ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Lidice
ročník XIV -

číslo 3

březen 2010

zdarma

Koncerty Marty Hanfové připravované v rámci programů LZV Památníku Lidice

Cyklus koncertů „Od Rusalky k Čardáši“
Dvořák není jenom Rusalka
Tragické osudy v notách ( G.Verdi, G. Puccini)
Pletky vídeňské operetky
Účinkují:

4. 3. 2010 od 18 hodin
18. 3. 2010 od 18 hodin
1. 4. 2010 od 18 hodin

Marta Hanfová (soprán) , Ladislava Vondráčková (klavírní spolupráce)
a hosté …
večery provází: Marek Veselý
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Přehled kulturních představení Památníku Lidice připravovaných v rámci
“Lidických zimních večerů“ - BŘEZEN 2010
2. 3. 2010 od 18°° hod.
8. 3. 2010 od 18°° hod.
Křeslo pro Vítězslava Jandáka,
Křeslo pro Radima Uzla
poslance, herce - provází: R. Tamchyna,
provází: O. Calta a J. Mikeš
klavír: Martin Fila
klavír: Martin Fila
19. 3. 2010 od 11°° hod.
22. 3. 2010 od 18°° hod.
„Kdeže byl ráj“ generálka původního
„Kdeže byl ráj“ premiéra původního kompokomponovaného pořadu PL
novaného pořadu Památníku Lidice
(o nejtěžších dnech obyvatel Lidic a Le(o nejtěžších dnech obyvatel Lidic a Ležáků)
žáků) účinkují: Taťjana Medvecká, Josef
účinkují: Taťjana Medvecká, Josef Somr,
Somr, dramaturg Naďa Rezková, hudba
dramaturg Naďa Rezková, hudba a režie
a režie Tomáš Vondrovic
Tomáš Vondrovic
23. 3. 2010 od 18°° hod. Křeslo pro Jana Petránka
večerem provází: Robert Tamchyna, klavír: Marcel Javorček

Veřejná knihovna Lidice – z nabídky nových knih

Nick Arnold: NEBEZPEČNÝ LET. Nebezpečný
let vás vynese až do oblak! Leťte si zjistit, proč
vědci vystřelují mrtvé ptáky z kanonu nebo co se
stalo s první létající ovcí? Pokud na to máte žaludek, přečtěte si všechno, co jsme zjistili o tajemstvích nebezpečných letů. Bavte se u některých opravdu praštěných pokusů o vzlétnutí,
přečtěte si, proč vědci vyletěli do vzduchu i s
balonem, a naučte se stavět letadla. Uvidíte, že
díky fantastickým faktům, bláznivým vtipům a
záludným kvizům přečtete Nebezpečný let jedním dechem! Věda nikdy nebyla tak děsivá!
Stephen Baker: JAK ŽÍT S NEUROTICKÝM
PSEM. Další humorná knížka známého milovníka zvířat provází čtenáře nejrůznějšími

"neurózami" domácích miláčků a s úsměvem
popisuje jejich soužití s pány tvorstva. Zábavný
text a velké množství vtipných ilustrací často rozesmějí a možná i nenápadně přispějí klepšímu
soužití se psem a k většímu vzájemnému pochopení. Maria Beaumont: ZOUFALÉ MATKY.
V den svých 37. narozenin se Fran Clarková
nachází v roli, se kterou nepočítala ani ve svých
nejhrůznějších nočních můrách: v roli absolutně
zoufalé ženy v domácnosti. Zatímco se nepříliš
nadšeně - a nutno říci i nepříliš úspěšně - snaží
obnovit kariéru kdysi populární dabérky a držet
krok s „dokonalými“ matkami ze školy svých
dětí, nahlodává ji stále silnější pocit, že
„všechno je špatně“.
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A vůbec nejhůř je na tom její manželství. Její
sebevědomí se ocitá na nule, a aby toho nebylo
málo, manžel ji vymění za mladou, krásnou a
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úspěšnou milenku. Fran je na dně, ale ví, že ze
dna se může už jenom odrazit nahoru. Nakonec
ji zachrání její dvě kamarádky.nnnnnnnnnnnnn

