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Neztrácejme v této době optimismus!!!
Takhle to vidím nejen já, ale i Dominic a Nicholas
Lanza, kteří s rodinou bydlí u nás v Lidicích, chodí do
naší Mateřské školky a pochází z oblasti u Neapole
Andrá tutto bene! – Všechno bude v pořádku!

Milí a milé,
čas mi v karanténě sice občas splývá, ale letí stále stejně rychle. Ještě nedávno jsem
dělala dubnový zpravodaj a šup už je tady čas na další číslo.
Ráda bych se vás zeptala jak to zvládáte?? Já si vypracovala určitý denní rytmus, kdy
střídám různé druhy prací. Od těch na zahrádce a svém „vejminku“ přes intenzivní
úklid a klasickou práci, kterou nyní dělám online. Vlastně jsem ráda, že se díky této
situaci naučím spoustu nového, ale popravdě už se nemůžu dočkat, až nás z této klece
pustí ven…první co udělám bude, že si s přáteli a rodinou zajdu na čepované pivko a
posedět do restaurace
mňam!
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka, co se stále těší ven
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Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti ☺

SLOVO SLÁVKY KOPECKÉ
Moji milí sousedi v Lidicích, zdravím Vás touto cestou po prvním měsíci domácí
izolace, v níž jsme se společně ocitli. Nápad s darovanými zábavnými knížkami
z mého malého nakladatelství (pro všechny seniory v obci), se okamžitě zalíbil naší
starostce – a já měla radost, že moje knížky udělají totéž.
Povedlo se, děkuju proto i všem pomocníkům z Obecního úřadu! Od první chvíle jsem
s Vámi se všemi sdílela pocit sounáležitosti v místě, které mám dávno za svůj domov
(třebaže jsem přivandrovalec z Buštěhradu!). Svěřit se Vám musím i s tím, co jsem i
v této podivné době zaznamenala: vlídné telefony, milé mejly, roušky ušité doma a
pověšené na mé klice u dveří… Dojalo mě to!
Jezdím kolem Lidic na svém kole a mávají na mě sousedi, které přes roušku
nepoznávám. Ale mávám taky! Jsme v jedné „kaši“ Ty i já – zkrátka všichni. Jsem
navíc v pravidelném kontaktu s mnoha přáteli žijícími na různých místech
zeměkoule… A oni ti moji braši jsou v té „kaši“ taky. Eva z Vancouveru mi hlásí, že
se na rozkvetlé nádherné město dívá jen z balkonu, protože nesmí vystrčit nos. Můj
kamarád režisér Vašek Táborský mi píše, že v Torontu se o něj starají sousedi, kteří
mu právě donesli pečené stehno a plzeňské pivo. A že v Torontu právě došly mrazáky.
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Další den mi píše, že mrazáky už jsou! Inu pokrok… Tak denně otvírám počítač a
naříkám: „ neuvěřitelné stalo se skutkem!“ – jak pravil Bohumil Hrabal, milovaný
autor. Přežijeme, říkám si a dodávám odvahu. Snažím se ze všech sil. Ohromnou
posilou byl pro mě v této chvíli malý osobní zázrak. Při jízdě na kole jsem totiž ztratila
pouzdro s veškerými doklady k autu (proč jsem to vezla na kole, to nevím). Milý hlas
v telefonu mi ale sdělil, že moje doklady neznámý nálezce položil na plot jejich domu
– a že mi vše bez problémů hned doručí. Což se stalo. Chtěla jsem své milé sousedce
skočit kolem krku a zulíbat ji. Ale obě jsme byly ozdobeny rouškou a dva metry od
sebe… já navíc se slzami vděku a dojetí. Díky, moji milí sousedé! Držte se statečně!
Slávka Kopecká

SVATEBNÍ OBŘADY – OZNÁMENÍ
Od 20.4.2020 je možno konat svatební obřady do 10 osob, za níže uvedených
podmínek. Účast na svatebním obřadu je pro: snoubence, jejich dva svědky,
oddávající, matrikář a nejvýše čtyři další osoby (do tohoto počtu se započítává i
tlumočník).
Snoubenci v průběhu svatebního obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek
dýchacích cest. Účastníci obřadu dodržují odstupy nejméně 2 metry od jiných osob
s výjimkou členů domácnosti a snoubenců. Podání ruky ke gratulaci je možné pouze
po vzájemné dohodě všech dotčených osob. V případě podání rukou je následně nutno
dezinfikovat. Po skončení obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek.

