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Yáženíspoluobčané,
práTě se Vám dostalo do rukou pnní (pokusné) čísloZpravodaje OÚ
V žádném případě nehodláme konkurorat zar edenjm norinám a
časopisúm. ani se nechceme poměřor,at s dobře vedenjm Buštěhradskj,m
zprarodajem. Chceme. ab1, ku2d' zYás. občan Lidic. b1,1 co možrá nejlépe

Lidice.

informorán o dění r, našíobci. Ve Zpra1,odaji najdete' zprálv ze zasedání
obecního zastupitelstra. společenskou kroniku a jiné zajimavé a uátečné
informace.

Každj, dúm v Lidicich dostane zdarma jeden rltisk, Budeme rádi. aby se i
v tomto jinak skromném Zprar,odaji objerila inzerce podnikatelů našich i z
blízkéhookolí. To proto, ab1, se nárn snižih, finančnínákladl,na r,l,dár,ání. a
ab_v V1, jste měli přehled o službáclr a nabidkách rumj,ch íirem a soukrornníkú.
Samozřejmě. že ur,ítáme i Vaše přispětkt,. nárrhv a připomín§,k lepšímu
chodu naši obce Lidice.
Marek Veselý
zástupce starost},

úredni dny

oúLidice,

ítery

čtvrtek
pátek

aneb jsrne tu pro Vás v:
7.30 - 18.00

7.30 - l8.00
7.30 - 13.00

Kabelová televize

a telefon},

Na základě anket, ve kteých jsme zlišťovaliVáš zájem o připojení
kabelové televize a na základě dlohodobých a stále ne,uyřízených žádostí
o zŤizeni účastnickýchtelefonních stanic navázal pan starosta Skála
jednání s firmami CABLE PLUS a TELECOM Z mnoha jednání
lyplynula reálná šance jak na připoje"ní kabelové televize, tak na
zavedení nových telefonů..: _ i
Co všechno by to obnášelo ?
D spoleúDi ro:1,oď íelel,i:e a íelefonu y jednonl y)ko?t

u
p

§

vedení kabelu pod :emi

kabelo1,ou pt'ípojku až k donnl hradí oú Lidice

CABLE PLUS nabí:i I1 prograntu (Č.Tt, ČT2, Nova, Premiera,
Kabel pltts, regionólní y,síláli Kladno,4 česly dabované) :a poplatek
90,- Kč měsíčně,léžntožttosílrupojení na bezpečttosíli službtt
a nollě :t|í:ený telefon platí občan
n st6,ající lble.fonní ro1,od1, na sloupech budou :ntšen1l a nahrazeny
kabelent
Asi jako každá věc, má i tato swj háček Kabelovou televizi bude
možnédo obce ziskaí jen v případě zájmu 95oÁ občanů(myšleno 95%
domů v obci). Pakliže by tento zájem nebyl tak velký, pro obec by byly
náklady přílišr,ysoké Mohlo by se dokonce stát, že by obec na to
"neměla". A v budoucnosti, až třeba zájem bude větší,znow kopat již
nově udělané chodníky by taky asi nebylo nejlepší. Telefony budou v
ka"ždémpřípadě.

V brzké době očekávejte ve své poštovní schránce závaznou
přihlášku. Při jejím vyplňor,ání uvažte, že vše záviŠína Vás, občané
Lidic.
Děkujeme Yám za pochopení
Marek Veselý
.__

SPOLECENSKA KRONII(A
Nově narození:
Kateřina BERNARDOVÁ

* 18.2.1995
* 21.2.1995

Markéta BALABÁNOVÁ

Lidi ce, čp.53
Lidi ce, čp . 116

Svatby:
íng. Zdeněk

KRUPTCKA a JUDr;. Vladimíra HRABÍNOVÁ
LEoIce,
uzavře]-i sňatek dne 6. 4 .1995

Úmrtí:

Josef CHVAI,A
Mi].oslava ŽtžxovA
Anděla LESÁKOVÁ
Frantíšek KLÍMA
Stanislav SLÁDEK

Životní jubilea:

i1

,t 9.1,1995
t 2L 5.1995
t 25.5. 1995
t 29.7.1995
Ť 1.8.1995

vacr"r, poxonNÝ 80 ]-et

6. 8. 1995

5.9,1995
Božena KoVAŘOVSKÁ 86 ],et
Magdalena MTNAŘÍKoVÁ 85 let 13. 9. 1995
13.9.1995
Jiřina PACoVSKÁ 85 fet
!
b7ahopřejeme
jubi]-antŮm
srdečně
Všem

Prvňáčci

fr"S-i ^"teřskou ško]_kou se rozlouči]-i:
Lídice. čp. 154
Jan PRoCHÁZKA
Lidice, čp. 151
-Jakub VAMPOLA
Lidice, čp. 39
Jan RoŽEc
Buštěhrad
Martin LUKA
Lucie HLUSIČKoVÁ Makotřasy
Všem budoucim prvňáčkŮm přejeme

ve "ue]-ké" ško.f.?r;|,odnou pani učite].ku
a prima kamarády,

čp. 51

Lidi ce,
Lidice,
Lidi ce,
Lidi ce,

čp. 107
čp. 54
čp. 104
ěp. '49
čp. 35

Lidice,
Lidice,
Lidice,
Lidice,

čp. 91
čp. 14
čp. 11
čp. l24

r,i di ce

,

vvbíráme ze zápisů zasedání obecního znstupitelstva
Každích1-1 dní (rljmaprázdrin) zasedá obecní zastupitelstvo. abl,projednalo
důležité,i méně důležitébod,v Každétoto jednání je veřejné. a musíme přiznat, že
určitíobčanérlužíT,ajímožnosti účastnitse jednání jako hosté, Zápisl,z jednání jsou
pravidelně r.lr,ěšenl,r.e rjr,ěsce OÚ Lldice před obchod1,. tak mďkaždý možnoŠtse
don,ědět. o čem se jednalo a s jal§,m ýsledkem. Na stránkách Zpravodaje Vás
budeme seznamovat jen s některý,mi bod.r- zasedání, s témi. které pol,azujé^e ,a
hlavní a pro Vás nejdůležitější.Tentokrát r,ybiráme:

]1. zasedátti - ]9.6,1995
Na :ákladě ttpozomátí několika občam1 obeaú rushQitelstvo žádá
všechny majitele psů, aby :amezili 1ejich volnému pobíhóní po obci, V
opačnémpřípadě hrozi nebe:pečí,že pes hde odchycen sfužbou k tonnt
určenou na náklady majitele psa.
]5, zasedátlí - 27.7.1995 (mimořádné)
Pan starosta Skála inforntol,al o tom, že dí.lE vsttYícnosti pana Strchana
, ČrZ Kladno bude do konce kalendářního ,oiu prol,edena
rekonstrukce elekn,iclEch kabelťt v poslední ulici. l, Lidicích - v ulici
Distonlonská. Touto ulicí bude dokončena rekonstl,ukce elektricl<ych
kabelů v celé obci.

INZERCE
Trefou do černéhopro Vás může
býtinzerát v našem Zpravodaji.

Firma CHYSKY Hřebeč nabízi vyvložkováníkomínů včetně dopojení
kotle a revizní zprávy za celkovou cenu 2.500,- Kč. Přihlášky přUímá
pan Josef Plátek , ul. Josefa Stříbrného čp. 53.

