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Vítání jara
Dne 24. března 2010 přišly děti ze ZŠ a MŠ Oty byla pohlazením na duši pro každého
Pavla v Buštěhradě s vychovatelkou ŠD Annou návštěvníka a na tváři přítomných lidických žen
Holeyšovskou přivítat jaro do Lidic. Před a dětí se zaleskla i slza dojetí. Za tak krásné
sousoším již navždy smutných lidických dětí odpoledne patří velký dík účinkujícím dětem, ale
zářily tváře malých školáků, kteří sem přichází i paní Anně Holeyšovské, která je vede tou
pravidelně, jak první kvítky podbělu na lidické kamenitou cestičkou do starých Lidic s láskou a
pláni. Písně a říkadla, která se nesla údolím, úctou.
Renata Hanzlíková PL

fotografie: titulní strana a na str. 2 „Děti u

pomníku“: Mgr. Ivona Kasalická PL
ostatní: Pavel Horešovský
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Usnesení zastupitelstva obce Lidice č. 40
Na 40. veřejném zasedání zastupitelstva obce a/ nabídku geografického systému MISYS spoLidice konaném dne 31.3.2010 bylo přijato
lečnosti GEPRO
toto usnesení:
b/ návrh rozpočtu obce na rok 2010
1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
c/ písemnou rezignaci na funkci starosty obce a
a/ do funkce starosty obce Lidice pana Tomáše
člena obecního zastupitelstva pana JUDr. JoSkálu
sefa Klímy
b/ do funkce místostarostky obce Lidice paní d/ složení slibu nového člena obecního zastuVeroniku Kellerovou
pitelstva paní Veroniky Kellerové
c/ uzavření „Smlouvy o dílo na zajištění úklidu e/ v rámci projektu „Bezpečnost v obci“ doporunebytových prostor“ mezi obcí Lidice a spol.
čení řed. SÚS na nákup 4ks bloků přechodo„HONDL GLOBAL SERVICES, a.s.“
vých ostrůvků v hodnotě 5.000,- Kč/ks a 2ks
d/ náklady na opravu včetně oplechování římsy
tabulí vyznačujících okamžitou rychlost
nad garážemi vedle OÚ ve výši cca 58.000,s upozorněním
„ZPOMAL“ v ceně cca
Kč
80.000,- Kč/ks
e/ zvláštní užívání a uzavírku místních komuni- f/ nutnost zvýšení kontroly plnění daných úkolů
kací pro pořádání etapového cyklistického
tech. čety, jednání s Úřadem práce o možzávodu spol. CYKLO – LIDICE ve dnech 18.
nosti přijetí nových pracovníků
a 19.června 2010
g/ pozvání lidické delegace na pietní vzpod/ po třech hodinách jednání pokračovat v zamínku do italského města Bucine
sedání
h/ nabídku na odkup pozemku pana Jiřího Mi2. Zastupitelstvo obce pověřuje:
lera
a/ pana Miroslava Rambu jednáním v rámci vy- i/ žádost Magistrátu města Kladna o spolupráci
hlášení dotačního titulu na protierozní opatna projektu film Lidice
ření a liniové výsadby stromů
j/ související akce k 68.výročí lidické tragedie
b/ pana Tomáše Skálu k podpisu smlouvy o k/ pasivní reakci pana Tůmy na dopis starosty
uložení fin. prostředků mezi obcí Lidice a l/ vypracování návrhu pracovního a organizačOberbank AG
ního řádu a informaci pana starosty, že pro
3. Zastupitelstvo obce odvolává:
tak malé obce našeho typu není organizační
a/ pana Josefa Mareše z funkce člena správní
řád potřeba
rady Memento Lidice o.p.s.
4. Zastupitelstvo obce jmenuje:
Lidice 31.3. 2010
a/ paní Veroniku Kellerovou novým členem
správní rady Memento Lidice o.p.s.
starosta obce:JUDr. Josef Klíma
5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
místostarostka obce: Veronika Kellerová
Vernisáž 38. ročníku MDVV Lidice 2010