JAK NAKLÁDAT S ODPADEM V DOBĚ KORONAVIROVÉ
EPIDEMIE
1) Domácnosti s nenakaženými osobami bez nařízených karanténních
opatření
Nakládejte s komunálním odpadem jako obvykle. Třiďte jako obvykle do
barevných kontejnerů. Směsný komunální odpad odkládejte do černých
kontejnerů na místa k tomu určená.
Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respirátory/rukavice) můžete po
použití odkládat do směsného komunálního odpadu. Vždy je předtím vložte do
samostatného plastového obalu, který pevně zavážete. Před a po manipulaci
s odpady si pokaždé umyjte pečlivě ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte
dezinfekční gel. Buďte ohleduplní.
2) Domácnosti s minimálně jednou osobou v povinné nařízené karanténě
Odpady netřiďte. Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic a
kapesníků) od osob v karanténě, u kterých není prokázáno onemocnění
COVID-19, ukládejte do plastového pytle na odpady. Plastové pytle by měly
mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin)
pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Jsou-li
tyto pytle z tenčího materiálu, je nutné takové obaly zdvojit. Plastový pytel
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vložte proto ještě do druhého pytle a zavažte. Povrch vnějšího pytle ošetřete
dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru
na směsný komunální odpad. Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu.
Chráníte tak zdraví popelářů. Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé
pečlivě umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo používejte dezinfekční gel.
Buďte ohleduplní.
3) Domácnosti s potvrzenou nákazou nemocí COVID-19
Odpady netřiďte. Veškerý odpad (včetně roušek/respirátorů/rukavic a
kapesníků) od osob s prokázaným onemocněním COVID-19 ukládejte do
plastového pytle na odpady. Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku
0,2mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na
povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Jsou-li použity pytle z tenčího
materiálu, je třeba takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do
druhého pytle a zavažte. Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním
prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na směsný
komunální odpad. Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu. Chráníte
tak zdraví popelářů. Buďte ohleduplní.
Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé umyjte ruce mýdlem a teplou vodou
nebo použijte dezinfekční gel.
Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu a jeho konečné odstranění by
však mělo vycházet z lokálních možností bezpečného odstraňování
komunálního odpadu a minimalizace rizika pro pracovníky, kteří nakládají
s odpady, ale i rizika pro ostatní občany.

!!! Pokud jste vytřídili nepotřebný materiál určený na sběrný dvůr, s jeho odnosem či
odvozem vyčkejte až do ukončení nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob!
-

-

Dbejme na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady.
Chraňme svého popeláře: mysleme na pracovníky odpadových firem a
neodkládejme své odpady mimo kontejnery a popelnice, aby s nimi popeláři
nemuseli přijít do přímého kontaktu!
Soustřeďme se na zmenšení objemu odpadu: maximálně sešlapávejte a
mačkejte odpad tak, aby kapacita kontejnerů vydržela co nejdéle.
Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejme do plastových pytlíků a
zavázané je vhazujeme do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.
V žádném případě je nedáváme do barevných popelnic pro tříděné materiály.

-

Snažme se minimalizovat celkový objem a množství odpadů: Odložme na
pozdější dobu jarní úklidy domů, zahrad, omezme odpad z úklidu domů a
bytů, probírky šatníků apod. Snižme množství odpadů, které v současné
době není nutné produkovat!

-

Neplýtvejme potravinami!!!

-

Zmenšujme objem veškerých odpadů, které vyhazujeme.
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MANUÁL TŘÍDĚNÍ ODPADŮ: ÚSPORNÉ ŽÁROVKY
Text a foto: Michaela Klapalová

Zdroje: www.trideniodpadu.cz

Úsporná žárovka je zdroj světla. To ví každý. Ale pojďme si upřímně říci, zda je
žárovka něco, co třídíme. Podle všeho nikoliv. Až 60% z nás úsporné žárovky netřídí.
Sběrem vysloužilých úsporných žárovek se v ČR
zabývá společnost Ekolamp Díky tomu systému se
v roce 2017 recyklovalo 727 tun použitých světel.
Tedy téměř 5 milionů zářivek a výbojek. To
představuje až 25 kg rtuti.
Úsporná zářivka jako odpad obsahuje i nebezpečné
látky, například rtuť. A to samo o sobě by mělo být
dobrým důvodem proto, abychom tyto žárovky
odevzdávali na místa k tomu určená. Když vám
taková žárovka doma praskne, alespoň na 15 minut
vyvětrejte. Rtuť je totiž kumulativní jed. Říká se,
že rtuť obsažená v jedné jediné úsporné žárovce
dokáže kontaminovat několik tisíc litrů vody nad takzvaný bezpečnostní limit.
Krom toho obsahují žárovky i spoustu znovu využitelných materiálů a o ty je škoda
přicházet. Dalším z důvodů proč to dělat je, protože jsme si za to zaplatili. Ano, pokud
si žárovku koupíte, platíte automaticky i recyklační poplatek.
Z celkového odevzdaného množství vyřazených žárovek dokáží firmy napojené na
Ekolamp zužitkovat materiálově v ideálním případě přes
90% materiálů. Z průmyslových svítidel pak něco přes
80%.
Větší množství zpětně získaných svítidel se očekává i do
budoucna. Společnost Ekolamp proto neustále rozšiřuje
síť svých sběrných nádob a vytváří edukační kampaně.
Společnost Ekolamp má i svou vlastní aplikaci
dostupnou jak pro Android, tak i pro Apple, jmenuje se
„Kam s ní?“ Tam najdete, které žárovky recyklovat,
které ne, a hlavně kam je odevzdat.
Pro příklad tyto úsporné lze odevzdávat na sběrných
dvorech, do speciálních kontejnerů k tomu určených, ale
například to lze i v prodejně, a to při nákupu nové
zářivky!
Aplikace obsahuje i mapu sběrných dvorů, kde lze
odevzdat. A jako bonus obsahuje i malý kvíz, kde si můžete vyzkoušet, zda tyto
odpady třídíte správně
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SHROMÁŽDĚNÍ U PAMÁTNÉ LIDICKÉ HRUŠNĚ
Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

