Lidický zpravodaj
duben 2020 ·

číslo 04 ·

ročník 24 · zdarma

Krásné velikonoční svátky všem našim čtenářům!
Letošní svátky jara budou jiné.
Letos naše ulice nezaplaví dětský smích při hodování,
ani nebudou šustit pentle na hodovačkách…
Nenechme se tím ale odradit!
Prožijeme svátky jara jinak, v rodinném
kruhu, blížeji sobě, s dobrým jídlem a pitím,
povídáním, láskou, radostí a nadějí v srdci :)

Milí a milé,
jaro probouzí přírodu a my jsme zalezlí doma. Ale pevně věřím, že tato nepříjemná
situace bude brzy za námi a moribundus koronavir bude fuč. Mezitím můžeme čas
využít pro nás. Z každé špatné situace se dá vytěžit něco dobrého. Můžeme být více
spolu, můžeme pracovat na sobě samých. Konečně dočteme ty hromady knížek, které
si někdo (Klapalová) nakoupil během roku, a ještě se k nim nedostal, můžeme zabořit
ruce do hlíny a vysadit si vlastní zeleninku, můžeme se pustit do studia jazyků nebo
třeba udělat debordelizační úklid. Každý po svém. Přeji plno sil rodinám s dětmi, ať to
přežijete ve zdraví a své drahé dětičky samou láskou neumlátíte. Musíte to mít v tomto
období obzvlášť těžké. A ať to v tom zdraví přežijeme všichni, a pak se konečně zase
sejdeme při nějaké skvělé akci, už teď se moc těším!
A na konci stránky několik mých srdcových knižních tipů do těchto časů :)
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka, co se těší ven

JUBILANTI V MĚSÍCI DUBNU
Jaroslava MATZKEOVÁ
Marta MEZEROVÁ
Ladislav ŽEMLA
Jaroslav MEZERA
/

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti ☺

PODĚKOVÁNÍ ☺
❖ Rád bych poděkoval za milou návštěvu panu Rambovi a za dárek k mým
narozeninám od Obecního úřadu.
Pavel Fric
❖ Děkuji paní starostce Veronice Kellerové za milou návštěvu a předání dárku od
Obecního úřadu k mým narozeninám.
Alena Kučerová
❖ Děkuji paní starostce Veronice Kellerové za OÚ a paní Marušce Štrougalové za
ČSBS za pěkné dárky a blahopřání k narozeninám a za příjemné posezení.
Věra Čepelová

PÁR KNIŽNÍCH TIPŮ OD KNIHOMOLKY REDAKTORKY
- Michal Vaněček: Mlýn
- Jiří Hájíček: Selský baroko
- Fredrik Backman: Medvědín + My proti vám
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KORONAVIRUS
DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO NAŠE OBČANY
Vážení spoluobčané,
v souvislosti s nastalou epidemiologickou situací přijala vláda 15.3.2020 krizové
opatření omezující volný pohyb osob na území České republiky, dále ve svém
usnesení ze dne 16.3.2020 doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu
trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického
zařízení za účelem neodkladné zdravotní péče.
Respektujte vydaná nařízení vlády a dodržujte stanovená pravidla a omezení. Chovejte
se zodpovědně k sobě a zejména k ostatním. Dodržujte hygienická pravidla.
Zároveň vás prosíme, nepodléhejte panice a především ji nevyvolávejte svým
jednáním. Sledujte a čerpejte informace z ověřených zdrojů.
Jsme přesvědčeni, že společně celou situaci zvládneme.
Přejeme vám všem pevné zdraví, hodně sil a optimistickou mysl.
Zastupitelé obce Lidice

ZÁJEZD DO POLSKA KUDOWA ZDROJ
Vážení zájemci, v souvislosti s opatřeními k potlačení epidemie koronaviru, je zájezd
zrušen. Děkujeme za pochopení.

OMEZENÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY
Vážení cestující, z důvodů nařízení Vlády ČR o uzavření škol a omezení kulturních
akcí bude na linkách PID, SID a Pravidelné autobusové dopravy podobně jako
v ostatních oblastech ČR mimořádně přizpůsobena dopravní obsluha. V případě
Středočeského kraje půjde v zásadě o režim prázdninového omezení. Cílem opatření je
reakce na zrušení výuky ve školství a také snížení počtu vypravených vozů a úpravu
personální potřeby řidičů.

ZPRÁVY Z OÁZY
Vážení přátelé, obyvatelé domu Oáza, členové dozorčí a správní rady, občané a
návštěvníci domu Oáza. V souvislosti s opatřením vlády, vyhlášeným nouzovým
stavem a zákazem všech akcí a zejména s ohledem na co největší snížení rizika pro
seniory žíjící v domě Oáza, jsme se s paní starostkou rozhodly, že s platností od
12.3.2020 až do odvolání rušíme všechny kroužky, veřejné i soukromé akce v domě
Oáza. Budou uzavřeny všechny společenské místnosti.
Pro obyvatele domu se nic nemění. Pouze je prosíme, aby byli ohleduplní ke svým

3

Sousedům i sami k sobě a zodpovědně dodržovali hygienická pravidla, zvážili
cestování veřejnými prostředky a vyvarovali se styku s lidmi, kteří navštívili rizikové
oblasti. Prosíme, aby se řídili hygienickými doporučeními, která průběžně zaznívají ve
sdělovacích prostředcích. I nadále se budou společné prostory uklízet 2x týdně. Bude
se však dbát na čištění společných prostor desinfekčními prostředky.
I zasedání správní rady plánované na 30.3.2020 se ruší a přesouvá se na dobu po
ukončení mimořádných opatření. Všem se ozvu telefonicky nebo emailem.
Děkuji vám všem za pochopení a přeji hlavně pevné zdraví, plno optimismu a Božího
požehnání.
Michaela Indráková

