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Konečně zima jak má být!
více čtěte na str. 6

Milí a milé,
opět se zde setkáváme, pro změnu u únorového čísla Lidického zpravodaje. Nebudu
vám snad ani říkat, že vánoční pohoda a klídek je fuč a já už zase makám jak o život.
Právě jsem se vrátila z procházky s Rozinkou, krásně vyvětraná, popíjím si u toho
jihoamerické maté a tvořím nové číslo.
Zima si s námi letos krásně pohrává, a mě moc baví, že je konečně i sníh.
Myslím,
že ten mi v posledních zimách opravdu chyběl. A i když ten sníh chvíli je a pak zase
není, tak když je, tak si ho opravdu užívám. Třeba o procházkách sněhem bosa bych
mohla vyprávět. Ano, na podzim jsem se začala otužovat a lítání bosa po sněhu je mou
novou zimní zálibou. A nejen zálibou. S potěšením na sobě vidím pozitivní účinky. Ať
už je to skálopevná imunita nebo více energie. Proto se již od března můžete těšit na
malý fitness koutek s několika zásadními tipy, o které rozšířím rubriku Generála
Gastra. Věřte mi, je se na co těšit! Bude to jízda ♥
Míša Klapalová, vaše zpravodajka, která se zrovna chystá běhat

JUBILANTI V MĚSÍCI ÚNORU
Pavel MÜLLER
Eva VÝRUTOVÁ
/

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti ☺

PODĚKOVÁNÍ
❖ Tímto děkuji paní starostce Veronice a sourozencům Skálovým, že si udělali čas a
přinesli skvělou náladu a smích k mému děsně vysokému číslu narození. Doufám,
že jsme měli pohodové a pozitivní odpoledne, a ještě jednou díky.
Josef Klíma

❖ Věřím, že nejen za sebe, ale i za všechny lidické seniory mohu poděkovat paní
starostce Veronice Kellerové za bezpříkladnou angažovanost při zajištění očkování
proti covid-19 pro občany 80+. Díky paní starostko!
Ing. Pavel Müller, Lidice 94

❖ Ráda bych poděkovala Obecnímu úřadu, a především Tomáši Skálovi za milou
návštěvu a dárek k mým narozeninám. Moc mě to potěšilo.
Drahomíra Humlová
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ZÁPIS Č.17/2020 z veřejného zasedání OZ Lidice konaného dne
17.12. 2020 v 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lidice
Přítomni: V. Kellerová, M. Klapalová, B. Kučera, H. Kohoutová,
Ing. Monika Vaňhová MBA, M. Ramba, T. Skála
Ověřovatelé: M. Ramba, B. Kučera
Zapsala: Michaela Klapalová
Zasedání zahájila starostka obce v 17:00 hodin a přečetla program.
OZ program schválilo.
Program:
1) Schválení rozpočtu na rok 2021
2) Různé a) projednání žádosti MC Lidičky o finanční příspěvek
b) projednání schválení Nařízení obce Lidice č.1/2021
AD1) Starostka obce předložila OZ rozpočet na rok 2021. OZ schválilo rozpočet na
rok 2021 bez výhrad a pověřilo starostku obce schválením závěrečných úprav rozpočtu
roku 2020.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0

AD2) Různé a) Starostka obce předložila OZ žádost MC Lidičky o finanční
příspěvek. OZ tuto žádost projednalo a schválilo finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0

AD2) Různé b) Starostka obce předložila OZ Nařízení obce Lidice č.1/2021. OZ toto
Nařízení obce č.1/2021 schválilo.
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
Zasedání ukončeno v 17:08 hodin.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
PRO ROK 2021 – TERMÍNY
V roce 2021 proběhne svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v těchto
termínech:
7. 3. 2021 – neděle
5. 6. 2021 – sobota
31. 10. 2021 – neděle
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Nebezpečný odpad: ulice Tokajická v čase 08:00 – 11:00 hodin
Velkoobjemový odpad:
ulice Tokajická v čase 08:00 – 09:00 hodin
ulice Oradourská před č. p. 158 v čase 09:15 – 10:00 hodin
ulice J. Stříbrného – parkoviště Oáza v čase 10:15 – 11:00 hodin
Časy přistavení kontejnerů jsou orientační, děkujeme za pochopení.
Upozorňujeme, že stavební materiály a sutě do kontejnerů vyvážet nelze, nebudou
v žádném případě přijmuty!
Celá akce je organizována v zájmu a pro občany Lidic s možností uložení odpadů
v objemu odpovídajícímu běžné spotřebě či uložení upotřebených starých věcí.
V případě pochybností můžete být vyzváni k prokázání místní příslušnosti.
Uložení nadměrných objemů, příkladně z rozsáhlých rekonstrukcí domů může být
odmítnuto v zájmu zajištění přiměřené kapacity pro všechny občany Lidic.