Dnes 18. dubna mělo být shromáždění u Památné
Lidické hrušně. Nebylo, nebo spíše bylo přeloženo na
neurčito.
No a jelikož tím shromážděním každoročně přicházíme
hrušni vzdát hold, že přežila vyhlazení Lidic, a přivítat
ji do nového jara, tak jsme se k ní vypravili alespoň
jako rodina.
Jak jsem tak odhadl, na Pietním území se dnes
pohybovalo více než 150 lidiček. Bylo by to důstojné
shromáždění. Tak snad jindy, nebo až na přesrok.
Manželka upekla domácí kmínový chléb, pro
eventuální návštěvu, ale do večera byl pryč, aniž by
kdokoliv přišel…

VZPOMÍNKY NA ŠKOLNÍ LÉTA
Text: Jaroslav Adamec

Venku je větrno, šedivo a někdy i zaprší. Občas jsem sledoval sport v televizi, díky
mimořádné světové situaci není nic, co by mě zaujalo. Nudím se, a snažím se o něco…
Ale už to mám.
Každé ráno si jezdím do sámošky pro noviny, potkávám se s lidmi, kteří mi říkají, že
se jim líbí články, které jsem napsal do zpravodaje. Někteří mi doplní, na co jsem
zapomněl a ptají se, co napíšu dál? Těmto lidem děkuju.
K psaní mě vybídl kamarád Tonda Nešpor, když se divil, na co všechno si vzpomenu.
Daly by se napsat i humorné články, ale nemám odvahu. Někdy by musel papír snést i
argot, aby historky vyzněly, tak jak proběhly. Není to však možné vzhledem k žijícím,
nebo pozůstalým po těch, kterých se historky týkaly. Někdo by se mohl urazit, čehož