za knihovnu připravili: Eliška Jedličková, Aleš Kachlík, Zdeněk Fous
Trio Siraels vystoupilo v Lidicích
musely bourat, protože se mezi posluchači na
mramorovém sále a Triem žádný takový
nevytvořil. Jak by napsali novináři – byla to
otevřená atmosféra!
Přemýšlel jsem i nad tím, proč mají v názvu tria
jméno Sirael. Pokud si vzpomínáte, jednalo se
ve slavném „Pekařově císaři – Císařově pekaři“
o umělou dívku, která byla zrozena pro vladaře
Rudolfa II.
A přitom to byla jenom obyčejná, ale přitom
hezká, milá a chytrá dívka! A všechny tři ženy
Nevšední kulturní zážitek i ve všední den? z Tria Siraels jsou takové – dost možná
Vystoupení Tria Siraels ve čtvrtek v Lidické původně uměle vytvořené trio, ale ze tří
galerii v rámci Lidických zimních večerů! Tak naprosto skvělých a hlavně živých bytostí a
jednoduše bych shrnul svůj dojem z krásného hudebních osobností!
večera.
Aby program byl „vyvážený“ i po stránce
Z programu jsem se dozvěděl, že, cituji: „Tři zastoupení mužů, zahájil večer Jan Paulík a
umělecké osobnosti, klavíristka Lada Bartošová, Václav Fikrle. Prvně jmenovaný hraje na kytaru,
sopranistka Pavlína Senić a violistka Jitka a hraje více než dobře – a druhý je recitátor.
Hosprová, se sešly ke vzájemné spolupráci v
netradičním komorním triu. Rozhodly se
společnou interpretací přibližovat klasickou
hudbu širokému okruhu posluchačů. Netradiční
kombinace zpěv - klavír – viola odbourává
mezníky zastaralých konvencí a svým svěžím
pojetím vytváří příjemnou atmosféru při
vystoupeních, která se vyznačují vysokou
uměleckou
kvalitou
a
profesionálním
přístupem.“ Taková slova si může napsat
ovšem každý, ale v Lidicích se potvrdilo, že
výše uvedené řádky nelhaly. Jsou to nejen Kulturní zážitek tedy umocnila i jejich recitace
umělecké osobnosti, ale především nádherné doprovázená kytarou, či sólová hra na kytaru
mladé ženy, dámy, které oslňují posluchače známých, či méně známých melodií.
(zejména pak muže) nejen svojí krásou, ale Za hezký večer děkuji pracovníkům Památníku
především tím, co umí – tedy zpívat, hrát na Lidice, kteří mají svou zásluhu na tom, že
klavír a violu. A přiblížily nám nejen klasickou vystoupení všech těch, o kterých jsem psal, bylo
hudbu, ale i tu, kterou známe z muzikálů – a to nevšedním zážitkem ve všedním lidickém dni.
Marek Veselý
vše opravdu svěže a také vtipně. Mezník ne-
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Konkurz na funkci ředitele - ředitelky MŠ Lidice
Obec Lidice vyhlašuje v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb. o náležitostech
konkurzního řízení a konkurzních komisích, konkurz na funkci ředitele – ředitelky Mateřské
školy Lidice, okres Kladno se sídlem: ul. Tokajická čp. 160, 273 54 Lidice
Předpoklady pro výkon funkce:
• vzdělání a pedagogická praxe pro výkon ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb. o
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• znalost školských předpisů
• občanská a morální bezúhonnost
• znalost práce na PC
• dobrý zdravotní stav
Náležitosti přihlášky:
•

kontaktní údaje (adresa, telefon, email)
• profesní strukturovaný životopis
• ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
• přehled o průběhu praxe, včetně funkčního zařazení, dokladující její délku nebo
doklad o průběhu zaměstnání a délce požadované praxe potvrzený posledním
zaměstnavatelem včetně uvedení funkčního zařazení
• výpis z rejstříku trestů (ne starším než 3 měsíce)
• zdravotní způsobilost – lékařské potvrzení o způsobilosti výkonu funkce
(ne starším než 2 měsíce)
• koncepce rozvoje mateřské školy v rozsahu max. 4 stran
Termín doručení přihlášek:

Nejpozději do 31. března 2010 včetně.

Předpokládaný termín nástupu do funkce k 1. 7. 2010.

