ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Lidice
ročník X -

číslo 10

prosinec 2006

zdarma

Příjemné prožití Vánoc, klidný a úspěšný nový rok 2007
prožitý ve zdraví přejí všem lidickým občanům i
občánkům, starosta Josef Mareš, členové obecního
zastupitelstva, zaměstnanci obecního úřadu, obyvatelé
OÁZY a všichni pracovníci Památníku Lidice.
(*foto: Bohumil Kučera - archiv)
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Vzpomínková akce ke státnímu svátku 28. října
V tichém místě dolní lidické návsi stával pomník padlých. Byl ozdobený bustou bojovníka
pravdy Mistra Jana Husa a bylo na něm uvedeno 15 jmen lidických mužů, kteří se nevrátili
z bojišť první světové války. K odhalení pomníku došlo 13. května roku 1923. Zničen byl
při totální likvidaci „starých“ Lidic. Většina
mužů, kteří museli narukovat a bojovat „za císaře pána a jeho rodinu“, či na frontě přeběhli
k „nepříteli“ a unikli kulkám z pušek na bojištích světové války, se však již nevyhnula kulkám z pušek popravčí čety 10. června 1942.

***
Na ty a na 28. říjen 1918, kdy vznikl samostatný československý stát, se vzpomínalo
v sobotu 28. října 2006 u pomníčku na pietním území. K němu za všechny občany Lidic
starosta Václav Zelenka položil kytici s modro-bílo-červenou stuhou. Spolu s panem
starostou se u pomníčku sešlo na tři desítky Lidických.
*Marek Veselý (text i foto)
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ŽIVOTNÍ JUBILEA

Třísková Vlasta

2.12.

70 let

Řečinský
Jaroslav
Kalibová
Miloslava

26.12.

81 let

29.12.

84 let

Lidice čp.
75
Lidice
čp.129
Lidice
čp.140

Vážené dámy, vážený pane, přejeme Vám pevné zdraví,
hodně štěstí, osobní spokojenosti
a krásné vánoční svátky.

Redakce Zpravodaje OÚ Lidice

• Milý Zdeňku,

dovol, abych Ti moc poděkovala za slova uznání, kterými jsi ocenil moji
práci pro Lidice. Celý svůj život jsem se snažila pracovat a jednat s lidmi tak, jak jsem
nejlépe uměla, tak jak mi to bylo dáno povahou.
Na oplátku musím zase já Tobě poděkovat za přípravu a vydávání Zpravodaje neboť
si umím představit, jaký kus práce je za tím ukrytý.
Přeji Ti hodně sil i do práce v zastupitelstvu. Ať se Ti daří.
*Zdeňka Horešovská, Lidice čp. 148 (12/11/2006)
• V průběhu 7 minulých let, kdy jsem zastával funkci starosty obce Lidice, jsem se setkal
s mnoha kritiky naší činnosti, ale většinou to byli lidé, kteří pro obec jako občané prakticky nic neudělali. Proto bych chtěl touto cestou poděkovat těmto svým spoluobčanům –
Ing. Václavu Hanfovi, JUDr. Josefu Jarošovi, JUDr. Josefu Klímovi a jeho manželce Viviane, Ing. Zdeňkovi Krupičkovi a Ing. Františkovi Slavíkovi za jejich pomoc
při řešení různých obecních problémů. S některými z nich jsem sice někdy nesouhlasil,
docházelo mezi námi i k drobným rozporům, ale když bylo potřeba, vždy pomohli.
Ještě jednou velký dík.
*Václav Zelenka, Lidice čp. 144, (14/11/2006)
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• Děkujeme všem našim voličům za jejich hlasy v letošních volbách do obecního
zastupitelstva obce Lidice. Prostřednictvím třech zástupců ze Sdružení nezávislých kandidátů „INICIATIVA 2006“, kteří byli, díky vašim hlasům, zvoleni do obecního zastupitelstva, slibujeme, že budeme pokračovat nejen v plnění našeho předvolebního programu,
ale i důsledně reagovat na důležitá rozhodnutí a konzultovat závažné připomínky
se všemi spoluobčany Lidic. Náš upřímný dík patří paní Viviane Klímové (našemu
zmocněnci i jejímu náhradnímu zmocněnci), panu Milošovi Flodrovi za ochotu, kterou
projevili při podávání naší kandidátní listiny na Magistrátu města Kladna.
Zdeněk Fous, Ing. Václav Hanf, Renata Hanzlíková, Pavel Horešovský, Veronika
Kellerová, JUDr. Josef Klíma, Ing. Vladimír Kovačík, Ing. František Slavík, Jaromír
Šilhan.
(Lidice, 15/11/2006)