FINANČNÍ ÚŘAD
Od pondělí 16.3.2020 budou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost
v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách
určených správcem daně. Omezen bude i provoz pokladen. Finanční správa
doporučuje hradit daně bezhotovostně. Ruší se výjezdy pracovníků do obcí i původně
ohlášené úřední hodiny finančních úřadů, které byly plánovány na období
23.3.-1.4.2020. Tato omezení budou veřejnosti kompenzována chystanými opatřeními
Ministerstva financí. Dočasně bude omezen i provoz pracovišť v tzv.
„optimalizovaném režimu 2+2“ . FS proto začne jednat se starosty o možném umístění
schránek finančních úřadů, do kterých budou moci poplatníci vhazovat v zalepených
obálkách svá podání např. vyplněná daňová přiznání, která tímto budou platně podaná.
FS doporučuje ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy komunikace.
Podrobnosti ohledně aktuální situace na infolince 224 041 111, která bude v provozu
v pracovních dnech.
Ing. Mgr. Zuzana Mašátová, tisková mluvčí, Generální finanční ředitelství

OBECNÍ ÚŘAD
Oznamujeme veřejnosti, že na základě usnesení Vlády České republiky o přijetí
krizového opatření bude pro veřejnost otevřen Obecní úřad takto:
pondělí a středa v době od 08:00 – 11:00 hodin.
Děkujeme za pochopení.

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
Vážení spoluobčané, vzhledem že se na ploše schází větší množství dětí a lidí obecně,
což odporuje snaze o zastavení šíření koronaviru, rozhodli jsme se do odvolání hřiště
uzavřít. Využijeme příspěvku k zopakování faktu, že hřiště je provozováno
z prostředků obce Lidice a je primárně určeno občanům Lidic. Není dovoleno
poskytovat klíče dalším osobám, kamarádům či známým či jim dokonce vytvářet
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kopii klíčů. Osoby neznámé budou na hřišti dotazovány, aby se zjistilo, jak se ke
klíčům dostaly. Jedinou výjimkou je tolerance stavu, kdy si někdo z lidických (a je po
celou dobu na hřišti přítomen) do hry pozve např. své kamarády, známé či příbuzné.
Pokud by se na hřišti masivně vyskytovali mimolidičtí, museli bychom přistoupit
k omezení, byly by vyměněny vložky zámků a klíče by měli jen správci na výpůjčku
(což je stav, který nechceme, je to komplikované). Též opět prosíme o udržování
trvalého pořádku na hřišti i respektování zákazu hry v kopačkách (používejte jen tzv.
tarfy či obuv s plochou podrážkou, je to v zájmu trvanlivosti povrchu.
V rámci momentální virového stavu také nedoporučujeme ve vašem vlastním zájmu
využívat workoutové hřiště, které se v blízkosti víceúčelového hřiště nachází.
Děkujeme za pochopení. OÚ Lidice

ROUŠKY PRO OBČANY!!!!
Roušky, ať už dětské či normální jsou pro vás stále k dispozici, pokud budete mít
zájem, ozvěte se telefonicky na Obecní úřad: 312 253 083 a my vám roušky dovezeme
přímo do vašich schránek.

PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané, ocitli jsme se v době, kterou si nikdo z nás v minulých týdnech
nedovedl představit. Mění se naše
zvyky, způsob myšlení i životní
standardy a priority. Musíme si
zvykat na rozsáhlá opatření, které
jak všichni doufáme, povedou
k zamezení šíření koronaviru
COVID-19. Podobně jako v celé
republice, utichl ruch i v naší obci,
děti si přestaly hrát v parcích a na
hřištích, sousedi a přátelé se
potkávat. Ale přesto, a nebo právě
proto, že nás čeká těžké období,
které většina z nás ve svém životě
nezažila, je obdivuhodné, jak jste
se lidičtí občané semkli a snažíte
se v rámci svých možností a sil
pomáhat.
Chtěla bych poděkovat všem
občanům, kteří se přihlásili na
naši výzvu k pomoci seniorům,
velmi si vaší nabídky vážíme.
Největší naše občanské
poděkování a věřím, že můžu
poděkování napsat za vás za všechny, kteří v minulých dnech obdrželi z Obecního
úřadu roušky, patří paní Daně Vondruškové, majitelce salonu Tabita, která iniciovala
akci šití roušek pro občany. Poskytla všem lidickým ženám, které chtěly pomoci se
šitím látky a další materiál a během několika dnů bylo ušito přes 600 roušek. Část
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z nich jsme poslali pro nemocné děti na onkologii a pro nemocnici do Slaného a další
roušky společně s léky jsme poslali do uzavřené oblasti Litovelska, kde minulý týden
chybělo 20.000 roušek.
Jen pro zajímavost, jeden šicí den paní
Vondruškové její stroj napočítal přes
1.000.000 stehů. K výrobě roušek se
připojila celá velká rodina Nešporů,
která vytvořila doslova manufakturu a
pomohla nám svým výkonem pokrýt
prvotní velkou poptávku po rouškách.
Moc děkujeme!
Naše poděkování patří dámám Mileně
Doležalové, Dagmar Šauerové, Janě
Procházkové, Miluši Strakové, které
usedly ke svým šicím strojům, a ušily
také pár desítek textilních roušek, které
jsou pro nás všechny nyní
nepostradatelnou a povinnou součástí
denního oblečení.
Děkujeme také paním Stanislavě
Gabrišové, Jiřině Jirasové, Věře
Iblové, Zdeně Plátkové, Ladislavě
Šilhové, Radce Novotné, Libuši
Zámečníkové, Monice Dvořákové za
poskytnutí materiálu k výrobě roušek.
Upřímně šití roušek v takovém množství není nic jednoduchého, bolí u toho záda i
ruce. Společně jsme si to s paní Hankou Kohoutovou vyzkoušely, když jsme roušky po
celý týden pomáhaly Daně Vondruškové vyrábět.
Roušky jsou postupně dodávány na obecní úřad a po telefonickém objednání vám je
rádi přineseme.
Avšak výrobou roušek a nabídkou dobrovolnické pomoci lidická solidarita nekončí.
Velkou míru empatie a solidarity projevila nakladatelka Slávka Kopecká, která
darovala našim seniorům její krásné a zábavné knížky rozhovorů s předními umělci.
Děkujeme.
Vážení občané Lidic,
všichni máme jednoho společného nepřítele, jsme si rovni v hrozbě nakažení,
onemocnění, a proto prosím buďte opatrní a disciplinovaní. Všichni se navzájem
potřebujeme a všichni jsme spojeni příkladnou solidaritou, díky které to určitě
zvládneme.
Vaše Veronika Kellerová, starostka

ODVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 22.3.2020 byl v důsledku omezení a
problémů vlivem epidemie koronaviru zrušen. Dle situace vyjednáme náhradní termín,
případně bude až červnový odvoz v termínu 27.6.2020.
Děkujeme za pochopení.
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ČESKÁ POŠTA POBOČKA LIDICE
V souvislosti s epidemií koronaviru je otevírací doba pobočky České pošty upravena
od 19.3.2020 následovně:
Pondělí 08:00-12:00 hodin
Úterý
12:00-16:00 hodin
Středa 08:00-12:00 hodin
Čtvrtek 12:00-16:00 hodin
Pátek 08:00-12:00 hodin
Vstup je možný pouze s účinně zakrytým obličejem: rouškou, respirátorem, případně
šátkem či šálou. Děkujeme za pochopení.

INFORMACE K NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM V DOBĚ
EPIDEMIE OD SZÚ A MŽP
Dovolujeme si doporučit vaší pozornosti stanovisko Státního zdravotního ústavu
k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a sdělení MŽP k nakládání
s ochrannými rouškami. Pro obce i odpadové firmy je důležité především, že
domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by
měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a
zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu, případně na
místo, které určí obec. V tomto smyslu by měli být občané obce informováni. Pro
domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění
odpadů, nemění.
S přáním hezkého dne
Martina Filipová, ředitelka odd. regionálního provozu EKO-KOM

TEXTILNÍ KONTEJNER
Vážení občané, vzhledem k nouzovému stavu, společnost, která pro naši obec zajišťuje
sběr použitého šatstva, není schopna realizovat svoz kontejneru z důvodu nedostatku
zaměstnanců. Proto vás prosím, abyste si své oblečení, boty, hračky apod. zatím
nechali doma, aby se u kontejneru nevytvářel nepořádek. Jakmile se stav zlepší,
budeme vás informovat!
Děkuji za pochopení, Veronika Kellerová, starostka

SLOVO K OBČANŮM
Vážení spoluobčané, chtěli bychom vám poděkovat za vzájemnou pomoc, solidaritu i
ukázněnost v nelehké době ohrožení koronavirem způsobujícím nemoc COVID-19.
Děkujeme za nezištnou výrobu roušek (akci rozvinula zejména paní Vondrušková).
Mnoho z vás se také zajímá o naše seniory, chce pomoci s nákupy,… Skvělé gesto
paní Slávky Kopecké našim starším spoluobčanům ukrátí chvilky nuceného pobytu
doma. Ke „kafíčku“ si mohou přečíst věnovanou knihu. Tu distribuovali v minulých
dnech zastupitelé, až na výjimky se podařilo doručit. Sousedy jsme povzbudili a
vyměnili si pár vět na situaci, bylo cítit, že jsou potěšeni a za to jsme moc rádi.
Pevné zdraví a dobrou náladu všem, zvládneme to, jak to jen nejlépe půjde. I za vaší
pomoci, moc si občanské sounáležitosti (která vůbec není samozřejmá a všude)
vážíme!
Za zastupitele Bohumil Kučera
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POVÁLEČNÝ ŽIVOT V LIDICÍCH 3
Text a foto: Jaroslav Adamec, archiv OSL

Ještě než se začtete do mého dalšího článku, musím poděkovat paní Slávce Kopecké
za dárek v podobě knížky, kterou nám věnovala v této době, ovládnuté zrádnou
nemocí. Je to milé a posilující. Paní Kopecká, ještě jednou za všechny, děkujeme Vám.
Po dostavbě Kulturního domu a obchodního střediska s hasičárnou byly postaveny
také jednotlivé garáže, které si mohli lidičtí obyvatelé odkoupit. Volně navazovaly na
západní část budovy MNV Lidice. Zde měl sklenářství pan Šobíšek. Garáže byly
vybudovány také pod budovou MNV, ale zde byla vytvořena společná stání.
V nové budově MNV (nyní OÚ), s obřadní síní, kde jsou po dnes oddáváni lidé ze
širokého okolí, je i pošta. Byla zde, v západní části budovy zřízena služebna Sboru
Národní Bezpečnosti, později Veřejné Bezpečnosti, dnes jsou tyto prostory využívány
„Mateřským centrem Lidičky“.
Za zmínku stojí, že hned po dostavbě budovy MNV byly po obci rozvedeny telefonní
linky. Ústřednu umístěnou pod služebnou SNB, pro Lidice sestavila firma Tesla
Karlín, kde pracoval v tu dobu elektrotechnik pan Antonín Šantroch. V Lidicích
navštěvovali manželé Šantrochovi rodinu Nešporovu, a tak pan Jaroslav Nešpor tuto
akci zorganizoval. Ústředna byla plně automatická, ale jen pro obce, kde bylo 50
aktivních linek a volalo se zdarma. Pro meziměstské hovory byla ústředna napojena na
manuální ústřednu v Kladně.
Obchodní centrum se skládalo ze samoobsluhy, kterou vedl pan Mikolášek
s manželkou, masnu vedla paní Z. Hanfová, průmyslové zboží provozovala paní
L. Slavíková. Mimo tyto obchody se nově otevřelo také kadeřnictví a v něm pracovaly
L. Součková, K. Tůmová a paní Bártová.
Za rohem býval obecní mandl, dnes zlatnictví.

