Rozhovor s ředitelkou Mgr. Lenkou Firmanovou
Co jste dělala jako ředitelka při online výuce?
Distanční výuky jsem pracovala každý den ve škole a řešila
úkoly jako při běžném režimu. Do poloviny února jsem také
řešila ještě plno úkolů spojených s rekonstrukcí naší školy.
Po celou dobu distanční výuky jsem například zpracovávala
podle rotace a nástupu jednotlivých ročníků do školy různé
varianty on-line rozvrhů, rozpisy nástupů do školní jídelny,
rozpisy nástupů různými vchody do budovy školy, podle
hygienických opatření také i jednotlivé režimy, výuky a stále
běžné další úkoly, které se týkají chodu školy.

Plánuje se nějaká další rekonstrukce ve škole třeba skříňky?
Ano, o letních prázdninách plánujeme další rekonstrukce.
Jedná se o celou rekonstrukci šaten, výměna podlahy,
osvětlení, vymalování a nákup nových skříněk. Dále pak
budeme rekonstruovat další hlavní chodby a spojovací
chodbu mezi pavilony. Dále budeme vyměňovat lino a
osvětlení v některých učebnách.

Jaká byla reakce školy na vandalství po rekonstrukci? Našli
se viníci?
Podali jsme trestní oznámení na Policii ČR. Viníky bohužel
nemáme. Rozšířili jsme kamerový systém, který nám
pomůže alespoň do budoucna a také se budeme snažit daná místa oplotit, tak aby tam nikdo neměl přístup.
Během léta se nám dané místo doufám podaří i opravit.

Jak zvládli naší deváťáci přijímačky na
střední školu?
Zkoušky na střední školu dělala necelá
polovina žáků. Většina z nich byla úspěšně
přijata, pouze 3 žáci byli neúspěšní a budou
hledat jiné školy anebo podávat odvolání.

Byly problémy se žáky při online výuce?
S některými žáky naší školy byli problémy.
Někteří v hodinách vůbec nepracovali,
nezapínali kameru, úkoly při on -line výuce si
nezapisovali nebo se vůbec nepřipojovali.
Pokud neměli technické vybavení, mohli si přicházet ke škole pro úkoly v písemné podobě a to také někteří
z nich vůbec nedělali nebo dané úkoly nesplnili.

Redaktor Antonín Strauss

Historie největších pandemií. Mor a neštovice se vracely po staletích
SARS-CoV-2 není prvním virem, který naplnil pandemický scénář. Lidstvo se střetlo s nemocemi, které
dokázaly zabít až desítky milionů lidí. Měly tak ničivější dopad než jakýkoli ozbrojený konflikt, ať šlo o mor,
neštovice, či španělskou chřipku. Už během antoninovského moru zemřelo v letech 165 až 185 n. l. pět milionů
lidí. Některá závažná onemocnění se v průběhu staletí od
antiky neustále vracela.
Maska morového doktora, symbol epidemie moru Foto:
Profimedia.cz
K nejobávanějším zabijákům v našich dějinách patří bakterie
Yersinia pestis, která u lidí způsobuje mor. Ať už šlo o mor
plicní, kdy nakažený kašle krev, dýmějový s hnisavými boláky
nebo septický, při němž maso černá a odpadá z kostí,
výsledkem bývala téměř stoprocentní úmrtnost během několika
dnů.
Mory podle císařů
Jako první si můžeme připomenout takzvaný antoninovský
mor (165 až 185 n. l.), pojmenovaný podle známého „filozofa
na trůně”, římského císaře Marka Aurelia (celým jménem
Marcus Aurelius Antoninus Augustus). Mor trval 20 let,
zanechal za sebou pět milionů mrtvých a čtvrtinu lidí
nakažených.
Fragment ze sloupu Marka Aurelia v Římě.
Foto: Profimedia.cz
Co jej ale způsobilo? Vědci se domnívají, že šlo o neštovice nebo
spalničky, které údajně do Říma zavlekli vojáci vracející se z Orientu.
Nákaza přicházela ve vlnách a postupně se rozšířila do všech římských
provincií.
První celoevropská epidemie pravého moru ve 14. století si v Evropě
vyžádala 25 milionů mrtvých, obyvatelstvo zdecimovala zhruba o
třetinu.
O čtyři století později propukl tzv. pravý mor. Pandemie způsobená
bakterií Yersinia pestis propukla v roce 541 v Etiopii, odkud se nejprve
dostala do Egypta. Podle vládnoucího císaře dostala název justiniánský
mor. Prohnala se jako smršť celým Středomořím a pronikla až do Galie a
Irska. Mor se několikrát vrátil, takže v rozmezí let 541 až 750 mu podle
historiků padlo za oběť dokonce 30 až 50 milionů lidí.
Pandemie na dlouhou dobu zlomila vojenskou moc Byzance, což
umožnilo rozšíření islámu ve Středomoří. Mor měl silný dopad na
ekonomiku, kulturu a společnost východořímské říše i dalších oblastí
Evropy a Asie. Epidemie se pak opakovaně vracely a cyklicky se
opakovaly zhruba jednou za čtyři roky.
Černá smrt z provincie Chu-pej a návrat neštovic
Pravé neštovice začaly lidstvo sužovat už před 12 tisíci lety, nicméně poprvé výrazně zaúřadovaly v letech 735
až 737 v Japonsku a zahubily zhruba třetinu tehdejší tamní populace – tedy zhruba jeden milion mrtvých. To
byl však jen zlomek obětí, které si pravé neštovice vyžádaly v následujících stoletích.
Dostáváme se až do období pozdního středověku, kdy začal zejména v letech 1347 až 1357 po šesti
stoletích opět řádit pravý mor. Mor způsobený bakterií Yersinia pestis postihla hlavně Eurasii. Vyžádal si
celosvětově až 125 milionů obětí a poprvé se nejspíš objevil v provincii Chu-pej ve střední Číně. Poté ho
mongolští nájezdníci dovezli na Krym, odkud ho janovští námořníci zavlekli do Evropy. V říjnu 1347 přistála
nakažená obchodní flotila v sicilské Messině.

