpečné spálení. Do lékáren ale nenoste injekční jehly, ty už patří do
směsného odpadu. Samozřejmě pořádně zabalené. Pokud jde o rtuťové teploměry, je
třeba se vždy v lékárně předem informovat.
Ano, na první pohled se může zdát, že vyhodit zbytky nedobraných antibiotik do
odpadkového koše ničemu neuškodí. Ani ten zbytek hormonální antikoncepce
v záchodové míse, však se rozpustí…. Nicméně je třeba si uvědomit, kolik lidí takhle
přemýšlí a koná (dle statistik 18% populace). Lékaři denně předepíší tisíce léčiv a
tisíce léčiv si kupujeme sami bez jakéhokoliv předpisu… Tuny medikamentů. Veliký
byznys… Podle údajů České lékařské komory se do lékáren ročně odevzdává
v průměru kolem 500 tun nepoužitých léčiv!!! Jejich odhadovaná hodnota je cca 2
miliard korun! Z celkového množství léčiv prodaných na našem trhu je to však jen
pouhý zlomek. Odpověď na otázku, kolik léků se skutečně využije a kolik jich skončí
ve směsném odpadu či ve výlevkách,
nikdo nezná.
V dnešní době asi nedokážeme kvalitně
posoudit, zda předepsané či doporučené
léky skutečně potřebujeme. Tlak
farmaceutických koncernů je v tomto
byznyse opravdu velký a jejich jediný cíl
je prodat. Co ale dokážeme je rozhodnout se, zda se budeme chovat zodpovědně a
zbytky léčiv vyhodíme do odpadkového koše, nebo zda je odevzdáme v lékárně.
Výzkum z roku 2015 říká, že zpět do lékáren vrací léky něco kolem 64%
zákazníků/pacientů. To není špatné číslo, pojďme ho ale ještě zvýšit!
13% léky porůznu hromadí doma pro strýčka Příhodu a 18% populace se neobtěžuje
léky ani vracet, ani je někde skladovat. Prostě je vyhodí do popelnice, nebo spláchne
do výlevky. Je možné spekulovat, že skutečně vydaných a spotřebovaných léků pro ty,
kteří to opravdu potřebují, nebude ani polovina z celkového množství vyrobených,
koupených a vyhozených léčiv. Když už léky z jakýchkoli důvodů konzumujeme,
buďme alespoň zodpovědní a nakládejme s jejich zbytky odpovědně. Vhozením
zbytků léčiv do směsného odpadu nebo záchodu riskujete, že se ocitnou někde na
skládce nebo v pitné vodě (jsou těžko čistitelné a zbytky zůstávají ve vodě i přes vodu
prohnanou přes čističku) či v půdě, kde se pěstuje zelenina či ovoce. A to nechcete,
věřte mi. Pro ty, které to ještě nenapadlo: nespotřebovaná, prošlá léčiva a
medikamenty, které již nepotřebujete, uschovávejte někde v krabici mimo dosah malý
dětí, domácích mazlíčků a jednou za čas je odneste do lékárny. Uděláte tím pro životní
prostředí víc, než když zasadíte strom.
Ale nejde jenom o životní prostředí. Tyto léky, volně dostupné ze směsného odpadu
jsou mnohdy vítaným zdrojem materiálu pro narkomany, popřípadě mohou inspirovat
malé děti k různým experimentům, na které ani nechcete pomyslet.
Takže jelikož je opakování matka moudrosti, si dovolím ještě jednou apelovat:
Nevyhazujte použitá a nespotřebovaná léčiva do směsného odpadu, ale vracejte je do
lékáren.
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VÝZVA PRO VLASTNÍKY LESŮ:
Rozsah kůrovcové kalamity je největší v historii ČR! Současná kritická
situace vyžaduje vaši aktivní účast! Vlastníci a nájemci lesů jsou
odpovědní za zachování lesa. Důsledkem zanedbání péče o lesní
porosty jsou významná finanční ztráta a porušení právních předpisů.
JAK POSTUPOVAT?
1. Kontaktuje svého odborného lesního hospodáře (OLH)
Každý vlastník lesa má k dispozici OLH. Pokud jej neznáte,
kontaktuje místně příslušný orgán státní správy lesů (SSL) na
obci s rozšířenou působností (ORP), kde vám sdělí nezbytné
informace.
2. Informujte o stavu vašeho lesa orgán SSL
Každý vlastník a správce lesa je povinen sám nebo
prostřednictvím svého OLH informovat o šíření škodlivých
činitelů (kůrovce) orgán SSL. Orgánem SSL je vždy příslušný
odborný pracovník úřadu ORP.
3. Využijte státní podpory a čerpejte dotace na své lesy
Prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje lze
žádat o dotace na hospodaření v lesích (asanace, zalesnění,
výchova lesních porostů, oplocenky atd.).
Pokud si nevíte rady, obraťte se na:
 místní obecní úřad
 úřad obce s rozšířenou působností
 https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/17
 dotace: https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/65

Odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11 150 21 Praha 5 www.kr-stredocesky.cz

Rámcová doporučená opatření:






Celoročně důsledně vyhledávat, vyznačovat, včas vytěžit a účinně
asanovat veškeré dříví nově napadené kůrovci. Asanací se rozumí
bezodkladné odkornění dříví nebo chemický postřik celého povrchu
kmene v larválním stádiu kůrovce, v důsledku čehož kůrovec nedokončí
svůj vývoj a uhyne. Asanací se nerozumí pouhý odvoz dříví z lesa,
protože tímto naopak dochází k šíření škůdce, který v neošetřeném dříví
svůj vývoj dokončí.
Zaměřit se na napadené stromy a nikoli souše, které již
nepředstavují riziko šíření škůdce. Staré souše jsou již mrtvé stromy
a nemají čerstvé lýko, které je potravou kůrovců. Tyto souše již škůdce
opustil a napadl živé jedince smrků v jejich nejbližším okolí. Právě tyto
čerstvě napadené jedince smrků je nezbytné vytěžit a asanovat.
Odstraňovat a asanovat rovněž polomy, vývraty a ostatní dříví
atraktivní pro rozvoj kůrovců. Čerstvé polomy a vývraty (mající zelené
jehličí) vůní své pryskyřice kůrovce přitahují. Na těchto stromech, které
již nemají schopnost se přirozeně bránit, je kůrovec schopen se velmi
rychle namnožit a rozšířit.

Foto napadeného stromu (kůrovcová souše).

Pokud nebudeme včas zpracovávat kůrovcem
napadené stromy, dojde k plošnému rozpadu
lesních ekosystémů. Chraňte svůj majetek a
zachovejte jej budoucím generacím!
Odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11 150 21 Praha 5 www.kr-stredocesky.cz

Reklama tiskárny

VEŘEJNÁ KNIHOVNA LIDICE – INFORMACE
Všechny zájemce o kvalitní knihy srdečně zveme do naší knihovny. Zajímavé
tituly knih vám rádi osobně představíme.
Knihovna je otevřena každou středu od 15,30 do 17,30 hodin.
Těší se na Vás Jirka Černý a Míša Indráková
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