8

Postavena byla i hasičárna, ve které se vystřídalo dost místních obyvatel, členů Sboru
Dobrovolných Hasičů. O hasičárně by mohl povyprávět člen SDH pan Straka, nebo
pan Boček.
Zařízení Hasičárny bylo časem přesunuto do garáže pod MNV a budova hasičárny se
přeměnila v mateřskou školku. První ředitelkou byla paní Krausová.
Lidice se stavěly na etapy, podle toho, jak přicházely peníze. Do roku 1953 byly
postaveny ulice Josefa Horáka (dříve Václava Noska), 10. června 1942. Dále stály
ulice Josefa Stříbrného (dříve Sovětské armády). To je východní část Lidic.
Několikrát se mi stalo na úřadech, když se mě ptali na adresu bydliště a ulici, a já řekl
jméno naší ulice 10. června 1942, tak mi bylo řečeno, že datum narození nechtějí, ale
já trval na svém, že to není datum narození, ale název ulice.
Ve třiapadesátém byly postaveny ještě jižní část ulice Josefa Štemberky a jižní část
Oradourské.
Od roku 1954 se začala budovat severní část ulice Josefa Štemberky a rovněž tak
severní část Oradourské. Dále vznikly ulice Osady Ležáků a Distomonská. Tím byla
uzavřena výstavba nových Lidic. 1. května 2011 se započala stavba nových domků
západně od obce nazvaná „Lidická Alej“ firmou Doma-je-Doma. Stojí tu 39 nových
bytových jednotek obklopujících jedinou ulici, která nese název Starosty Hejmy.
Při úpravě Pietního území starých Lidic byl zhotoven nový hřbitov s márnicí, vedle níž
byla dřevěná zvonice se zvonem s nápisem „Bombay 1953“. Indičtí občané Lidicím
tento zvon věnovalo. Pamatuji si, když jako šestiletý jsem viděl nákladní vůz, který
zvonici přivezl. Vždy, když jsem šel na náš hrob, jenž je u západní zdi hřbitova, tak
jsem na zvon jednou cinkl, jako pozdrav zemřelým. Překvapením pro mě bylo, když
jsem jednou v roce 2005 (snad) uviděl zvonici podřízlou a zvon nikde! Darebovi, který
krádež provedl, že nikomu nic zlého nepřeju, ale jemu ano.
Svépomocí si postavili občané 12 garáží v proluce „Za Drdovic“ čísly popisnými 1-6,
tam, kde stávala tzv. Švíkárna, neboli armovna při stavbě nových Lidic.
Svépomocí byly postaveny také rodinné domky č.p. 151-159 v ulici Oradourské.
Poslední stavbou je Ekumenické středisko sociálních, kulturních a duchovních služeb
se stručným pojmenováním „Oáza Lidice“, mottem „Mír dalekým i blízkým“. Oáza
zahrnuje ekumenicky pojatou kapli a domov pokojného stáří, slavnostně otevřeného
28. listopadu 1998.
Sad míru a přátelství byl založen v červnu 1955, s touto myšlenkou vystoupil
10. června 1954 spolek Lidice budou žít, jehož předsedou byl Sir Barnett Stross.
Nyní Růžový sad (lidově Růžák), kde také uzavírají sňatky manželské páry,
potřeboval stálou údržbu, ke které bylo nezbytné vybudovat technické zázemí. A tak
bylo postaveno v jižní části obce zahradnictví s bytem pro vedoucího. Prvním
vedoucím byl pan Krčka, po něm nastoupil pan Stříbrný. Posledním vedoucím byl pan
Josef Krupička.
Nad severní stranou bývalé obce, vedle Sadu míru a přátelství bylo vystavěno nové
muzeum s přilehlými stavbami glorietu a depozitáři muzea a také výstavními síněmi
pod tribunou a „In memoriam“. Sad míru a přátelství a zahradnictví, včetně muzea
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převzalo Ministerstvo kultury. V Lidicích existovaly při Osvětové besedě zájmové
organizace. Například zahrádkáři měli hodně členů, jen co si pamatuji, pan Krčka,
Vyžvald, Sehnal, Pokorný a další. Včelaři byli Karlík, Nešpor, Zmeškalová a pan
Prošek. Hasiče a sportovce jsem už zmínil v předchozích článcích.
Svazarm – automotoklub založili Stehlík a Nešpor a jeho členy byli příkladně pan
Dvořák, Gabriš a další včetně jejich rodinných příslušníků. Převážně dětem se dařilo
v modelářském kroužku pana Sehnala ml. nebo v kroužku pobytu v přírodě, či
v divadelním kroužku, kde se setkávali mladí „herci“ pod vedením pana Fouse.
Aktivita všech těchto kroužků by si zasloužila extra kapitolu vyprávějící, jak jsme
jezdili s dětmi na hory, a v létě na tábory a na kolech do okolí. O tom by ale mohli
povyprávět organizátoři, či účastníci jednotlivých akcí.