6

se bojím.
Původně jsem chtěl napsat jen předešlé články, ale vzhledem k jejich oblíbenosti,
zavzpomínám dál. Na články nejsem sám, fotky dodává Tonda a některé články
doplní. Dík za spolupráci.
První třída je zásadním životním zásahem do dětského vnímání. Někdo se těšil (jako
já), někdo brečel. Vše se změnilo příchodem paní učitelky Jaroslavy Jindřichové, která
nás vlídně s úsměvem přivítala. Postupem času jsme jí vnímali jako někoho blízkého,
kdo se k nám, až do páté třídy choval jako máma. Ale mateřské povinnosti neminuly
ani naši paní učitelku. Vdala se, a s manželem Janem Caltou čekali narození dítěte.
S plánovaným odchodem na mateřskou dovolenou naší třídní, jsme očekávali nového
vyučujícího. Kdo to asi bude?
Přišla krásná, usměvavá blondýnka, která si nás svým zjevem a laskavostí okamžitě
získala. Alenu Koreckou, jak se jmenovala, čekala hned zpočátku jedna nelehká věc.
Jak nám šetrně sdělit, že naší paní učitelce Caltové dítě při porodu zemřelo… Všichni
jsme brečeli. Paní učitelka Caltová bydlela v té době v Lidicích, Distomonské ulici
číslo 123.
Tenkrát ještě nejezdily autobusy přes obec, tak jsme chodili do buštěhradské školy
pěšky. Školní autobus začal do obce zajíždět až v roce 1960. Když bylo v zimě náledí,
tak autobusy stejně nejely a my si náledí užívali, hlavně z kopce od buštěhradské
pošty, nebo od kostela k rybníku, samozřejmě se značným zpožděním na vyučování.
Další oblíbenou záležitostí byly uhelné prázdniny. Bývaly tehdy, když mrzlo až pod
mínus 20 stupňů, několik dní za sebou. Docházelo uhlí a než se zavezlo do všech škol,
trvaly prázdniny taky i tři neděle.
Přechod z obecné, jak se škole do páté třídy říkalo, na měšťanku, to byl veliký zlom.
Měli jsme třídní učitelku Elišku Nešlehovou, velmi přísnou, která učila matematiku a
fyziku. Paní učitelka chodila v černém oblečení, protože ji krátce po svatbě zemřel
manžel. Měla respekt, při jejích hodinách bylo ticho jako v kostele. Ke všem žákům
měla stejný přístup, protekci neuznávala a naučila. Později se vdala za oblíbeného
pana učitele Zdeňka Knížete, ten nás učil zeměpis a dějepis.
Jinak jsme paní učitelku začali vnímat až po ukončení školní docházky, to se nám
zdála být milá a vlídná a také to tak bylo. Při setkání s ní byly vzpomínky na školu
vždy vtipné a úsměvné.
Učitelé se střídali, každý měl svou aprobaci. Na tělocvik nás měl pan učitel Pavel
Kosina, jenž za svého působení na Buštěhradě objevil některé nadějné sportovce, Edu
Nováka hokejistu, reprezentanta. Sám hrál za Buštěhrad odbíjenou, odkud vytáhl
několik hráčů do vyšších soutěží. Za jeho působení se buštěhradská škola při hrách
mládeže objevovala pravidelně na předních místech v okresech Kladno.
Oblíbený byl také pan učitel Pavel Klabík, který nás vyučoval kreslení. Byl vážený
člověk s kamennou tváří, oddaný umění, ale jeho vtipné hlášky nás přiváděly
k smíchu, on ale zachovávala dekórum. Jednou, když popisoval obrazy Karla Purkyně,
„Kováře Jecha“ a „Zátiší s cibulí“, způsobem co je všechno na obrázku k vidění, při
vyřknutí „šedý-sametový-špek“, se jeden ze žáků začal smát. Učitel se zastavil, zeptal
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se žáka, co je mu k smíchu, ten odpověděl, že ten špek. Učitel vyjmenoval několik
dalších potravin a žák se opět smál, když učitel řekl „knedlíky“. No a to už se smála
celá třída, jen pan učitel Klabík ne. Když se třída uklidnila, pokračoval ve výuce.
Sedával jsem v poslední lavici. Měl jsem náramkové hodinky s velmi hlučným
natahováním. Poslouchal jsme se zaujetím učitele, ale přesto mi hodinky nedaly abych
si s nimi nehrál. Když jsem zjistil, že to pana učitele ruší, tak jsem ale přestal.
Jenomže chvíle byla dlouhá a ruce neměly co na práci, a tak jsme se opět zapomněl a
kolečkem, jako cvrčkem jsem pootáčel sem a tam. To byla chyba. Pan učitel Klabík
svíraje v ruce houbu, že smaže tabuli, se náhle otočil a hodil ji po mně. Leč netrefil!
Miladě, sedící hned vedle mě, přistála houba nacucaná špinavou vodou a udělala na
jejím bílém svetříku své. Houba jí trefila přímo do hrudi.
Pan učitel Klabík řekl: „Promiň dívko, já chtěl trefit…“ a už se po mně hnal. On od
tabule, já k tabuli, udělali jsme ještě jedno kolečko kolem třídy, ale já mu utekl až ven
ze školy. Příští setkání s panem učitelem Klabíkem proběhlo jako by se nic nestalo, ani
poznámku mi nedal.
Byl to zrovna výše zmíněný pan učitel Klabík, který přišel do třídy při hodině češtiny,
aby položil na lavici černé sukno a na něj karafiát. Omluvil se a sdělil nám, že v této
lavici sedával Jan Šplíchal, žák 7.B., který ve věku třinácti let podlehl těžké nemoci.
Pan učitel Klabík pocházel z učitelské rodiny a také velice pěkně maloval krajinky. Při
jedné návštěvě jeho kabinetu jsem viděl olej malebné krajiny z podkrkonoší.
Jednou nás zkoušel ze zpěvu pan učitel Landa. Píseň – Směr Praha, kde se zpívá „S
potomky slavných ruských bohatýrů“. Kamarád Petr se se mnou vsadil, že zazpívá „S
pitomci slavných ruských bohatýrů“. Zazpíval a vyhrál. Landa buď neslyšel, nebo
dělal, že neslyší. Nevím, co Petr obdržel za známku, ale tvářil se spokojeně.
Poznámek jsem dostával dost, dokonce v sedmé třídě jsem si musel dolepit jednu
stránku do žákovské knížky, protože už nebylo kam je psát. Při další z poznámek
udělené paní učitelkou Kračkovou (to bývala původně naše třídní Korecká), která mi
dopisovala poznámku na novou dolepenou stránku, mi řekla, že se zasadí o dvojku
z chování. Já jí s úsměvem řekl, že už mám dvojku slíbenou a ona, aniž by hnula
brvou, mi s úsměvem slíbila trojku. Moc jsem tomu nevěřil, ale ona svůj slib dodržela.
Nebyl jsem sám, s trojkou „z mravů“, jak se říkalo, obdrželi ji ještě Jiří K., Frantík M.
a Zděněk Č. Pan ředitel Emil Vlček si nás na to pozval do ředitelny a zavelel: JDEME!
A vyrazili jsme za ním po jednotlivých třídách a nabádal žáky, aby si z nás nebrali
příklad, protože jsme „černé perly“ Základní školy Julia Fučíka. Tak se buštěhradská
škola jmenovala za našich mladistvých studií.
Suplování. Když některý z učitelů onemocněl, nebo z jiných důvodů nemohl na svou
hodinu vyučování, zaskočil za něj „supl“. Jedním z často suplujících býval i pan učitel
Albín Šafr, bydlící kousek od školy. Byl již v důchodu, a když bylo učitelů málo, nebo
někdo onemocněl, tak zaskočil. Na jeho hodiny jsme se těšívali, protože jsme se
neučili a pan učitel vyprávěl příběhy, při kterých bylo ticho, jak už jsem jednou napsal
– jako v kostele.
Se spolužákem jsme si dali pod lavici tašku a na ní jsme hráli karty. Nevnímali jsme,
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že se k nám učitel blíží. Zastavil u nás, a aniž by ve vyprávění přestal, ukázal
spolužákovi na kartu, kterou má vynést a pokračoval dál. Pan učitel Šafr prý ovládal
sedm jazyků a procestoval spoustu zemí.
Před učiteli jsme měli respekt, přesto, že jsme někteří byli živější.
Do dnešních let se s naší třídou stále scházíme. Při jednom takovém setkání přišla i
paní učitelka Knížetová (dnes již nežijící). Zpovídala nás, zajímalo ji, jak žijeme, co
děláme. Také se vyznala, jaké žáky ráda učila a ti lumpové, jak říkala, byli kořením
její práce. Naposledy přišel na setkání její manžel, pan učitel Kníže, přiznal se, že je
ročník 1930. Pochválil nás, jací jsme v našem věku byli zodpovědní, když jsme
vykonávali i dozor o přestávkách na chodbách, kde se muselo chodit dokola. Chodí
prý teď do jedné školy na obědy, a když vidí, jak se nynější děti chovají, tak by radši
dělal něco jiného, než by učil. Těším se na další setkání přesto, že nás již ubývá a
nevíme, kdo z nás příště nepřijde.
Příště napíši něco jiného, téma už mám v hlavě…