Ve středu 26. května 2010 od 11.00 hodin bude
v prostorách Lidické galerie zahájena
slavnostní vernisáží výstava 38. ročníku
„Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice“
s předáním cen vítězům soutěže.
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Pozvánka na koncert japonského smíšeného sboru WADACHI

V pondělí 3. května 2010 od 18 hodin se uskuteční v zahradě Lidické galerie koncert předního
japonského smíšeného sboru Wadachi, jenž
bude podpořen Pražským smíšeným sborem.
Celý koncert zahájí Dětský Pěvecký Sbor „Sluníčko“ z Kladna-Rozdělova. Wadachi je čtyřicetičlenný amatérský smíšený sbor z Tokia
v Japonsku.
Sbor Wadači (což v japonštině znamená „Stopy
kol na silnici“) byl založen roku 1967 pod
taktovkou skladatele a dirigenta Shoji Moroiho.
Již přes 40 let zpívá písně z celého světa. Sbor

Wadachi je v Japonsku jedinečný tím, že byl
průkopníkem v interpretaci českých sborových
skladeb, které zpívá v českém jazyce. Kromě
české a další evropské hudby má Wadachi ve
svém repertoáru japonskou soudobou hudbu
včetně skladeb Shoji Moroiho a japonské lidové
písně. Dirigent a skladatel Shoji Moroi, narozen
v Tokiu v lednu 1930, obdrží dne 2. května 2010
v Praze děkovný dopis ministra kultury za
celoživotní práci a podporu české kultury.
Koncert se uskuteční pod záštitou Japonského
velvyslanectví.
Vstupné volné

Soutěž LIDICE PRO 21. STOLETÍ v druhé polovině
Soutěž pro mladé fanoušky moderní historie
se přehoupla do své
druhé poloviny. Do
ukončení 1. kola se do
ní
přihlásilo
1909
soutěžících z České republiky, Kanady,
Kazachstánu, Rumunska, Ruska, Slovenska a
USA. V mladší věkové kategorii (10-14 let) se
zúčastnilo 1338 účastníků, z toho 37 cizinců, ve
starší věkové kategorii (15-19 let) soutěžilo 571
studentů, mezi nimi bylo 7 ze zahraničí. Na
základě bodového hodnocení vědomostního
testu a ohodnocení formálního dodržení pravidel literární práce postoupilo do druhého kola
z obou kategorií po jednadvaceti soutěžících,
celkem tedy 42. Ve druhém, finálovém kole na
ně čeká vědomostní test, samozřejmě náročnější, na jehož vypracování budou mít pouze