Mezi velmi úspěšné akce AMK Lidice, patřily zimní jízdy zručnosti na ledu, letní
Branné orientační automobilové soutěže, při nichž rodiče byli jezdci a děti jim dělaly
navigátory. Ty BOASky se jmenovaly o „Zlatou koloběžku“ a kdo zvítězil, tak
opravdu dostal v té době velmi populární dětskou koloběžku na bantamech a byla
opravdu nastříkána zlatou barvou. Škoda, že tuto úspěšně rozvíjející se činnost
Automotoklubu Lidice „pohřbilo“ náhlé zdražení benzinu, což udělalo škrt přes
motoristický rozpočet nejen AMK Lidice.
Další organizace, jako ČSČK (Československý červený kříž), ČSŽ (Československý
svaz žen) byly typicky ženské spolky. Ty ale časem také zanikly. Členkami ČSČK
byly například paní Kohlíčková, Doubnerová a Klímová, které se zúčastňovaly
veřejných a sportovních akcí, při nichž byly dobře vidět, neboť chodily ve
stejnokrojích. Jako děti jsme si k nim na prvního máje chodívaly rády pro cukr
pokapaný povzbudivými hofmanskými kapkami a jak nám nic nebylo, tak nám bývalo
potom o to lépe!
Dodnes jsou zde rybáři, kteří vybudovali dva rybníky, „Koupaliště“ v létech 19641966, a „Nervák“ (protože je prý stál spoustu nervů) v sedmdesátých letech, kdy si
postavili svou klubovnu „Baštu“. Jejich členy byli, nebo ještě jsou pánové Křivan ml.
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Křivan st., Souček, Š. Pinčák, J. Jaroš st., J. Haas, V. Hanf st., P. Klíma a jiní, též
z okolních obcí.
Nejpočetnější základnu mají dodnes myslivci. V roce 1950, kdy byla založena Lidová
myslivecká společnost, se v roce 1963, přijetím „stanov“ změnila v Myslivecké
sdružení „Orel Lidice“. Toto myslivecké sdružení hospodařilo na 1300 ha polností,
lesní a vodní honitby. Třicet dva členů bylo řízeno pěti členy výboru a třemi revizní
komise. Členy byli myslivci nejen z Lidic, ale i z okolí Kladna a Prahy. Vzpomenu na
pány Čepelu, Hanfa st. a ml., Lukáše, Holoubka, Krejčíka, Buška, Šilhána, Starce,
Křivana st., Čermáka, Hájka, Kozla, Hejného, Š. Pinčáka, V. Peka st. a ml., Pulce,
Procházku, Klímu a další.
Myslivci dostali svou klubovnu, když bylo vystavěno nové muzeum, kam se
přestěhovala expozice z muzea starého. Svou klubovnu si vyzdobili trofejemi,
vystavěli krb, bufet a přivedli vodu z nedaleké Rákosovic studánky. Ke klubovně
patřily i dva malé domky, zde bydlela obsluha muzea ještě než byly postaveny Lidice
nové. Tyto domky využívali myslivci k přespávání hostů při hlavních lečích.
V posledních letech sloužily domky jako sklady pro krmení zvěře. Členové „Orla
Lidice“ odchovali nespočet kachen, bažantů, postavili krmelce, posedy. Nevím proč a
kdo byl příčinou, že klubovna a domky byly myslivcům odebrány.
Jestli jsem na nějakou organizaci zapomněl, tak se omlouvám.

OZNÁMENÍ
Text a foto: Antonín Nešpor
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POCHOD LIDICKÝCH ŽEN
Text: Ivan Černý Foto: Milena Městecká