Adresa doručení přihlášek:
Obálku označte: KONKURS MŠ – NEOTVÍRAT

Přihlášky zasílejte na adresu:

Obecní úřad Lidice, ulice 10. června 1942, čp. 161, 273 54 Lidice
Sázení stromků v Lidicích před 28 lety
V čísle 19/26, časopisu ABC-mladých techniků a přírodovědců, jsem našel článek o
sázení stromků dne 2. března 1982. Sázeli
jsme v místech, kde se dnes nachází OÁZA.
Na fototografiích jsem poznal některé z tehdejších dětí a mládeže: Šárku Šupovou, Verunku Sehnalovou, Petru Sotolářovou, Jitku
Chmelovou, Zinu Pauzovou, Jožku Gabriše,
Jardu a Jirku Rohlovi, Martina Mezeru,
Alenu Sýkorovou, Martina Hanzlíka, Moniku
Pauzovou, Vendulu Iblovou i sebe. Na
snímcích nejsou všichni, kteří zde byli, ani
zahradník Josef Krupička.
Zdeněk Fous
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Soutěž „LIDICE PRO 21. STOLETÍ“ znovu na scéně
Jak už se stalo dobrou
tradicí, začátek měsíce
února je v Památníku
Lidice
spojen
se
začátkem mezinárodní
internetové vědomostní
soutěže pro mládež „Lidice pro 21. století“,
která letos probíhá už pátým rokem. Tato
soutěž napomáhá nejenom k uchování
památky občanů Lidic zavražděných v červnu
1942, ale i dalších podobně postižených obcí
v České republice a prohlubuje znalosti
nejmladší generace o historických událostech
vztahujících se k 2. světové válce. Nově se
partnerem soutěže stalo Muzeum SNP
v Banské Bystrici, takže se pozornost tvůrců
otázek zaměřila i na Slovensko.
Soutěž je určena pro žáky druhého stupně
základních škol a pro žáky středních škol.
Otázky vědomostního testu jsou podle
obtížnosti rozděleny na dvě kategorie - 10 až
14 let a 15 až 19 let. Kromě testu je také třeba
napsat krátkou literární práci na dané téma.
Soutěžit je možné kromě češtiny také
v anglickém, ruském a německém jazyce a
protože celá soutěž probíhá na internetu, je
přístupná i pro účastníky ze zahraničí.
Šanci postoupit z prvního kola má v každé
kategorii 21 soutěžících, takže počet finalistů,
účastníků druhého kola je 42. Toto číslo je
symbolickou připomínkou roku, ve kterém se
udála lidická tragédie. O postupu z prvního kola

rozhoduje úspěšnost ve vědomostním testu a
naplnění formálních pravidel stanovených pro
literární práci. Ve druhém, finálovém kole na
soutěžící čeká další vědomostní test a
obsahové zhodnocení jejich literární práce
porotou, která je složena z renomovaných
odborníků – historiků, pedagogů i pamětníků.
Důležitou součástí soutěžního klání je soutěž
„O nejaktivnější školu“, která je určena pro
české a slovenské školy. Rozhodující pro
úspěch v této části soutěže je počet a
úspěšnost přihlášených žáků v poměru
k velikosti školy, takže menší školy rozhodně
nejsou handicapovány. Už v minulém ročníku
byla velmi úspěšná „místní“ Základní škola O.
Pavla z Buštěhradu, která se umístila mezi
deseti nejlepšími školami. I letos si vede velmi
dobře, zatím se do soutěže z buštěhradské
školy přihlásilo 85 žáků, mezi nimiž najdeme
šest vskutku domácích účastníků z Lidic.
Všem soutěžícím, ať už jsou z kterékoliv školy,
zblízka či zdaleka, držíme palce a těšíme se na
setkání s nimi na vyhlášení vítězů 17.6. v NKP
Ležáky. Tam na ně budou čekat nejenom
věcné odměny od partnerů soutěže, ale také
vyhlídkový let nad pardubickým regionem a
následný týdenní pobyt na Slovensku v okolí
Banské Bystrice. O výsledcích budeme
samozřejmě informovat i na stránkách
Zpravodaje OÚ Lidice.
xxx
Marie Borová - Památník Lidice
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Lidice a Národní divadlo
Ptáte se, jak naše obec souvisí s pražským Národním divadlem? Odpověď by vám mohla dát následující „zpráva z tisku“:
Čtenářský spolek „Vlast“ v Lidicích (u Buštěhradu) pořádá v pondělí
velikonoční dne 29. března 1880 v hostinských místnostech p. Karla Vacka
ve prospěch Národního divadla divadelní představení: „Studená várka“,
fraška ve 2 jednáních od A. Wolfa. Na to: „On hledá poklad!“, fraška v 1
jednání od A. Wolfa. Účinkovati budou sl. M. Čermáková a K. Čermáková a
pp. Jos. Nejedlý, Václ. Stříbrný, Jos. Stříbrný, Jan Souček, Alois Vacek,
Cyril Kalla, Václav Čermák a Jos. Gail.
Svobodný občan č. 13 z 27. března 1880
Opravdu se jedná o přepis zprávy, která byla