pět dní a při hodnocení jejich literárních prací se
porota tentokrát nespokojí jen s formálním dodržením pravidel, ale svou pozornost zaměří
hlavně na obsahovou a literární stránku díla.
Mezi finalisty má své zástupce většina krajů ČR,
v obou kategoriích jsou také účastníci ze Slovenska. Svého zástupce mezi mladšími finalisty
má k naší velké radosti také „domácí“ ZŠ a MŠ
Oty Pavla z Buštěhradu. Je jím dvanáctiletá Andrea Jeřábková z Buštěhradu. Zkrátka nepřišly
v 1. kole samozřejmě ani školy zapojené do
soutěže „O nejaktivnější školu“, ve které bodují
školy s nejvyšším počtem přihlášených žáků.
Letos se této části naší soutěže zúčastnilo 66
škol. Aby nebyly znevýhodněny menší školy,
přihlíží se při vyhodnocování soutěže k poměru
přihlášených žáků a celkovému počtu žáků na
škole a ke kvalitě odevzdaných prací. První
místo tedy letos obsadila ZŠ Velká Hleďsebe
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z Karlovarského kraje, která získává pozvání na slavnostní vyhlášení vítězů soutěže 17. června
2010 v NKP Ležáky s hrazenou dopravou. Ovšem než se sejdeme na slavnostním vyhlášení vítězů
v Ležákách, čeká soutěžící i organizátory ještě spousta práce. Všem finalistům přejeme hodně
štěstí v dalším soutěžním klání.
Marie Borová – Památník Lidice
Zpráva z obecního úřadu
Vážení spoluobčané, na základě několika va- tráva, listí, plody ze zahrady nebo malé a
šich dotazů, kam s biologicky odbouratelným jemné větvičky růží, keřů, slupky z brambor,
odpadem jsme se dotázali svozové firmy MPS a kávová sedlina. V žádném případě do popelodpověď je následující: MPS vám dodá zele- nice nesmí přijít kuchyňský odpad, velké
nou popelnici s odvětráváním (140l nebo větve nebo ostatní tuhý odpad. V případě
240l) a svoz probíhá 1x za 14 dní duben – ří- zájmu o tuto službu kontaktujte do 15.
jen (dle počasí i listopad), cena 140l popel- května 2010 OÚ pana Čermáka nebo paní
nice je 690Kč a 240l 890Kč. Podmínkou je, Kellerovou tel. 312 253 083, e.mail:
aby se přihlásilo více jak 15 lidických ob- lidice3@volny.cz
čanů. Do popelnice se smí ukládat pouze
Veronika Kellerová, místostarostka
Květnové pozvánky
Obecní úřad Lidice a ZO ČSBS zvou všechny občany, školáky a mládež
ke společné vzpomínce na dny odboje a připomenutí státního svátku – ukončení 2.světové války před 65 lety. Sraz účastníků je v sobotu 8. května
2010 v 10.00 hodin před budovou obecního úřadu, odkud se půjde
ke společnému hrobu lidických mužů. Obec Lidice zaujímá
v historii 2.světové války tragické místo. Je na nás, občanech nových Lidic,
abychom tradici tohoto místa uchovali a neustále připomínali.
Motto: „Hrušeň si pamatuje poslední chvíle
Lidických i obce samotné … “
OÁZA, dům pro seniory a Občanské sdružení Lidice, zvou ke shromáždění u
Památné Lidické hrušně, které se svolává na sobotu 15. května 2010 na
14. hodinu. Vernisáž výstavy uměleckých děl věnovaných na její počest se
uskuteční po 15. hodině v OÁZE. Shromáždění i vernisáž zahájí Mužský pěvecký sbor Smetana-Kladno, pod vedením sbormistra pana Jana Duška.
OÁZA domov pro seniory, Ing. Jana Wichsová, ředitelka Memento Lidice
o.p.s., Občanské sdružení Lidice, Antonín Nešpor, předseda sdružení.
Český zahrádkářský svaz - Územní sdružení Kladno, za podpory statutárního
města Kladna pořádá:
4. ročník výstavy kosatců „KVĚTY PRO LIDICE“ v Památníku Lidice – výstavní síň Pod Tribunou 20. - 23. května 2010 otevřeno od 900 do 1800 hodin.
Slavnostní zahájení s vystoupením dětí ze ZŠ a MŠ Doberská v Kladně Rozdělově se koná:
ve čtvrtek 20. května 2010 v 1000 hod. Na výstavě se podílejí: Památník Lidice, SZO ČZS Gladiris, ing. Zdeněk Krupka, ing. Dušan Sločiar, Botanický
ústav ČAV v Průhonicích, Botanická zahrada v Praze – Tróji
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Naše kronika

Před 20 lety, v roce 1990, byly přeživší lidické
ženy a děti pozvány německou skupinou Arbeitskreis pod vedením pana Ernsta Froebela na
zájezd do Berlína. Při tomto zájezdu, mimo jiné,
navštívily koncentrační tábor v Ravensbrücku. V
roce 1992 se zájezd opakoval a před radnicí
v Reinickendorfu byl odhalen záhon s lidickými
růžemi na památku obětem v Lidicích.
V letošním roce bude záhon rekonstruován a
vysázeny nové růže z Lidic, které budou připomínat utrpení lidických žen a dětí, které nedobrovolně pobývaly za druhé světové války na