DAVY TURISTŮ MOHOU NA HORÁCH TŘÍDIT ODPADY
DO SPECIÁLNÍCH TŘIKOŠŮ
Text: Andrea Vodňanská, Agentura ex voto

České a moravské hory v posledních týdnech zaplavily davy návštěvníků a turistů.
Bohužel například v Krkonoších a Beskydech po některých zůstává velké množství
odpadu
odhozené
mimo
kontejnery a koše. To i přesto, že
lidé mohou v mnoha horských
střediscích odpady nově třídit do
speciálních třikošů přistavených u
parkovišť, výchozích míst na túry
nebo u výdejních okének.
Sedm
desítek
designových
„třikošů“ doplnilo v horských
resortech od loňského roku síť
tradičních velkých barevných
kontejnerů na třídění odpadů. Menší speciální koše na plasty, papír a směsný odpad jsou
díky projektu společnosti EKO-KOM s názvem Třídíme na sněhu umístěny přesně tam,
kde vzniká odpad z obalů, ale kam se zároveň nedostanou těžká svozová auta. Tříděný
odpad z třikošů je tak svážen ve spolupráci s lyžařskými areály například skútry nebo
rolbami. Třikoše mají samy o sobě motivovat ke třídění odpadů, protože jsou téměř celé
včetně výplňových pytlů vyrobeny z recyklovaných plastů. Jejich patentovaná
konstrukce je navíc vyrobena tak, aby odolala náročným zimním horským klimatickým
podmínkám. Před uvedením do provozu byly pilotně testovány například na krkonošské
Černé hoře nebo na hoře Slamník v resortu Dolní Morava. V současnosti mohou
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návštěvníci využívat třikoše kromě Krkonoš a Králického Sněžníku také v Krušných
horách, Orlických horách, Jeseníkách, Beskydech, Javornících, ale také v Novém Městě
na Moravě.
Ředitel komunikace Autorizované obalové společnosti EKO-KOM si chování
zodpovědných třídících návštěvníků hor zatím pochvaluje: „Přestože síť třikošů
v českých a moravských horách stále ještě rozšiřujeme, od uvedení do provozu již do
nich lidé vytřídili přes dvacet dva tun plastů a papíru. Očekáváme však ještě větší zájem,
protože jakmile to epidemiologická situace dovolí, podpoříme třídění v zimních
areálech promo akcemi a brožurkami v infocentrech a pokladnách. Zájemci již nyní
najdou informace o třídění na horách na Facebooku, Instagramu a webu
tridimenasnehu.cz.“

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU – INFORMACE
Vážení občané, žádáme vás o správné vylepení nové známky pro rok 2021 na vaše
kontejnery! Je nutné na známku doplnit (pokud
nemáte vyplněno Obecním úřadem)
permanentním popisovačem číslo popisné a
etiketu vylepit na vrchní čelní části kontejneru.
Všechny neplatné etikety z minulých let musí být
z kontejneru odstraněny.
Důvodem je přehlednost a urychlení práce při
svozu. Ceny a možnosti svozů pro rok 2021 jsou následující:
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RADOSTNÉ POZDRAVY PANÍ ZIMY
Text a foto: Jiří Černý

Konečně zima jak má být! Lidice po delší době pokryl sníh a přinesl tolik potřebné
rozptýlení všem.
Že by první náznak návratu starých pořádků?
Ačkoliv na podzim
Martin na bílém koni
opět zaspal a bílé
Vánoce jsme už
tradičně viděli jen
v pohádkách,
s příchodem nového
roku si paní Zima
vzpomněla, co se
sluší a patří. Během
ledna jsme se tak
sněhové nadílky
dočkali hned
několikrát. Tenhle
pozdrav shůry byl
letos přijat
s obzvlášť velkým
povděkem a rozzářil
oči nejen dětí.
Dočasně dal totiž zapomenout na chmury posledních měsíců a vlil nám krev do žil.
Letos tak přinesl něco víc než „jen“ uklidňující pohledy na neokoukané scenérie
zasněžené krajiny. A sice život do jinak prázdných a tichých ulic. Najednou se děti
všech věkových kategorií samy a bez přemlouvání odtrhly od počítačů, kde díky
distanční výuce tráví ještě mnohem více času než obvykle, a vyběhly užívat zimních
radovánek. Stejně tak dospěláci s chutí vyráželi na procházky a alespoň na dálku se
pozdravily se svými sousedy. Cestou jim na pozdrav kynuli i nejrůzněji vymodelovaní
a vyparádění sněhuláci stojící na stráži s pevným úsměvem na tmavých rtech.
Zahrádkáři si pochvalovali sněhovou peřinu halící jejich zazimované záhonky,
vyznavači fitness zase neúnavně a až přepečlivě odklízeli sníh, aby řádně protáhli své
svaly. Zkrátka sníh vyhnal lidi z brlohů a vytrhl je ze stereotypu toho vlekoucího se ne
úplně veselého období. Ulicemi a zahradami se po dlouhé době zase nesl smích, hlahol
a nejrůznější další projevy radosti. Nikdy bych neřekl, že zrovna tohle mi v paměti
utkví jako nejvýraznější prožitek tohoto ledna. A nezbývá než věřit, že naše radost,
kterou se podařilo paní Zimě zasít, přejde i do jara a potrvá pak po zbytek roku –
prostě že ani s tím posledním sněhem neroztaje!
P.S. A jelikož i v den uzávěrky únorového čísla LZ sněží, je tu naděje, že sníh tu
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s námi ještě chvíli bude a bude nás bavit. Pokud se chcete podělit, jak baví právě vás,
pošlete prosím fotky nebo krátké komentáře na adresu: dozpravodaje@seznam.cz, aby
se vybrané příspěvky mohly objevit na stránkách březnového čísla.

OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 – INFORMACE část č.1
Text: Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje

Fáze č.1 (leden až únor 2021) probíhá v očkovacích místech (OČM)
Nejrizikovější skupiny obyvatelstva: zdravotníci poskytující péči pacientům
s možností výskytu nemoci covid-19 (JIP, urgentní příjem, ARO, ZZS, infekční
oddělení, ORL, geriatrie, LDN, praktičtí lékaři), pracovníci orgánů veřejného zdraví
(epidemiologové a pracovníci odběrných míst,..), senioři v zařízeních pobytových
sociálních služeb a personál, klienti v domovech pro osoby se zdravotním postižením a
klienti odlehčovacích služeb. U těchto skupin není potřeba registrace c Centrálním
rezervačním systému (CRS).
Lidé nad 80+ žijící mimo výše uvedená zařízení se v případě zájmu mohou registrovat
od 15. ledna v CRS.
Fáze č.2 (únor až červen 2021) probíhá po registraci v Centrálním rezervačním
systému v OČM, dále ve velkokapacitních očkovacích místech (VOM), zapojeny
ordinace praktických lékařů
Očkování prioritních skupin obyvatelstva: osoby od 65 let, bez ohledu na věk nemocní
pacienti s chronickými respiračními onemocněními, hypertenzí, se závažnými
srdečními onemocněními, s obezitou, s hemato-onkologickými obtížemi,
s onemocněním jater a ledvin, diabetici, pacienti po transplantaci kostní dřeně nebo
solidního orgánu, s léčbou ovlivňující imunitní systém a podobně. Pracovníci ve
zdravotnictví, kteří nespadali do předchozího období a pracovníci kritické
infrastruktury (IZS, energetika, vláda, krizové štáby, armáda, pedagogové, pracovníci
v potravinářství, představitelé krajů a měst).
Nutná registrace v Centrálním rezervačním sytému.
Jak se registrovat na očkování?
Vyplnit on-line registrační formulář. Zájemce musí souhlasit s vyplněním informací
důležitých pro zařazení do příslušné skupiny dle fází. Následně je zájemce vyzván
k registraci termínů na nejbližší očkovací místo, kde si rezervuje termín na základě
zaslaného PIN kódu. Rezervují se dva termíny (dvě očkovací dávky).
Jak to na očkování probíhá?
Při příchodu nejprve slovně potvrdit svou registraci. Měření tělesné teploty a převzetí
informačního letáku o očkování. Prokázání identity – OP, pas, ŘP. Přiřazení očkované
osoby dle RČ v informačním systému. Kontrola vyplněného lékařského dotazníku,
krátký pohovor s lékařem. Provedení očkování. Zápis očkování do ISIN.
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ZPRÁVY Z MEMENTA LIDICE, O. P. S. – OÁZY
Text: Michaela Indráková

Milí spoluobčané a čtenáři! V prvních dnech roku 2021, do kterého jsme společně
vstoupili, mi dovolte abych vám všem jménem Mementa Lidice popřála i já mnoho
radosti ze života, všechno dobré, především zdraví a aby se vám dařilo všechno, co
plánujete nebo očekáváte, aby ten letošní rok byl jiný, a hlavně lepší než ten minulý.
Vážení přátelé nového roku. Roku, který se nám rozjíždí ve stejných kolejích, ve
kterých končil ten uplynulý. Evropský a vlastně i celosvětový vlak jedoucí po těchto
kolejích a vezoucí různá opatření přejel Nový rok, leden a je otázkou, kdy a kde se
zastaví. Už teď je ale jasné, že pravidelné akce konané v Oáze jako například jóga,
různá cvičení, „Literární kavárna 2021“, kroužek „Šikovné ruce“ apod. začátkem roku
zatím nebudou. A i další jarní akce z minulých let jako Velikonoční výstava a výstava
Retro kočárků jsou v ohrožení. Nicméně jak to jen bude trochu možné, rádi se spolu
s vámi postupně vrátíme do starých známých zajetých kolejí. Vše však s tím, že zdraví
všech je i pro nás tím nejdůležitějším.
Dovolte mi, abych závěr svého článku zakončila citátem J. A. Komenského,
poděkováním obyvatelům Oázy, kteří připravili nádherný předvánoční Štědrý večer,
poděkováním panu Novákovi za inspiraci k tomuto článku a přáním uzdravení všem
nemocným, rozhněvaným usmíření a nechápajícím pochopení.
Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu. Sloužiti a prospívati je
vlastnost povah vznešených. Lidskému tělu občerstvování potřebí, a to procházením,
probíháním, pracemi, hrami a jakýmkoli těla pohybováním a cvičením.
J. A. Komenský
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INZERCE
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ÚSPĚCH MŠ LIDICE: PŘEVZETÍ TITULU
„EKOŠKOLA 2020-2023“
Text a foto: Jiří Černý