Místní bezostyšně rabovali opuštěné lodi, jejichž posádky vymřely, takže nemoc brzy roznesli po ostrově a na
pobřeží Itálie. Do konce roku zpustošil mor Janov, Benátky a Pisu, dva roky poté už pohltil Francii, Španělsko,
Německo, Anglii (kam se dostal s nákladem červeného vína z Bordeaux) a do tří let pronikl až do Ruska.
První celoevropská epidemie pravého moru si v Evropě vyžádala 25 milionů mrtvých, obyvatelstvo
zdecimovala zhruba o třetinu. Lidé jej nazvali černá smrt, protože u postižených docházelo k podkožním
výronům krve, kvůli kterým kůže doslova zčernala.
„Umírání bylo ukrutné. Lidskému jazyku je nemožné vylíčit tu strašnou věc. Oběti umíraly téměř ihned.
Otékaly pod pažemi a ve slabinách a padaly k zemi mrtvy během řeči. Otec opouštěl dítě, žena muže, jeden
bratr druhého, neboť tato nemoc, zdálo se, zachvacovala dechem a pohledem. A tak umírali,“ zapsal léta Páně
1348 sienský kronikář Agnolo z Tury.
Hlavním obětním beránkem morového šíření se spolu s malomocnými stali Židé.
Protižidovské pogromy postupně vedly k tomu, že se hromadně přesídlili na východ (Polsko, Ukrajina, Rusko),
kde vytvořili největší evropské židovské osídlení trvající až do 20. století.
Pět století další vlny pravých neštovic
Pravé neštovice řádily do 16. století v Evropě a Asii, v roce 1520 je španělští dobyvatelé zavlekli do Střední
Ameriky. Právě devastující epidemie neštovic byla jedním z faktorů pádu říše Inků a Aztéků. Neštovice
pronásledovaly lidstvo až do 20. století. Ještě v roce 1967 se jimi nakazilo 15 milionů lidí a dva miliony
zemřely. Díky rozsáhlému programu očkování prohlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) nemoc za
vymýcenou až roku 1980.
Pravým neštovicím jinak v historii podlehli například anglická královna Marie II. Stuartovna, francouzský král
Ludvík XV. nebo ruský car Petr II., ale také starověký egyptský faraon Ramses V. Nebezpečná choroba,
latinsky zvaná Variola
vera, zahubila jen během
20. století podle odhadů
až 500 milionů lidí.
Londýnský mor 1665
Foto: Profimedia.cz
Sedmnácté století je
známé také velkým
londýnským morem,
který v letech 1665 a
1666 zahubila zhruba
100 tisíc lidí. Ačkoli si
londýnská epidemie
vyžádala méně obětí než
ty předchozí, je
označována za velkou,
protože jde o jednu
z posledních epidemií
pravého moru v Evropě.
Mor paradoxně zastavilo až jiné neštěstí, velký požár Londýna v září 1666.
Od cholery až ke španělské chřipce
Devatenácté století přineslo i první pandemie cholery. Nebezpečné průjmové onemocnění způsobené
kontaminovanou vodou výkaly si vyžádalo přes milion mrtvých. V historii proběhlo šest hlavních vln pandemií.
V letech 1816 až 1826 zuřila cholera v Asii, v letech 1829 až 1851 v Evropě a v Severní Americe, další vlny
zažila Evropa v letech 1863 až 1875 a 1881 až 1896. Mezi roky 1899 až 1923 řádila cholera v Rusku a
Osmanské říši.
Následovala třetí obří morová pandemie. Naposledy Yersinia pestis drasticky udeřila v roce 1885. Z Asie se
rozšířila na všechny kontinenty a vyžádala si 12 milionů obětí převážně v Indii (až 10 milionů obětí). WHO
považovala pandemii za aktivní až do roku 1960.
V letech 1889 a 1890 proběhla tzv. ruská chřipka. Nakazil se jí průměrně každý třetí v oblasti, kde řádila. Díky
rozvíjející se železniční síti zemřelo na její příznaky zhruba jeden milion obyvatel na severní polokouli.