území Německa. 26. března odvezli manželé
Pavel a Zdena Horešovských, za obec a ZO
ČSBS Lidice, padesát růží do Berlína, kde dar
předali panu Helmutu Walzovi, vedoucímu
skupiny Arbeitskreis Politische Bildung.
Doprovázela je vnučka a zároveň tlumočnice
Kateřina Koukalová. Záhon s růžemi bude
odhalen den před státním svátkem České
republiky a to v pátek 7. května tohoto roku, za
přítomnosti zástupce Lidic, ZO ČSBS, Památníku Lidice a Českého velvyslanectví v Berlíně.
ZO ČSBS Lidice, foto: Zdena Horešovská

1. E-mail ze ZŠ Jarošova, Havířov-Šumbark
Vážená redakce, jménem žáků naší školy se na
Vás obracím s touto prosbou o pomoc. Při
prohlížení školních kronik jsme s žáky narazili
na zápis, který se týkal velice vzácné návštěvy
28. dubna 1960 a to lidických žen u příležitosti
15. výročí osvobození naší vlasti od fašismu. U
zápisu v kronice jsou připojeny dva podpisy a to
paní Miloslavy Žižkové a Marie Kohlíčkové.
Rádi bychom u příležitosti letošního výročí a
zájmu dětí o naší historii se rádi dozvěděli o
jejich životním osudu. Pomohli by jste nám? Žijí
v Lidicích jejich příbuzní? Ve vyhledavači jsme
objevili článek vnuka sestry paní Miloslavy
Žižkové, je možné předat mu náš kontakt a (POZNÁMKA redakce: E-mail ze ZŠ Havířovnebo naopak získat na něho kontakt. Velmi Šumbark jsme přeposlali Marku Veselému o
Vám děkujeme za Vaši odpověď.
Za žáky kterém se paní učitelka zmiňuje ve spojitosti
ZŠ Jarošova, Havířov-Šumbark
s paní Miloslavou Žižkovou a také Antonínu
Mgr.Šárka Zapalačová [wazova@seznam.cz] Nešporovi se vztahem k paní Marii Kohlíčkové).

Zpravodaj OÚ Lidice

květen 2010

strana 7

Jubilea
Jaroslava Dusilová

27.4.

80 let

Jaroslava Mikolášková
Jiřina Vachterová
Ladislav Čížkovský
Hana Bušková
Anna Šíchová

7.5.
18.5.
18.5.
26.5.
27.5.

