ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Lidice
ročník XII -

číslo 2

28. říjen v Lidicích
Ranní pohled z okna vůbec nenasvědčoval tomu, že by zrovna
úterý 28. října 2008 bylo něčím
výjimečné. Snad jen výjimečně
ošklivé počasí, takové ryze dušičkové. Nejde se do práce, je státní
svátek. Člověk by si představil
mnoho věcí, jenom ne to, vyjít ven
a připomenout si velmi významný
den naší historie. (pokračování na str. 2)
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28. říjen v Lidicích - pokračování
Před
devadesáti
lety
vzniklo
samostatné Československo!
Slavnostní vzpomínkové akce se
konají v tento den snad v každé obci
Česka, tu naši nevyjímaje. Pravidelně se „chodí“ na pietní území
k pomníčku padlých v 1. světové

válce. Letos to bylo ještě s jednou
zastávkou. V parku před obecním
úřadem totiž roste už deset let lípa –
Strom republiky. Byla zasazena také
28. října, ale v roce 1998 (i když se
to člověku zdá, jako by to bylo
včera).
Dostalo se nám tady krátkého
přivítání od pana starosty JUDr.
Josefa Klímy, který byl potěšen
nezvykle velkou účastí. A nebyla
jednogenerační. Vidět byl jakýsi
průřez všemi generacemi, které žijí
v Lidicích – od malých robat
v kočárcích, přes jejich rodiče,
dospívající mládež až po naše
nejstarší spoluobčany. Zraky se
potom upřely na paní Kalibovou,
jednu z Lidických žen. Byla to totiž
právě ona, která před deseti lety přišla s myšlenkou zasadit Strom republiky v Lidicích, byla to ona, která
zařídila, aby lípa byla označena,
byla to ona, která všem přítomným
připomenula, proč se vlastně scházíme. Ve svém vyprávění nás pro-

vedla historií od 1. světové války až po
současnost. A to hezky, nejen z pohledu
celého Československa, ale především
Lidic. Přála nám, abychom se mohli vždy
ve zdraví scházet u této lípy, která pro
letošek už shodila své listí, ale napřesrok
nám opět zavoní v červnu, měsíci, který
je pro Lidice tak význačný.
Pan Tomáš Skála není jenom zastupitel,
ale i vedoucím skautského oddílu
ZÁLESÁCI
ze
Střediska
Junáka
Buštěhrad
„Stráž
Lidic“.
Právě
z Buštěhradu přišla početná skupinka dívek a chlapců v junáckých krojích, aby
zazpívala několik písniček. Prostě jenom
tak, s doprovodem kytar, nebo i bez
nich. A vyznělo to opravdu mile.
Všichni se následně vypravili na pietní
území zahalené do mlhy. Tady se u
potůčku krčí malý pomníček. Je zhruba
v místech, kde stával ve starých Lidicích
pomník těm občanům, kteří padli v 1.
světové válce. Poté, co pan starosta
Klíma k němu položil květinu se stuhou,
nás požádal, abychom každý podle
svého
věnovali
tichou
vzpomínku
na
všechny
ty, kteří se
zasloužili o
to, že i po
devadesáti
letech
svobodně
žijeme ve
své vlastní
republice.