PAMÁTNÍK LIDICE V „DOBĚ KORONAVIROVÉ“
Text: Eduard Stehlík, ředitel Památníku Lidice

Vážení občané Lidic, milí přeživší, přátelé,
je pro mě velkou ctí, že mohu napsat tento příspěvek do Lidického zpravodaje.
Přiznám se však, že by mne nikdy nenapadlo, že bude vznikat v takto složité době.
Přestože jsem počítal s tím, že můj nástup do ředitelské funkce nebude jednoduchou
záležitostí, a to zdaleka nejen proto, že Památník Lidice opustilo hned třináct jeho
zaměstnanců, nemohl jsem pochopitelně tušit, že pouhé dva týdny po mém jmenování
bude kvůli šíření nebezpečného koronaviru vyhlášen nouzový stav, čímž se radikálně
omezí jak chod památníku samotného, tak i možnost vybrat si pro něj nové schopné
zaměstnance… Vládní opatření jako první dopadla na dlouho dopředu připravované
Lidické zimní večery, takže jste se 19. března nemohli setkat s Bárou Munzarovou a
zrušen musel být i večer s Luďkem Sobotou, jež se měl konat 24. března. Ujišťuji vás
však, že o setkání s nimi nepřijdete. S oběma jsme v kontaktu a najdeme jiný vhodný
termín jejich návštěvy v Lidicích, jakmile se situace změní.
Jak jste všichni zaznamenali, následně bylo v souladu s nařízením Vlády ČR o
vyhlášení nouzového stavu uzavřeno jak muzeum, tak i Lidická galerie. To však ani
zdaleka neznamená, že bychom přestali fungovat. Já sám jsem v Lidicích každý den
od ranních hodin často až do pozdního večera, a stejně tak i několik dalších
zaměstnanců, kteří mi v naší zodpovědné práci pomáhají. Jsou drženy pravidelné
služby jak v muzeu, tak i v Lidické galerii a mimořádnou pozornost věnujeme i
pietnímu území, kam i nyní směřují lidé z širokého okolí. Bohužel ne všichni se zde
chovají způsobem, jaký bychom si všichni přáli a jaký si toto mimořádné místo
zasluhuje. I proto věnujeme dění na pietním území zvýšenou pozornost a v úzké
součinnosti s paní starostkou Veronikou Kellerovou a primátorem Kladna Danem
Jiránkem se nám podařilo dosáhnout urychleného uzavření dohody s kladenskou
Městskou policií, která nyní tento prostor monitoruje svými hlídkami. Příkladná je
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v této věci i spolupráce s oddělením Policie ČR v Unhošti.
Přestože musely být odvolány veškeré vzdělávací aktivity, podařilo se nám ještě před
vyhlášením nouzového stavu, ale v již mimořádných podmínkách (na poslední chvíli
jsme zastavovali příjezd zahraničních porotců z Hongkongu, Velké Británie, USA i
řady dalších zemí) vyhodnotit přes 30 tisíc prací 48. ročníku Mezinárodní dětské
výstavy. V současné době vrcholí rovněž hodnocení prací 15. ročníku dětské
vědomostní soutěže „Lidice pro 21. století“. Vzhledem k současným opatřením je však
již nyní jasné, že se nám v plánovaném termínu nepodaří uskutečnit ani samu vernisáž
dětské výstavy, která byla původně plánována na konec května, ani slavnostní
vyhlášení vítězů dětské vědomostní soutěže, které se mělo na Kladně uskutečnit
4. června 2020. Protože však pochopitelně nechceme účastníky těchto dvou
významných dětských soutěží připravit o slavnostní okamžiky spojené s jejich
oceněním, rozhodli jsme se přesunout tyto slavnostní akce na druhou polovinu září
tohoto roku.
Svým životem žijí i zdánlivě prázdné a ochromené muzejní a galerijní budovy.
Doslova na poslední chvíli se podařilo zajistit návrat několika vzácných sbírkových
předmětů ze starých Lidic, které byly od počátku devadesátých let minulého století
zapůjčeny v Muzeu holocaustu ve Washingtonu. Speciální zásilka v pořádku dorazila
pouhý týden před uzavřením hranic a je již uložena ve střeženém muzejním depozitáři.
V Lidické galerii proběhla v těchto dnech deinstalace výstavy „Lípy a sakury“, o
proměnách lidické krajiny a nyní začínají práce na instalaci stovek prací Mezinárodní
dětské výtvarné výstavy, které budete mít možnost shlédnout, jakmile se Lidická
galerie opět otevře.
Obdobná situace jako v Lidicích panuje i v Ležákách, kde se tamní zaměstnankyně
v uplynulých týdnech intenzivně věnovaly pracím na pietním území, které je již nyní
v dokonalém stavu, plně připravené na příchod návštěvníků. Bohužel i akce
organizované Památníkem Ležáky jsou poznamenány současnou situací. Pravidelný
Memoriál Josefa Šťulíka, původně plánovaný na duben letošního roku, jsme museli
přeložit na říjen a pevně věříme, že se nám ho podaří uskutečnit.
Vzhledem k dosud trvajícím opatřením jsme se museli rozhodnout, jakým způsobem
proběhnou v letošním roce nejdůležitější akce, které Památník Lidice připravuje, a to
lidická pietní vzpomínka připravovaná původně na sobotu 13. června a připomínka
povražděných obyvatel Ležáků, která se měla konat 21. června 2020. Jak již vidíte
z mé předchozí věty, v níž jsem použil obrat „měla konat“, rozhodli jsme se po
pečlivém zvážení a po konzultaci s vedením obce Lidice i Kanceláří prezidenta
republiky, následovat příklad vypálených obcí na Valašsku, které své letošní pietní
vzpomínky zrušily. Jistě vám nemusím zdůrazňovat, že to pro nás bylo rozhodnutí
nesmírně bolestné. Jsem však přesvědčen, že nám věříte, že připomínání oběti, kterou
Lidice 10. června 1942 přinesly, pro nás není záležitostí jednoho dne v roce, ale že na
vaše povražděné a umučené myslíme, stejně jako vy, prakticky každý den. Děláme a
budeme dělat všechno proto, aby se na ně nikdy nezapomnělo. Lidická pietní
vzpomínka však letos proběhne ve značně omezeném rozsahu, a to ve středu
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10. června. Během dopoledne budou v přesně vymezených časech k hrobu mužů
položeny věnce prezidenta republiky, předsedy Senátu, předsedy Poslanecké
sněmovny, předsedy Vlády České republiky, obce Lidice spolu s přeživšími a
Památníku Lidice. Pro položení dalších květinových darů bude vyhrazeno celé
odpoledne a kytice a věnce již budou na hrob kladeny individuálně za předpokladu
dodržování vládou předepsaných nařízení. O jejich respektování vás moc prosíme.
Závěrem mi dovolte, abych vám nejen jménem svým, ale i jménem nově se rodícího
kolektivu pracovníků Památníku Lidice, popřál z celého srdce pevné zdraví. Věřím, že
vše přečkáme a budeme se moci již brzy opět zase pravidelně potkávat nejen na akcích
Památníku Lidice.
Srdečně a s přáním všeho dobrého
Eduard Stehlík, ředitel Památníku Lidice