82 let
89 let
86 let
70 let
88 let

Vážení jubilanti, přejeme Vám hodně zdraví, lásky a krásných dnů plných sluníčka.
Poděkování
Děkuji za přání k narozeninám i dárky s
květinami se kterými za mnou přišli z místní
organizace Bojovníků za svobodu Jana
Hanzlíková s Libuší Součkovou a za Obecní
úřad Václav Hanf. Bylo nám s nimi velmi milé
posezení.
Jaroslava Skleničková
Děkuji paní Michaele Holubové za milé přání
a obecnímu zastupitelstvu za krásné květiny a
dárek k mým 80. narozeninám. Josef Výrut
Zprávy z OÁZY
Vážení, chtěla bych se s vámi všechno, co zažijeme. A povedlo se. Alba už
podělit o zážitky z výstavy máme tři. No a letos jsem se přihlásila právě
„Šikovné
ruce
našich s těmi fotografiemi. Bohužel jsem se musela
seniorů“.Této výstavy jsem se přihlásit jen jako jednotlivec. Naše Oáza už není
zúčastnila již v minulém roce počítačovou penzion pro seniory, ale jen bytový dům. Moc
prezentací. Do této soutěže jsem se přihlásila mně mrzelo, že už nemůžeme ukázat, co
proto, abychom ukázali, že i v Lidicích máme společně dokážeme. Na výstavě v Lysé nad
domov pro seniory, kde se stále něco děje a Labem byla spousta krásných věcí a hlavně
kde také umíme spoustu věcí vyrobit. Jsou tady hodně nápadů. Bylo vidět, že ani senioři
moc šikovné babičky, které umí spoustu věcí. nezůstávají pozadu za mladými. Byli tam
Máme tady i dědu a ten se stará hlavně o výrobky i lidí starších devadesáti let. Klobouk
zahradu. Já ráda fotografuji a tak jsem našeho dolů. Pro zpestření tam byl i program, kde
dědu zvěčnila při jeho práci.S babčama jsme zpívala Pavlína Filipovská a taky tam zpíval
pletli, háčkovali, vyšívali, vyráběli adventní Pepíček Oplt. Byla to nádhera. V prvním patře
věnce, velikonoční výzdoby. Dokonce s námi výstavního pavilonu byla vytvořena kolonáda
tyhle práce dělal i „náš“ děda. Učili jsme naše pro odpočinek. Tam kromě nabídky mastí na
vnoučata tancovat, plést – i kluky.Taky jsme byli naše bolavé klouby nabízeli zástupci lázní své
na spoustě výletů ze kterých máme mnoho produkty. Určitě bylo z čeho vybírat. Už se moc
fotografií. Hodně z nich jsem poslala do těším na další ročník této soutěže. Bylo by
kladenských novin, kde nám je zveřejnili. Hned bezva, zúčastnit se opět jako Oáza.
na to přišel nápad – udělat si album, kde bude
Libuše Doušová - Lidice

Zpravodaj OÚ Lidice

květen 2010

strana 8

Veřejná knihovna Lidice – z nabídky nových knih
Gaede, Peter-Matthias: „JAK ZPÍVÁ VELRYBA?“ Všichni
pozorujeme život kolem nás a je logické, že nás jisté skutečnosti a
jevy zaujmou natolik, že se snažíme pro ně najít vysvětlení. Než se
více než 200 odpovědí dostalo ke zvídavým čtenářům, vyžádaly si
téměř detektivní práci mnoha autorů. Vám stačí jen otevřít tuto knihu
a vyhledat odpovědi na kuriózní i obyčejné jevy kolem nás. - Kdy se
Země přestane otáčet? - Proč je více praváků než leváků? - Musí
medvědi během zimního spánku močit? - Proč kluci mutují a holky
ne? - Kdo si pochutnává na člověku? - Proč tučňáci nepřimrznou
nohama k ledu? - Pijí také ryby vodu? Proč v mušli šumí moře? Rádi
byste znali odpověď? Vám stačí jen otevřít tuto knihu a vyhledat
odpovědi na kuriózní i obyčejné jevy kolem nás.
Lanczová, Lenka: „MOKRÁ NÁRUČ LÉTA.“ Sedmnáctiletá Iva,
hlavní hrdinka nového románu, má o letošních prázdninách jasnou
představu. Chce konečně začít žít a užívat života a především chce
prožít opravdovou lásku s klukem, do kterého je dlouho platonicky
zamilovaná přes Internet a nyní se mají konečně sejít a strávit spolu
celý týden. Má to všechno pěkně promyšlené a je pro splnění svého
snu ochotna udělat cokoli. Jenže ani ten nejdokonalejší plán nemusí
vyjít tak, jak si to člověk představuje a všechno se může pořádně zamotat, zvlášť když se Iva nečekaně ocitá úplně jinde, než měla být.
Se sestřenkou Veronikou a partou nových přátel sjíždí Vltavu a
navíc hezkých kluků běhá po světě tolik… Letní román s vůní malin,
slunce, vody, večerních táboráků a všeho, co ke správným prázdninám patří, je plný lásek letních i těch druhých a vypráví o nelehké
cestě k poznání a zasvěcení.
Aleš Kachlík a Zdeněk Fous
Křest zvukové knihy pro těžce zrakově postižené osoby
Památníku Lidice „Kdeže byl ráj“ (o nejtěžších
dnech obyvatel Lidic a Ležáků). Účinkovali:
Taťjana Medvecká, Josef Somr, dramaturg:
Naďa Rezková, hudba a režie: Tomáš Vondrovic. V rámci tohoto pořadu se uskutečnil křest
nahrávky pro nevidomé a to knihy: Jaroslava
Skleničková: „JAKO CHLAPCE BY MĚ ZASTŘELILI ……“ knižní vydání připravila - Jana
Havlíková, vydalo - nakladatelství Prostor v
Praze v roce 2006 - zvukovou nahrávku vydal a
zpracoval - Památník Lidice, příspěvková orManželé Skleničkovi s Táňou Medveckou
ganizace MK ČR, Čte - Taťjána Medvecká
V úterý 22. března 2010 byla v Lidické galerii zvuková režie - Václav Hron, natočeno v únoru
premiéra původního komponovaného pořadu 2010.
foto: Ing. Jitka Pečová
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Tajemství lidických ulic - TOKAJICKÁ