Za normálního stavu by ředitelka MŠ Lidice a neformální náčelnice ekotýmu
Mgr. Soňa Macháčková v předvečer dne D zašla ke kadeřnici, vybrala si ze skříně
vhodné společenské šaty a natankovala by plnou, aby pak v magickém datu 21.1.2021
spolu s reprezentativním doprovodem vyrazila do Prahy do budovy Senátu ČR k účasti
na prestižní události. Já bych tou dobou seděl v práci a celé malé lidické delegaci držel
zpovzdálí palce. Podrobnosti bych už ale do uzávěrky LZ neznal a tento článek bych
zcela jistě nenapsal. Jenže již nějaký pátek tu máme stav nouzový, a tak jsme si zvykli,
že si prodlužující se vlasy učešeme sami, do gala se stačí ustrojit od krku výše a na
služební cestu vyrazíme do klidné vedlejší místnosti, kde usedneme k počítači a
připojíme se k takové či onaké videokonferenční platformě. Místo ubíhající krajiny
nebo nástrah silničního provozu nás do cíle provází úskalí „next, ok, test audio, try
again, ok“ vyskytující se v nejrůznějších kombinacích, takže našinec je z toho
rozhozen úplně stejně jak z křižovatky na Andělu. Ale zase si na takovou schůzku
mohu během polední pauzy odskočit i já a mít tu čest být u toho. A spolu se mnou i
zástupci dalších sedmi základních nebo mateřských škol z celé republiky (doslova od
Lidic přes Olomouc po Havířov), kterým byl slavnostně udělen a předáván
mezinárodní titul EKOŠKOLA.
Pro připomenutí: je tomu již rok, kdy Mateřská škola Lidice v únoru 2020 titul Ekoškola
obhájila. Nejedná se o pouhou formalitu – k získání tohoto titulu je potřeba dlouhodobě
plnit řadu poměrně náročných úkolů a podmínek, a to pak prokázat i během závěrečného
auditu, který probíhá za osobní účasti hodnotitelů. Ne každému, kdo se do programu
zapojí, se podaří brzy titul získat. Ale pro všechny zúčastněné (tedy i pro nás) je důležitá
zejména cesta, při které se členové ekotýmu spolu s ostatními dětmi nenásilnou až
hravou formou seznamují s tématy z oblasti životního prostředí a zejména se pak aktivně
podílejí na zlepšování svého okolí (a nevěřili byste, jak dobré nápady mají!). Vlastní
titul je pak už jen velmi příjemnou třešničkou na dortu a oceněním práce všech, kdo se
na práci ekotýmu podílí. Získat titul poprvé není vůbec jednoduché (MŠ Lidice obdržela
svůj první titul v červnu 2018), ale obhájit jej je neméně náročné – laťka je vysoko. A
právě obhajoba dopadla před rokem úspěšně – hodnoticí komise pochválila jak prostředí
školky, tak nápady a aktivity, které tam probíhají. Ústředním tématem loňského
školního roku byly ODPADY. Komisi zaujaly nejen znalosti dětí a přístup k
odpadovému hospodářství ve školce, ale zejména činnost ekotýmu a školky s přesahem
na širokou veřejnost: výroba naučných plakátů o třídění odpadu, mapování popelnic v
Lidicích a dále motivace obyvatel k šetření s obaly – dodávka sáčků ze záclon do
prodejny COOP nebo rozsvěcení vánočního stromu s donáškou vlastních hrnečků na
nápoje podávané během této obecní akce, kdy došlo k výraznému omezení spotřeby
jednorázových plastových obalů a kelímků.