• Děkuji paní Emile Chválové, Václavu Zelenkovi, Hance Pokorné a Zdeňkovi Fousovi,
kteří mi za ZO ČSBS a Obecní zastupitelstvo Lidice přišli v den mých 82. narozenin poblahopřát. Děkuji za krásné květiny a milé dárky. Udělali jste mi velkou radost.
* Marie Javůrková, Lidice čp. 76 (25/11/2006)

ráda bych poděkovala touto cestou všem lidickým občanům, kteří mi v letošních
komunálních volbách do místního zastupitelstva věnovali svůj hlas.
Vážím si jejich důvěry a chci jim prostřednictvím tohoto krátkého poděkování
sdělit, že budu při své práci vždy myslet a jednat ve prospěch obce a podporovat
tak její další rozvoj.
Ing. Hana Pokorná, místostarostka obce Lidice (25/11/2006)



Redakce Zpravodaje děkuje Ing. Václavu Hanfovi z Lidic,
Distomonská čp.132, majiteli firmy HALBOS, Kvíc, čp. 11, 274 01
Slaný, který ZDARMA, včetně papíru, od března do listopadu 2006,
pravidelně zajišťoval vytištění Zpravodaje OÚ Lidice v nákladu
200 ks výtisků s počtem 16 - 24 stránek ve formátu A5. Za 9 měsíců
bylo nakopírováno celkem 16. 400 ks černobílých stránek ve
formátu A4. Díky jeho rozhodnutí v době, kdy kopírka na OÚ byla
z technických důvodů neprovozuschopná, mohl obecní měsíčník
pravidelně vycházet.
(*Zdeněk Fous, 26/11/2006)



***Toto číslo tisknul černobíle OÚ Lidice-barevnou obálku Památník Lidice v nákladu
210 ks výtisků s počtem 20 stránek ve formátu A5. *** (1/12/2006)
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Usnesení zastupitelstva obce Lidice č. 1
Na 1. veřejném ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Lidice konaném dne 2.11.2006, bylo
přijato toto usnesení:
1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) platnost výsledků voleb
b) veřejnou volbu starosty a místostarosty dle pořadí návrhů
c) do funkce starosty Obce Lidice pana Josefa Mareše
d) do funkce místostarostky Obce Lidice paní Ing. Hanu Pokornou
e) do funkce předsedy kontrolního výboru, inventurní a likvidační komise pana
Ing. Vladimíra Kovačíka
f) do funkce předsedy finančního výboru pana Tomáše Skálu
g) odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty obce ve výši 11.124,- Kč
h) odměnu za výkon funkce neuvolněné starostky obce ve výši 6.980,- Kč
i) jednací řád obecního zastupitelstva Obce Lidice
j) jmenování pana Zdeňka Fouse, JUDr. Josefa Klímy a paní Hany Pokorné
s právem užívat závěsného odznaku se státním znakem České republiky při
významných příležitostech a občanských obřadech
k) darování vánočních stromků ZŠ Buštěhrad, OÁZE Lidice a MŠ Lidice
2. Zastupitelstvo obce neschvaluje:
a) odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva
b) zakoupení klavíru pro MŠ
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) zapůjčení klávesového nástroje do MŠ Lidice od ředitelky OÁZY a prověření
možnosti zakoupení levnějšího nástroje – pan Fous, JUDr. Klíma
b) oslovení zastupitelů Ing. Pokornou – připravit návrhy priorit k řešení
c) informaci pana Fouse o účasti na získání Grantu a spoluúčasti obce na daném
projektu ve výši 4-5.000,- Kč
d) věnování domény www.lidice.eu obci Lidice, jednání s vlastníkem o převedení
na obec Lidice a stažení trestního oznámení
e) uskutečnění akce „Rozsvícení vánočního stromu ve třech“ dne 4.12.2006
v 19.00 hodin v parku před Obecním úřadem
Lidice, 2.11.2006
*písemně zpracoval tajemník obecního úřadu Miroslav Čermák

