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Zámecké listy

Tři osudové březnové dny: 14.–16. březen 1939
Měsíc březen roku 1939 tvoří bez nadsázky zlom v našich novodobých
dějinách. Jeho události ovlivnily československou společnost na dlouhá
desetiletí. Vždyť poválečné následky (příchod sovětských jednotek do Evropy)
ve středoevropském prostoru trvaly prakticky až do revolučního roku 1989, kdy
střední
Evropa
opět
vstoupila
na
cestu
demokracie.
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Tragické mnichovské události vyústily v březnu roku 1939 v českou národní
tragédii. Generalita i vláda si byly vědomy iluze možnosti obrany okleštěného
Československa a západní mocnosti, navzdory proklamacím v září roku 1938,
nikdy neposkytly mezinárodní garance nových hranic. U Hitlera potom jakákoliv
zmínka o zárukách vyvolala zuřivý odpor. Přes veškerou snahu československé
vlády se nikdy nepodařilo s nacistickým Německem dosáhnout takových vztahů,
které by umožnily možnost další existence 2. republiky, navzdory tomu, že měla
být v zahraniční politice pevně svázána pravě s německou zahraniční politikou.
Nic na tom nemohlo změnit ani zglajchšaltování politického života uvnitř
republiky. Adolf Hitler byl již po Mnichovu pevně rozhodnut zničit zbytkové
Československo.