10
7

Za to vše, ale i za úspěšnou práci ve školním roce 2018/2019 na předchozím tématu
(VODA), si lidická školka titul bezesporu zasloužila. Prakticky záhy po obhajobě
certifikace však začalo ono "divné období" a certifikát musel zůstat ležet v šuplíku
pořadatelů, neb hromadné setkání s náležitým potřásáním rukou a poplácáním po
ramenou nebylo možné ani naplánovat, natož uskutečnit. Až nyní došla všem trpělivost
a bylo rozhodnuto, že předávání proběhne virtuálně formou videokonference. Nutno
říci, že šlo ze strany organizátorů o skvěle připravenou a zrežírovanou akci. Oč byli
účastníci ochuzeni na "atmosféře budovy Senátu", to mnohonásobně dohnal obsah
"sezení", kdy všechny oceněné týmy dostaly prostor pro prezentaci, sdílení zkušeností,
pochvaly, dotazy i odpovědi. Ukázalo se, že ač nás všechny od sebe dělily stovky
kilometrů,
přes
obrazovky jsme
k sobě měli
velmi blízko a
pravděpodobně
jsme
se
vzájemně lépe
poznali
a
vnímali, než by
tomu bylo v
rozlehlém sále.
Právě výměna
nápadů
se
ukázala jako velmi
inspirující a motivační
pro další činnost. Nesporným přínosem a zpestřením bylo i to, že se videokonference
přímo zúčastnily i některé děti sedící v tu chvíli ve svých školkových třídách. Ty
doplnilo i několik školáků připojených ze svých domovů. To s sebou přineslo mnoho
bezprostředních okamžiků – asi nejen u mě se střídaly slzy dojetí s úsměvem vyvolaným
spontánním dětským projevem.
Na závěr přišel hlavní bod programu: slavnostní předání titulu. Sice ještě chvilku potrvá,
než se certifikát dostane k nám do Lidic ve zhmotnělé podobě, ale právoplatně už je to
doma! Až do června 2023 se MŠ Lidice může nadále pyšnit logem "Ekoškola" u své
branky. Velké poděkování patří všem členům ekotýmu, zaměstnancům školky, dětem i
rodičům, kteří se na práci ekoškolky podílí nebo ji podporují. Jelikož obhajoba proběhla
loni, tak velkou část práce odvedli ti, kteří dnes již sedí v lavicích základních škol nebo
své děti do nich vodí. Doufám, že i k nim se tyto řádky spojené s poděkováním dostanou.
A v neposlední řadě si díky zaslouží obyvatelé obce Lidice i obecní zastupitelstvo v čele
s paní starostkou - tj. všichni ti, kdo se do aktivit ekoškolky přímo či nepřímo zapojili a
zapojují.
Stávající ekotým neusíná na vavřínech a již pilně pracuje na dalším tématu, kterým je
aktuálně JÍDLO. Vždyť další obhajoba čeká ekoškolku již za dva roky! Všichni jsou
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plní nápadů a odhodlání pokusit se to opět zvládnout. A jelikož je ekotým
multioborovou záležitostí (a jak se ukázalo, tak přesah ze školky do běžného života se
velmi cení), uvítáme každého z řad široké veřejnosti (vůbec to nemusí být rodič nebo
někdo s vazbou na školku), kdo by se chtěl do činnosti ekotýmu zapojit. Ať už jako nový
člen nebo jen formou jednorázové účasti na některé z akcí (beseda, dodání podnětu či
nápadu, výroba pomůcek nebo jakákoliv aktivita s ekotématikou s dětmi nebo v obci).

Pokud vás ekotým zaujal a chcete se o jeho práci dozvědět více, neváhejte kontaktovat
Soňu Macháčkovou nebo se podívat na příslušnou sekci na www.ms-lidice.cz. Ostatně
na tomto webu je uveřejněno i krátké video, kterým se prezentovala ekoškola Lidice na
předávání titulu. A mohu předeslat, že právě toto video sklidilo velký úspěch a spoustu
pozitivních ohlasů. Všem mohu doporučit jej zhlédnout. Je v něm krásně představen
průřez práce, která k obhajobě titulu vedla. Nezbývá než si přát, ať ekoškolka hlavně
všechny nadále baví, ať se obhajoba v roce 2023 podaří a co nejvíce z nás/vás je u toho!
Třeba zase pro změnu v tom Senátu:-)
Poznámka redaktorky: Ráda bych ze srdce pogratulovala celému Ekotýmu a dětem do
školky! Jsem jakožto „odpadová aktivistka“
a jakožto člověk snažící se omezovat
odpady a celkově být ve svém životě eko, moc nadšená z toho, jakou skvělou Ekoškolku
tady máme a jakým kráčí směrem! Přeji hodně sil a nápadů do další činnosti, moc se mi
to líbí a fandím vám!
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JAK JSEM POTKAL FOUSKA
Text: Jarda Adamec Foto: Jarda Adamec a Antonín Nešpor

Potkal jsem spolužačku, která mi řekla, že četla jeden z mých článků, a jak jsme se tak
bavili, tak mi nahodila další vzpomínku – Mede! Maruško, děkuju!
Mede, alias Míra Vinkl z Buštěhradu. Vynikající kamarád, sportovec, trenér, opravář
televizorů, obchodník a já nevím co ještě provozoval. Hlavně, kde se objevil, byla
legrace.
Jarda Skála, bývalý starosta naší obce a předseda Sokola Lidice, Medeho přivedl jako
trenéra kopané v Lidicích.

