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Obecního úřadu Lidice
ročník XV -

číslo 2

únor 2011 zdarma

17. ledna 2011 - Socha holčičky se vrátila na své místo

Slavnostní akt proběhl v režii zejména dětí a
studentů. Děti z lidické mateřské školy, družiny
při ZŠ Buštěhrad, DPS Sluníčko z 5. ZŠ Kladno
a studenti z gymnázia Th. Manna z Prahy 8
pod vedením svých učitelek připravili velkému
množství diváků milý zážitek, plný optimismu a
naděje. Odhalení sochy sledovali vzácní hosté,
vždy věrní Lidicím. V davu přihlížejích tak bylo
možno zahlédnout 1. náměstka ministra kultury

Dr. F. Mikeše, dceru sochařky M. Uchytilové
paní S. Klánovou, starostky obcí Lidice a Lety
V. Kellerovou a B. Hlavínovou, starostu Miřetic
J. Choura, Ing. Bernáška náměstka primátora
Kladna, Ing. Bobošíkovou, předsedu Kruhu
česko - německého porozumění B. Řeřichu,
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MgA. N. Rezková Přibylová, která kromě jiného
přítomným řekla: „Je mi ctí, přivítat vás zde,
v místě, které je od roku 2000 srdcem
Památníku Lidice. Před více než deseti lety se
díky obdivuhodné podpoře lidí z celého světa
a nesmírnému úsilí výtvarníka Jiřího Hampla
a paní Sylvie Klánové podařilo vrátit 82 lidických
dětí alespoň v symbolické podobě zpátky
do Lidic. Dnes, v den nedožitých 87. narozenin
autorky Pomníku dětských obětí války,
akademické sochařky Marie Uchytilové, se
scházíme, abychom sousoší odhalili v podobě,
jaké mělo až do listopadu loňského roku. Není
třeba dlouze připomínat, že se našli lidé, kteří
pro své obohacení dokázali sousoší
znehodnotit. Je ale velice důležité připomínat,

restaurátora O. Hejtmánka, který nový odlitek
holčičky vytvořil a zejména přeživší lidické ženy
a děti. Přítomno bylo také mnoho dárců z celé
republiky, kteří finančně přispěli na obnovu sochy, překvapivá byla značná účast zástupců
celostátních a regionálních médií. Sochu odhalila žákyně ze ZŠ Buštěhrad a studentka
z Gymnázia Th. Manna. Na závěr za studenty
Gymnázia Th. Manna promluvila Jana Šabotková a předala řediteli Památníku Lidice finanční příspěvek, který studenti gymnázia
a žáci ZŠ německo - českého porozumnění pro
sbírku získali. Celý průběh slavnostní akce moderovala vedoucí vzdělávání Památníku Lidice

že tento čin znovu, stejně jako před dvaceti lety,
vyvolal vlnu solidarity mezi lidmi z celé
republiky. Děkuji také vám všem, že jste dnes
přišli vzpomenout na Marii Uchytilovou
a především uctít památku lidických dětí
a všech dětí, které zahynuly a stále umírají
ve válečných konfliktech.
Přejme dětem i sobě, abychom měli co nejméně
důvodů budovat válečné pomníky a mnohem
více příležitostí s dětmi zpívat.“
Organizátoři děkují všem, kteří k sousoší dětí
v mlhavém odpoledni přišli.
www.lidice-memorial.cz
(foto: Bára Kučerová, Zuzana Veselá + PL)
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Poděkování z Památníku Lidice
▪ Oldřich Hejtmánek, restaurátor, Praha 6. Vážený pane Hejtmánku, děkujeme Vám za zhotovení
nového odlitku ukradené sochy holčičky z Pomníku dětských obětí války a současně za poskytnutí
nejvýraznějšího sponzorského daru. Vaším osobním přispěním se podařilo navrátit toto lidické dítě
mezi ostatní v rekordním čase. Nová socha byla díky Vám a Vašim spolupracovníkům umístěna na
své původní místo 17. ledna 2011, v den nedožitých 87. narozenin M. Uchytilové. Váš nezištný dar
a skvělá spolupráce s Památníkem Lidice jsou projevem občanské solidarity a důkazem, že věci
společné Vám nejsou neznámým pojmem.
Se srdečným pozdravem a s úctou JUDr. Milouš Červencl ředitel PL, v Lidicích dne 17. 1. 2011
Zprávičky ze školky

Měsíc prosinec byl především ve znamení vá- vystoupení sladkou odměnu a papírovou
nočních setkání. Děti si pod vedením paní uči- hvězdu. Posledním vystoupením bylo předvetelek Lenky Rákosové a Anny Šimkové připra- dení krátkého programu na vánočním posezení
vily krásný program, který nejdříve 14. 12. před- v Památníku Lidice. Mezi tím stihl do naší
vedly svým rodičům, sourozencům a prarodi- školky přiletět i Ježíšek, který dětem přinesl načům. 21. 12. jsme šli potěšit
"babičky příklad Lego, Duplo vláček nebo výbornou staa dědečky“ do Oázy, kde děti dostaly za své
vebnici Kaplu.
Soňa Macháčková
Výtvarné dílny v Lidické galerii
12. únor 2011 - Otisky okolního světa - frotáž a další práce s ní.
12. březen 2011 - Člověk a historie - inspirace pravěkým uměním,
jeskynní malby.
2. duben 2011 - Živočichové - inspirace z živočišné říše.
14. květen 2011 - Květiny a rostliny - inspirace přírodními motivy (dle možností práce v plenéru)
Dílny probíhají od 14.00 do 15.30 hod. v budově Lidické galerie.
Poplatek za dílnu je 20,- Kč. Při zakoupení vstupenky do Památníku Lidice je pro děti dílna zdarma.
Pracovní oblečení nutné. Vzhledem k omezenému počtu míst rezervujte na:
edu@lidice-memorial.cz, tel. Marie Borová, 312 253 063, 739 562 267
Výročí Základní školy Buštěhrad
▪ V sobotu 28. května 2011 proběhnou oslavy 120 let školy v Buštěhradě.
Na toto výročí zveme bývalé absolventy, třídní kolektivy i příznivce školy. Pokud někteří
absolventi mají ještě fotografie, nebo jakoukoli jinou upomínku na školu, prosíme o sdělení.
Případné bližší informace na tel. 312 250 530. Děkujeme.
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Výstava MDVV Lidice a historie obce v Hong Kongu