Upozornění pro čtenáře Zpravodaje:
podrobnější zápisy z VEŘEJNÝCH
ZASEDÁNÍ OZ LIDICE jsou pravidelně
vyvěšovány v prosklených dveřích budovy
obecního úřadu a ve skříňkách proti Veřejné
knihovně.
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PROGRAM NA PROSINEC 2 0 0 6
Josefa Stříbrného162 Lidice 273 54 Tel./fax: 312253502

Pondělí 4. prosince 2006 v 14 hodin: (pozor změna!!!)
Mikulášské posezení
(Povídání a společný odchod k rozsvícení vánočního stromu v Lidicích)
Perníčkové zdobení v Oáze
Sobota 16.12. od 14 hodin
Přijďte si ozdobit perníčky, odpočinout si v předvánočním shonu,
vyrobit dáreček na poslední chvíli, vyhlížet betlémskou hvězdu
Úterý 19. prosince 2006 v 15 hodin:
Vánoce jsou přede dveřmi
(Staročeské zvyky vánoční. Co je to Chanuka?)
Cvičení pro ženy v Oáze
Přijďte si zacvičit do Oázy každé úterý a čtvrtek od 19 do 20 hodin.
Páteční odpoledne s ping-pongem
Přijďte si zahrát ping-pong v pátek od 16 do 18 hodin.
Pravidelně každý pátek
Poradna Oáza
Sociálně-právní a psychologické poradenství
Můžete se na nás obracet s problémy a otázkami v oblastech: rodina a
mezilidské vztahy, bydlení, sociální, sociálně-právní a pracovně-právní
vztahy.
Poradna bude otevřena každý pátek 15 – 16 hodin ve středisku Oáza,
Josefa Stříbrného 162, Lidice. Svoje dotazy můžete rovněž posílat písemně
nebo e-mailem na adresu: memento.lidice@cbox.cz

OÁZA přeje všem příjemné prožití vánočních svátků
a vše nejlepší v roce 2007
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Přehled kulturních představení Památníku Lidice plánovaných v rámci
“Lidických zimních večerů“ 2006 / 2007
ÚTERÝ - 12.12. 2006 OD 18°° HOD. ADVENTNÍ KONCERT
účinkuje: Dětský sbor SLUNÍČKO
místo: u dětského sousoší na pietním území
místo: v 1. patře Lidické galerie
ÚTERÝ - 19.12. 2006 od 18°° hod / vstupné 90,- Kč
Česká mše vánoční J. J. Ryby
účinkují: Sbor a orchestr Svatého Ducha, sólisté Marta Hanfová,
Marcela Grofová,
Libor Kasík a Zdeněk Hlávka, dirigent Karel Loula.
PONDĚLÍ - 8.1. 2007 od 18°° hod
Adresát neznámý - převzaté představení divadla VIOLA
účinkují: Jan Hartl, Jiří Dvořák
STŘEDA - 17.1. 2007 od 18°° hod
Lilian Malkina – veselá a kulatá a .... - převzaté představení divadla VIOLA
účinkuje: Lilian Malkina, Věra Nerušilová, Hanuš Bor
PONDĚLÍ - 29.1. 2007 od 18°° hod
Madame Mistře - převzaté představení divadla VIOLA
účinkují: B. Bohdanová, J. Meduna
ČTVRTEK - 8.2. 2007 od 18°° hod
Lyra da camera – komorní koncert W.A. Mozart a jeho čeští současníci