Tahle ulice je celá trochu zvláštní. Je dlážděná
kostkami, je tak trochu „hlavní tepnou“ Lidic a
rozděluje obec na část západní a východní. A i
když je „vcelku“, nese vlastně dva názvy.
Směrem od Kladna zhruba k Lidické galerii
(bývalému Kulturnímu domu) je to „Tokajická“ a
odtud pokračuje směrem na Hřebeč už jako

„Marzabottská“. Také není mnoho domů, které
by ji měly zapsanou v adrese. Jsou to pouze tři
rodinné domy: čp. 1, 2 a 72. Potom pochopitelně
budova mateřské školy, obchodní centrum a
Lidická galerie. Tentokrát se ani nevyjadřuji
k tomu, jak je ulice dlouhá, neboť si nejsem jistý,
kde má vlastně počátek a kde konec.

fotografie z Lidic: Aleš Kachlík - 1, Veřejná knihovna Lidice, Pavel Horešovský - 2, 3, MŠ

Tokajík je horská obec v jižní části Nízkých Beskyd (Prešovský kraj). Sice je to obec horská,
kolem níž převládají dubové a bukové lesy, ale nadmořská výška je nižší než u nás – pouhých
230 metrů. Je to malá (rozlohou katastru jenom 824 ha) obec, která čítala v roce 2007 pouhých
105 obyvatel. První písemná zmínka o obci (tehdy ještě jako Tokay) pochází z roku 1430.