Letos již po desáté se uskuteční významná vzpomínková akce, připomínající události
i trasu pochodu smrti z koncentračního tábora Ravensbrück do vlasti v dubnu 1945.
Jak nám řekla organizátorka akce, badatelka a publicistka Milena Městecká,
dlouhodobě se zabývající historií pochodů smrti v Evropě, návrat Lidických žen
z téměř tříletého nacistického věznění v koncentračním táboře Ravensbrück
připomenou letos dvěma akcemi – v květnu pochodem z Ravenbrücku do Nového
Boru (470km!) a v červnu pochodem k pomníku návratu Lidických žen na Cínovci.
Slavnost u pomníku na Cínovci se letos bude konat už popáté. Každoročně ji pořádá
OS Lidice ve spolupráci s OÚ Dubí a ČsOL Teplice, za velkého zájmu veřejnosti.
Milena Městecká vzpomíná:
„Poprvé jsme se sešli při odhalení pomníku na místě starého hraničního přechodu
Cínovec v červnu roku 2015. Ještě si pamatuji tehdejší slavnostní a smutnou atmosféru
při poslechu státní hymny. A při čtení jmen všech Lidických žen, které se tudy vracely
do vlasti. Hymně naslouchaly pohnutě i dvě z nich, paní Milada Cábová a Miloslava
Kalibová, obě nás již bohužel opustily. Naslouchaly hymně, jim velmi drahé, stejně
jako tehdy 1. června 1945, kdy se tady poprvé některé z nich dozvěděly, že Lidice,
Němci vypálené, už nejsou. „Že jejich naděje chované po dlouhé tři roky, že se setkají
se svými muži byly plané. Netušily, že většina z nich se nesetká ani se svými dětmi. O
tom nám dnes může vyprávět už jen poslední žijící Lidická žena, paní Jaroslava
Skleničková. Na slavnosti s námi byla v roce 2015 i paní Věra Čepelová, Lidické dítě.
Její maminka Božena Vokatá se vracela do Čech jinou cestou jako další desítky
Lidických žen, o
jejichž návratech
víme velmi málo,
často vůbec
nic…“
Skupina citlivých
lidí z řady míst
republiky letos již
desátým rokem
svou účastí na
fyzicky náročném
projektu nám
všem připomíná
památku Lidic a
Lidických žen
akcí, která nese
jejich jméno – Pochod Lidických žen. Milena Městecká, autorka mimořádné knihy
Evropa v agonii pochodů smrti, kterou v loňském roce vydalo nakladatelství Orego
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nepovažuje tuto akci za samoúčelnou, ani za výjimečný sportovní výkon. Jako všem
z účastníků vzpomínkového pochodu jí jde o to, aby hrůza vypálení Lidic, holokaust a
další německá zvěrstva proti lidskosti během druhé světové války nebyly zapomenuty.
Zvláště dnes, kdy je tendence na onu strašnou dobu zapomínat, či se nehorázně
zkresluje.
I proto Milena Městecká nepřestává oslovovat širokou veřejnost. Činí to jak svou
knihou, články i přednáškami na školách či v kulturních zařízeních po celé republice,
kde vypráví o pochodech smrti na území ČR, Německa a dalších evropských zemí,
jejichž historii se dlouhodobě věnuje. A naše čtenáře vyzývá:
„Přidat se k nám můžete i vy, jako každý rok. Projdeme letos trasu návratu pěti
Lidických žen z Ravensbrücku do Nového Boru. Do Wesenbergu šly cestou pochodu
smrti, na kterou
byly všechny
ženy vězněné
v Ravensbrücku
vyhnány
od 27.-28.
dubna 1945. Po
cestě vyprávím
zájemcům vše,
co jsem se o
jejich pochodu
smrti, ale také o
hrůzných dnech
konce války
v Ravensbrücku
od nich dozvěděla. Už od roku 2012 mi o tom vyprávěly paní Kalibová, Cábová i paní
Skleničková. Další pamětníci, badatelé, historici mi ochotně pomáhali skládat
autentický obrázek o těch dnech.“ Kdo se na tak dlouhou trasu necítí, má jiné
povinnosti nebo docela obyčejně jen nemá čas, jak se to dnes v našich uspěchaných
životech stává, vše se může dočíst ve shora jmenované knize Evropa v agonii pochodů
smrti 1944-45.
„První třetina této významné a ojedinělé publikace je právě věnována osudu Lidických
žen, které Milenu Městeckou svými vzpomínkami nejenom významně ovlivnily, ale
dovedly mnohem dál.
„Poučily mě, že v tom nezměrném a pro nás nepředstavitelném válečném utrpení
nebyly samy. Ukázaly mi utrpení mnoha dalších. Už na prvním setkání mi paní
Kalibová předala brožuru „Přežili svou smrt“, právě o pochodech smrti. Abych mohla
vše zmapovat a popsat, snažím se vžít do utrpení vězňů i válečných zajatců, o nichž
také píšu. Musím to tedy vždycky, za každého nečasu, projít. Tak jako oni. I když na
rozdíl od nich dobře oblečená, najedená, bez řevu sadistických stráží, hnaná bitím i
strachem ze zastřelení. Od roku 2010 jsme připomněli na dvacet pochodů smrti jak na
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domácím území, ale také v Německu a v Rakousku. Dosud jsme prošli, jak hlásá
letošní leták pochodu, zveřejněný mj. v březnovém čísle Lidického zpravodaje, na
3400 km. Daří se to, co jsme si přáli – upozornit na zapomenuté pochody smrti, jejich
trasy, zabíjení,
krutosti a
především, na
jejich oběti.
V mé databázi
je na 600 míst
průchodů smrti
jen na našem
území, udává
na 8 000
obětí.“
I přes veškeré
aktivity, které
Milena
Městecká
vyvíjí ve svém
volném čase a zadarmo, se stále přesvědčuje, že pořád nalézá zas a znovu další
neznámé informace a fakta. I to, že se často na mnoho událostí zapomíná. Proto si
vysoce váží všech regionálních kronikářů a badatelů, z Čech, Moravy i Slezska, kteří
pátrají ve svém okolí. Závěrem našeho krátkého rozhovoru Městecká říká:
„Strašně mě těší, že vznikají nejrůznější iniciativy a přichází pomoc ostatních. Díky
místním obětavým starostům, zastupitelům, organizacím, aktivistům a historikům se
kupříkladu jedná o umístění infopanelů, ale i celých venkovních výstav u největších
hromadných hrobů z pochodů smrti, např. v Tachově, Žihli, Chomutově a jejich okolí.
Zahájena byla i verifikace jmen obětí, jejichž vězeňská čísla známe. Přesto po celých
75 let na jejich hrobech nebyla uvedena jejich jména. Příbuzní se o místě skonu svých
drahých většinou nikdy nedověděli. Leží zde u nás, ale i jinde v Evropě, daleko od
svých blízkých a domovů. Snad toto vše bude jednou i po tolika letech napraveno.
Také díky těm, které stály na počátku – Lidickým ženám.“
Seznam vzpomínkových pochodů v roce 2020 je k dispozici na www.lidice.cz, ikona
Transporty smrti. Každý ze zájemců, který si chce projít vybrané trasy, je vítán.
Na čem badatelka Městecká pracuje nyní? „Připravuji Turistického průvodce po
pietních místech pochodů smrti a knihu, mapující život Slovanů v německých zemích.
Překládám knihu o Emily Hobohouseové, ženě, která zachránila mnoho životů včetně
dětí z prvních koncentračních táborů za búrských válek.
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TŘÍDĚNÍ ODPADŮ: JAK LIKVIDOVAT ROUŠKY?
Text a foto: Michaela Klapalová