Celosvětová pandemie označená jako španělská chřipka probíhala dva roky v letech 1918 až 1920.
Vyžádala si zhruba 50 milionů životů, přičemž ty nejvyšší odhady hovoří až o 100 milionech obětí. Nakazila
se jí čtvrtina světové populace.
Pochází z Číny a šířila se hlavně přes vojáky vracející se z 1. světové války. Je první velkou pandemií
způsobenou virem H1N1. Způsobila více obětí než samotná 1. světová válka.
Nástup SARS
Jednadvacáté století charakterizuje mj. též nástup koronavirů, nejprve šlo o nemoc SARS (těžký akutní
respirační syndrom). Vyznačuje se vysokou smrtností kolem 10 procent. Během několika měsíců se rozšířil ve
více než 30 zemích, nakazil zhruba 8000 lidí a způsobil smrt 774 z nich.
Prasečí chřipka, také nazývaná mexická chřipka se objevila v Mexiku v roce 2009. Nový kmen viru H1N1 si
dle odhadů vyžádal až 284 tisíc obětí, přičemž se podle některých studií nakazilo prasečí chřipkou až 1,4
miliardy lidí.
Virus ebola byl poprvé
objeven v roce 1976 a
dostal jméno podle řeky
Ebola v Demokratické
republice Kongo. Jde o
jednu z nejnebezpečnějších
nemocí vůbec. Smrtnost u
tří kmenů eboly, které
napadají člověka, se
pohybuje mezi 70 až 100
procenty. Mezi lety 2013
až 2016, kdy došlo k její
největší epidemii v historii,
si ebola vyžádala přes 28
tisíc životů nejen v Africe,
ale i v USA. Na konci roku
2013 propukla v západní Africe, zcela zastavena byla sice až v roce 2016, ale když v menší míře zejména v
Kongu propukla o dva roky později, měli pro pacienty nachystané léčivo.
Aktuálním tématem je nový typ koronaviru SARS s označením SARS-CoV-2, který se na sklonku roku 2019
začal šířit celou Čínou. Poměrně
rychle pak pronikl do celého světa.
Onemocnění covid-19 je
nebezpečné zejména rychlým
šířením ještě během inkubační
doby (pacient bez příznaků), které
vede ke kolapsu zdravotnických
systémů.
Koronavirus SARS-CoV-2

https://www.novinky.cz/historie/clanek/historie-nejvetsich-pandemii-mor-a-nestovice-se-vracely-po-staletich40319922
https://www.dw.com/en/tanzania-not-sharing-data-on-suspected-ebola-cases-who/a-50533323
https://www.csptrinec.cz/vyjadreni-k-soucasne-situaci-epidemie-onemocneni-covid-19-zpusobenekoronavirem-sars-cov-2/

Den dětí
V roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen vyhlásila Den pro ochranu dětí. Důvodem k vyhlášení
bylo masové zabíjení žen a dětí v Lidicích
v roce 1942 a také ve francouzském
Ouradouru v roce 1944. Datum oslav bylo
ustanoveno na 1. červen.