Ve dnech 6. - 16. 1. 2011 se konala
v obchodním centru Hong Kongu Harbour City
výstava kreseb nejmladšího oceněného
medailisty oceněného ve 38. ročníku MDVV
Lidice - Kennyho Kin Gi Laua, která byla
doprovázená křtem jeho knihy s obrázky zvířat,
včetně vítězného obrázku z Lidic. Organizátor
výstavy a rodiče malého Kennyho požádali
Památník Lidice o doplnění výstavy originálem
obrázku Kennyho tygra a dalšími vítěznými
pracemi z posledních let MDVV, stejně jako
i informacemi o historii Lidic.
Kurátorka MDVV Lidice byla pozvána na
otevření této výstavy, které se konalo
6. 1. 2011. Výstavu tvořilo 10 kreseb malého
výtvarníka, 41 kreseb z MDVV ze 22 zemí z let
2001 - 2010 a 5 bannerů o historii obce Lidice
v anglickém jazyce. Celému prostoru dominoval
hlavní panel, který byl utvořený ze 38 plakátů

sám malý výtvarník Kin Gi, poté pronesli projevy
kurátorka výstavy MDVV Ivona Kasalická
a generální konzul ČR v Hong Kongu pan
Jaroslav Kantůrek. Následně předal Kin Gi Lau
zástupci organizace Ocean park slavnostně šek
na 383 000 HK dolarů na ochranu opuštěných
zvířat a zástupce nakladatelství Ling Kee
Publishing Co., Ltd. daroval Ivoně Kasalické
speciální výtisk knihy jako poděkování, že kniha
vznikla - díky tématu 38. ročníku Biodiverzita
Kenny vlastně tygra namaloval. Na závěr této
slavnostní akce maloval Kenny a dcery
kurátorky výstavy speciální přání, které se
předává k čínskému novému roku - pod kresby
ryby, draka a koně napsali všichni tři čínské
přání kaligrafickými znaky, což přítomní novináři
i hosté velmi ocenili. Vedle množství hostů se
vernisáže zúčastnilo také mnoho novinářů, kteří
hovořili nejen s Kennym, ale i kurátorkou

MDVV Lidice a ukázal tak výstavu v celé její šíři
a historii. Výstavu krátkým rozhovorem začal