Zdroj: www.trideniodpadu.cz

Zákon si s něčím takovým jako je rouška podomácku šitá neumí poradit. S ničím
takovým se dosud v zákoně nepočítalo…nicméně zachovejme chladnou hlavu, zdravý
selský rozum a především ohleduplnost. I obyčejná doma šitá rouška chrání okolí před
vykašlanými infekčními částicemi. Zatímco lidé bez roušky vykašlali podle studií
v průměru 200 infekčních kapének, lidé s vlastnoručně vyrobenou rouškou pouze 43.
Doma vyrobená rouška tedy může zachytit téměř 80% všech vykašlaných infekčních
částic, a to je podle mého opravdu dobrá zpráva! Proto nosme roušky a vycházejme
ven co nejméně! Buďme ohleduplní ke druhým i sami k sobě! Vyplatí se nám to! A nyní
už zpátky k těm našim rouškám…
Rouška je totiž potenciálně infekční odpad, takže by bylo dobré, abychom to
nepodceňovali. Když bychom to vyhnali do extrému, jednalo by se o nebezpečný
infekční odpad. Něco, co je víc nebezpečné než plastové lahve a pleny dohromady.
Zacházejme tedy s rouškami velmi opatrně. Nikdo z nás nevíme, kdo je a není
nositelem viru, tudíž třeba právě naše rouška může být pro ostatní časovanou bombou.
Roušky nenechávejte doma jen tak povalovat! Zejména máte-li děti.
Roušky nevhazujte volně do odpadkových košů, ať už jsou u vás doma nebo veřejné.
Roušky vkládejte do dobře uzavíratelného plastového pytle, ideálně do dvou, uzavřít, a
jejich povrch následně vydesinfikovat, stejně jako ruce.
Pytlík s rouškami vhoďte do kontejneru na směsný odpad. Můžete je také spálit doma
v kamnech, pokud je tedy máte.
Přestože jste si ušili roušku z biomateriálů, rozhodně ji nevhazujte na kompost, ani do
kontejnerů na bioodpad!
Pokud máte roušku z látky a nechcete ji hned vyhazovat, což chápu, je potřeba se o ní
dobře postarat, abyste ji zbavili bakterií.
Jak se o ni starat?
Nejjednodušší způsob, jak se i já starám o své roušky je vyvařit je. Nechte vodu
s rouškami projít minimálně 5 minut varem a usušte. Lze je prát i odděleně v pračce
ideálně na 90 stupňů, což mi ale přijde, jako zbytečné plýtvání vodou i energiemi.
Zatím nemám tak velký rouškový šatník a pevně věřím, že ani mít nebudu.
Před jakoukoliv manipulací s rouškami je vhodné mít umyté a ideálně
vydezinfikované ruce a snažit se dotýkat pouze okrajů roušky, co nejméně sahat na
střed a přední část ústenky.
Roušky je potřeba vyžehlit, ideálně párou. Pokud nemáte parní žehličku, pak na
nejvyšší stupeň po dobu cca 5 minut.
Své roušky uschovávám ve vlastní osobní krabičce, která je vydezinfikovaná.
Rouška by se měla měnit ideálně každou hodinu, zejména pokud se pohybujete mezi
větším množstvím lidí. Vyměnit je jí potřeba i v případě navlhnutí, protože tím vzniká
plodné místo pro vnik kapének. Rouškám zdar a držte se, to zvládneme!
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TŘÍDĚNÍ ODPADŮ: JEDLÉ TUKY A OLEJE
Text a foto: Michaela Klapalová

Zdroj: www.trideniodpadu.cz

Co se stane s oleji a tuky poté, co nám přestanou sloužit v kuchyni a vznikne z nich
poměrně problematický odpad? Víte, že i tento druh odpadu se u nás dá třídit?
Statistika praví, že v roce 2018 se jenom v Praze ve sběrných dvorech sesbíralo přes
8 tun jedlých olejů! A to už je něco oleje…
Nezabývejme se nyní stránkou výživovou, kdy jsme s těmi našimi smaženými řízky a
hranolky a sýry velmi stálými konzumenty ne zrovna dobrých tuků. Poté co nám
přestane olej sloužit…co s ním děláte? Vylejete je do odpadů? Do záchoda? Chyba!
Jelikož je struktura tuku taková, jaká je - při ochlazení začne vytvářet hrudky, tím na
sebe nabalují další nečistoty a usazeniny, a tak se nám v odpadních rourách začne
vytvářet odolný povlak, nebo tuková kra, která prostě kanalizaci ucpe a je
vymalováno. Poté musí přijet specializovaná firma, která kanalizaci prošťouchne.
Tuky mohou také ucpávat kanalizační čerpadla. Tuky v odpadech také urychlují korozi
kanalizačního potrubí tím, že jak se v kanalizaci rozkládají, uvolňují tím mastné
kyseliny, které urychlují korozi. Velkou paseku nadělají i v čističkách odpadních vod.
Narušují totiž proces čištění odpadních vod. Například při přívalových deštích může
dojít k ucpání a následnému přetoku do tzv. biologické části čistírny.
Běžně se tuky v čistírně odpadních vod likvidují spolu s ostatními plovoucími
nečistotami v usazovací nádrži pomocí speciálního stíracího zařízení. To odvádí tuky
do jímky, odtud se odebírají a odváží na skládku. Popřípadě se pálí ve spalovnách za
vysokých teplot. Není tedy jednodušší ho rovnou vyhodit tam, kam patří? Bez toho
rizika vašich ucpaných a zkorodovaných trubek? A to se vyplatí!
Základní pravidlo zní: Nevylévat oleje do výlevky nebo kanalizace!
Mějme proto osobní zodpovědnost a nedělejme to, už kvůli tomu, že nám tak trubky
v našem domě vydrží mnohem déle v dobrém stavu.
Co ještě nepatří do kanalizace?
- Infekční látky
- Jedy a žíraviny
- Kyselé nebo alkalické roztoky
- Omamné látky
- Organická rozpouštědla
- Silážní šťávy, zvířecí trus a moč, hnůj, průmyslová hnojiva a pesticidy
- Látky působící změnu barvy vody
- Odpadní kapalné látky z fotografického průmyslu
- Látky, které mohou způsobit ucpání kanalizační stoky (vlhčené ubrousky,
pleny, vložky,…)
- Pevné odpady včetně kuchyňských odpadů
- Odpadní rostlinné a živočišné jedlé oleje a tuky
Menší množství tuků, například z pánve, je možné vsáknout do ubrousku nebo
papírové utěrky a pak vhodit do směsného odpadu. Mohou se také v malém množství
kompostovat. V malém množství…
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Co s nimi u nás v Lidicích?
Kuchyňské tuky a oleje nevyhazujeme do kuchyňské výlevky ani do záchoda.
Přelijeme je do plastové lahve, zavřeme a hodíme do kontejneru na oleje, který
nalezneme v průchodu u našeho obchodního střediska. Takhle jednoduché to je!