Jitka Navrátilová – cembalo, Johana Rosická – soprán
Josef Sadílek – trubka, Bledar Zajmi – violoncello
ČTVRTEK - 22.2. 2007 od 18°° hod
Jsem tvého života amen – Vzpomínka na E. F. Buriana
převzaté představení divadla VIOLA
účinkují: K. Burianová, F. Rajmont
POSLEDNÍ LÉTO - repríza představení ve středu 7.3.2007 od 18 hodin:
účinkují Marta Vančurová a Vlastimil Harapes
kontakt: Památník Lidice,
Tokajická 152, 273 54 Lidice; tel: 312253063, 312253702,
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pozvánka za kulturou
V úterý 12. prosince 2006 od 18.00 HODIN

místo: Lidice - na pietním území u dětského sousoší
účinkuje: Dětský pěvecký

sbor

Program Dětského pěveckého sboru Sluníčko
Johannes Speth
Giuseppe de Marzi
Ludwig van Beethoven
Jan Campanus Vodňanský
Adolf Cmíral
Adam Michna z Otradovic
Antonín Tučapský
Antonín Tučapský
vánoční sicilských námořníků
spiritual
spiritual
spiritual
tradicional
anonym
novoroční

Partite diverse sopra la Spagnioletta
Signore delle cime
Óda na radost
Favete linguis
Barokní koleda
Chtíc, aby spal
Byla cesta
Co se stalo
O santissima
Vozíčku ke mně leť
Nobody knows
Babylons
Rozdávejme lásku svou
Adeste fideles
Den přeslavný

Divadelní KLUB ÍČKO při ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad společně s T.J.
Sokol Buštěhrad vás srdečně zvou v pondělí 11. prosince 2006 od
18.00 hod. do buštěhradské Sokolovny, na skvělé divadelní představení
studentů SPŠS a OA Kladno-Sítná. Uvidíte ztřeštěnou komedii Robina
Hawdona:„ÚŽASNÁ SVATBA“. Tato veselohra je plejádou
překvapivých a komických situací, ve kterých se i ty nejbláznivější
nápady mohou ve vteřině proměnit ve skutečnost. Hra je to o tom, jak
by rozhodně neměl vypadat svatební den.
VSTUPNÉ: dospělí 40,- Kč, děti 20,- Kč
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TISKOVÁ ZPRÁVA
32. MEZINÁRODNÍ DĚTSKÁ VÝTVARNÁ VÝSTAVA LIDICE 2004
(dále jen MDVV LIDICE)
téma : hudba
Státní knihovna (Biblioteca Publica do Estado) Rio de Janeiro, brazilské Lidice
Pořadatel výstavy: Státní knihovna Rio de Janeiro, brazilské Lidice, Konzulát České
republiky Sao Paolo, Památník Lidice
Kurátor výstavy: Iva Brothánková
Realizace a instalace výstavy: Iva Brothánková
Spolupráce: Státní knihovna Rio de Janeiro, brazilské Lidice, Konzulát České republiky Sao Paolo,
Grafická úprava a výroba tiskovin: Kateřina Kotíková
Propagace výstavy: Památník Lidice, Kateřina Kotíková