Vyhlášení
samostatného
slovenského státu
První
krok
nacistů
směřoval k rozdělení státu. Dne
7.
března
1939
jednal
nacistický předák Arthur SeyssInquart v Bratislavě s Jozefem
Tisem
a Karolem
Sidorem
a snažil se je přimět k vyhlášení
samostatného Slovenska. Česká
vláda však nehodlala nečinně
přihlížet rozbití státu. V noci
z 9. na 10. března začal na Slovensku vojenský zásah generála Bedřicha Homoly,
který vyvrcholil vyhlášením stanného práva, sesazením Tisovy vlády
prezidentem Háchou a k vyhlášení tzv. vojenské diktatury. Situace okamžitě
využila nacistická propaganda. Do čela slovenské vlády byl 11. března povolán
velitel Hlinkových gard Karol Sidor, který dosáhl odvolání mimořádných
opatření. Tiso se uchýlil na svou faru v Bánovcích. Již 12. března 1939 němečtí
emisaři jednali s Karolem Sidorem o odtržení Slovenska od českých zemí. Sidor
na plán odmítl přistoupit. Nacisté se proto opětovně obrátili na Jozefa Tisa, který
13. března společně s Ferdinandem Ďurčanským jednal v Berlíně s Adolfem
Hitlerem. Říšský kancléř se vyjádřil zcela jasně. Buď bude vytvořen samostatný
slovenský stát, nebo dovolí maďarským jednotkám vpadnout na Slovensko. Tiso
nakonec vyslovil s Hitlerovým požadavkem souhlas. Dne 14. března 1939
slovenský sněm odhlasoval vytvoření Slovenského štátu v čele s Tisem.
Maďarsko předalo československé vládě ultimátum požadující vyklizení
Podkarpatské Rusi. Zároveň na toto území vstoupily maďarské jednotky, které
se na mnoha místech střetly s odporem československé armády.
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Okupace Čech a Moravy
Prezident Emil Hácha s ministrem zahraničí Františkem Chvalkovským
odjeli do Berlína „vysondovat Hitlerovy úmysly“. Následovalo neuvěřitelně
napjaté jednání s Adolfem Hitlerem, jež takřka hraničilo s fyzickým útokem
(německý lékař musel ošetřit zkolabovaného Háchu), které vyvrcholilo o jedné
hodině po půlnoci, kdy Hitler sdělil svou „nezvratnou vůli“ okupovat za několik
hodin zbytek českých zemí a připojit je ke Třetí říši. V případě nesouhlasu
s okupací vyhrožoval leteckým bombardováním Prahy, která tak měla lehnout
popelem. Emil Hácha nakonec brutálnímu nátlaku podlehl. Rovněž pražská vláda
tento diktát přijala. Během 15. března 1939 obsadila německá vojska české
země. Armáda, svázaná rozhodnutím politiků, se nemohla postavit na ozbrojený
odpor. Zbývá dodat, že to neplatilo stoprocentně. Proti okupantům zahájili boj
vojáci 3. praporu 8. slezského pluku v Místku. Prakticky ve všech českých
městech byli němečtí vojáci „přivítáni“ nadávkami a hrozbami od českého
obyvatelstva, zatímco například pražští Němci vítali své „soukmenovce“ se
zdviženou pravicí... Přesně jeden měsíc byla výkonná moc svěřena vojenské
správě v čele s vrchním velitelem německé armády generálem Waltherem von
Brauchitschem. V Čechách vykonával výkonnou moc generál Johannes
Blaskowitz, zatímco šéfem civilní správy se stal Konrad Henlein. V čele Moravy
stál generál Wilhelm List a civilní správa přešla do rukou Josefu Bürckelovi.
Podkarpatská Rus byla druhý den po zahájení německé okupace násilím
připojena k Maďarsku jako autonomní území Karpatsko.
Vyhlášení protektorátu
Adolf Hitler vydal 16. března 1939 výnos o zřízení protektorátu Čechy a
Morava. Protektorát neměl žádnou státní povahu. Naopak, stal se integrální
součástí Třetí říše. Rovněž neměl právo na samostatnou armádu. Tzv. vládnímu
vojsku byl přisouzen symbolický ráz a plnilo jen pomocné služby. Byl rozpuštěn
parlament a ještě více zjednodušen politický život. Představiteli protektorátní
správy se stali státní prezident (Emil Hácha) a protektorátní vláda v čele
s předsedou. Dva dny po tomto výnosu jmenoval Hitler říšským protektorem v
Čechách a na Moravě Konstantina von Neuratha a jeho zástupcem ve funkci
státního tajemníka Karla Hermanna Franka. Ve skutečnosti říšskoněmecké a
okupační úřady představovaly opravdové nositele státní moci v protektorátu
Čechy a Morava. Říšský protektor byl nejvyšší institucí říšské moci
v Protektorátu. Zatímco v Hitlerově výnosu ze 16. března vystupoval protektor
spíše jako orgán dozoru, tak jeho další nařízení ze 7. dubna vybavilo protektora
velmi rozsáhlou pravomocí. Stal se naprosto nezávislým na protektorátních
orgánech ve věcech zákonodárných, bylo mu povoleno vydávat, měnit a rušit
právní normy ve všech oblastech. Neurath ve svých rukou de facto soustředil
dozor nad mocí výkonnou, zákonodárnou, dále pravomoc k zásahům do moci
soudní i funkci reprezentativní.
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Propaganda
Vyhlášení protektorátu Čechy a Morava znamenalo, že se na jeho území
začaly uplatňovat zásady německé propagandy. Jejím nejmarkantnějším
projevem bylo zrušení některých svátků či významných dnů z dob ČSR
(7. březen – narození T. G. M., 28. říjen – vznik ČSR) a zavedení nových
(16. březen – vznik protektorátu, 20. duben – narozeniny Adolfa Hitlera,
12. červenec – narozeniny prezidenta Emila Háchy). Změny se dotkly rovněž
tisku. Záhy po vyhlášení protektorátu vydala vláda výnos o zřízení Tiskové
dozorčí služby, podléhající Tiskovému odboru Předsednictva ministerské rady
(PMR), dohled nad tiskem tak spadal do kompetencí protektorátní vlády.
S vypuknutím války došlo ovšem v této oblasti k zásadní změně, kdy kontrolu
tisku převzal od PMR přímo Úřad říšského protektora. Na území protektorátu
tak byly definitivně zavedeny říšské mechanismy řízení médií, podle nichž byl
tisk chápán jako nástroj prosazování státní politiky a propagandy.

Významné a mezinárodní dny 2014 - Březen
2. 3. Mezinárodní den boje spisovatelů za mír
6. 3. Den jódu
8. 3. Mezinárodní den žen
8. 3. Světový den ledvin
10. 3. Evropský den památky obětem terorismu
11. 3. Evropský den mozku
15. 3. Světový den spotřebitelských práv
15. 3. Mezinárodní den proti policejní brutalitě
18. 3. Mezinárodní den nenávisti
19. 3. Mezinárodní den invalidů
20. 3. Světový den divadla pro děti a mládež
20. 3. Světový den frankofonie
21. 3. Mezinárodní den zdravého spánku
21. 3. Světový den poezie
21. 3. Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace
22. 3. Světový den vody
23. 3. Světový den meteorologie
24. 3. Světový den boje proti tuberkulóze
24. 3. Den Horské služby v ČR
27. 3. Světový den divadla
28. 3. Den učitelů v ČR
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Plánované akce na měsíc březen
Seznam akcí za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
 Příspěvek do novin za CHB
 Plán akcí na březen
 Oslavy svátků, narozenin
 Výlety do nákupních center – nákupy za
kapesné
 Masopustní průvod
 Vlastivědné muzeum
 Matějská pouť
 Zdravotní vycházky, cvičení se zdr. sestrou Skorkovskou