Text a foto: Marek Veselý

Zpravodaj OÚ Lidice

listopad 2008

strana

3

Zápis z 23. veřejného zasedání OZ Lidice konaného dne 15.10. 2008 v 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lidice. Přítomni : JUDr. Klíma,
Ing. Kovačík, Ing. Hanf, M. Ramba, T. Skála, J.Mareš, Ing. Pokorná, Nepřítomni: 0, Hosté: P.
Horešovský, F. Kolář, Ověřovatelé: Ing. Pokorná, T. Skála
Zapsal: M. Čermák
Zasedání zahájil starosta obce pan Josef Mareš – začátek v 18.06 hodin.
Návrh programu zasedání : 1. Rezignace pana Josefa Mareše na funkci starosty obce, 2. Volba nového starosty obce, 3. Projednání a schválení žádosti spol. JV PROJEKT s.r.o. o vyjádření ke stavbám polních cest, 4. Projednání a schválení žádosti o dotaci v rámci POV v roce 2009, 5. PF ČR –
žádost o sdělení, 6. Projednání žádosti MUDr. Kubíkové, 7. Projednání a schválení návrhu „Smlouvy o
sdružení prostředků na činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů Hřebeč“, 8.Různé: - projednání
žádosti paní Hanzlíkové, Gabrišové, Šilhové, Hanfové a pana Štefana Pinčáka o povolení pokácení
stromů, - výstavba nové paralelní dráhy na Letišti Praha – informace k chystané infokampani, návštěva Berlína 8.11. 2008 – 10.11. 2008, - pozvánka na slavnostní setkání „Silver A v paměti tří generací“.
Zastupitelé s návrhem programu souhlasí. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel: 0
Ad 1/ Starosta obce pan Josef Mareš seznámil zastupitele s dopisem ve kterém oznamuje, že odstupuje z funkce starosty obce. K tomuto rozhodnutí ho po dlouhých úvahách vedou závazky vyplývající
z jeho hlavního pracovního poměru, které se nedávno radikálně změnily.
Zastupitelstvo obce odstoupení pana Josefa Mareše z funkce starosty obce přijímá.
Ing. Hana Pokorná panu Marešovi poděkovala za práci kterou v této funkci za minulé období vykonal.
Po kritickém příspěvku Ing. Kovačíka k obsazení funkcí starosty a místostarosty ve volbách v roce
2006 pouze z jedné skupiny kandidátů, neměl nikdo z přítomných zastupitelů žádné vyjádření.
K tomuto bodu místostarostka podotkla, že v roce 2006 při volbě statutárních orgánů proběhlo vše dle
zákonných regulí. vzato na vědomí
Další jednání zastupitelstva řídila místostarostka obce Ing. Pokorná.
Ad 2/ Ing. Pokorná zahájila volbu starosty obce a požádala zastupitele o podání návrhu, zda volba
bude veřejná nebo tajná. Na návrh zastupitelů se hlasovalo o volbě veřejné.
Hlasování : Pro: 7, Proti : 0, Zdržel : 0
Dále žádá zastupitele o podání návrhů na nového starostu obce. 1. pan Mareš – navrhuje JUDr.
Klímu, 2. Ing. Pokorná – navrhuje Ing. Hanfa, 3. Ing. Kovačík – navrhuje pana Rambu, 4. Ing. Hanf –
navrhuje Ing. Pokornou.
Ing. Hanf, Ing. Pokorná a pan Ramba návrh odmítají. Ing. Pokorná dává hlasovat o návrhu na JUDr.
Klímu:
Hlasování:
Pro:
5,
Proti:
0,
Zdržel:
2
(JUDr.
Klíma,
p.
Mareš)
Starostou obce byl zvolen pan JUDr. Klíma, který funkci přijal
Další jednání zastupitelstva řídil nově zvolený starosta obce JUDr. Klíma.
Ad 3/ Projektová, geodetická a realitní kancelář JV PROJEKT s.r.o. Příbram se na nás obrátila se
žádostí o vyjádření ke stavbám polních cest navržených v rámci projektu komplexních pozemkových
úprav, plánu společných zařízení v k.ú. Hřebeč a k.ú. Dolany. Cesty mají šířku v koruně 4 m a jsou
navrženy s krytem z penetračního makadamu s živičným nátěrem. Zastupitelé nemají připomínky a se
stavbou
polních
cest
v k.ú
Hřebeč
a
Dolany
souhlasí.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel: 0 Úkol: Zastupitelé budou informováni o plánu společných zařízení
navržených v k.ú. Lidice. Zodpovídá : p. Ramba, Termín : 4.11. 2008 Ad 4/ Zastupitelé obce projednali žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova v roce 2009. V dotačním titulu 2 –
Dotace úroků z úvěrů se jedná o podání žádosti na „Úroky z úvěru na rozšíření ČOV a kanalizace Lidice – Hřebeč“, kde předpokládaná celková výše splátky úroků v roce 2009 činí 30.300,- Kč, požadovaná neinvestiční dotace je ve výši 21.200,- Kč, vlastní podíl obce 9.100,- Kč. Zastupitelé s podáním
žádosti souhlasí. Hlasování: Pro: 7, Proti : 0, Zdržel : 0, Ad 5/ Pozemkový fond ČR zaslal žádost o