Zpravodaj OÚ Lidice
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Obyvatelé dříve pracovali jako zemědělci, nebo
v lesích pálili dřevěné uhlí. Dnes, kromě zemědělství a lesního hospodářství, pracují
v průmyslových podnicích v okolí. V současné
obci se nachází prodejna,
pošta, knihovna a fotbalové
hřiště. Tím výčet tzv.
občanské vybavenosti končí.
Přesto se Tokajík zapsal do
historie. V době II. světové
války se obyvatelé Tokajíka
aktivně zapojili do protifašistického odboje. Jako
odplatu zvolili Němci vypálení obce, zastřelení
32 mužů a odvlečení ostatních. To se stalo 19.
listopadu roku 1944. Už od srpna roku 1944
působily v lesích okolo obce Tokajích
partyzánské jednotky Čapajev, Požarskij a
Majorov. Místní obyvatelé jim poskytovali
potraviny, ošacení a také informace o pohybu
německých vojsk. V polovině listopadu roku
1944 zorganizovaly německé jednotky v lesích
a obcích Ondavské vrchoviny rozsáhlé pátraní a
útok. V jeho rámci krutě pronásledovaly také
civilní
obyvatelstvo,
které
partyzány
podporovalo. V neděli 19. listopadu 1944
obsadila nacistická jednotka pod velením
oberfeldwebla Kumana obec Tokajík. Všech 34
mužů soustředili Němci u kostela a poté je
podél potoka Tokajec přesunuli na louku pod
Pereliskem. Tam je postavili do třech řad a
velitel trestné jednotky jim přečetl rozkaz
slovenského ministerstva (vlády Jozefa Tisa)
budou za pomoc partyzánům zastřeleni.
Kulomety bylo zastřeleno 32 z nich. Dvěma raněným – Michalovi Medvedzovi a Andrejovi
Stropkovskému – se podařilo zachránit. Dělali,
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že jsou už pod hromadou mrtvol sami také
mrtví. Když Němci odešli, odplížili se do lesů.
Ženy a děti němečtí vojáci vyhnali, obec
vydrancovali a zapálili. Shořelo 27 domů a 28
hospodářských budov. Stát zůstal jenom řeckokatolický kostelík a jeden dům. Po skončení
války byl za pomoci státu postaven nový Tokajík
se školou, poštou, budovou MNV a další
občanskou vybaveností – např. byl do obce
přiveden elektrický proud a zavedeno au-

tobusové spojení. Od roku 1959 stojí na místě,
kde byli zastřeleni muži z Tokajíku, kamenný
obelisk a na místním hřbitově památník
s názvem „Návrat do vypálené obce“, jehož
autorem je slovenský sochař František (Fraňo)
Gibala.
připravil: Marek Veselý