aktuální před 130 lety! Možná, že jste
překvapeni podobně jako já. Každý střípek do
skládanky historie naší obce je cenný a tenhle
hned z mnoha důvodů. V první řadě je totiž
poměrně starý (z dnešního hlediska), za druhé
se netýká tragédie roku 1942, za třetí ukazuje,
že v naší obci se dařilo kultuře, a navíc ta
zpráva ukazuje, že i Lidičtí se přidali
k celonárodní sbírce na Národní divadlo, což
nás – jako potomky – potěší. V tehdejší době
bylo normální a časté, že se konaly a pořádaly
domovní, obecní a spolkové sbírky, besedy,
plesy, výlety či dražby. Veškerý výtěžek pak
putoval na stavbu „Zlaté kapličky“, tedy
Národního divadla.
Zmínky o činnosti Čtenářského spolku „Vlast“
v Lidicích jsou z rozmezí let 1880 až 1937. Ve
30. letech minulého století je zmiňovaný jako
Ochotnický a vzdělávací spolek Vlast. Ten měl i

svou knihovnu, kterou spravoval před r. 1942 p.
Rudolf Suchý.
Nejsem si jistý, zda v té době (koncem 19.
století) byl v Lidicích nějaký hostinec p. Karla
Vacka, nebo jestli se to představení nekonalo
v nějaké vedlejší obci (tipoval bych to na
Buštěhrad). Ve starých Lidicích totiž byly známé
tři hostince. Nejstarší lidickou hospodou byl
hostinec „U Šilhánů“, který jako jediný měl sál,
který se zaplňoval vždy při zábavách a plesech,
a také se tam scházeli a hráli ochotnické divadlo
členové zmíněného spolku „Vlast“. Další
hospodou byl hostinec Josefa Šenfeldra (někde
psáno jako Schenfeldera) a třetí byl hostinec
Josefa Votruby. Pamětníky výše uvedené
„zprávy z tisku“ už nenajdeme, ale pokud by se

vám – čtenářům Zpravodaje – podařilo nějakou
informaci sehnat, budu za ni vděčný. M. Veselý
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Na fotografii je lidická hospoda „U Šilhánů“, kde se také hrávalo ochotnické divadlo.
Zdroje: Dobner, Libor.: Ochotnické divadlo na území někdejšího hejtmanství a politického okresu
Slaný a části okresu Kladno; www.amaterskedivadlo.cz
Stehlík, Eduard.: Lidice – příběh české vsi (odtud je i reprofoto na str. 6)
Poznámka redakce: před vydáním březnového Zpravodaje jsme obdrželi zajímavý příspěvek
k článku Marka Veselého „LIDICE A NÁRODNÍ DIVADLO“.
Na kopečku za obecním úřadem ve Hřebči stojí dené příjmení bylo ve Hřebči dosti známé. Pan
bývalý statek pana Cyrila Kally, který je zmiňo- Kalla měl v domě mlékárnu, kam se chodilo naván jako jeden z ochotníků. Stavení bylo zbudo- kupovat. Nyní se tam říká V Chaloupkách. Je i
váno někdy kolem roku 1908 - 10. Přesně to možné, že tu bylo Kallů více. Zajímalo by mě,
není doloženo, protože stavební dokumentace zda existuje nějaká souvislost s ochotnickým dishořela při velkém požáru tehdejšího úřadu ve vadlem v Lidicích, ale už to asi nikdy nevypátHřebči. Nevím, o kterého Kallu se přesně jedná, rám. Možná, kdyby náhoda pomohla a vzpozda to byl tentýž člověk, otec zmíněného ochot- mněli si někteří pamětníci ze Hřebče.
níka nebo jiný příbuzný. Je však jisté, že uveAnna Holeyšovská - Hřebeč
Z farní kroniky – Lidice 1939

Krutá zima. Zastavení školního vyučování. Od 6. 12. 1939 – do konce února byly
kruté mrazy nejen v našich severních zemích, nýbrž i v Itálii, Jugoslávii, Malé Asii aj.