sdělení dle § 2, odst. 2, zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, zda pozemek p.č. 428/1 není vyloučen z převodu, nebo určen
závaznou částí schváleného územního plánu k zastavění. Dle schváleného Regulačního plánu obce
je tento pozemek určen k realizaci zeleně. Úkol: Obecní úřad zašle na PF ČR požadované údaje
spolu s průvodním dopisem, že obec má zájem o tento pozemek i pozemky sousedící. Zodpovídá : p.
Čermák, Termín : 22.10. 2008. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel: 0. - Na žádost pana Horešovského
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je zařazen bod týkající se návštěvy Berlína. Starostka části města Berlína paní Marlies Wanjura a
české velvyslanectví zve členy ZO ČSBS na návštěvu ve dnech 8.11 – 10.11. 2008 u příležitosti
pietního aktu za oběti z Lidic. Návštěvy se zúčastní pan Zelenka, Horešovský, paní Horešovká a
Koukalová -vzato na vědomí Ad 6/ Advokátní kancelář Pasternak a spol. jako zástupce MUDr.
Kubíkové se v květnu t.r. obrátil na Památník Lidice se žádostí o výměnu pozemku v areálu
Památníku za jiný přiměřený pozemek v k.ú. Lidice. Z důvodu toho, že Památník žádným podobným
pozemkem nedisponuje, předkládá tuto žádost obci Lidice. Úkol: Starosta obce projedná právní
podklad pro odpověď advokátní kanceláři. Zodpovídá : JUDr. Klíma, Termín : 30.11. 2008 - vzato
na vědomí Ad 7/ Zastupitelé projednali návrh uzavření „Smlouvy o sdružení prostředků na činnost
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Hřebeč“ mezi obcí Lidice a obcí Hřebeč, ve které se obec
Hřebeč zavazuje zabezpečit plnění základních úkolů jednotky sboru dobrovolných hasičů v obci
Lidice. Výše finančního příspěvku obce Lidice na společnou jednotku činí 6.000,- Kč za jeden
kalendářní rok. zastupitelé s uzavřením smlouvy souhlasí. Hlasování : Pro: 7 ,Proti: 0, Zdržel :0, Ad
8/ Různé : * zastupitelé projednali žádosti paní Hanzlíkové, Gabrišové, Šilhové, Hanfové a pana
Štefana Pinčáka o povolení pokácení vzrostlých smrků. Smrk paní Šilhové je Magistrátem města
Kladna vybrán na zajištění Vánoc. Zastupitelé s povolením pokácení souhlasí. Hlasování: Pro: 7,
Proti: 0, Zdržel: 0. * v souvislosti s připravovaným projektem výstavby nové paralelní dráhy připravuje
společnost Letiště Praha infokampaň v jednotlivých obcích v bezprostřední blízkosti letiště. Jedno
takové setkání by se uskutečnilo i v naší obci v prostoru parkoviště před Mateřskou školou ve vytápěném stanu dne 29.11. 2008 od 16 do 18 hod. Ing. Pokorná zjistí další informace k chystané akci.
vzato na vědomí *poslankyně Evropského parlamentu paní Bobošíková a Památník Lidice, zvou
zástupce obce na slavnostní setkání věnované výsadku Silver A a tragédii v Ležákách. Akce, která se
uskuteční 9.ledna 2009 v Pardubicích se zúčastní pan Skála. vzato na vědomí
Dále bylo v různém projednáno :
* Ing. Pokorná navrhuje - uskutečnit za spolupráce p. Skály a OÚ v měsíci listopadu vítání občánků.
vzato na vědomí * Ing. Hanf navrhuje – do programu zasedání zařadit kontrolu úkolů z minulého
zasedání. *S Ing. Krupičkou projednat přípravu podkladů na rekonstrukci chodníků. vzato na vědomí
* pan Skála – rozsvícení vánočního stromku – na dalším zasedání zastupitelé přednesou návrhy na
místo a datum. -vzato na vědomí * pan Ramba – připravit návrh na úpravu cest na hřbitově a podat
žádost o dotaci v rámci Mikroregionu Lidického potoka. Dále navrhuje zrušení vývěsky Obecního
úřadu před samoobsluhou a instalovat prosklenou skříňku před budovou OÚ. vzato na vědomí *pro
potřeby zastupitelů bude objednáno předplatné časopisu „Moderní obec“ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0,
Zdržel : 0 * k bodu 4/ Zastupitelé dále projednali žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova v roce 2009 pro dotační titul 1 – Akce místních programů obnovy vesnice. Jedná se o
podání žádosti na akci „Rekonstrukce prostor Obecního úřadu – II. etapa“, kde předpokládané celkové
náklady činí 334.000,- Kč, požadovaná neinvestiční dotace je ve výši 200.000,- Kč, vlastní podíl obce
134.000,- Kč. Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel: 1 (p. Mareš)
Další zasedání OZ – 4.11. 2008 v 17.00 hodin. Zasedání ukončeno ve 21.02 hodin.