Od konce listopadu do února příštího roku
budou moci zhlédnout návštěvníci Státní knihovny
v Rio de Janeiru první část výstavy 32. ročníku
Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2004
s tématem „hudba“. Instalace bude probíhat ve
dnech 22. – 26. listopadu a vernisáž 27. listopadu
zahájí velvyslanec ČR Dr. Václav Hubinger
společně s ředitelkou Státní knihovny za účasti
pana Pedra Amarala a Zeky Barrose z místního Odboru kultury. Součástí bude hudební vystoupení
tamního dětského flétnového souboru pod vedením paní Tiny, profesorky hudby na umělecké
škole. Pozvány jsou i děti, které se výtvarné soutěže v rámci MDVV Lidice zúčastňují.
Rovněž se zde bude konat - v rámci setkání s pedagogy výtvarné výchovy - i seminář na téma
Význam výtvarného umění ve vzděláváni dětí a návštěva uměleckých škol. V posledním týdnu před
letními prázdninami jsou plánovány návštěvy základních škol a setkání s pedagogy a žáky těchto
škol.
Druhá část výstavy vítězných prací 32. ročníku MDVV Lidice 2004 bude na počátku prosince instalována v brazilských Lidicích a otevřena za účasti starosty města Lidice pana Didacia José
se Moraes Pemy, tajemnice pro turismus a ekonomický rozvoj paní Elvíry Augusty Brum Soares
a paní Valerie, ředitelky lidické mateřské školy, s jejímiž žáky si pro vernisáž nacvičila umělecké
vystoupení. Výtvarné práce zde budou vystaveny do počátku března 2007.
Po návratu do Rio de Janeira se 5. a 6. prosince uskuteční setkání s českou komunitou v rámci
programu o českých Lidicích, kdy je plánováno promítání filmu a rozhovory o událostech z června
1942.
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NOVINKY Z MATEŘSKÉHO CENTRA BUŠTĚHRADSKÝ PELÍŠEK - text připravila Šárka Třísková
Možná jste milí čtenáři zaznamenali, že
v sousedním Buštěhradě vyrostl Buštěhrádek. Že by tam někdo znovu postavil hrad?!
Vlastně ano. Nesmírně obětavému, pracovitému a schopnému týmu maminek ve složení Ivona Kasalická, Jana Závorková a
Jitka Mahovská
se podařilo nemožné. Po několika
letech,
kdy
si
děti
v Buštěhradě
opravdu
nemohly pohrát ani
na jediné průlezce, se po
menších dětech,
kterým bylo u
Mateřského centra v Kladenské ulici v dubnu
otevřeno hřiště Pelíšek, dočkali i větší kamarádi – starší děti do 15 let. 29. října t. r. pro
ně bylo otevřeno dobrodružné hřiště
s názvem Buštěhrádek u fotbalového hřiště
v Hřebečské ulici.
Malí i větší „akrobaté“ se nadšeně hrnuli na
houpačky, točidlo, sestavu se skluzavkou,
lanovou dráhu a lanovou pyramidu, která se

svou výškou 6 m tvoří dominantu celého areálu.
Neodradilo je ani vrtkavé počasí s chvilkovým
„mrknutím“ sluníčka a následnou dešťovou přeháňkou. Nadšeným dětem odpoledne rozjasnilo
rovněž loutkové představení, ochutnávka výborných koláčů a opékání vuřtů, které se za pomoci
skautů vydařilo navzdory
počasí. Nebude pro nás
tato iniciativa sousedů
návodem? Jak se vám
líbí
dětské
hřiště
v Lidicích? Jistě jste zaznamenali odpadávající
dřevěné části skluzavkové sestavy, ulámané
schůdky, utržené houpačky, neoplocené pískoviště v naprostém rozporu s příslušnými normami a mj. s velkým rizikem
finančního postihu pro zřizovatele při případné
kontrole. Myslíme v obci vůbec na děti? Ať si tedy
mohou v bezpečném a důstojném prostředí hrát.
Ony si to opravdu zaslouží. V časech jednání
„dospěláků“ však již obvykle spí, nemohou tedy
mezi „nás velké“ prostě přijít a zvedat své malé
ručky za zlepšení prostředí, ve kterém vyrůstají.
(foto-„První návštěvníci“: * Ivona Kasalická)