výstavy. Články o této vernisáži se objevily
následující den ve všech významných novinách
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v Hong Kongu. Další akcí, která výstavu vý- symbolu nového čínského roku, který začne
znamně propagovala, byla výtvarná dílna a po- v únoru. Poté Kenny Kin Gi Lau a kurátorka výdepisování Kennyho knihy dne 9. 1. v areálu stavy Ivona Kasalická začali podepisovat Kenvýstavy. Výtvarné dílny se zúčastnily desítky nyho knihu, o kterou byl obrovský zájem.
dětí s rodiči, kteří malovali obrázek králíka,
http://www.lidice-memorial.cz/
Setkání Silver A v paměti tří generací
V pondělí 10. ledna se uskutečnilo další setkání
spolupracovníků operace Silver A, členů jejich
rodin a všech, kteří byli na této významné odbojové akci účastni. Akce byla za velkého zájmu zahájena pietní vzpomínkou a kladením věnců na pardubickém popravišti u Památníku Zámeček. Věnce zde položili místopředseda Senátu P ČR Petr Pithart, primátorka
Pardubic Štěpánka Fraňková, radní Pardubického kraje Jana Pernicová, předsedkyně ÚV
ČSBS Anděla Dvořáková, generál Jaroslav
Klemeš, velvyslanec Německa, zástupci velvy- podvečera se vedle hudebního vystoupení žáků
slanectví V. Británie a Ruska a další dvě desítky ze ZUŠ Chrast a informací od renomovaných
delegací z celé republiky. Po té se účastníci historiků dr. Kyncla a dr. Kotyka představila
přesunuli do hotelu Zlatá štika, kde ke zhruba nová výstava o tragédii v Českém Malínu a
140 účastníkům hovořili ministr kultury Jiří putovní výstava Heydrichiáda - druhé stanné
Besser, hejtman Radko Martínek, primátorka právo. Ukázky ze sbírky básní Jana Mikeše
Štěpánka Fraňková, Jana Volfová a Johannes „Zájezd do vzpomínek“ recitoval Josef Somr.
Haindl velvyslanec Německa. V průběhu
/www.lidice-memorial.cz/
Přehled kulturních představení Památníku Lidice připravovaných v rámci
“Lidických zimních večerů“ - ÚNOR 2011
4. 2 . 2011 od 18.00 hod. Křeslo pro Petra Kostku večerem provází a na kvinton hraje Jan Šrámek
15. 2. 2011 od 18.00 hod. Slavné operní maličkosti
účinkuje: Musica Festiva di Praga ve složení - Olga Krumpholzová - soprán,
Gabriela Plachá - hoboj, anglický roh, Šárka Trávníčková - housle, Pavel Kloub - kytara
6. ročník mezinárodní internetové soutěže byl zahájen
▪ V úterý 1. února 2011 byl zahájen 6. ročník mezinárodní internetové vědomostní soutěže „LIDICE
PRO 21. STOLETÍ“. Cílem soutěže je přispět k uchování památky občanů naší obce Lidice,
zavražděných nacisty v roce 1942 a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických
událostech vztahujících se ke druhé světové válce a k nacistickým totalitním režimům 20. století.
Tato zpráva je určena především majitelům pesanů, psů jako hrom, pejsků pro radost...
▪ V obci jsou instalovány držáky se sáčky pro psí exkrementy. Předpokládáme tedy i jejich využití
a věříme, že toto opatření zlepší čistotu v obci a zejména ulehčí majitelům psích miláčků, kteří
pozapomněli doma nějaký sáček či obal na psí exkrementy. V této situaci mohou využít
sáčků z obecních zdrojů. Je jasné, že pokud je majitel psa vybaven již z domova je to asi úplně
nejlepší. Zásobníky jsou instalovány na několika místech po celé obci a jsou i pravidelně doplňovány. Mějte prosím ohled vůči sousedům i spoluobčanům a zejména malým dětem. Děkujeme!
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Jubilea
Libuše Řečinská
8. 2.
81 let
Vážená paní Řečinská, ke krásným narozeninám Vám přejeme pevné zdraví a hodně spokojenosti.
Poděkování
▪ Děkuji za přání k mým 88. narozeninám ve Zpravodaji, Obecnímu úřadu a Základní organizaci
ČSBS také za květiny a dárkové balíčky předané panem místostarostou Tomášem Skálou
s Barunkou a bratrem Horešovským.
Miloslava Kalibová
▪ Děkuji Obecnímu úřadu a zastupitelstvu obce Lidice za blahopřání, květiny a dárkový balíček
k mým narozeninám při osobním předání panem Miroslavem Rambou.
Jiřina Vaněčková
▪ Děkuji vedení Památníku Lidice i všem jeho ostatním zaměstnancům za stálou podporu a bezchybnou spolupráci v uplynulém kalendářním roce 2010, které se dostalo našemu zájmovému zařízení, školní družině při ZŠ Buštěhrad. Díky ní se nám daří u žáků utvářet emotivní vztah ke svému
bydlišti, rozvíjet komunikativní schopnosti a dovednosti, vnímat hodnoty, kterými jsou spravedlnost,
svoboda, solidarita, tolerance, odpovědnost a úspěšně tak rozšiřovat základní úroveň občanské
gramotnosti svěřených dětí. Veškeré přízně si velice vážíme.
Za kolektiv vychovatelek Anna Holeyšovská, vedoucí vychovatelka
▪ Při jedné z ranních cest do práce, jsem potkala na chodníku paní Veroniku Kellerovou (starostku
obce) s hrablem v ruce, jak v dost třeskutém mrazu odklízí sníh. Po pár větách na téma, že sněhu
už bylo dost a mrazu také, jsem se dozvěděla, že sníh neodklízí před svým domem, ale na chodníku jedné staré paní a že se střídají s další sousedkou paní Libuší Součkovou, někdy i synem
Markem, když mu čas dovolí. Pro mě to byla velmi překvapivá,… opravdu příjemně překvapivá
informace. V dnešní době, kdy spíše slyšíme o tom, jak mnozí své moci zneužívají, jsou tyto dobré
skutky, kterých si nikdo většinou ani nevšimne, hotový zázrak. Protože se většinou nejvíce mluví o
tom, co se nezadařilo, co je špatně a kde se udělala chyba, ráda bych naopak toto jednání
vyzdvihla, poděkovala paní Kellerové a ostatním, že jdou příkladem, že si najdou čas pro pomoc
druhým a že jejich slova jsou stvrzena skutky.
Soňa Macháčková
▪ Děkuji panu Zdeňku Fousovi za aktuální a pravidelné zveřejňování článků, které se vztahují
k rozmanité činnosti dětí ve školní družině při ZŠ Buštěhrad. Velkou měrou tak pomáhá předávat
informace nejen rodičům, ale i široké veřejnosti. Současně s tím si mu dovoluji popřát hodně neutuchajícího pracovního elánu a ještě více potřebného zdraví do roku 2011.
Anna Holeyšovská
Informace z OÚ
Vážení občané, v tomto roce bychom rádi změ- věci, které už doma nepotřebujete. Stanoviště a
nili systém odvozu nebezpečného a velkoobje- čas jsou pro všechny 3 dny stejné
mového odpadu. Po dohodě s MPS vám před- 1. stanoviště komunálního vozu je parkoviště
kládám kalendář svozu: Nebezpečný odpad naproti MŠ 8.00 - 8.55 hod.
v roce 2011 odvezeme 2x auto MPS bude 2. stanoviště komunálního vozu je parkoviště
přistaveno na parkovišti naproti MŠ 12. 3. 2011 u OÁZY 9.00 - 9.55 hod.
od 9.00 - 12.00 hod., 17. 9. 2011 3. stanoviště komunálního vozu je ul. Oradourod 9.00 - 12.00 hod.
ská ve slepé části (cca poblíž domu pana Kváči)
Velkoobjemový odpad odvezeme zatím 10.00 - 11.00 hod.
3x 16. 4. 2011, 25. 6. 2011, 17. 9. 2011 Všechny výše uvedené svozy jsou zdarma
(v případě nutnosti lze rozšířit četnost svozu). a případné dotazy ráda zodpovím na tel. čísle:
V obci budou 3 stanoviště, kam můžete odvést
312 253 083
Veronika Kellerová, starostka
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Kominík v Lidicích
▪ Na základě žádosti občanů Lidic jsme zajistili návštěvu kominíka v naší obci, který provede
vymetení a povinnou revizi komína, celková cena za tuto službu je 700,- Kč. Tato návštěva
se uskuteční dne 23. 2. 2011 od 8.00. Zájemci o tuto službu se mohou hlásit na OÚ
tel. 312 253 083 nebo email lidice3@volny.cz
Informace o možnosti čerpání dotací a grantů
Vážení občané, rádi bychom vás informovali 1. Žádost o dotaci na rekonstrukci a opravu
o žádostech obce o dotace na rok 2011. Již chodníků a osvětlení v západní části obce.
na konci roku 2010 jsme využili možnost podat 2. Žádost o dotaci na rozvoj kultury v obci
v rámci "Nadace ČEZ - projekty" žádost o dotaci a zhotovení bronzové desky nebo obelisku na
na krajinný prvek. Jedná se o opravu památku
uvězněných
lidických
žen
a znovuobnovení torza božích muk v koncentračním táboře Ravensbrück.
tzv. "Rákosova křížku", který byl postaven 3. Žádost o vybudování lidického úseku polní
nákladem pana Jana Rákose v roce 1841. cesty z Lidic do Hřebče. V současnosti obec
V tomto roce Obecní zastupitelstvo rozhodlo Hřebeč už svůj úsek buduje. Tyto akce jsou na
na svém zasedání, že pro rok 2011 bude žádat sobě nezávislé, každá je financována z jiného
o následující dotace z fondu Středočeského fondu a všechny jsou podmíněny nejméně 5 %
kraje, který každý rok vypisuje určitý okruh účastí obce na financování. Možnosti čerpání
možností, na které obec může žádat.
dotací a grantů, které by byly prospěšné pro
Dotace jsou přísně účelové a je možné čerpat život obce stále hledáme a za každou vaši
jen na přesně vymezené účely.
informaci či upozornění budeme vděčni.
Možnost dovážení obědů z DPS Buštěhrad
▪ Ráda bych Vás znovu informovala o možnosti dovážení obědů z DPS Buštěhrad. Jedná se
o službu, která je určená pro starší nebo nemohoucí občany Lidic, na kterou OÚ Lidice přispívá
135,- Kč za měsíc na každého trvale hlášeného obyvatele Lidic. Cena jednoho oběda je 43,- Kč
+ 20,- Kč za dopravu. Bližší informace OÚ Lidice 312 253 083 pí Kellerová, DPS Buštěhrad
724 881 210 pí Šumná .
Veronika Kellerová, starostka
Usnesení zastupitelstva obce Lidice č. 3/2011
Na 3. veřejném zasedání zastupitelstva obce
Lidice konaném dne 14. 1. 2011 bylo přijato toto
usnesení: 1. Zastupitelstvo obce projednalo
a schválilo: a) záměr odkupu parcely 413/2,
parcely A, která bude přičleněna k parcelnímu
číslu 232 a parcely B, která bude přičleněna
k parcele 424 vše v KÚ Lidice. Parcely, které
budou předmětem převodu vznikly na základě
geometrického plánu č. GP 314-50/2010,
parcely budou vyznačeny na situačním plánku
Zastupitelstvo se usneslo o odkupu za stejnou
cenu, za kterou byly prodány. Kupní smlouva
číslo 1 ze dne 14. 10. 2010 s Monlid
Development s.r.o. b) výzvu na výběr
zhotovitele akce „Rekonstrukce chodníků