Usnesení zastupitelstva obce Lidice
Na 23. veřejném zasedání zastupitelstva obce Lidice konaném dne 15.10. 2008 bylo
přijato toto usnesení: 1. Zastupitelstvo obce schvaluje: a/ veřejnou volbu starosty obce
b/ do funkce starosty obce Lidice pana JUDr. Josefa Klíma, nar. 4.1. 1938 c/ návrhy
stavby polních cest v k.ú. Hřebeč a Dolany d/ podání žádosti o poskytnutí dotace z POV
na rok 2009 a to v dotačním titulu DT1 - žádost na akci „Rekonstrukce prostor Obecního
úřadu – II.etapa“ a DT 2 na „Úroky z úvěru na rozšíření ČOV a kanalizace Lidice – Hřebeč“. e/ dle žádosti o sdělení z PF ČR, že pozemek p.č. 428/1 není vyloučen z převodu z
vlastnictví státu na jiné osoby. Dle schváleného RP obce je tento pozemek určen k realizaci zeleně. Zaslání požadovaných údajů s průvodním dopisem, že obec má o tento pozemek i pozemky sousedící zájem. f/ uzavření „Smlouvy o sdružení prostředků na činnost
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Hřebeč“ mezi obcí Lidice a Hřebeč, g/ žádosti paní
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Hanzlíkové, Gabrišové, Hanfové, Šilhové a pana Pinčáka o povolení pokácení vzrostlých
smrků h/ předplatné časopisu „Moderní obec“.
2. Zastupitelstvo obce přijímá: a/ odstoupení pana Josefa Mareše z funkce starosty obce
3. Zastupitelstvo obce ukládá: a/ panu Rambovi - informovat OZ o plánu společných zařízením navržených v k.ú. Lidice – termín 4.11. 2008, b/ panu Čermákovi – zaslat údaje o
pozemku p.č. 428/1 spolu s průvodním dopisem na PF ČR – termín 22.10. 2008, c/ JUDr.
Klímovi, starostovi obce – projednat právní podklad pro odpověď advokátní kanceláři Pasternak a spol – termín 30.11. 2008
4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: a/ kritický příspěvek Ing. Kovačíka, b/ pozvání
členů ČSBS na návštěvu Berlína, c/ žádost advokátní kanceláře Pasternak a spol. o výměnu pozemku, d/ uspořádání informativního setkání spol. Letiště Praha v naší obci týkající se výstavby nové paralelní dráhy dne 29.11. 2008, e/ slavnostní setkání věnované
výsadku Silver A a tragédii v Ležákách, kterého se 9.1. 2009 zúčastní pan Skála, f/
v měsíci listopadu uskutečnění vítání občánků, g/ do programu zasedání zařazení bodu –
kontrola úkolů z min. zasedání, přípravu podkladů na rek. chodníků, h/ přípravu rozsvícení
vánočního stromku, i/ přípravu návrhu na úpravu cest na hřbitově a podání žádosti o dotaci
v rámci Mikroregionu Lidického potoka, j/ zrušení vývěsky OÚ před samoobsluhou a instalaci prosklené skříňky před budovou OÚ.
starosta obce: JUDr. Josef Klíma, místostarostka obce: Ing. Hana Pokorná
Lidice 15.10. 2008