Vyučování na všech školách zastaveno pro nedostatek uhlí – ač jsme tu v uhelném
kraji kladenském. (přepis zprávy z farní kroniky Lidice 1836-1942) dobové fotografie:
MUDr. Quido Jeřábek

připravila: Bára Kučerová – převzato: www.obec-lidice.cz
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NEZAPOMENOUT - otevřený příspěvek paní Aleny Krausové o Lidicích z 21.1.2010
Dobrý den, chci vám vyjádřit přízeň s vaším
úsilím nezapomenout na minulost, obzvlášť
když je potřeba, aby varovala nás a naše děti
před krutostí válek. Mám syna školáka, a jak
zjišťuji i od dětí v příbuzenstvu, ve školách mají
tendenci v dnešní době na některá témata
zapomínat. Proto jsem minulý rok se synem a
rodinou navštívila Lidice.
Od mala o nich slýchám. Babička se narodila v
Buštěhradě a děda v době války byl učedníkem
v Makotřasech. Jen o kousek země nás minula
tragédie. Navíc máme v rodině historku o tom,
jak po atentátu na Heydricha chodili gestapáci
do škol ukazovat dětem kolo atentátníků a chtěli
z nich udání nebo informace směřující k tomuto
doličnému předmětu. Moje teta (tehdy malá
školačka) řekla, že takové kolo mají nebo měli
doma. A mohlo být zle. Zaslechl to naštěstí jen
český četník s dobrým srdcem i rozumem a sykl
na ní ať mlčí, že nemá rozum. Měli doma nějaké
jiné kolo, teta nevěděla o co jde, a tak to
prostořece řekla....
Ufff, když si na to po letech vzpomene a vidíme,
kam štvanice gestapa vedly, běhá nám mráz po
zádech a jsme rádi, že žijeme. Měli jsme velké
štěstí, válku moji předkové přežili bez úhony.
Ale vždycky nás učili ať na to nikdy
nezapomeneme a děláme všechno proto,
abychom ji ani my, ani naše děti, nezažili.
Babička se dnešní doby nedožila, určitě by
stejně jako já nemohla pochopit, jak nás různí
zástupci našeho lidu nutí dělat, jakože se nic

neděje. A co je horší, že se najdou u nás
individua, dle mého soudu zakomplexovaná
hovádka, která s těmi zvěrstvy jsou spřízněna.
Anebo dokonce chtějí pravdu popřít.
Po válce se babička s dědou nastěhovali do
pohraničí a pořád se odkládala návštěva Lidic a
rodiště babičky, až budu starší. Babička umřela
když mi bylo 14 let a děda o 3 roky později. Pak
běžel čas a ta doba na návštěvu Lidic a okolí mi
přišla nezbytná až teď, když mám svého školáčka.
Pochopila jsem, jak stále platí, že si člověk musí
předávat pravdu a skutečnosti z generace na
generaci. Dnešní doba má tendenci si jí různě
upravovat.
Je to hezké vidět na těch fotkách z nových Lidic,
jak žijete dál. Rodiče mě učili, že mám být
vděčná za život v míru a nefňukat nad
hloupostmi a to jsem řekla i synovi po návštěvě
Památníku v Lidicích. Oba jsme z toho měli moc
dojmů, a když jsme stáli u pomníčku dětí bylo
nám moc těžko z toho, co se tady stalo.
Ale oba víme, že tohle nesmí být zapomenuto a
musí se s úctou předávat dál, jako varování,
vzpomínka a památka zároveň.
Hezké dny a žádná trápení (jen ta malicherná a
běžná k životu) Vám v Lidicích přeje,
Alena Krausová (34 let) s rodinou
Ústí nad Labem
převzato ze soukromých stránek Bohumila
Kučery:
http://www.lidice.estranky.cz