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“
 Návštěva „Sociálně terapeutické dílny“ – Zahrada Kladno
 Návštěva divadla Kladno
 Výlet do Slaného spojen s nákupy
 Cirkus „Aladin“
 Diskotéka v maskách
 Oslava svátků a narozenin
 Matějská pouť
 Využívání veřejně dostupných služeb – kadeřníka
 Příjemné odpoledne strávené se psem, za doprovodu paní Havlínové
 Setkání s klienty na sále
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 Plnění individuálních plánů
 Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální
nákupy ve Smečně, využívání veřejně dostupných služeb

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY “
 Felinoterapie
 4. 3. – CESTOMÁNIE- Vynálezci a
cestovatelé
 11. 3. – CESTOMÁNIE- Příroda
 18. 3. – CESTOMÁNIE- Itálie
 25. 3. – CESTOMÁNIE- Děti slavných

Naše akce v únoru
Únorové akce za službu „CHRÁNĚNÉ
BYDLENÍ“
Návštěva cukrárny - Valentýnské posezení
Již několik let se u nás slaví svátek
zamilovaných svatý Valentýn. Na každém rohu vidíte srdíčka a přáníčka, kytičky
a mnoho dalších dárečků. Ne každá má nějakého človíčka, který by si na ni
vzpomněl. Tak jsme se sami holky usnesly, že nám to vůbec nevadí a že nám
určitě nebrání nic v tom se sladce odměnit a tento den si zpříjemnit. No a co mají
holky rády no přece posezení a pokec v cukrárně. Atmosféra, dorty a poháry jak
ve snu. Takže svatý Valentýn byl oslaven a těšíme se na příští. Jen tak
mimochodem naše místo u akvária bylo fakt prima. Mají tam větší rybičky různě
barevné a pruhované a spočítaly jsme to na 12 kousků.
Za CHB – 3 – Vlčková
Oslava narozenin
Rok s rokem se sejde, a u nás ve Hřebči byl únor naplněn oslavami. Začátkem
měsíce oslavil své krásné narozeniny V. Bernášek. Radost mu udělal ovocný dort.
S ostatními klienty jsme poseděli. Myslím, že se to p.Vaškovi líbilo. Ke konci
měsíce oslavil narozeniny K.Poslt. Jelikož dort při první narozeninové oslavě měl
úspěch,tak jsme tím potěšila i p.Karla. Dozařídili jsme mu pokoj podle jeho
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přání, volala mu jeho maminka a p.Karel byl velmi spokojený. Sice konec měsíce
se pro nás stal marodným, nic nám to ale nebere na chuti dál si užívat krásných
dní.
Za CHB Hřebeč K.Míčková
Oslava
V únoru také v CHB 1 jsme slavily narozeniny a to hned dvoje najednou sl.
Simony a sl. Zuzany a abychom na dobroty, které jsme si samy upekly a vyrobily
(např. pravé domácí větrníky, dort, chlebíčky) jsme pozvaly slečny z CHB 3,
které narozeniny s námi oslavily a dobroty pomohly sníst. Oslava se velmi
povedla, na závěr jsme si zahrály naše oblíbené Pexeso.
Za CHB 1 sepsala Karchňáková
Kladno – nákupní centrum Oáza
Ve středu odpoledne jsme vyrazili do Kladna. Cílem naší cesty bylo nákupní
centrum Oáza, kde jsme se všichni moc těšili. Pro některé to byl zážitek, protože
takový obchodní dům nikdy nenavštívil, jiní to tady znali. Prošli jsme se po
centru, nakoupili, co jsme potřebovali a poseděli v nedávno otevřené pizzerii.
Dali jsme si pizzu, které chuť nás mile překvapila. Cestou zpět na autobus jsme
se ještě prošli po pěší zóně v Kladně. Počasí nám přálo a užili jsme si pěkné
odpoledne.