Milé maminky, tatínkové, babičky i dědečkové,
zavítejte spolu s dětmi do našeho
mateřského centra. Přijďte si např. pohrát, popovídat, zazpívat, zacvičit, kreslit
a modelovat. Buštěhradský pelíšek je otevřen v úterý, středu a čtvrtek vždy
od 9.00 do 12.00 hod v prostorách kulturního střediska v Kladenské ul. č. 207
v Buštěhradě. Věk dětí není omezen. Vstupné je 30,- Kč.
Pořádáme rovněž výuku angličtiny pro nejmenší (v pondělí od 16.00 hod, poplatek 50,- Kč)
a výtvarné odpoledne (v úterý od 15.30 do 17.00 hod, poplatek 30,Kč). Pokud jsou pro vás a vaše ratolesti tyto krátké tmavé podzimní
dny „příliš dlouhé“, můžete je příjemně strávit v naší společnosti.
Těšíme se na vás. Maminky z MC
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Zpráva do Lidického zpravodaje ke dni 13.11.2006

Vážení sportovní přátelé, chtěl bych Vás
informovat o výsledcích našich mužstev
v letošní
PODZIMNÍ sezoně 2006-007, které se mi
podařilo zaznamenat.
Naše A mužstvo
sehrálo celkem
mistrovských kol s těmito výsledky:

13

1.kolo Lidice – Slavoj Koleč 3:2 (2:1) branky
Lidic: Tomáš Radosta 2, Záleský 1
2.kolo Slovan Kladno – Sokol Lidice 2:2(1:2) branky: Tomáš Radosta1,
Koloušek 1
3.kolo Sokol Lidice-Spartak TOS Žebrák 4:1 (2:0) Tomáš Radosta 3,
Stárek 1
4.kolo Slavoj Kladno-Sokol Lidice 2:3(2:2) Egrmaier 1, T.Radosta 1,
Hanf 1
5.kolo Sokol Lidice-FC Ohnivec Městečko 2:1(0:1) T. Radosta 1, Zýka 1
6.kolo SK Lhota - Sokol Lidice 5:2 (1:1) T.Radosta 1, Stárek 1
7.kolo Sokol Lidice-Sparta Lužná 1:3 (0:2) T.Radosta 1
8.kolo FC Chmel Mutějovice-Sokol Lidice 1:0 (1:0)
9.kolo Sokol Lidice-Sokol Tuchoměřice 2:3 (0:1) Tomáš Radosta 2
10.kolo SK Slaný – Sokol Lidice 3:1 (3:0) Koloušek 1
11.kolo Sokol Lidice – Český Lev Beroun 4:1 (1:0) Egrmaier 2,
T.Radosta 1, Hlásek 1
12.kolo SK Pavlíkov – Sokol Lidice 2:3 (1:3) Zýka 2, Hlásek 1
13.kolo Sokol Lidice – FC Sokol Hostivice 1:0 (0:0) Egrmaier 1
A3A - I.B třída skupina A
TABULKA
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

1.

Č.L.Beroun

13

9

2

2

31: 19

29

(Prav)
( 8)

2.

Tuchoměřice

13

9

1

3

44: 21

28

( 7)
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3.

Lhota

13

8

4

1

23: 11

28

( 10)

4.

Slaný

13

8

2

3

28: 14

26

( 5)

5.

Lidice

13

7

1

5

28: 26

22

( 1)

6.

Koleč

13

5

2

6

12: 19

17

( -1)

7.

Sj Kladno

13

4

3

6

18: 20

15

( -3)

8.

Lužná

13

5

0

8

19: 24

15

( -6)

9.

Mutějovice

13

4

3

6

12: 17

15

( -6)

10.

Pavlíkov

13

5

0

8

15: 24

15

( -6)

11.

Hostivice

13

3

4

6

15: 17

13

( -5)

12.

Městečko

13

3

3

7

17: 29

12

( -6)

13.

Sn Kladno

13

2

5

6

16: 23

11

( -7)

14.

Žebrák

13

2

4

7

14: 28

10

( -8)

13

Utkání doma:
1.

Tuchoměřice

7

6

1

0

33: 9

19

2.

Č.L.Beroun

7

6

1

0

18: 8

19

3.

Slaný

7

5

1

1

22: 9

16

4.

Lidice

7

5

0

2

17: 11

15

Utkání venku:
1.

Lhota

7

4

3

0

8: 3

15

2.