Den pro ochranu dětí se začal slavit rok po
jeho vyhlášení – tedy 1. června 1950 a k
oslavám se tehdy připojilo více než 50
zemí světa a oslavy pak probíhaly každý
rok. Některé státy převzaly datum a postupně se ze Dne pro ochranu dětí stal Den dětí nebo také jiným názvem
Mezinárodní den dětí. Československo, a později i Česká republika, také převzaly toto datum, a proto se i u nás
slaví Mezinárodní den dětí na začátku června.
Den dětí se v současnosti slaví ve více než 145 zemích světa. V USA se Den dětí zpočátku slavil také 1. června,
postupně se na něj ale zapomnělo. A přestože se několik menších skupin snaží o jeho znovuzavedení, jsou dnes
Spojené státy americké jednou z mála zemí, kde oficiální Den dětí neexistuje. A. Wanek

Den dětí: Kdy se slaví a proč má jinde jiné datum
Mezinárodní den dětí se v Česku slaví každý rok
1. června. Při určování jeho data panovaly
zmatky, jelikož se o něj zasazovalo několik
organizací. Do dnes se díky tomu v různých
zemích můžete setkat s několika různými daty.
Těmi nejčastějšími ovšem je právě 1. červen
společně s 20. listopadem.
Kdy se slaví
V Česku, stejně jako ve velké části
postkomunistických zemí se den dětí slaví 1.
června. Toto datum vybrala Mezinárodní
demokratická federace žen na svém zasedání v Moskvě v roce 1949. Poprvé se dětský den slavil o rok později.
Kromě velké části východní Evropy patří tento den dětem i v Číně, nebo afrických zemích Alžírsku či
Mozambiku.
Nejstarší státní tradici má oslava dne dětí v Turecku, kde se slaví pravidelně 23. dubna už od roku 1923 a od
roku 1929 jde dokonce o státní svátek Turecka. Oficiální deklarace ale přišla teprve v roce 1931, kdy svátek
posvětil zakladatel a prezident Turecka Mustafa Kemal Atatürk.
První snahy o samostatný den věnovaný dětem se ovšem objevily v USA v 19. století. Ve městě Chelsea ve
státě Massachusetts začal s oslavami dne dětí reverend Charles Leonard již v roce 1856, kdy se rozhodl, že
bude sloužit speciální mši věnovanou dětem každou druhou neděli v červnu. V tento den se tak den dětí ve
Spojených státech slaví do dnes.
Mezinárodní den dětí podle OSN
Vymezit dětem jejich mezinárodní svátek se rozhodla i Organizace spojených národů (OSN). S nápadem ovšem
přišla „poslední“. Ta vyhlásila takzvaný Univerzální dětský den. Tím se stal 20. listopad. V tento den v roce
1959 totiž OSN přijala Deklaraci práv dětí, tu přitom světové společenství již znalo, šlo totiž o rozšířený text
deklarace z roku 1924.
O 30 let později, 20. listopadu 1989 přijalo Generální shromáždění OSN i Úmluvu o právech dítěte, kterou
podepsaly všichni členové OSN s výjimkou Spojených států.
Zdroj: https://www.blesk.cz/mezinarodni-den-deti-datum-program-akce

Ocenění mladých poetů a literátů
V rámci projektu MAP II (Místního akčního plánu) rozvoje vzdělávání je každoročně na jaře pořádána aktivita
Týden podpory čtenářské gramotnosti na Mostecku. Pod touto hlavičkou jsou vyhlášené dvě soutěže pro školní
děti, o Nejkrásnější báseň a Nejlepší slogan.
Náměstkyně primátora Markéta Stará spolu s Terezou
Machovou oceňuje výherce soutěže v rámci Týdne
podpory čtenářské gramotnosti projektu MAP II
Vzhledem k pandemické situaci dnes v obřadní síni
magistrátu města Mostu proběhlo vyhlášení vítězů za
letošní i loňský školní rok. Oceněna byla vždy první
tři místa.
Přítomné přivítaly a ceny jim předaly náměstkyně
primátora Markéta Stará a referentka odboru školství,
kultury a sportu Tereza Machová, odborná
konzultantka MAP II. Akce se zúčastnila většina
výherců v doprovodu svých zákonných zástupců či
učitelů.
"Mám radost, že i v této nelehké době se děti ze
všech škol Mostecka účastnily této akce a
posílaly své příspěvky do soutěže," uvedla
náměstkyně primátora.
Každý z úspěšných mladých literátů a poetů
obdržel tašku s dárkovými předměty MAP,
diplom, poukázku na roční předplatné do
Městské knihovny Most, poukázku do
knihkupectví Dobrovský a ocenění za minulý
rok 2019/20 navíc ještě knihu.
Markéta Stará a Tereza Machová všem zúčastněným pogratulovaly a v závěru poděkovaly za účast.
Jména letošních výherců jsme zveřejnili v
březnovém čísle Mosteckých listů a také zde,
jména loňských pak zde.
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání
II s registračním číslem
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010685 je
podpořen z prostředků Evropské unie v
rámci Operačního programu Výzkum, vývoj