v západní části obce.“ c) uzavření mandátní
smlouvy na poskytnutí dotací ze Středočeského
kraje d) firmu na provedení odbahnění malého
rybníčka v pořadí: stavby Rakovník s.r.o.
Šindler, důlní a stavební spol. s r.o. Martin
Kubelka
e) žádost paní Čermákové na
pokácení stromu f) uzavření smlouvy s RWE
GasNet s.r.o. o zřízení věcného břemene na
uložení plynovodu do pozemku g) změnu
programu h) uzavření plánovací smlouvy
s Monlid Development s.r.o. i) podání žádosti
na dotaci ze Středočeského kraje na rok 2011
na vybudování polní cesty p. č. 879 KÚ Lidice
a zavazuje se tuto akci spolufinancovat do výše
minimálně 5 % z celkové částky. j) členy
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kontrolní a revizní komise a členy finančního
výboru. 2. Zastupitelstvo obce pověřilo:
a) pana Miroslava Rambu dohledem nad akcí
„Odbahnění malého rybníčka.“ b) starostu obce
podáním výzvy na výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce chodníků v západní části obce.“
c) starostu obce podpisem mandátní smlouvy
na poskytnutí dotací ze Středočeského kraje
d) starostu obce podpisem smlouvy s RWE

strana 8

GasNet s.r.o. o zřízení věcného břemene
na uložení plynovodu do pozemku. e) starostu
obce podpisem smlouvy s Monlid Development
s.r.o. f) podáním žádosti na dotaci
ze Středočeského kraje na rok 2011
na vybudování polní cesty p.č. 879 KÚ Lidice.
starostka obce Veronika Kellerová
místostarosta obce Tomáš Skála
zapsala: Martina Toulcová

Zprávy z OÁZY

Středisko Oáza pořádá v neděli
13. února 2011 od 15.00 hodin masopustní karneval.
Jsou zvány všechny děti i rodiče.
Těšíme se na shledanou v OÁZE.
Novoroční vystřízlivění
K začátku nového roku neodmyslitelně patří no- své sportovní náčiní běžecké lyže. Mnoho let
voroční předsevzetí. Téměř každého aspoň v zahálely na půdě a vlastně jsem už úplně zakoutku duše napadne, že Nový rok je milníkem, pomněl, jaký je to pocit na nich stát nebo dokdy bychom měli zahodit své nectnosti, skončit konce jít či běžet. Zmocnila se mě nostalgie.
se všemi neřestmi a naopak se snažit začít žít Teď když se přímo ve vsi a jejím okolí naskytly
lépe, zdravěji a zkrátka dělat vše pro to, aby až téměř ideální sněhové podmínky, byla by škoda
zase za rok budeme bilancovat uplynulých dva- jich nevyužít. Zvláště pro začátečníka pozitivní
náct měsíců, byla naše maličkost v lepším stavu situace - pocit lyžaře je možné okusit za
než na konci roku předchozího.
humny, odkud se lze kdykoliv beztrestně vrátit
A zpravidla s tím začínáme hned první lednový (narozdíl od ambiciózních celodenních výprav
den, protože „Jak na Nový rok, tak po celý rok“ - do hor), při nejhorším po svých. Akce časově
věříme, že si tak svůj plán dobře pojistíme. nenáročná, fyzicky dle libosti.
Statisticky nejčetnější jsou předsevzetí týkající Nápad zaujal i mého přespolního kamaráda
se životního stylu a zdraví - zejména po Mirka. Ve dvou se to lépe táhne a
vánočních hodech je toto téma hodně aktuální. s předsevzetími lépe vypořádává. Slovo dalo
Na Nový rok tak můžeme potkat nadprůměrné slovo a v neděli 2. ledna jsme se po obědě za
množství běžců, turistů, cyklistů a jiných dalších krásného slunečného zimního počasí oba plni
začínajících
sportovců
nebo
lidiček nadšení setkali u lidického hřbitova, kam Mirek
procházejících se na zdravotních vycházkách.
dojel svým autem. Na přilehlé stráni se začali
Ani já jsem letos nebyl výjimkou a motto „méně objevovat první sáňkaři a my nesměle nazouvali
vysedávání u počítače a více sportu“ vévodilo boty a poté lyže. Po několika neobratných
mému dlouhému seznamu novoročních předse- máchnutích jsme přece jen našli způsob, jak
vzetí. Jelikož pro nás letošní zima již od samého lyže rozpohybovat a vydali se cyklostezkou pozačátku Adventu nachystala krásnou a v našich dél lesa stoupáním do polí. Tam jsme natrefili
končinách až nebývale vydatnou, kvalitní a setr- na další jedince na prkénkách, takže i pověstná
valou sněhovou pokrývku, vybral jsem si jako bílá stopa tam už byla.