INFORMACE PRO OBČANY: ČÁSTEČNÉ OMEZENÍ
PROVOZU
Spoluobčané, zejména motoristé,
od 30. dubna 2020 bude probíhat oprava děr a propadlin v ulici Tokajická.
Silnice nebude zcela uzavřená, pouze na půl, opravy budou probíhat za provozu.
Prosíme o pochopení a opatrnost.
Obecní úřad Lidice

OBNOVENÍ PRODEJE A KONTROLY JÍZDENEK PID
V PŘÍMĚSTSKÝCH AUTOBUSECH
Text a foto: Informační zpravodaj PID, Ing. Filip Drápal, odbor marketingu

Na základě rozhodnutí Krizových štábů
Středočeského kraje a Hl. m. Prahy je od
20. dubna 2020 obnoven prodej a
kontrola jízdních dokladů na
příměstských autobusových linkách PID
a zároveň je opět povolen nástup
předními dveřmi v těchto autobusech.
Krizové štáby doporučují cestujícím, aby
v zájmu maximální ochrany zdraví
svého i řidičů minimalizovali hotovostní
platby a pokud možno využívali pro
nákup jízdného mobilní aplikaci PID
Lítačka nebo platbu bezkontaktní
platební kartou, případně zakoupili
papírové jízdenky. Nákup jízdenek a
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časových kuponů je možný také v Infocentrech DPP a prodejních místech DPP ve
vestibulech metra.
Alternativní možnosti nákupu jízdenek PID:
- Mobilní aplikace PID Lítačka
- Platba bezkontaktní platební kartou
- Nákup papírových jízdenek v předprodeji v jízdenkových automatech nebo ve
vybraných trafikách
- Nákup jízdenek a časových kuponů bezhotovostně platební kartou nebo
v hotovosti v Infocentrech DPP a prodejních místech DPP ve vestibulech metra
Městských autobusových linek v Praze se tato změna netýká, i nadále zůstanou na
těchto linkách přední dveře zavřené a zároveň zůstane v těchto autobusech vyznačená
ochranná zóna pracoviště řidiče v přední části autobusu.

ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZONY NA ŽELEZNICI SE
ODKLÁDÁ, VLAKY PRO VÝLETNÍKY ZATÍM NEVYJEDOU
V důsledku pokračujících mimořádných opatření zaváděných Vládou České republiky,
především pak v souvislosti
s rozhodnutím o omezení volného
pohybu osob, a také na základě
dohody Hlavního města Prahy a
Středočeského kraje, dochází
k dočasnému odložení zahájení
provozu víkendových rekreačních
vlaků, a to s platností od soboty 28.
března 2020 včetně do odvolání.
Výše uvedené opatření se týká
následujících vlaků provozovaných
dopravci České dráhy, a.s. a KŽC
Doprava, spol. s r.o.:
-