Zdroj: https://listy.mesto-most.cz/oceneni-mladych-poetu-a-literatu/d-15709
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Plán na červen
KDY ?
1. června 2021
14.00 - 15.00 hod.
3. června 2021
14.00 - 16.00 hod.
8. června 2021
13.00 - 16.00 hod.
15. června 2021
14.00 – 16.00 hod.
16. června 2021
14.00 – 14.45 hod.
18. června 2021
14.30 - 15.00 hod.
22. června 2021
14.00 - 15.00 hod.
24. června 2021
13.00 - 16.00 hod.
24. června 2021
15.00 - 16.00 hod.
29. června 2021
14.00 – 15.00 hod.
29. června 2021
16.00 - 17.00 hod.
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Všechny ŠD

LOUČENÍ V ŠD

ŠD

SLAVNOSTNÍ
VYŘAZENÍ ŽÁKŮ
DEVÁTÝCH TŘÍD

žáci 9. tříd,
rodiče, učitelé
a ostatní

Změna programu vyhrazena.
Vychovatelky školní družiny a školního klubu přejí všem dětem a rodičům příjemné prožití letních prázdnin a
těšíme se na další spolupráci ve školním roce 2021-2022. Věříme, že bude lepší než ten letošní.

Konec Školního roku
Přestože jsme se z distanční výuky teprve teď vrátili do školních lavic, již za pár dní nám tento zvláštní školní rok
skončí. Vzhledem k situaci nastanou i drobné změny v některých tradičních závěrečných akcích.
Například je letos zrušena tradiční školní olympiáda. Školní výlety budou v případě, že to situace to dovolí.
Závěrečná pedagogická rada bude tento rok 17. 6. v 14:15 v jídelně.
Milí žáci, proto se do 16. 6. musíme učit.
22.6 v 16:00 proběhne v jídelně schůzka rodičů budoucích prvňáčků
Vzhledem k tomu, že bude probíhat rekonstrukce šaten, musíme
do 25.6 vyklidit skříňky
29.6 od 16 hodin v Atriu školy proběhne rozloučení s deváťáky
Všechny třídy zakončí letošní školní rok 30. 6. kdy se rozdává
vysvědčení.
Ti, kterým se letos nezadařilo, budou skládat opravné zkoušky 26. 8 až
27. 8. 2021. Redaktor Pavel Štafa

STOLNÍ HOKEJ
Sezónu vítězně začal Jan Matuščín
Po téměř půl roce nucené
soutěžní přestávky proběhl
ve Středisku volného času
Most první turnaj v
billiard-hockeyi
šprtci.
Vzhledem k nastaveným
opatřením se hrálo ve
venkovní části areálu SVČ
a turnaj nebyl otevřen pro
veřejnost. S nezvyklými
podmínkami, kdy hru
komplikoval
především
silný vítr, se nejlépe
vyrovnal Jan Matuščín,
který v pěti zápasech
čtyřikrát zvítězil a jednou
remizoval. Bez porážky
turnajem prošli také druhý
Ondřej Matura a třetí
Michal Justra. Jediný
zástupce 15. ZŠ Most Oliver Čermák obsadil patnácté místo. Turnaj byl zařazen do Českého poháru 2021 jako
nejnižší kategorie Expres a také do nové regionální soutěže - United Energy Severočeského poháru 2021.
O dalším programu a podobě šprtcových soutěží bude jednat na začátku června valná hromada Českého svazu
billiard-hockey. Zatím se konají pouze soutěže regionální úrovně. Turnaj v rámci United Energy Severočeského
poháru může pořádat každý, kdo má hrací stůl oficiálních rozměrů. Minimální počet účastníků jsou 4. Turnaj lze
zaregistrovat prostřednictvím formuláře: https://forms.gle/HPWFhLRJ6qAwnb1T8 .
V air-hockeyi nejlepší Jakub Svoboda
O soutěžní body do Českého
poháru začali hrát také airhockeyisté. Zatím se jedná o
neveřejné turnaje nejnižší
kategorie
„C“.
V jednom
z nich, s názvem StarColor Cup
s místem konání v SVČ Most,
startovali také žáci naší školy.
A dařilo se jim náramně.
Zvítězil Jakub Svoboda před
Antonínem Straussem. Další
výsledky žáků 15. ZŠ – 4.
Tadeáš Kunc, 5. Oliver
Čermák, 9. Lukáš Svoboda.