GENERÁL GASTRO: POSILUJEME IMUNITU
Text a foto: Michaela Klapalová

Když jsem za okny přivolávala jaro, myslela jsem na procházky v přírodě, teplé
počasí, které využijeme k výletům, vaření, zkoumání bylinek a podobně. A ono zatím
prd, vážení… No nic naplat, chvíli ještě zůstaneme u posilování imunity, aby nás ten
moribundus obešel obloukem a pokud na nás přeci jen sedne, ať máme tak silnou
imunitu, že ho ani nestihneme zaznamenat.
Společně to zvládneme!

Zázvorový silák proti bacilům
500 ml vody
2 lžíce medu
100g čerstvého zázvoru
Šťáva a kůra z 1 citronu
Zázvor nastrouháme najemno. Strouhám i se
slupkou, jen ho opláchnu a osuším. V hrnci
mezitím přivedeme k varu vodu, pak do ní
dáme nastrouhaný zázvor, citronovou kůru i
šťávu.
Vaříme asi 15 minut, necháme lehce
schladnout a do ještě teplého odvaru dáme
med. Necháme úplně vystydnout, poté
přecedíme přes utěrku. Ve skleněných lahvích
uschováváme v lednici.
Pijeme malý panák (0,02) ráno jako prevenci při
chřipkách, nachlazeních a jiných potížích. Pokud je na vás chuť zázvoru příliš silná,
můžete to trochu říznout vodou.
Dalším ze superpotravin na imunitu a zároveň i pro střevní mikrobiom, který je pro
dobrou imunitu velmi důležitý je kysané zelí! Je to zároveň jeden z nejlepších zdrojů
vitamínu C. Podporuje obranyschopnost těla, funkci střev a snižuje krevní tlak,
detoxikuje tělo. Prostě miláček nejen pro zimní období. Já ho jím jen tak, ale
samozřejmě ho využijte i jako přílohu nebo salát.
No a nebyla bych to já, abych tu nezmínila mojí oblíbenou řepu. Ano i ta zlepšuje
imunitu, pleť, detoxikuje náš organismus. Pomáhá proti kornatění cév a při zvýšené
hladině cholesterolu v krvi. Je zásobárnou vitamínů, hlavně céčka a minerálů. Takže si
udělejte salátky, pomazánky, polévku a bude zdraví jako řípa!
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A neobejdeme se ani bez kopřiv… Ano kopřiva, především ta brzká jarní má v sobě 3x
více bílkovin než špenát, 5x více vápníku než špenát, 13x více železa než čínské zelí,
25x více vitamínu C než salát, 105x více betakarotenu než bílé zelí. Je nabitá vitamíny,
minerály a proto šup na kopřivy a použijte je do nádivky ke kuřeti, smíchejte je se
špenátem k masíčku, nasekejte je do knedlíků, přidejte je do zelené polévky ze špenátu
a nabijme tělo spoustou vitamínů.
! Bonus: pan profesor RNDr. Pavel Suchánek doporučuje také vitamín D, omega 3
mastné kyseliny, přírodní vitamín C, který je zásadní bariérou při virových i
bakteriálních onemocněních, dále zdravý selský rozum, hodně spánku a pravidelný
režim.

MOBILNÍ ROZHLAS PRO LIDICE
Pojďte s námi zlepšovat Lidice!
Vážení spoluobčané, chcete dostávat do svého mobilu či emailu upozornění na blížící
se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a
sportovní akce?
Naše obec spouští Mobilní rozhlas, nového pomocníka pro komunikaci s občany.
Chceme vás více zapojit do správy obce, do kulturního a sportovního dění, umožnit
efektivnější a modernější komunikaci mezi vámi a úřadem, ale také například zvýšit
čistotu veřejných prostranství a rychleji a efektivněji řešit vznikající problémy
v ulicích, parcích a v dalších veřejných prostorech. Chceme vás, občany, celkově více
zapojit do dění v naší obci.
Díky Mobilnímu rozhlasu chceme vybudovat občanskou infrastrukturu založenou na
kontaktních údajích získaných od lidí, kteří v Lidicích bydlí, mají zde aktivity či je
pravidelně navštěvují.
Budeme vám posílat informativní e-mailové a sms zprávy. Vy nám zase jednoduše
pošlete vaše podněty. Díky této infrastruktuře a kontaktním údajům, které obci
dobrovolně poskytnete, budeme schopni zvýšit úroveň bezpečí ve městě, operativněji
řešit problémy, které vás tíží, rychleji vám předávat zprávy z úřadu a informace o obci.
Stačí se jednoduše ZDARMA zaregistrovat:
- přes mobilní aplikaci Mobilní rozhlas (iOS, Android)
- přes webovou stránku www.lidice.mobilnirozhlas.cz
Vše je v souladu s GDPR, obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
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Reklama tiskárny

VEŘEJNÁ KNIHOVNA LIDICE – INFORMACE
Lidická knihovna je v souladu s nařízením vlády až do odvolání uzavřena.
Děkujeme za pochopení. Jirka Černý a Míša Indráková
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