Bezdězský rychlík (Praha hl. n. – Neratovice – Mladá Boleslav hl. n. – Bezděz)
Cyklohráček (Praha hl. n. – Slaný/Zlonice)
Cyklovlak Cyklo Brdy (Praha hl. n. – Beroun – Zdice – Příbram – Březnice – Blatná)
Výletní vlak Český ráj (Praha Masarykovo n. – Nymburk město – Jičín – Libuň – Turnov)
Kokořínský rychlík (Praha-Vršovice – Praha hl. n. – Neratovice – Mělník – Mšeno)
Výletní vlak Posázaví (Praha hl. n. – Čerčany – Český Šternberk zast. – Zruč nad Sázavou)
Posázavský motoráček (Praha hl. n. – Vrané nad Vltavou – Čerčany)
Rakovnický rychlík (Praha hl. n. – Beroun – Křivoklát – Rakovník)

Opatření se také týká posilových rekreačních vlaků dopravce České dráhy, a.s. na
vlakových linkách S8 (Praha hl. n. – Vrané nad Vltavou – Čerčany) a S88 (Praha hl. n. – Vrané
nad Vltavou – Dobříš).
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Zároveň je odloženo zahájení provozu brdského Cyklobusu (Dobřichovice, nádraží – Kytín)
a prozatím nevyjedou ani sezonní posily na vybraných příměstských autobusových
linkách. I nadále je dočasně pozastaven provoz nostalgické linky Pražský motoráček
(Praha hl. n. – Praha-Zličín).

DOPORUČENÍ JAK CESTOVAT DOPRAVNÍMI
PROSTŘEDKY PID V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU
-

Dodržovat základní pravidla osobní hygieny (důkladné mytí rukou, kýchání do
rukávu, používání jednorázových kapesníčků)

-

Při čekání na zastávce i během cesty ve vozidle udržovat minimální odstup od
ostatních spolucestujících, pokud je to možné

-

Vyvarovat se fyzického kontaktu s ostatními spolucestujícími

-

Minimalizovat kontakt s částmi vozidla, pokud je to možné (např. tlačítka na
otevírání dveří, řidiči městských linek na stálých zastávkách jsou povinni
otvírat všechny dveře)

-

Respektovat ochrannou zónu ve vozidle vymezenou řidičem

-

Na autobusových linkách a u starších typů tramvají nepoužívat k nástupu ani
výstupu přední dveře

-

Při nákupu jízdenek lze použít platbu bezkontaktní platební kartou nebo pomocí
mobilní aplikace PID Lítačka

-

Omezit cesty veřejnou dopravou na nezbytné minimum

-

Při pozorování příznaků nemoci nepoužívat veřejnou dopravu vůbec

EKVÁDORSKÉ LIDICE V ČASOPISU RESPEKT
Průvodní text: Michaela Klapalová Článek převzat z časopisu Respekt

Na následující straně vám díky panu Tomáši Nídrovi přinášíme velmi zajímavý článek
převzatý z časopisu Respekt.
Je o ekvádorských Lidicích.
Ale nenechte se zmýlit, těmito je myšlen velmi impozantní obraz, nazvaný právě
Lidice. Jde o dílo od nejslavnějšího ekvádorského umělce Oswalda Guayasamína.
Při jeho pozorování ve vás rozpoutá emoce, neboť jde o velmi syrové dílo ne
nepodobné dílům od Pabla Picassa. Ostatně všechna díla mistra Guayasamína ve své
originalitě zachycují velmi srozumitelně utrpení lidí ve všech koutech planety.
Události jsou vnímané z pozice obětí, o to více vás samotné dílo zasáhne…
Ostatně přesvědčte se sami, zde ho máte a samotný článek také.

13

Dopis z Quita

Lidice jako od Picassa
TOMÁŠ NÍDR

R E S P EK T.CZ

FOTO TOMÁŠ NÍDR

S

tojíme v aspoň pětimetrovém odstupu, abychom si
enormní malbu vůbec mohli prohlédnout. „Je to zoufalé volání po míru,“ říká směrem k obrazu s bolestně
rozšklebenými tvářemi Pablo Guayasamín. Jeho již zesnulý
otec Oswaldo je nejslavnějším ekvádorským umělcem a autorem tohoto díla, které nese jméno Lidice. A já se osmasedmdesátiletého pána ptám, jak se sem na rovník do metropole Quito taková připomínka na středočeskou obec, kterou
v červnu 1942 zlikvidovali nacisté, vůbec dostala.
„Mistr chtěl zpodobnit světové tragédie, aby varoval před
jejich dalším opakováním. Navštívil senegalský ostrov Gorée, kde byli soustředěni otroci před plavbou do Ameriky. Byl
v sovětském Leningradu kvůli blokádě, v japonské Hirošimě
kvůli výbuchu atomové bomby, v Polsku kvůli koncentračním
táborům. A při cestách po světě ho zaujala i tragédie Lidic,
kterou zachytil akrylovými barvami na těchto panelech,“ vypráví Pablo Guayasamín, který během hodinového rozhovoru
nikdy nevyřkne spojení „můj otec“. Raději užívá slovo „mistr“.
Upozorňuje mě na jednotlivé detaily úmyslně nepřehledného díla. „Symbolizuje to hromadu, jak na sebe padají
lidé bez ladu a skladu. Tady křičí matka s dítětem a tady
jedné oběti vraždění v ústech vybuchuje bolest,“ komentuje tvář, které prýští z úst krev. Má ale hodně překroucenou
představu o tom, co se v Lidicích před téměř 80 lety událo.
„V té vesnici zabili nacistického generála, a tak se jí Hitler pomstil. Obyvatele tam postříleli na hřišti a v kostele,“
říká přesvědčeně, leč v mnoha ohledech chybně pán, který
od svých studentských let dělal otci manažera.
Tato role mu zůstala i nyní, 21 let po umělcově smrti.
Vede totiž Kapli člověka, jak se nazývá galerie, která shromažďuje podstatnou část Guayasamínova díla a která nechybí v žádném turistickém průvodci po Quitu. Je usazena
na kopci, z něhož mohu krásně pozorovat, jak se metropole
Quito táhne údolím. Nádherná vyhlídka láká i jednu nadnárodní firmu, která si zde právě chystá raut. Poněkud bizarní – při pohledu na výtvory, na nichž socialistický (nebo
progresivistický – jak říká jeho syn) malíř tepe kapitalismus,
který podle jeho interpretace brání Latinské Americe v rozletu. Věčně zamračený Pablo Guayasamín se o symbióze
bašty levicového umění s globálním kapitálem nechce moc
bavit, jen pokrčí rameny s tím, že na kulturu peněz není nikdy dost. A v tropickém Ekvádoru už vůbec ne.
Obraz, který je pro Čechy tak zajímavý, kromě cedulky
se jménem a letopočty označujícími dobu vzniku – „Lidice 1976/77“ – nemá žádné další vysvětlení. Tragédie československé obce už je současné Latinské Americe vzdálená.
Ale za války a v následujících letech byla i na tomto kontinentu notoricky známým symbolem kruté svévole oku-