„Nazdar borcí, jdeme na to. Nezůstávej pozadu, mazale, vovsuj, vovsuj, jinak v neděli
nehraješ.“
To byly jeho povzbuzující slova při trénincích. Do tréninků přinesl nové věci, které
jsme neznali. Čpavek na rozdýchání nám přikládal k nosu, někdy zkrátil vzdálenost,
aby nás čpavek protáhl, ale taky, aby byla legrace, když se postižený více nadýchl.
„Co to děláš, mazale, to je mazání od Kneborta (reprezentant Československa, držitel
stříbrné medaile z olympijských her roku 1964 v Tokiu, Mirka kamarád), to je hřejivá
emulze, a ne aby si s tím natíral hubu!“ Řekl s úsměvem jednomu borci, který začal
naříkat, když po natření obličeje emulzí zrudl jak selátko a naříkal, že to pálí. Knebort
dal Mirkovi hřejivou emulzi, která se používala při chladném počasí.
Zmínil jsem Jardu Skálu, oblíbený to člověk, kamarád, optimista, sportovec a také
boxer.
Jednou jsem za ním zašel, když dělal starostu na obecní úřadu. Už v chodbě jsem
zdravil: „Nazdar soudruhu.“ V odpovědi se ozvalo: „Jen pojď dál, jsme tu na tebe
dva.“
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Vstoupil jsem a v místnosti vidím Pepu Fouska (byli s Jardou kamarádi z Poldovky, a
taky z boxu). Fouska jsem znal pouze z televize, přistoupil ke mně, podal mi ruku a
řekl: „Já jsem Pepík, a budeme si tykat.“
Tak jsem díky Jardovi Skálovi potkal
Pepu Fouska. Od té doby jsem se s ním
potkal pouze na pohřbu Jardy Skály a na
pohřbu Edy Nováka.
A teď ho vídám zase jen v televizi –
škoda.
Poznámka: Snímek Josefa Fouska je
z října 2008 z vernisáže výstavy jeho
fotoprací na Majrovce. Autorem snímku
je A. Nešpor.
Na snímku ze zájezdu Sokola Lidice k přátelskému utkání se Sokolem Semín v roce
1989 jsou zleva: Míra Vinkl alias Mede, Jarda Skála, Ivo Klouda a Petr Klíma. Foto je
z archivu Jardy Adamce.

VÝZVA PRO MILOVNÍKY ZVÍŘAT
Text: www.obec-lidice.cz Foto: Michaela Klapalová

Pouhých 6 kilometrů od Lidic, v obci Zájezd, již roky můžete navštívit neustále se
rozvíjející Zoopark Zájezd. Tedy rozvíjející se do doby, než
z důvodů epidemie COVID-19 nuceně nemohou lidé areál s více
jak 100 druhy zvířat navštěvovat, letos je běžný provoz bohužel již
potřetí přerušený. Náklady na provoz, zejména krmení zvířat ale

samozřejmě trvají, nicméně
příjmy ze vstupného ze dne na
den poklesly k nule. Existence
tedy je aktuálně zajištěna jen
díky partnerům a také pomoci
okolních obcí, též Lidice
Zoopark podpořily v této
nelehké době.
Věříme, že dojde i na podporu
Zooparku Zájezd jednotlivci.
Můžete tak učinit přes transparentní účet 123-1632310247/0100 nebo koupí poukazu
na zážitky či koupí vstupenky na rok 2021 na zoopark.reenio.cz
Je to investice do budoucnosti, kdo z Vás v Zooparku již byl, jistě se bude těšit na
návštěvu další. Ti, co tam ještě nebyli budou mile překvapeni, čeká je krásný výlet a
zážitky. Nejvíce to samozřejmě ocení děti. I ty naše z Mateřské školky, které Zájezd
pravidelně navštěvují.
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MUZEUM POLICIE HLÁSÍ: PŘECE SE VYSTAVUJE!
Text: Ivan Černý Foto: Milena Městecká