Procházky po okolí
Obec, ve které bydlíme, nabízí
nemálo možností pro krásné
procházky do okolní přírody.
Hezké slunečné počasí nás
v těchto dnech doslova vyhnalo
ven. Příroda se letos nějak rychle
probouzí ze zimy, a proto všude
kolem můžeme nalézt již
kvetoucí keře, stromy. Při
vycházce
slunce
příjemně
prohřívá naše obličeje, máme
dobrou náladu. Plánujeme společně, jak budeme letos obdělávat zahradu a jaké
plodiny si vypěstujeme. Bavíme se také o tom, kde by se nám líbilo strávit letní
dovolenou, inspiruje nás krásná procházka přírodou, takže výběr dovolené bude
asi jasná volba. V přírodě čerpáme energii, uvolňujeme mysl a pozorujeme
okolní svět. Někteří z nás rádi fotí, vše co kolem vidí, někdy jsou to opravdu moc
hezké snímky. Na ukázku přikládáme.
CHB Přelíc
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Solná jeskyně
Jaro pomalu ťuká na dveře, ale přece jen ještě chladné dny nás přivedly na
myšlenku, osvěžit svá těla v solné
jeskyni. Protože bydlíme ve Slaném,
které je neodmyslitelně spojeno se
solným nerostem, náš nápad neměl
daleko k realizaci. Jedno páteční
únorové odpoledne jsme se
vypravily na návštěvu jeskyně
v blízkosti
našeho
bydliště.
Dozvěděly jsme se, že jedna
návštěva má pro naše zdraví stejný význam jako 2-3 dni strávené na břehu
moře. Jen cesta k moři trvá spoustu hodin a zde jsme byly za pár minut. Léčba
solí je tak perfektní podpůrný prostředek pro řešení mnoha zdravotních obtíží.
Prostředí se nám velmi líbilo a po návštěvě jsme byly příjemně unaveny. Svou
návštěvu určitě rády zopakujeme.
Za klientky CHB Slaný Milfaitová
Únorové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Příjemné odpoledne strávené se psem, za doprovodu paní Havlínové
Ve čtvrtek 20. února 2014 Domov pro osoby se zdravotním postižením
navštívila již známá instruktorka (pro oblast rozvoje osobnosti) pí. Havlínová.
Návštěva to byla velmi vydařená, neboť výše jmenovaná byla doprovázena
svými mazlíčky, a to „Dačim a Lojzíkem.“ Prostřednictvím tohoto setkání
uživatelé měli možnost plnit různé úkoly, které předem instruktorka připravila.
Bylo to velmi příjemné odpoledne, které uživatelé ocenili svým závěrečným
potleskem.
za poskytovanou službu DOZP
Únorové akce za službu „DOMOV PRO SENIORY
Masopustní veselí
Ve středu 26. 2. 2014 se konalo v jídelně DS Masopustní veselí. K tanci a
poslechu zahrál a zazpíval harmonikář pan Kopecký. Bylo připraveno bohaté
občerstvení. „Masopust představoval období hodování a veselí mezi dvěma postními
dobami. Během něj probíhaly taneční zábavy, zabijačky a také svatby. Vrcholí posledním
čtvrtkem tohoto období, zvaným Tučný čtvrtek, spojeným se zabijačkou a hostinou. Poslední
tři dny, tedy masopustní neděle, pondělí a úterý jsou zvány končiny, ostatky, fašank či přímo
masopust, se konají různé rituální úkony, průvod masek, scénické výstupy a končí taneční
zábavou.“
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Výročí
Ďoubal Miroslav – 71let
Hovorková Jiřina – 89let
Jakubíková Emília – 73let
Koudková Jiřina – 89let
Kraml Josef – 85let
Lepeška Stanislav – 61let
Lišková Ludmila – 72let
Mazurová Marie – 78let
Petrů Bohumil – 86let
Pocner Jaroslav – 60let
Pospíšil Václav – 75let
Šebestová Marie – 81let
Štědrá Marie – 86let
Voslařová Jiřina – 85let
Zelenková Libuše – 85let
Blažková Marie – 67let
Jedličková Irena – 68let
Kalytiáková Eva – 59let
Kocábek Miloš – 69let
Křovinová Pavla – 51let
Novák Petr – 59let
Nováková Marie – 68let
Sehnoutková Bohumila – 40let
Šiplerová Iveta – 40let
Šornová Pavlína – 39let
Benešová Kateřina – 38let
Plecitá Bohumila – 62let
DOMOV POD LIPAMI
Blahopřejeme klientům k životnímu jubileu!!!!!!
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