Zpravodaj OÚ Lidice

únor 2011

Křižovali jsme rozlehlé území mezi obcemi
Lidice, Hřebeč, Běloky a Makotřasy. Některá
zákoutí skýtala mně dosud neznámé nádherné
pohledy a nečekaná setkání zejména s vysokou
zvěří. Vše objímající ticho, klid, mírně mrazivý
čerstvý vzduch a radost z pohybu - prostě
paráda. (Tímto zvu i další případné zájemce,
kteří si třeba neví rady, jak s plněním
sportovních předsevzetí začít - vězte, že i
v bezprostředním okolí své obce si přijdete na
své.) Stačilo nám 90 minut a dostavila se
příjemná únava, „natáhli“ jsme to proto se svahu
dolů zpět k hřbitovu.
Sáňkařů na kopci již výrazně přibylo,
prostranství před hřbitovem se zcela zaplnilo
parkujícími vozy. S úlevou vyzouváme lyže a
začínáme plánovat další výpravu, když nás
(ještě udýchané) praští přes nos zápach
benzínu. Jdeme „po čuchu“ a ten nás zavádí
k Mirkovu vozu. Po kratší obhlídce nevěříme
vlastním očím - pod autem nacházíme „piliny“ a
ze spodní strany vozu zřetelně vidíme provrtaný
otvor v nádrži, z níž tak zmizelo něco přes 30
litrů benzínu. Plány k dalšímu lyžování
v Lidicích vzaly u Mirka za své.
Po pachateli zbyly na místě pouze odřezané
části umělohmotného kanystru a PET lahve.
Ještě že od Silvestra byla při ruce korková zátka
od vína a v koutku nádrže zbyly asi tři čtyři litry
benzínu. Mirek tak mohl dojet k pumpě a
následně do servisu. Je zřejmé, že škoda na
vozidle mnohonásobně převyšovala cenu
ukradené kapaliny (oprava ani výměna
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benzínové nádrže není legrace). Zdaleka
největší ránu ale událost zanechala v našich
duších. Nikdy by mě nenapadlo, že se toto
může stát v neděli odpoledne za bílého dne
během 90 minut v době, kdy na sousední svah
průběžně míří sáňkaři. Rázem jsem si ale
vzpomněl na barbarský čin „zmizení“ sošky
lidického dítěte a v tu chvíli mi to docvaklo musím si chtě nechtě připustit, že i v Lidicích se
normálně krade. Cítím se trapně, že jsem Mirka
k hřbitovu do Lidic nasměroval. Po adventním
dárečku, (který v lednovém čísle Zpravodaje
popsala moje přítelkyně Míša Indráková a který
tím spíše nabývá nadpozemských rozměrů)
přichází novoroční vystřízlivění. Začínám si
uvědomovat, že vánoční období klidu a míru
skončilo a že ne každý tedy vstupuje do nového
roku s předsevzetím „být lepší než loni“ nebo
mu ta snaha nevydrží déle než jeden den. Následně jsme se dozvěděli, že v minulosti bylo u
hřbitova vykradeno již několik vozů.
Všem, kteří si stejně jako já zaslepeni láskou
k obci nedokázali připustit, že i u nás se můžeme setkat s kriminalitou, vzkazuji - buďme
ostražití a vnímaví ke svému okolí. Snažme se
zabránit podobným činům. A potenciálním
sportovcům doporučuji: na běžky a na sáňky se
určitě vydejte, ale bez auta. Jirka Černý, Lidice
ilustrační foto z 1. 1. 2011: Pavel Horešovský
*Poznámka redakce: Ing. Jiří Černý je vnuk
dlouholetého lidického knihovníka pana Josefa
Kováříka z ulice Josefa Štemberky.
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Ženy, které se jmenují Lidice – Las mujeres que se llaman Lidice
děti. Dcera se narodila 13. června 2002
a jmenuje se také Lidice Edith.
Abychom to doma trochu odlišili, říkáme jí
zdrobněle Lidicita. Syn se jmenuje Hiram a je
mu 5 roků. Pocházíme z mexického státu
Morelos, který je znám svými charakteristickými
barevnými kroji tanečnic a tanečníků.
Pravidelně
se
zúčastňujeme
festivalů
u příležitosti oslav Mexika.
Posílám z 15. září 2010 fotografie dětí v těchto
slavnostních krojích. Snad se budou čtenářům
Zpravodaje líbit.
Na otázku, kdo mi dal jméno Lidice, odpovídám,
že to byla moje maminka. Když jí bylo 10 let, tak
se dozvěděla o lidické tragedii a přála si, že až
bude mít dceru, že jí dá na památku toto jméno.
Stejné jsem učinila i já, a pojmenovala svou
dceru jménem Lidice.
Zdeňku, měla bych na tebe také jednu otázku
a to, kde jsi se naučil španělsky? Protože díky
Jmenuji se Lidice Mendizabal. Jsem Tobě se dozvídáme, co nového se v Lidicích
Mexičanka. Narodila jsem se 20. května děje. Věřím, že až budou děti větší, že obec
ve městě Cuernavaca ve státě Morelos, Lidice společně navštívíme, je to naše velké
Spojené státy mexické. Studovala jsem přání.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE Lidice, na tvou otázku odpovídám. Od roku
MORELOS, kterou jsem ukončila v roce 1990.
1970 - 1982 jsem si dopisoval s mexickou
Jsem vdaná a 14 roků bydlím v USA ve městě dívkou. Jmenovala se Maria de Fátima
Dallas ve státě Texas. Zde se mé jméno Rodríguez Herrera a bydlela v Mexiko City.
změnilo na Edith Lidice Mendizabal. Můj manžel Tehdy ji bylo 17 a mně 24 let. Jsem ve španělse jmenuje Angelo Sanabria Bouton. Máme dvě

Lidicita

Hiram

Zpravodaj OÚ Lidice

únor 2011

strana 11

štině samouk, učil jsem se jen z učebnic a dcera Irena Smutná bydlí ve stejné ulici jako já.
slovníků. Hodně mi pomáhal s překlady dopisů 9. prosince v roce 1976 k nám do Lidic přijela
pan Karel Fišer z Buštěhradu. Od něho jsem se kamarádka Fátima. V současné době o ní nic
nejvíce naučil. Jeho manželka je Španělka. nevím. V květnu by jí mělo být 58 roků. Po roce
Jmenuje se Irene a v loňském roce oslavila 1982 jsem přestal psát a proto jsem hodně
90. narozeniny. Seznámili se spolu španělštinu zapomněl. Mám radost, že jsem se
ve Španělské občanské válce. On byl dokázal domluvit s Tebou i s ostatními ženami
Interbrigadista a bojoval proti fašismu. Jeho
jménem Lidice. Gracias, Lidice Mendizabal
Ženy, které se jmenují Lidice – Las mujeres que se llaman Lidice