A to i přes koronavirovou epidemii, která nám na dlouhou řadu měsíců uzamkla dveře
divadel, koncertních síní i kin, galerií a muzeí. S důvtipem ale nám vlastním přišel
režisér Jiří Studnička spolu s techniky z GŘ Hasičského záchranného sboru ČR na
improvizované, ale zcela profesionální náhradní řešení a takříkajíc udělali z nouze cnost.
Na vlastní oči jsme se tedy mohli zúčastnit netradiční
vernisáže v Muzeu policie ČR ke Karlovu 1 v Praze.
Navzdory covidu, za neúčasti veřejnosti, dostalo
zahájení výstavy a její expozice multimediální a virtuální
podobu. Ba co více, z klasické výstavy vznikl unikátní
šedesátiminutový program, který nese název jako
výstava sama:
TVÁŘE EVROPY – FACES OF EUROPE
Je pondělí 11. 1 2021, šestnáct nula nula. Procházíme
hlavní branou nádvoří populárního muzea a místo
zvonku se domáháme vstupu použitím klepadla na
masívních veřejích hlavního vchodu. Po běžných
formalitách se vítáme s ředitelem muzea Mgr. Radkem
Galašem, dále pak režisérem pořadu Jiřím Studničkou.
V improvizované šatně se poté seznamujeme s trojicí odbornic, které zanedlouho budou
mít své příspěvky v pořadu k mezinárodní výstavě, která přináší svědectví o ženách
vězněných v koncentračním táboře Ravensbrὓck. Historičkou Pavlou Plachou, autorkou
připravované jedinečné a velmi potřebné knihy, kompletně mapující osudy
československých žen v Ravensbrücku. Milenou Městeckou, badatelkou, publicistkou a
iniciátorkou projití a zdokumentování všech tras pochodů smrti v Evropě 1944/45. A
s hlavní organizátorkou české výstavy, dcerou jedné z vězněných žen, dlouhodobě se
angažující v Mezinárodním výboru Ravensbrὓck, Kateřinou Kočkovou. Nechybí ani její
syn, PhDr. Štěpán Vymětal,
Ph.D., pracovník Odboru
bezpečnostní politiky MV
ČR,
který
se
svým
příspěvkem vystoupí na závěr
programu vernisáže zahájené
ředitelem muzea.
Snažíme
se
nepřekážet
pracovníkům z televizního a
přenosového štábu, kteří
instalují veškerou techniku,
od
pro
laika
nepochopitelných klubek kabelů, pyramid obrazovek, řady kamer až po stojany
s reflektory. Zatímco režisér probírá s účastníky pořadu jejich úlohy, my si jdeme
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prohlédnout výstavu samotnou. Na cestu si bereme brožuru, která je pro zájemce
připravena jak v češtině, tak i angličtině, ruštině, němčině, francouzštině, polštině i
italštině, připomínajíce nám tak, že právě u nás v Praze začíná výstava mezinárodní a
putovní.
V předsálí obou výstavních prostor v levém křídle horního patra muzea je pět vitrín
s dokumenty, materiály a publikacemi, vážícími se k tématu. Nechybí kopie originálů
vězeňských dopisů, ani publikace z bohatého výběru zahraniční i domácí literatury,
mezi knihami je i Evropa v agonii pochodů smrti 1944-1945 z pera badatelky Mileny
Městecké, jejíž velká část je právě věnována v Ravensbrücku vězněným Lidickým
ženám. Jak známo, po vypálení Lidic jich bylo odvlečeno do Ravensbrὓcku téměř dvě
stě, více než padesát se jich však už domů nevrátilo. I proto jsou zde především knihy
poslední žijící Lidické ženy, Jaroslavy Skleničkové Jako chlapce by mě zastřelily a
Vzpomínky mne stále tíží, světoznámých publikací vydaných také v angličtině a němčině
Památníkem Lidice, který je jedním z významných podporovatelů výstavy.
Po prohlídce exponátů v předsálí nahlížíme do výstavních prostor. Kraluje jim vitrína
s vězeňským štráfatým mundůrem, čapka je autentická, přímo z pozůstalosti paní
Kočkové. Její otec byl vězněn v Mathausenu, maminka v Ravensbrὓcku. Na stěnách
obou sálů je instalováno 24 velkoformátových fotografických portrétů žen ze 13
evropských zemí se jmény a popisky. Jejich příběhy napsaly dcery – ty, které se o
zachování paměti starají v Mezinárodním výboru Ravensbrück - o svých matkách, jež
hrůzy koncentráku zažily. Jsou součástí výstavní brožury, kterou držíme v ruce. Ještě
máme čas v ní listovat a podle obsahu se zastavit u jednotlivých portrétů.
Miloslava Kalibová, Miroslava Berdychová a Jaroslava Skleničková – tato trojice
zastupuje Češky v řadě žen z Norska, Itálie, Maďarska, Francie, Španělska, Rakouska,
Německa, Ruska, Polska, Ukrajiny, Nizozemí a Slovinska. Jejich tři portréty ztvárnily
tři ženy, které pracují dnes v české sekci Mezinárodního výboru – Kateřina Kočková
své matce, Mirce Berdychvé, Šárka Kadlecová své babičce, Míle Kalibové a Gabriela
Havlůjová
své
přitelkyni a vzoru
paní Skleničkové.
Čas
příprav
vypršel, je přesně
18.00 hod. Sál
ztichnul, vše je na
svých
místech,
světla září, kamera začíná vrčet, tiché odpočítávání technika: pět, čtyři, tři, dva, jedna –
jedeme! Klasická vernisáž se mění v multimediální a virtuální projekt v přímém
přenosu, který ještě ten večer mohli první zájemci sledovat na sociálních sítích i portálu
Muzea policie ČR. Úvodní slovo s poděkováním všech zainteresovaných patří řediteli
muzea Radkovi Galašovi, uzavírá jej vystoupení Štěpána Vymětala, z něhož pár řádek
ocitujeme: „Tato výstava je putovní a byla připravena k 75. výročí konce druhé světové
války a k 75. výročí osvobození KT Ravensbrὓck. Měla být původně zahájena již
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19. dubna 2020 v Památníku Ravensbrὓck v Německu. Výstavu připravil Památník
Ravensbrὓck a Mezinárodní výbor Ravensbrὓck s podporou zmocněnce pro kulturu a
média Spolkové republiky Německo a dále Spolkové země Braniborsko. Z důvodu
propuknutí pandemie COVID-19 muselo být její oficiální otevření v Památníku
Ravensbrὓck o celý rok odloženo…“
Na její přípravě se velkým dílem podílela i česká strana a to díky především aktivitám
Kateřiny Kočkové. Záznam z české verze výstavy Faces of Europe je doplněn o řadu
artefaktů, nechybí krátké filmy, audio záznamy, texty, v neposlední řadě příspěvky
odborníků a hudební doprovod. Vstup poslední žijící Lidické ženy, paní Jaroslavy
Skleničkové tak kupříkladu zprostředkoval rozhlasový záznam. Historička Pavla Plachá
ve svém živém slově zasvěceně řečí čísel a faktů shrnula problém nacistické perzekuce
a koncentračních i vyhlazovacích táborů, kterých bylo celkem kromě kmenových 24,
včetně Ravensbrὓcku, více než 1 000. Tomu věnovala nejvíce prostoru, jakož i hrůzné
plynové komoře tábora, která fungovala od ledna 1945 – ačkoliv nacisti věděli, že se
blíží konec války – a v níž bylo zavražděno na 6000 žen. Předtím byly ženy popravovány
nacisty zastřelením nebo vražděny injekcemi. Celkem jich prošlo táborem na 120 000,
bylo zde vězněno i 20.000 mužů, ale i mladé dívky a dokonce děti.
Kateřina Kočková zase popsala příběh vězněných žen na základě svých rodinných
vzpomínek a jmenovitě a s úctou představila své tři kolegyně v Mezinárodním výboru
Ravensbrück, které zde byly vězněné jako děti a patří k posledním přeživším tábora v
dnešním výboru. Milena Městecká mj. připomněla novodobou tradici vzpomínkových
pochodů smrti žen z koncentráku v Ravensbrὓcku, které spolupořádá od roku 2010.
Nebýt problému s covidem, tak by jej celý znovu prošli v loňském roce:
„Jedinečná výstava Tváře Evropy nám ukazuje osudy žen, které to strašné peklo
německého koncentráku přežily,“ poznamenala Městecká závěrem do kamery,
„většinou to byly odbojářky, ale třeba i jen ty, co pouze roznášely letáky. I za to je
nacisté odvlekli do koncentráku, mučili a zabíjeli. Po válce, až později, měly však právě
tyto ženy sílu prosadit v Německu zřízení památníku. O tom, že to nebylo vůbec
jednoduché, nemusíme pochybovat.
Doufáme, že na cestu pochodu smrti a návratu z Ravensbrücku vyrazíme i letos,
začátkem května. Cestou navštěvujeme pietní místa, pořádáme přednášky, snažíme se
vše medializovat. Nacházíme stále nové zájemce, píšeme o nich, je zde i kniha o našich
cestách. A to je, myslím si, velmi důležité. Aby se především mladé generace zapojily a
s elánem svého mládí a silou ideálů se postaraly, aby se tyto hrůzy již nikdy
neopakovaly. Tak, jako se o to starají dcery svých matek z dnešního Mezinárodního
výboru Ravensbrὓck.“
Mnohé další ženy z Lidic byly v Mezinárodním výboru po mnoho let aktivní. Nezbývá
než doufat, že budou v jejich práci pokračovat další a další – aby se nezapomnělo.
Muzeum policie ČR Ke Karlovu 1 nabízí stálé expozice a aktuální výstavy, představuje
historii a činnost bezpečnostních sborů na území ČR. Exponáty z oblasti kriminalistiky
a známých kriminálních příběhů. Pořady pro děti a mládež, studovna, archiv.
Více na: www.muzeumpolicie.cz