Platnost občanských průkazů
V průběhu letošního roku probíhá
poslední etapa výměny občanských
průkazů. Týká se občanských průkazů
bez strojově čitelných údajů vydaných do
31.12.2003. Pro lepší orientaci-výměna
se netýká občanských průkazů typu
karta zelené barvy, které mají ve spodní
části dva dlouhé řádky textu, tj. strojově
čitelné údaje. Občané jsou povinni
provést výměnu občanských průkazů
bez strojově čitelných údajů vydaných do
31.12.2003 nejpozději do 31.12.2008.
Vzhledem k tomu, že vyhotovení nového
občanského průkazu trvá

jeden měsíc, je třeba žádost o vydání nového
občanského průkazu předložit nejpozději do
30.11.2008.
Dne 1.9.2006 nabyla účinnosti novela zákona
č.328/1999 Sb., o občanských průkazech.
Ustanovením §24 odst. 2 citovaného zákona
byla zrušena povinnost výměny občanských
průkazů bez strojově čitelných údajů
vydaných
občanům
narozeným
před
1.1.1936,
pokud
v těchto
občanských
průkazech není doba ukončení platnosti
vyznačena konkrétním datem. V občanských
průkazech typu knížka musí být navíc
vyznačeno státní občanství ČR.
*Michala Holubová,OÚ

Zprávy z redakce Zpravodaje
Od poloviny října 2008 si můžete přečíst Zpravodaj i v elektronické podobě a zhlédnout tak
barevné fotografie. Na webových stránkách najdete i starší ročníky a to část z roku 2003,
2005, 2006 a 2007. Budou připraveny ještě další ročníky. Oficiálním stránkám obce Lidice
se skvěle věnuje webmaster pan Bohumil Kučera z Oradourské ulice. Najdete zde mnoho
nejnovějších informací z obce a okolí.
http://www.obec-lidice.cz
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Demokraté proti neonacismu