Ilustrační foto - panoramatický snímek Horákova statku: Ing. Čestmír Sklenička
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Tajemství lidických ulic – OSADY LEŽÁKŮ
Poněkud nepěkně musí vyznít toto jméno ulice
pro toho, kdo by nebyl obeznámen s českou
historií druhé světové války. Pod názvem „ležák“
si lze totiž vybavit pivo, neprodejné zboží, nebo
ještě horší věc, kterou představují pro nemocniční personál nechodící pacienti. Všichni z naší
obce však ví, že se jedná o název ulice, která je
zhruba 250 metrů dlouhá, rozdělená křižovatkou. Myslím, že je to jediná křižovatka v Lidicích,
na které se uplatňuje „přednost zprava“. A snad
je to také jediná ulice, v jejíž první části jsou
domy a ve druhé (za křižovatkou) ani jeden. I tak
těch domů napočítáme v ulici Osady Ležáků
jenom devět. Pět na jedné straně (typ „C“) a čtyři
na druhé straně (typ „D“). Tyto domy nesou
popisná čísla 112 až 120.
Pokud jsem v ulici Oradourské zmínil nebývalé
množství starostů obecního úřadu, tak v ulici
Osady Ležáků si nemohu odpustit jinou
„zajímavost“. Bydlí v ní totiž současný ministr
pro místní rozvoj Ing. Rostislav Vondruška,
kterého mnozí znají i z předchozích volebních
období jako zastupitele a místostarostu
Obecního úřadu Lidice. Od května roku 2009 je
členem tzv. překlenovací (úřednické) vlády
premiéra Jana Fischera.
Osada Ležáky
Malá, a nebýt tragických událostí v době
okupace, tak možná ani nikterak významná,
osada ve východních Čechách (Chrudimsko –
Pardubický kraj). Osm domků roztroušených
kolem mlýna na potoce Ležák (odtud název
osady) v blízkosti obcí Miřetice a Louka
poskytovalo ubytování, kromě mlynáře,
především lamačům kamene a drobným
domkářům a jejich rodinám. Čítala celkem 54
obyvatel.
Právě v nedalekém lomu „Hluboká“, kde se
lámal žulový kámen, a také v mlýně byla ukryta
vysílačka „Libuše“ parašutistické skupiny Silver
A. Ta se účastnila atentátu na říšského
protektora Reinharda Heydricha (proveden 27.
května 1942 v Praze, Heydrich umírá 4. června
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t.r.). V následném nacistickém běsnění a
represích byly vypáleny Lidice, nepočítaně lidí
bylo zatčeno a popraveno. Mraky se začaly
stahovat i nad osadou Ležáky, odkud pilně
vysílala „Libuše“ – vysílačka, která zajišťovala
spojení s exilovou vládou v Británii.
Tyto informace však „vyplouvají“ na povrch až
po roce 1989 (jednalo se totiž o odboj, který
byl orientován západním směrem, což se
komunistům příliš nehodilo). Parašutista Karel
Čurda, který se vzdal gestapu, vypovídal a
přivedl Němce na stopu pardubického odboje
a ležácké vysílačky.
Osud osady a jejích obyvatel byl zpečetěn 24.
června roku 1942 (14 dní po tragédii
v Lidicích). Gestapo Ležáky obklíčilo a do
večera vypálilo.
Do pardubického Zámečku (zhruba 30 km od
Ležáků) odvezli Němci 47 starců, mužů, žen a
dětí. Popraveno zastřelením bylo okamžitě, a
bez předchozího soudního řízení, 34 osob (18
žen a 16 mužů).Všech 13 dětí bylo odvezeno
do polské Lodže, aby 11 z nich nalezlo (v
červenci 1942) smrt ve speciálně upravených
„plynových vozech“ v Chelmnu.
Pouze dvě dívky – sestry Jarmila a Marie
Šťulíkovy – byly uznány za vhodné
k poněmčení. Obě byly po skončení války
nalezeny a dnes žijí v domcích, které se
podobají
těm
lidickým,
postavených
v nedaleké obci Včelákov.
Během roku 1943 byla pak celá osada
srovnána se zemí. Po válce nebyly Ležáky
znovu postaveny, jako tomu bylo v Lidicích.
Na místech původních domů jsou žulové
pomníky (hrobodomy) se jmény jejich
obyvatel. Je zde i malé muzeum. Každý rok se
v místech osady Ležáky koná vzpomínka a
připomenutí válečné tragédie. Od 1. června
2008 spravuje NKP Ležáky Památník Lidice.
připravil: Marek Veselý
fotografie z Lidic: Pavel Horešovský (1,2,3)
Aleš Kachlík (4)
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Dne 2. února 1869 se narodil poslední lidický farář Josef Štemberka
Jako aktuální "únorový" příspěvek jsem vybrala povolání nového pana faráře Štemberky do Lidic.
Od jeho narození uplynulo v letošním únoru 141 let.