17
7

ROZJEĎTE S NÁMI NOVÝ SKLAD

BUŠTĚHRAD

SKLADNÍK (M/Ž)

Mzda po 3. roce

31 000 KKčč
30 HOD./TÝDEN

Nástupní mzda

28 000 Kč
Mzda po 1. roce

29 000 Kč
Mzda po 2. roce

30 000 Kč

Svozy z Kladna zdarma v době zapracování
Zapracování v Cerhovicích nebo Brandýse nad Labem

Posílejte CV na perso_bus@lidl.cz

kariera.lidl.cz

JIŽ
NYNÍ
NABÍRÁME!

250,200,100,80,80,200,-

Reklama tiskárny

VEŘEJNÁ KNIHOVNA LIDICE – INFORMACE
Režim provozu knihovny bude závislý na epidemiologické situaci a aktuálně
platných nařízeních. Prosíme čtenáře, aby sledovali vývěsku za výlohou
knihovny, kde budeme o provozním režimu a otevírací době průběžně
informovat. Jsme připraveni na donášky knih ke čtenářům, výdejní okénko i
individuální návštěvy čtenářů v knihovně. V případě zájmu či dotazů nás
neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese: knihovna.lidice@email.cz
Děkujeme za pochopení. Jirka Černý a Míša Indráková
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