Mezinárodní kongres evropského významu

Představitelé evropských měst, obcí i
osad, které nacisté během druhé světové války vyhladili a jejich obyvatele
zavraždili, se sdružili v neformální společenství označované jako Martyr Cities. Spolupráce pamětníků, ředitelů
muzeí a galerií, starostů, studentů a
dalších zájemců se naplnila před dvěma lety, kdy německá politickovzdělávací společnost Aktuelles Forum
uspořádala v Kolíně nad Rýnem mezinárodní kongres s názvem Od vzpomínek k budoucnosti. Tento řetěz naštěstí pokračuje, a tak se pořádání dalšího mezinárodního kongresu ujal Památník Lidice, ovšemže za spolupráce
řady vrcholných českých institucí a Evropské unie. Setkání na téma Současná hrozba neonacismu, projevy xenofobie se uskutečnilo od 1. do 4. října, a
to první dva dny na Filozofické fakultě
Karlovy univerzity, třetí den v Lidicích a
čtvrtý v Národní kulturní památce Ležáky. Kongresu, konaného pod záštitou ministra kultury ČR, se zúčastnili
holandská, italská, německá, norská,
řecká, slovenská a česká delegace,
rovněž studenti a další hosté.
Vojenský historik Eduard Stehlík se
v úvodní přednášce zabýval osobností
a názory generála justiční služby JUDr.
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Bohuslava Ečera, jehož jméno upadlo
v posledních šesti desetiletích téměř
v zapomenutí. Generál Ečer byl
v letech druhé světové války československým vyslancem a zplnomocněným
ministrem v Komisi Spojených národů
pro vyšetřování válečných zločinů a
poté vedoucím československé delegace u Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku. V polovině čtyřicátých let minulého století se zásadním způsobem podílel na formování tehdy nové právní disciplíny – mezinárodního trestního práva. Neonacisté
se často schovávají za nedostatky
právního řádu a unikají trestu, zdůraznil Stehlík a připomněl Ečerovu zásadu: „Nikdy nepřipusťme, aby právo zabilo spravedlnost.“
Sedm přednášek, které zazněly během
dvou tematických bloků – „rasismus a
hrozba neonacismu“ a „romský holocaust“ – seznámilo přítomné jak
s projevy soudobého pravicového extremismu a s jejich nebezpečím, tak
s genocidou Romů během válečného
období. Klára Kalibová ze sdružení Tolerance a občanská společnost konstatovala, že česká vydání Hitlerova spisu
Mein Kampf nebo světové „bible neonacistů“ nazvané Turnerovy deníky a
také existence internetového časopisu
neonacistů Poslední generace vypovídají o nedostatečné práci orgánů činných v trestním řízení. Kongresové
jednání charakterizovaly výzvy, varující
politické představitele a celou společnost před podceňováním násilí a antidemokratických postojů, jimiž se příslušníci ultrapravice projevují.
Na konferenci k 60. výročí úmrtí E. E.
Kische, uspořádané v rámci kongresu
ve spolupráci s Klubem autorů literatury faktu (KALF), představil předseda
KALF Karel Richter pražského rodáka
a německy píšícího novináře a spiso-
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vatele jako průkopníka umělecké literatury faktu. Také přednáška německého
kischovského badatele Klause Haupta
přinesla některé nové poznatky. Konferenci korunovala prezentace nového
vydání Kischovy knihy Pražský pitaval
v překladu Karla Richtra, kterou pokřtili
pražský primátor Pavel Bém a šéf nakladatelství Epocha Zdeněk Pobuda.
„Přesun“ kongresu do Lidic a Ležáků
zapůsobil zejména na zahraniční
účastníky geniem loci autentického
prostředí. Zatímco poslankyně Evropského parlamentu Jana Bobošíková
přednesla své názory na soudobý neonacismus, Eduard Stehlík se soustředil na tragédii Lidic a třiadvacetiletý historik Vojtěch Kyncl na tragédii Ležáků.
Vernisáž výstavy Oběti neonacismu po
roce 1989 v České republice, kterou
v rámci kongresu připravil v lidické výstavní síni Pod Tribunou kolektiv studentů ve spolupráci s Antifašistickou
akcí, byla dokladem, že se neonacisté
nezastaví ani před vraždami.
Zahraniční účastníky a delegaci KALF
přijali předseda Senátu Přemysl Sobotka a poté předseda Poslanecké
sněmovny Miloslav Vlček – a kongres
tak získal mimořádnou
pečeť. Na
účastníky příjemně zapůsobilo zejména neformální jednání,
s nímž předseda Vlček představil činnost poslanců ve sněmovním jednacím sále. Stojí za zaznamenání, že se
Přemysl Sobotka po léta projevuje jako
dobrý duch Památníku Lidice, a to
osobní účastí na akcích, které tato organizace pořádá. Také Miloslav Vlček
dokázal trojí přítomností na kongresovém programu – při zahájení, ve sněmovně a v Ležákách – že je přesvědčeným demokratem a rozhodným odpůrcem neonacismu. Zato absence
představitelů vlády na rokování evropského významu, jehož přípravu a
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organizaci zahraniční účastníci vysoce
ocenili, vyvolala jisté rozpaky. Nemohli
je rozptýlit ani přítomní pracovníci ministerstva kultury, reprezentovaného
prvním náměstkem ministra Františkem Mikešem. Zástupci ostatních ministerstev se kongresu nezúčastnili,
třebaže pozvání obdrželi.
Ředitel Památníku Lidice Milouš Červencl připomněl během jednání nejednou, že hlavním smyslem kongresu je
předávat odkaz vypálených evropských obcí mladé generaci. Do tohoto
odkazu patří i nezbytnost zastavit neonacisty na jejich cestě. Proto je potěšitelné, že si přednášky vyslechlo více
než sto dvacet studentů gymnázií
z Mělníka, Kladna a Prahy, že o nich
vzájemně debatovali a že si jejich rezultáty a výzvy snad ponesou i do dalšího života.*Přemysl Veverka, Památník Lidice
Zpřístupnění stránek nového projektu
"OBĚTI A HRDINOVÉ"

28. října 2008 byly oficiálně zpřístupněny stránky projektu Oběti a hrdinové
www.obetiahrdinove.cz.
Projekt je
zaměřen na žáky základních a středních škol a jeho cílem je oživit příběhy
hrdinů a obětí druhé světové války a
prostřednictvím jejich osudů přiblížit
nejmladší generaci dopad války na
obyvatele Protektorátu Čechy a Morava. Celý projekt byl symbolicky zahájen
30. září 2008.
* web: Památník Lidice
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Společenská kronika
Životní jubilea

27.11. Karolína Chalupecká - 94 let
Milá paní Chalupecká, přejeme Vám ke krásným narozeninám hodně zdraví a hezkých
dnů plné pohody a spokojenosti.