pantů. Po celém světadíle vznikaly pomníky a v Brazílii, Panamě a Mexiku si vesnice změnily název na Lidice, a tímto
jménem dokonce rodiče křtili svoje dcery.
Dnes ale o smutném osudu obce na Kladensku vědí jen ti
nejvzdělanější. Takže ani dílo zvláštní pozornost nevyvolává.
Návštěvníci se více zastavují třeba u série 14 obrazů, na nichž
jsou zachyceny pouze ruce, které vysvětlují moderní lidskou
historii – od prvních prstů, zachycujících chtivost, kdy velkokapitalisté mají kontinent ve svých drápech, přes ruce bídy
a strachu až po ruce vyjadřující vztek a revoluci. Nebo si prohlížejí Indii v podobě smrtky, které pro její děti (rovněž kostlivce) vyschl v důsledku britské kolonizace prs.
Oswaldo Guayasamín, který žil v letech 1919–1999, je
v uměleckém světě pojem. Jeho obrazy, které s originalitou,
a přitom srozumitelně zachycují utrpení lidí ve všech koutech planety, stále cestují po světě na další a další výstavy.
„Byly se někdy jeho Lidice podívat v Česku?“ ptám se malířova syna. „Toto dílo vůbec necestuje. Je příliš velké. Skládá
se z pěti panelů, které by šly různě převracet a kombinovat.
Mohli bychom je postavit i na výšku. Má to tisíce variant,
ale mistr ho chtěl mít v této poloze, je to tak zarámované,“
říká striktně s tím, že rám se určitě sundávat nebude.
„Připomíná mi to Guerniku,“ pronesu při rozloučení s autorovým synem a vůbec to nemyslím jako nějakou povinnou
zdvořilost. Rozlehlá malba se mi líbí. Má v sobě mnoho z nejslavnějšího protiválečného díla Pabla Picassa, který na něm
vystihl to, jak německá luftwaffe srovnala za občanské války
ve Španělsku se zemí baskické město. „Ano, u tohoto obrazu
se inspiroval Picassem,“ pronese můj průvodce se zřetelným
potěšením, ale hned ujišťuje: „Ale určitě ho nijak nekopíruje.“
A nakonec umělcův syn dodává: „Jako i u jiných tragédií se
mistr dívá na událost z pozice obětí. I toto dílo je přispěním
ke Guayasemínově hlavní myšlence: Jsme všichni lidé, tak se
tak k sobě konečně chovejme.“ X
Autor je novinář, žije v Latinské Americe.
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HLEDÁME SPRÁVCE AREÁLU ZAHRADNICTVÍ V LIDICÍCH

Zahradnická společnost OK GARDEN s.r.o. je silnou firmou v oboru a svou
pozornost věnuje stále náročnějším projektům v oblasti realizací krajinářských
úprav pro veřejný sektor a stavební společnosti v Čechách. Naše společnost
otvírá nové realizační středisko v bývalém zahradnictví v obci Lidice. Dobře víme,
že výsledná práce nestojí jen na kvalitním materiálu a moderních technologiích,
ale především na našich zaměstnancích a možná jím budete i Vy.
Hledáme kolegu do areálu zahradnictví v obci Lidice. Jedná se o práci správce a
skladníka.
Náplň práce vydávání materiálu a nářadí zaměstnancům, skladová evidence,
drobné opravy a údržba nářadí a mechanizace, správa areálu zahradnictví,
zálivka rostlin, zavážení materiálu dodávkou.
Požadujeme spolehlivost, manuální zručnost, odpovědnost, řidič. průkaz sk. B
Nabízíme práci na hlavní pracovní poměr nebo zkrácený úvazek, zázemí stabilní
společnosti, flexibilní pracovní dobu. Vhodné i pro důchodce.

V případě zájmu nám prosím zašlete životopis na okgarden@okgarden.cz

www.okgarden.cz

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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