Hlaste se na příměstský tábor se stolním
hokejem
Tradiční příměstský tábor se stolním hokejem má
letos plánovaný termín 12. - 16. července. Informace
a on-line přihlášky na www.svc-most.cz/tabory/779primestsky-tabor-se-stolnim-hokejem
Kroužky 2021/2022
Na školní rok 2021/2022 plánujeme opět kroužky
billiard-hockeye šprtce ve školní družině i ve
školním klubu 15. ZŠ Most. Informace o hracím dnu
a podmínkách přihlášení budou k dispozici na
začátku školního roku.
Od 7. června je možné se hlásit do kroužků Střediska
volného času Most 2021/2022. Nechybí mezi nimi
ani stolní hokej, na výběr je ze tří skupin air-hockeye
a dvou skupin šprtce přímo v SVČ. Hlásit se můžete
od uvedeného data buď na www.svc-most.cz nebo
v recepci SVČ.

Mgr. Jakub Hasil, stálý dopisovatel

Optické iluze ve výtvarce třídy 4. A

Vyhlazení Lidic
10. 6. 1942 - 10. 6 2021 - 79 let
Dne 10. června 1942 z rozkazu K. H. Franka nacisté vyhladili středočeskou obec Lidice jako odvetu na českém
lidu za atentát na Heydricha. Záminkou se stalo vykonstruované obvinění, že se v Lidicích ukrývaly zbraně a
osoby s podílem na atentátu. Celkem
173 lidických mužů bylo zastřeleno na
zahradě Horákova statku, další byli
zastřeleni po návratu z práce, ženy
poslány do KT Ravensbrück a děti,
kromě
několika
vybraných
k poněmčení, byly poslány do
vyhlazovacího tábora Chełmno, kde
byly následně otráveny výfukovými
plyny.
Z celkového počtu 503 obyvatel obce
bylo
zabito,
nebo
zahynulo v
koncentračních táborech 340 lidí:
190 mužů, 60 žen a 88 dětí. Tím však
nacisté neskončili, jejich plánem bylo
vymazání celé obce — domy byly
vypáleny, zničeny trhavinami a srovnány se zemí, rozkopán byl i lidický hřbitov.
Vyhlazení Lidic a později Ležáků nacisté přikládali hlavně odstrašující význam a věnovali mu velký prostor ve
své propagandě. Po bouřlivé reakci světové veřejnosti však od podobných akcí ustoupili a další
vraždění prováděli s mnohem menší publicitou.
Zdroj: https://www.fronta.cz/kalendar/vyhlazeni-lidic

Stalo se to noci 9. 6. 1942 na 10.6. 1942. Byla to násilná historická událost, při níž byla zničena ves
Lidice německými nacistickými okupanty. Štáb tvořil: Walter Jacobi, Harald Wiesmann, Hans-Urlich
Geschke, Thomas Thomsen, Max Rostock, August Marwedelli, Wilhelm Leimer. 10.6. na místo dorazil
K. H. Frank , aby dohlédl na likvidaci obce. Ženy s dětmi byly nahnány do místní školy,za úsvitu
převezeny do kladenského gymnázia. Muži byli posíláni ve skupinách na přilehlou zahradu a tam
postříleni. Nejstaršímu muži bylo 84 a nejmladšímu 14. V důsledku heydrchiády byla obec vypálena a
srovnána se zemí. František Saidl byl jediný muž, který přežil. Byl totiž ve vězení za vraždu svého syna.
Miroslava Kalibová byla poslední pamětnice, která se narodila 29.12. 1922. Zemřela v nedožitých 97 let
27.12. 2019.
Jaký byl osud štábu? K.H. Frank byl roku 1946 popraven. W. Jacobi,H. Wiesmann a T. Thomsen byli
popraveni roku 1947. H. Geschke v roce 1945 zmizel. M. Rostock byl roku 1951 odsouzen k trestu smrti,
trest byl však změněn na doživotí. V roce 1958 byl však propuštěn a zemřel roku 1986. W. Leimer byl
pravděpodobně popraven v Moskvě roku 1945.

Miroslava Kalibová

Andrea Hurtová

František Saidl

Zdroj: Wikipedie