Pozvánka od sousedů z Buštěhradu

INZERÁT- koupíme domek v Lidicích
Mladá rodina se dvěma dětmi
koupí domek v Lidicích nebo
vyměníme za byt v Praze přímo na
metru LUKA (hezký a prostorný
3+1 95 m2 zařízený) Byt je
k dispozici ihned. Případná další
dohoda možná.
Jsme vážní
a solidní
zájemci.
Děkujeme za nabídku.

Irena Savičová, tel. 608 702 651
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Zprávy z OÁZY

„Oáza ve fotografii“ - výstava fotografií z historie Oázy
Klub v Oáze
každé úterý od 15 hod
11.11. vyrábíme rámečky na fotografie
18.11. zdobení adventních věnců
25.11. „Když bolí duše“ – povídání u kávy
Taneční odpoledne
V pátek 21.11. od 16 hod ve společenském sále střediska Oáza
Víkendové akce
Oslava 10.výročí založení střediska Oázy
- v pátek 28.11. v 16 hod Zahájení výstavy fotografií
- v sobotu 29.11. od 10 hod Mezinárodní seminář
Cvičení
Trénování paměti v pátek 7.11.a 14.11. od 15 hod
Cvičení pro ženy každé úterý a čtvrtek od 19 do 20 hod
Cvičení pro seniory vždy ve čtvrtek od 10 do 11 hod
Poradna Oáza
Půjčovna kompenzačních pomůcek
pondělí – pátek od 8 do 16 hod
Sociálně právní a psychologické poradenství
Můžete se na nás obracet s problémy v oblasti rodiny a mezilidských
vztahů, bydlení, sociální, sociálně-právních a pracovně-právních vztahů
každý pátek od 15 do 16 hod
V tomto termínu můžete přijít bez objednání. Na jiný den je nutné se
předem domluvit na čísle 602 417 542 Ing. Jana Wichsová.
Svoje dotazy rovněž můžete posílat písemně nebo e-mailem na adresu:
memento.lidice@cbox.cz
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Novinky v Mateřském centru Buštěhradský Pelíšek
Lidickým maminkám snad není nutné představovat Buštěhradský pelíšek – mateřské centrum, které je tu především pro maminky na rodičovské dovolené a jejich dětičky. Rády mezi sebou uvítáme maminky z širšího okolí, a protože k našim
buštěhradským nástěnkám je to z Lidic trochu z ruky, posílám pár informací o
tom, co se v Pelíšku právě děje.
Hodně maminek si zvyklo chodit s dětmi do naší herny. Pro děti je tu možnost se
vyřádit se spoustou nových hraček a pro maminky vítaná možnost vydechnout a
dát si třeba šálek kávy. Vzhledem k ohlasu je letos herna dvakrát týdně otevřena i
v odpoledních hodinách.
Otevírací doba herny v Pelíšku
00

9. -10.

00

00

00

00

Po

10. - 11.
11. -12.
Hravé dopoledne

Út

Hravé dopoledne

00

00

00

00

00

00

00

15. -16. 16. -17. 17. -18.
Odpolední herna

00

Odpolední herna

Stř
Čt

00

14. -15.

Hravé dopoledne

Kromě toho pořádáme každé pondělí klub deskových her pro předškoláčky s názvem „Človíčku, nezlob!“ a každý čtvrtek připravujeme
tvořivé odpoledne s názvem „Výtvarné kouzlení“. Obě akce začínají
00
vždy v 16. hod.

Aby Vám nic neuniklo,můžete si
objednat zasílání zpráv o akcích
v Pelíšku
na
adrese:
pelisek@mestobustehrad.cz
Přeji všem maminkám hezký listopad a
pokud by přání nevyšlo a počasí se snad
pokazilo, zveme Vás do naší herny!