Jmenuji se Lidice Ardila Ramirez. Narodila
jsem se 15. listopadu 1974 ve městě Barranquilla - Atlántico v Kolumbii. Jsem svobodná.
(Barranquilla je druhé největší průmyslové
město na Karibském pobřeží. Leží na deltě řeky
Magdalena. Město je známo jako La Puerta de
Oro le Colombia (Kolumbijská zlatá brána). Je
zde velký přístav a také nejstarší letiště v Jižní
Americe. Podnebí tohoto města je velmi teplé a
vlhké. Většinou jsou zde teploty okolo 30°C.
Žije zde 1,7 milionů obyvatel. Je to moderní
město, kde je nejstarší univerzita UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO). Vystudovala jsem

školu a jsem zdravotní sestra. Mluvím španělsky a anglicky. Jméno Lidice mi dal můj otec,
který se jmenuje Antonio Ardila, narodil se
v roce 1922, matka se jmenuje Maria Ramirez a
narodila se v roce 1933. Jsem nejmladší z devíti
sourozenců. Volný čas ráda trávím s rodinou,
pomáhám svým rodičům. Se zálibou poslouchám latinskoamerickou hudbu, sleduji filmy a
také ráda chodím na pláž a pozoruji ptáky ve vlnách moře. Velice mne pobouřila krádež sochy
holčičky v pomníku dětí, je to odsouzeníhodná
bezohlednost. Saludos, Lidice Ardila Ramirez
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Pozvánka od sousedů - MC Pelíšek Buštěhrad
Milí rodiče, MC Pelíšek zve Vaše děti do hudebního kurzu školičky Yamaha. Kurzy jsou
rozděleny do tří věkových kategorií, zahrnujících děti od 4 měsíců do 6 let. Budou probíhat v
prostorách MC Pelíšek v Buštěhradě, Kladenská 207, (Seifertovna - Městská knihovna) vždy
ve čtvrtek dle následujícího rozvrhu: (první ukázková hodina je pro nové zájemce ZDARMA).
Robátka (4 -18 měsíců): 9.00 - 9.45 hod.
První krůčky k hudbě (18 měsíců - 4 roky): 10.00 -10.45 hod.
První krůčky k hudbě (18 měsíců - 4 roky): 16.00 -16.45 hod.
Rytmické krůčky (4 - 6 let): 17-18 hod, kurz je již obsazen
Rytmické krůčky (4 - 6 let): v případě dostatečného množství zájemců
je možnost otevřít další kurz
Informace o ukázkových hodinách získáte na tel.čísle: 739 771 706. Těšíme se na Vás, MC Pelíšek
Osobní zkušenosti s kurzem školičky Yamaha a doporučení od maminky z Lidic

Kurzy hudební školy Yamaha (konkrétně
kategorii Robátka pro děti od 4 do 18 měsíců) v
buštěhradském Pelíšku navštěvujeme s dcerou
Eliškou od konce září 2010. Z počátku jsem se
trochu obávala toho, že věkové rozpětí je příliš
velké a Eliška už v podstatě patří spíše mezi
děti starší, ale shodou okolností se v našem
kurzu sešly děti přibližně stejně staré, takže se
tomu mohla hodina individuálně přizpůsobit.
U nejmenších dětí je hodina zaměřená
na získávání základního povědomí o hudbě.
Děti se zapojují vzhledem ke svým
schopnostem - zpíváme písničky, posloucháme
i úryvky vážné hudby, při kterých děti mohou
samy poznávat nové hudební nástroje
a pomůcky využívané při hodině. Učíme se