Milí kluci a děvčata, vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že při Památníku Lidice se připravuje zahájení činnosti dramatického kroužku: „Divadelní klub
ÍČKO.“ Všichni, kteří máte zájem hrát na jevišti či pomáhat
v zákulisí, můžete se přihlásit osobně v Památníku Lidice u
Mgr. Hany Juráskové, nebo tel: 312 253 063, 312 253 702,
e.mail: juraskova@lidice-memorial.cz, mobil: 776 308 328.
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Pietní vzpomínka v Prlově
Pietní vzpomínka osady Ploština
V sobotu 17. dubna 2010 si připomněli účastníci V neděli 18. dubna 2010 se konala pod záštitou
65. výročí tragedie v Prlově. Pietní vzpomínku, hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava
kterou moderoval JUDr. Milouš Červencl, Mišáka Pietní vzpomínka k 65. výročí vypálení
osady Ploština. Památce upálených a
zastřelených pasekářů z Ploštiny se přišla
poklonit i delegace z Lidic. Za účasti pamětníků,
vládních činitelů, zástupců kraje, starostů
okolních obcí, signatářů Memoranda vypálených
obcí a dalších významných hostů, bylo položeno
na čtyři desítky květinových darů. Události
tragédie připomněl herec Josef Somr, který
přečetl text spisovatele Přemysla Veverky,
Ploština. Součástí pietního aktu bylo i udělení
Záslužného kříže I. stupně osadě Ploština za
projevené hrdinství v době 2. světové války.
uspořádaly Obecní úřad Prlov, ČSBS, Sdružení Záslužný kříž udělil osadě Ploština ministr
Hornolidečska a Iniciativa pro podporu obrany Martin Barták a z rukou náměstka
vypálených obcí ČR. Zúčastnili se jí nejen ministra Ing. Františka Padělka ho převzal
představitelé Parlamentu České republiky, starosta obce Drnovice Tomáš Zicha.
zástupce ruského velvyslanectví, reprezentant V odpoledních
hodinách
byla
v Muzeu
Zlínského kraje, starostové okolních obcí i stavitelství a řemesel Jižního Valašska
starostové-signatáři Memoranda o vzájemné v Drnovicích otevřena putovní výstava MDVV
spolupráci vypálených obcí, ale především na Lidice, kterou všem přítomným představila Mgr.
šest set účastníků, mezi nimi pozůstalí obětí a Ivona Kasalická, vedoucí Lidické galerie.
pamětníci. K důstojnému průběhu pietní Současně byla přítomným představena autorem
vzpomínky přispěla Posádková hudba Olomouc, Tomášem Chmelou nová brožura „Ploština –
čestná stráž Posádkového velitelství Praha a
komorní pěvecký sbor Základní umělecké školy
Zlín, pobočky Vizovice. Součástí pietního aktu
byl křest knihy Romana Cílka „Den, kdy udeřilo
zlo“, ztvárňující prlovskou tragédii. Jedná se o
druhé, doplněné vydání, přičemž první vydání
pod názvem „Smrt na prahu života“ vyšlo před
pětadvaceti lety. V prlovském areálu U Húšťů
proběhla fiktivní bitva mezi příslušníky SS,
wehrmachtu a partyzány, zprostředkovaná
klubem vojenské historie Maxim z Otrokovic. O
jedinečnou atmosféru pietní vzpomínky se Příběh psaný ohněm“, za jejíž vznik poděkoval
zasloužili mimořádným osobním nasazením a starosta obce Drnovice Tomáš Zicha řediteli
nadšením zastupitelé obce Prlov v čele se Památníku Lidice a Nakladatelství Vega-L.
starostou Ladislavem Gargulákem, mužem,
(v článku použit zkrácený text:
který má bolestné osudy předků uloženy nejen
P. Veverky a www.lidice-memorial.cz
v mysli, ale především hluboko v srdci.
foto z Prlova - P.Horešovský, Ploština - I. Kasalická)
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Jste seniorem ? Jste zdravotně postižený, který potřebuje pomoc další osoby?
Staráte se o rodinného příslušníka a potřebujete s péčí pomoci?
Jste rodičem, který potřebuje pomoc při péči o své dítě?
Potřebujete poradit ve vaší obtížné situaci?
Pečovatelská služba v DPS Buštěhrad vám nabízí pomoc.
 Při zajištění běžných nebo, velkých nákupů přímo do vaší domácnosti.
 Při vyřizování vašich záležitostí na úřadech.
 Dovezeme vás osobním vozem na úřad, nebo k lékaři.
 Doprovodíme vás na procházku.
 Pomůžeme vám s osobní hygienou u vás doma, nebo v DPS Buštěhrad.
 Pomůžeme s oblékáním, přesunem na lůžko nebo vozík, s použitím toalety.
 Pomůžeme vám s péčí o vaše vlasy a nehty.
 Podpoříme vás při dodržování léčebného režimu – připomeneme léky, zajistíme kontroly
u lékaře. Necháme napsat léky u vašeho lékaře a doneseme je z lékárny.
 Pomůžeme vám s péčí o vaší domácnost, uklidíme, zalijeme květiny, zatopíme, zajistíme
velký úklid.
 Vypereme vám ložní i osobní prádlo, vyžehlíme, vymandlujeme.
 Dovezeme vám oběd, pomůžeme nebo připravíme jídlo přímo ve vaší domácnosti.
 Pomůžeme vám s podáním jídla.
 Dovezeme vás do DPS Buštěhrad na programy které pořádáme, nebo vás doprovodíme
na akce v blízkém okolí.
 Nabízíme účast na zdravotním cvičení, společném čtení a společenských hrách, jako
např. karty, člověče nezlob se, šipky . Ruční práce a trénink paměti můžete absolvovat
nejen v DPS Buštěhrad, ale i u vás doma.
 Poradíme vám se zajištěním příspěvku na péči.
 Poradíme vám na koho se obrátit pro řešení vaší nepříznivé sociální situace.
 Podpoříme vás při prosazování vašich práv a zájmů.
Naše služba je hrazená podle vyhlášky č. 505/2006 Sb. Veškeré informace získáte na tel. Č.
312 250 280, 312 250 003, nebo www.mestobustehrad.cz
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