A jaké další akce nás čekají konkrétně v listopadu? Bude to 11.11.
Martinský lampiónový průvod, který
00
začne v 17.
hod. u Městského
kulturního střediska. Těšit se můžete
také na přednášku na téma
Aromaterapie, která se bude konat
00
13.11. od 16.
hod. V době
přednášky bude otevřena herna,
takže děti můžete vzít s sebou.
Pokud Vás náš program zaujal a
rády/i byste věděly/i něco bližšího,
hledejte na našich webových stránkách
na
adrese
http://www.mestobustehrad.cz/sp
olky/pelisek/
nebo
kontaktuje
koordinátorku herny Simonu Fafejtovou na tel. 604 839 093.

Herna v Pelíšku
Foto: Benjamin Swart, 4 roky
Za MC Buštěhradský Pelíšek:
maminka *Daniela Swart
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3. ročník celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů "Světlo za Lidice"
V těchto dnech byla zahájena příprava 3. ročníku celostátní přehlídky dětských pěveckých
sborů "Světlo za Lidice". Přehlídka se uskuteční 13. 6. 2009 od 11:30 hodin na nádvoří
před muzeem v rámci doprovodných programů pietní vzpomínky k 67. výročí lidické tragédie. Součástí přípravy nového ročníku je i tvorba nových webových stránek, které budou
uvedeny do provozu 10. 11. 2008, kde získáte bližší a aktuální informace.

Miliontý návštěvník www stránek Památníku Lidice
Dne 22.10.2008 v 19 hodin a 8 minut si otevřel webové stránky Památníku Lidice miliontý
návštěvník. První proklik na nové webové stránky se uskutečnil 3.10.2005 ve 14:56 hodin.
Věříme, že dalšího milionu přístupů bude dosaženo dříve než za další 3 roky.
http://www.lidice-memorial.cz/

Zprávy z knihovny
Milé čtenářky a čtenáři, v naší knihovně máme pro vás připravené nové knihy
z výměnného fondu Středočeské vědecké knihovny Kladno. Pro ukázku uvádíme malou
část titulů vhodných pro děti. “ MEDVÍDEK BRUNO“,“ VANDROVALA BLEŠKA“, „POHÁDKY NA KLÍČEK“, „SNĚHURKA A ZLATÉ MEDVÍDĚ“, Komárková Martina: “O
PASTELCE BEZ BARVY“, Komendová Jitka: „DUBÁNEK A BUKVIČKA“, Pospíchalová
Vlasta: „SRDCE, MÍČ A VELRYBA“, Zvěřina Vojtěch: „SEVERSKÉ POHÁDKY“.
Zveme do knihovny všechny zájemce o čtení.
Aleš Kachlík dne 11. října 2008 zprovoznil stránky lidické knihovny na nové doméně

http://knihovnalidice.cz/
Právě proto je společné čtení vítanou formou
moudrého kontaktu s dítětem a vynikající
výchovnou metodou.

Projekt Celé Česko čte dětem

®

vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak ohromný význam má hlasité
čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj
a pro formování návyku číst si v dospělosti.

Hlasité předčítání v přátelské atmosféře je
spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení
stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce
ještě přitažlivějším než televize. Právě to je ta
správná cesta, jak dát dítěti pocítit jeho
důležitost, projevit mu svou lásku, nenásilně
rozvíjet
jeho
jazykové
dovednosti
a všeobecné vědomosti a formovat jeho
vlastní návyk a potřebu číst si s chutí rovněž v
dospělosti. Všichni chceme, aby z našich dětí
vyrostli moudří, dobří a šťastní lidé. Jak toho
dosáhnout? Čtěme dětem 20 minut denně
a každý den! Protože čtenářem se nikdo
nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.
*Více se o projektu dozvíte na:
http://www.celeceskoctedetem.cz
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Uveřejnění inzerátů s podnikatelským záměrem se účtuje:
za stránku A5 Kč 100,- Kč, za polovinu stránky Kč 50,- Kč
Poplatek se platí v kanceláři OÚ Lidice.
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