MEMORANDUM
O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI

MEMORANDUM O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI
uzavřené mezi

Obecním úřadem Drnovice (zastupující Mikroregion Ploština), Obecním úřadem
Lidice, Obecním úřadem Luká spravujícím památník Javoříčko,
Obecním úřadem Miřetice a Památníkem Lidice spravujícím NKP Ležáky

s důrazem na udržení odkazu míst nacházejících se na území České
republiky, která byla v období 1939-1945 postižena nacistickými
represáliemi

I. Preambule
Uvedené subjekty uzavírají toto Memorandum, kterým se zavazují, že budou navazovat přímé
kontakty mezi sebou za účelem vzájemné spolupráce ve vzdělávací, výstavní, badatelské a
kulturní oblasti, a to s cílem naplnění odkazu památných míst České republiky.

Tato místa a jejich obyvatele postihly v průběhu 2. světové války represálie způsobené
nacistickou zlovůlí, proto se subjekty Memoranda rozhodly navázat spolupráci, která by přispěla
k uchování vzpomínky na tyto události a posílila povědomí o novodobé historii a jejich stinných
stránkách, a to především mezi příslušníky mladé generace, protože jen tak můžeme přispět
k zabránění opakování obdobných momentů v budoucnosti.

II. Předmět
Spolupráce mezi uvedenými subjekty směřující k naplnění idejí Preambule je tvořena čtyřmi
základními pilíři:

1. Spolupráce v oblasti výchovy a vzdělávání. Jedná se o aktivity podporující využívání
památných míst k výchovnému působení na mládež a k exkurznímu vyučování. Dále vedoucí
k upevnění základních demokratických a lidských hodnot chráněných Listinou základních práv
a svobod a Ústavou České republiky. Tyto cíle mají být naplněny prostřednictvím:
a. Seminářů pro pedagogické pracovníky zaměřené na problematiku dějin 20. století.

b. Přípravy metodických materiálů pro využití v rámci školního a mimoškolního
vzdělávání, vzdělávacích programů a projektů

pro žáky základních, středních a

vysokých škol.

2. Badatelská činnost směřující ke zpracování dokumentace a svědeckých výpovědí
souvisejícími s událostmi ve vztahu k památným místům, a to prostřednictvím:
a. Výstav dokumentujících tragické události Javoříčka, Ploštiny, Lidic, Ležáků a dalších
obcí postižených obdobnou tragédií.
b. Spolupráce s vysokými školami formou podpory studentů při využívání tématiky
památných míst pro ročníkové, diplomové a jiné odborné práce, dále uplatněním
studentů jako spolupracovníků jednotlivých subjektů Memoranda.
c.

Odborných publikací dokumentujících výsledky badatelské činnosti.

d. Organizací seminářů pro odbornou i laickou veřejnost.
e. Zdokumentováním svědectví pamětníků.

3. Realizace pietních vzpomínek a vzájemná výměna delegací u příležitosti těchto vzpomínek.

4. Prezentace a propagace odkazu památných míst v zahraničí u partnerských měst a obcí
Památníku Lidice a dalších zúčastněných stran prostřednictvím výstav, odborných a
propagačních materiálů a seminářů.

III. Všeobecná ustanovení
1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
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Památník Lidice

V Olomouci dne 2. března 2009