básničky a říkadla, která jsou doplněna
pohybem. To vše je zaměřené na běžné životní
aktivity - koupání, uspávání, jídlo, hraní si
apod. Celou hodinou děti provází plyšový tuleň
Robík. Ze své vlastní zkušenosti mohu říci, že
jsou z něj děti naprosto nadšené.
Hodina probíhá v klidném a přátelském
duchu, po dětech není vyžadována stoprocentní
pozornost a "kázeň", nicméně maminky děti
usměrňují tak, aby se vše nezvrhlo pouze
v dětské řádění.
Osobně mám zkušenosti s kurzem pro nejmenší
děti (Robátka). Sousedi Přibylovi s dcerou
Kristýnkou však navštěvují kurz První krůčky
k hudbě (pro děti od 18 měsíců do 4 let). Hodina
se odehrává ve stejném duchu, ale je mnohem
více zaměřená na rozvoj spolupráce mezi dětmi
a doplňuje hudbu i dalšími aktivitami (malování,
vystřihování, lepení atp.).
Konkrétně v tomto kurzu jsou děti ve větším
věkovém rozpětí (cca od 18 měsíců do 3 let) a
i přesto hodinu zvládnou s pomocí maminek i ty
nejmladší.
S Přibylovými jsme se shodli, že hudební kurzy
Yamaha rozhodně stojí za to navštěvovat
a doporučujeme to všem maminkám a tatínkům,
kteří hledají pro své děti zajímavou a podnětnou
aktivitu.
Petra Radová, Lidice
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Veřejná knihovna Lidice – informuje
Vojtěch Steklač: ŽLUTÝ ROBERT & JAMES husákovské normalizace, tak jak se v řadě
BOND. Lupič-gentleman Žlutý Robert se vrací komických i méně veselých příhod a situací
na scénu, a to s plnou parádou! Jeho dvojí tvář promítala do života
děsí
padouchy
i dětí i dospělých z
detektivy.
V
této jednoho okresního
povídkové knize se města, nás v této
setkáte
nejen
s knize provází bystrá,
Jamesem Bondem, ale leč přiměřeně naivní
také
s
Herculem žákyně druhé třídy
Poirotem, Sherlockem ZDŠ
v
Ničíně
Holmesem, tajemným Helenka Součková.
dr. A. Culou a dalšími. Po
mimořádném
Robert
se
vždy ohlasu vychází kniha
neohroženě postaví na v novém vydání a
stranu spravedlnosti, zároveň byla úspěšně uvedena jako divadelní
pokud někdo jen o krůček překročí tenkou hra.
hranici fair-play. Na druhou stranu se neostýchá ▪ Milí čtenáři, v naší knihovně jsou k zapůjčení i
obohatit krádežemi všeho druhu. Luxusní auta, obecní zpravodaje z okolních obcí. Buštěhradkrásné ženy a exotické koktejly – to je svět, ve ský, Stehelčevský, Hostouňský a Závislý Hřekterém se Robert cítí jako ryba ve vodě a do bečský Obšťastník. Také almanach 125 let
kterého vás zve klasik zábavy a smíchu – Sboru dobrovolných hasičů ve Stehelčevsi.
Vojtěch Steklač.
Těšíme se na Vaší návštěvu v knihovně.
Irena Dousková HRDÝ BUDŽES. Chcete se
Hana Vondráčková, Anna Vondráčková
zasmát, zastydět a zavzpomínat? Prvními roky Zdeněk Fous (www.obec-lidice.cz/knihovna-lidice/)
Klubovna - herna pro maminky s dětmi v OÁZE
Milé (lidické) maminky a tatínci, zveme vás s Paní Jana Wichsová, ředitelka střediska OÁZA,
dětmi na pravidelná setkání do klubovny v byla nejen velice vstřícná a prostory nám
OÁZE. Scházet se budeme každou středu od ochotně zapůjčila, ale také nám umožnila využí16.00 do 18.00 hodin.
vat je zcela zdarma. Za nás za všechny jí tedy
Začínáme ve středu 2. února 2011. Klubovna je tímto velice děkuji.
určena především dětem, které ještě nenavště- Ráda bych touto cestou poprosila maminky
vují mateřskou školku, ale rádi uvítáme i starší starších dětí, které by chtěly dětem do klubovny
děti. Hlavním účelem setkání je vytvořit našim věnovat vyřazené či nepoužívané hračky, aby je
nejmenším prostor pro kontakt se svými vrstev- zanechaly na obecním úřadě. Velice by nám to
níky a rozvíjet jejich schopnosti, v neposlední do začátku pomohlo.
řadě však také umožnit rodičům seznámit se V případě jakýchkoliv dotazů mě můžete konmezi sebou.
taktovat na e.mailu: monika.str@volny.cz.
K dispozici budeme mít přilehlou kuchyňku pro Dojde-li po dohodě s maminkami ke změně dne
ohřev jídla dětem, uvaření si kávy nebo čaje. nebo času setkání, naleznete aktuální inforSoučástí místnosti je i hifi věž, DVD a televize. mace na webových stránkách obce Lidice
Záleží jen na nás rodičích, jakým způsobem bu- www.obec-lidice.cz.
deme chtít naše setkání trávit. V případě zájmu
můžeme rozvinout i další aktivity jako je cvičení
Nezapomeňte sobě a vašim dětem donést přes dětmi, výtvarná výchova apod.
zůvky.
Monika Vaňhová
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Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje Hřebečská 2680, Kladno, 272 02
Občanské sdružení registrace: VS/1-1/50 370/02-R ze dne 30. 5. 2002
IČO 265 94 544
DIČ CZ264 94 544
E-mail: szdp-kladno@volny.cz
WEB: www.czpstredoceskykraj.cz
Tel. a fax: 312 682 244
MOBIL: 731 107 808
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vedoucí centra - Martina Hrubá, DiS
Osobní asistentky:
Maršnerová Radka
Bečková Marcela
Vávrová Jitka
Čížková Martina
Vyskočilová Marta
Osobní asistence
Posláním osobní asistence poskytované naším
„Centrem“ je zajistit pomoc a podporu osobám
se zdravotním postižením a seniorům v těch
úkonech, které by si normálně dokázali udělat
sami, kdyby jim to neznemožňoval jejich
zdravotní stav.
Asistenci poskytujeme v
přirozeném prostředí klienta, bez dlouhodobého
časového omezení. Strategickým cílem CZP je
rozšiřovat nabídku služby osobní asistence a
zvyšovat její kvalitu.
Uživatelům osobní asistence nabízíme:
▪ Podporu při zvládání běžných úkonů péče o
vlastní osobu.
▪ Pomoc při osobní hygieně. Pomoc při
zajištění stravy. ▪ Podporu při zajištění chodu
domácnosti. ▪ Podporu při seberealizaci.
▪ Podporu při uplatňování práv klienta a při
obstarávání osobních záležitostí.
▪ Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím. Klient si předem určuje čas, který
stráví s osobním asistentem, nikoli konkrétní
služby. Osobní asistence je klientům ze zákona
poskytována za úhradu a to na základě
Ceník osobní asistence:
1-39 hodin/měsíc …………x 100,- Kč
40-79 hodin/měsíc ………....x 80,- Kč
80-99 hodin/měsíc …………x 65,- Kč
100 a více hodin/měsíc... x 55 - 60,- Kč

„smlouvy o poskytnutí služby“.
Službu osobní asistence nabízíme všem lidem,
kteří ji potřebují a to bez ohledu na druh a
rozsah zdravotního postižení, věk a členství v
organizacích osob se zdravotním postižením.
Nemůžeme splnit vaše očekávání, pokud:
▪ jste v komunikaci plně závislí na znakové řeči,
▪ znakované češtině či na Lormově abecedě,
▪ trpíte - psychózou v akutní fázi onemocnění,
▪ jste závislí na omamných návykových látkách,
▪ váš zdravotní stav vyžaduje akutní lékařskou
péči nebo máte závažné infekční onemocnění.
Odborné sociální poradenství Základní a
odborné sociální poradenství.
Terénní sociální poradenství pro jednotlivce i
pro skupiny (po dohodě s klientem) - Sociálně
právní poradenství - Individuální pomoc při
jednání klienta s úřady - možnost doprovodu
klienta na úřad
Pomoc při hledání zaměstnání - Informace o
poskytovatelích sociálních služeb a o
zdravotnických zařízeních v našem regionu.
Posláním odborného sociálního poradenství
poskytovaného v našem Centru je zajistit
potřebnou informovanost a orientaci v oblasti
sociálně právního minima osob se zdravotním
postižením. Cílem základního a odborného
sociálního poradenství je předat uživatelům
služby a jejich blízkému okolí informace z
oblasti sociální a pracovně právní problematiky.
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osob se ZP a také informace o možnostech
Úřední dny:
Pondělí – 8.00 – 15.00 hod
Středa – 8.00 – 15.00 hod
Ostatní dny – po dohodě
kompenzace a vyrovnávání příležitostí.
Půjčovna kompenzačních pomůcek. Cílem
půjčovny je zprostředkovat dostupnost kompenzačních pomůcek, které usnadní osobám
se zdravotním postižením, osobám po úrazech
a seniorům zvládat běžné denní činnosti života.
Půjčovna je určena také rodinným příslušníkům
k usnadnění péče o své blízké. Kompenzační
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pomůcky vám zapůjčíme za poplatek a to
na vámi určenou dobu, na základě „smlouvy o
zapůjčení.“ Ceník půjčovného vám poskytneme
v Centru, najdete ho také na našich
internetových stránkách.
Děkujeme za finanční podporu: MPSV ČR MZ
ČR, Magistrát města Kladno, Multigate a.s.
Olomouc Centrum pro zdravotně postižené
Středočeského kraje - Kladno.
Osobní asistence: č. registrace 6473963, Odborné sociální poradenství: č. registrace
2597232
Půjčovna kompenzačních pomůcek.

OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY obce Lidice,
aneb rozhovor po internetu s Bohumilem Kučerou
▪ Z tabulek uveřejněných na webu je na první
pohled vidět, že zájem o webové informace
z Lidic je značný, což je dobře, protože stránky
jsou pravidelně aktualizované. Mohl bys nám
povědět jaké informace lze zveřejnit a zda-li
mohou posílat zprávy i běžní čtenáři a kam?
• Abych pravdu řekl, s tou hranicí, co ještě
na oficiální stránky a co již ne, se trošku
▪ Než začnu náš rozhovor, rád bych předeslal, peru. Je to podobné jako s programem
že se známe dlouho z naší ulice a to je Ora- u veřejnoprávního média. Ale jsem názoru,
dourská. Od prvního setkání si spolu tykáme že pokud to má mít význam, musí tam lidé
a jsem zvyklý říkat ti Bohouši. Nebude ti vadit, nalézt kromě obvykle sušší administrativy
když ti tak budu říkat i v našem internetovém a obecních faktů i informace zajímavé,
rozhovoru? Stejně si myslím, že pod tímto jmé- populární a praktické, sport, zájmy a kulturu.
nem tě v Lidicích znají všichni. Řekl bych, že A také jistou podporu by měly dostat místní
když v úvodu píši Bohumil, že leckteří by nevě- firmy a živnostníci. Samozřejmě děti. (moje
děli, kdo jsi.
e.mail adresa: bohumilkucera@seznam.cz)
• Ne, určitě nevadí. Ale když už jsi nakousl, ▪ Když koncem měsíce dokončím Zpravodaj OÚ
Bohumil je můj otec, byl můj děda i praděda. Lidice a upravím ho do barevné elektronické
Za „české“ jméno jsem rád.
podoby, tak ti ho v souboru PDF zasílám. Po▪ Bohouši, jsem pravidelným čtenářem obec- znáš po zveřejnění Zpravodaje zvýšený zájem
ních webových stránek a proto jsem si přečetl čtenářů webových stránek? Říkám to proto, jelio statistických výsledcích návštěvnosti. Mohl kož se mi hlásí mnoho čtenářů, kteří se o Lidice
bys nám připomenout od kterého dne jsi začal zajímají a to buď, že z Lidic pocházejí a nyní
stránky provozovat?
bydlí v jiném městě i kraji, nebo mají prostě
• Od kterého dne přesně, tak to nevím. Ale je o Lidice trvalý zájem. Lidický Zpravodaj si pravito cca od ledna 2007, na žádost tehdejšího delně na webu rádi čtou. Zajímají se, co se
starosty Josefa Mareše.
u nás v obci i okolí nového děje.
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• Každopádně! Následující 2 až 3 dny
po zveřejnění elektronické verze se počet
přístupů přibližně dvojnásobí! Někdy
s roznosem tištěného Zpravodaje lícuji,
někdy jej o den dva urychlím a myslím, že se
někteří lidé na zveřejnění i možnost
prohlédnout si barevnou verzi těší, což je
skvělá zpráva pro nás oba, myslím.
Návštěvnost stoupá též po akcích typu
„Rozsvěcení vánočního stromu“…, tam kde
je nějaká fotogalerie. A samozřejmě
o „výročí“ smutné lidické tragédie..., to je
návštěvnost v násobcích běžných přístupů.
▪ Na webových stránkách lze najít mnoho
důležitých odkazů, takže je ideální stránky
pravidelně sledovat. Některé aktuální informace
z OÚ Lidice je možné uveřejnit včas jen
na těchto stránkách. Vše lze najít v Lidickém
on-line Zpravodaji, který je součástí webu. Je
možné vysledovat, kolik čtenářů si nové
informace přečte?
• O modulu s možností sledovat jednotlivé
příspěvky jednáme, zatím to ale přesně
nevíme. U poskytovatele, kde mám
soukromé stránky to lze… škoda. On-line
zpravodaj je určitě ale velmi užitečný a rád
zveřejním jakékoliv užitečné informace či
pozvánky. Obrátit se na mě může kdokoliv,
je to naopak vítáno.
▪ Měl bych dotaz, jestli připravuješ pro web
i nějakou novinku o které bys naším čtenářům
mohl povědět?
• Zvažuji nějaké drobné úpravy ve spolupráci
s poskytovatelem obecního webu. V oblasti
designu, myslím, že by mohly stránky být
méně smutné. V oblasti náplně zvažuji
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možnosti diskusí, více anket. Možná se
povede modul automatického rozesílání
nově zvěřejňovaných zpráv na registrované
emaily zájemců. A také extra záložku
SENIOR …název ještě přesně nevím.
Obsah…? Odkazy užitečné pro starší
občany a také například lidi s handicapem.
Aby našli zajímavé a užitečné odkazy a popř.
informace na „jeden klik“. Opět vyzývám
všechny, pošlete tipy, tajně trošku počítám
i s pomocí Marka Veselého ☺. Obdobně
něco i pro lidické děti, možná i nějaké
soutěže či fotosoutěž..., nebo alespoň extra
galerii ze snímků vytvořených malými
lidickými fotografy.
▪ Pro naše čtenáře, kteří ještě o oficiálních
webových stránkách obce Lidice nic neví, bys
zde mohl zopakovat jejich adresu. A také, co
vše lze na stránkách najít. Pokud tě napadne
ještě něco důležitého, o čem by se měli čtenáři
dozvědět, budu rád za každé sdělení informací.
• Adresa je jednoduchá www.obec-lidice.cz
Obsah jsem již zmiňoval. Podobný jako mají
jiné obecní a městské weby a pokoušíme se
tam dostat něco praktického a zajímavého
navíc. Samozřejmě v rámci našich obecních
možností. Přece jen například Praha či
Kladno mají v tomto možnosti násobné
a věnují se tomu specialisté.
▪ Bohouši, vím, že báječně fotografuješ
a máš ještě další koníčky. Od minulého roku jsi
byl také zvolený do obecního zastupitelstva.
Ponechal bych si další otázky až budu
připravovat rozhovory s ostatními obecními
zastupiteli. Pro dnešek ti za rozhovor děkuji.
Zdeněk Fous
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