Dne 1.srpna 1909 byl na zdejší farní beneficium (pra) investován nový farář Josef Štemberka,
dosud farář v Kolči. Narozen v Pecce u Nové Paky 2.2.1869. (Přepis zprávy z Farní kroniky
Lidice 1836 - 1942) připravila: Bára Kučerová 14.2.2010 – převzato - http://www.obec-lidice.cz/
Jubilea
Josef Výrut 1. 3. 80 let, Otilie Zaplatílková 1. 3. 83 let, František Slavík 2. 3. 81 let
Věra Čepelová 3. 3. 75 let, Alena Kučerová 9. 3. 70 let, Josef Vaněček
9. 3. 84 let
Irena Čtrnáctá 19. 3. 82 let , Jaroslav Eis 20. 3. 85 let, Jaroslava Skleničková 27. 3. 84 let
Všem našim jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti v osobním životě.
Poděkování
Děkuji za milou návštěvu pana místostarosty Tomáše Skály při příležitosti oslav mých 80. narozenin
a zároveň chci poděkovat za dárek, který mi předal jménem obecního zastupitelstva.
Marta Slavíková
Nabídka služby - OSOBNÍ ASISTENCE - číslo registrace služby 647396
Představení poskytovatele
Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje
IČO 265 94 544, DIČ CZ264 94 544
vedoucí: Vladimíra Bajerová
adresa: Hřebečská 2680
tel. a fax 312 682 244
272 01 Kladno
mobil. 731 107 808
e.mail: szdp-kladno@volny.cz
Poslání OA poskytované v poradnách CZP
Posláním osobní asistence poskytované v naší organizaci je zajistit pomoc druhé osoby při péči o
vlastní osobu, domácnost a při kontaktu se společností lidem, kteří takovou pomoc potřebují
z důvodu zdravotního postižení nebo věku. Pomáhat v přirozeném prostředí klienta při činnostech,
při kterých potřebují dopomoc druhé osoby
Pracoviště CZP Středočeského kraje nabízejí v rámci osobní asistence tyto konkrétní služby
- pomoc při osobní hygieně
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
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- pomoc při zajištění stravy
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- základní a odborné sociální poradenství
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
V RÁMCI SLUŽBY NEPOSKYTUJEME FINANČNÍ PŮJČKY A UBYTOVÁNÍ.
Okruh osob, kterým je služba osobní asistence určena
Nabízíme službu všem lidem, kteří ji potřebují, bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení,
věk a členství v organizacích zdravotně postižených. Osobní asistenci t.č. neposkytujeme lidem,
kteří jsou v komunikaci s okolím zcela závislí na znakové řeči nebo Lormově abecedě.
•
•
•
•

Při využívání služby osobní asistence si klient určuje čas, který stráví s osobním
asistentem, nikoli konkrétní služby.
Služba osobní asistence je klientům ze zákona poskytována za úhradu. Služba se hradí
podle počtu hodin poskytnuté služby.
Počet hodin si klient předem stanoví ve smlouvě o poskytnutí služby.
Po vzájemné dohodě s poskytovatelem lze tento počet kdykoliv změnit písemným
dodatkem ke smlouvě.

Ceník
1 – 39 hodin za měsíc...............x 100,- Kč
40 – 79 hodin za měsíc...............x 80,- Kč
80 – 99 hodin za měsíc...............x 65,- Kč 100 a více hodin za měsíc.......x 55-60,- Kč
Personální zabezpečení – osobní asistentky
Bečková Marcela
Maršnerová Radka
Pivoňková Jana
Vávrová Jitka
Vyskočilová Marta
Kde a kdy nás najdete
Pondělí a středa od 8.00 – 12.00 13.00 – 15.00
Konečná autobusu MHD č. 3, 6, 9 směr Nákupní centrum OAZA Kladno.
V bezbariérovém domě v prvním patře naproti samoobsluze Norma číslo dveří VII. Dům má
bezbariérový přístup z ulice a výtahy.
Vyznačené spoje v jízdním řádu č. 3 a 6 jsou s bezbariérovou úpravou.
U vchodových dveří vpravo je označený zvonek CZP.
Přijďte, rádi Vám pomůžeme vyřešit Vaše starosti. Kolektiv OA
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