Slaný

6

3

1

2

6: 5

10

3.

Č.L.Beroun

6

3

1

2

13: 11

10

4.

Tuchoměřice

6

3

0

3

11: 12

9

5.

Lidice

6

2

1

3

11: 15

7

Nejlepším střelcem mužstva se stal Tomáš Radosta se 13 brankami, dále
následovali Egrmaier 4, Zýka 3, Koloušek, Stárek a Hlásek po 2, Záleský
a Hanf dali po 1 brance
Nejlepším nahrávačem mužstva se stal Egrmaier s 9 nahrávkami
na branku, dále Tomáš Radosta 6,Koloušek a Zýka po 4, Stárek 3,
Hlásek, Jan Halwiger a Aleš Radosta po 2, dále Hanf, Záleský, Topka
a Roman Halwiger po 1.
V Lidickém bodování byla tato tabulka po 13.kolech: Tomáš Radosta 19
(13+6), Egrmaier 13 (4+9), Zýka 7 (3+4), Koloušek 6 (2+4) Stárek 5
(2+3), Hlásek 4 (2+2), Záleský a Hanf oba 2 (1+1), Jan Halwiger, Aleš
Radosta oba 2 (0+2), Roman Halwiger a Topka oba 1 (0+1).
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Nejvíce utkání za naše A mužstvo odehráli společně Tomáš Egrmaier
a Tomáš Radosta, kteří nastoupili ve 13 zápasech a odehráli všech 1.170
minut. Dalším byl Jan Halwiger 13/1.153 Petr Zýka se 13/ 1.145, dále
Aleš Radosta 11/860, Jarda Topka 10/797, Petr Rudek 11 /793, Hanf 9
/762, Dan Míčka 9/698, Martin Wohlmut 7/630, Roman Halwiger 8/630,
Milan Záleský 7/628, Ondra Drtina 6/540, Pavel Tlustý 5/444, Karel
Koloušek 7/302, Josef Stárek 3/270, Zdeněk Hlásek 3/252, Marek
Vokurka 4/176, Zdeněk Čurilla 3/171, Tomáš Procházka 1/90, Vojta
Šromovský 2/41, Martin Luka 3/13.
Za celou podzimní sezonu jsme kopali celkem 103 rohových kopů, ze
kterých jsme další pouze 5 branek, proti nám bylo kopáno celkem 58
rohových kopů a dostali jsme 2 branky.
Kopali jsme také 6 penalt, které jsme všechny proměnili. Proti nám byla
kopána 1 a také ji soupeř proměnil. Za celou dobu jsme ve 13 zápasech
nastřelili celkem 6 tyček, naše tyčky se oklepali pouze 3x
V počtu žlutých karet jsme patřili mezi jedno z nejslušnějších mužstev
v soutěži. Nejvíce a to 4 dostal Roman Halwiger, po 3 kartách dostali
Tomáš Radosta, Záleský a Egrmaier, 2 dostal Daniel Mička po 1 dostali
Aleš Radosta, Petr Rudek a Marek Vokurka.
Jediným hráčem našeho mužstva, který viděl obě karty najednou byl
Pavel Tlustý,.který byl, ale vyloučen zcela neoprávněně,.když jej soupeř
srazil k zemi a ještě mu plivl do obličeje, tak mu to Pavel oplatil strčením
do ramene a už musel pod sprchy.
Naše B mužstvo sehrálo ve skupině A ve III. Třídě Okresu Kladno
tato mistrovská utkání :
Unhošť – Lidice 5:1,
Lidice - Stehelčeves 5:1,
Vel.Přítočno –
Lidice 4:2,
Lidice - Smečno 7:0,
Družec – Lidice
4:2,
Lidice –
Brandýsek 0:0
Sn Kladno- Lidice 0:4
Lidice – Švermov 1:2,
Tuchlovice –
Lidice 2:1
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Bratronice – Lidice 1:0
Lidice
Kam.Žehrovice.-Lidice 5:0
Lidice – Stochov 2:2
Lidice – Unhošť 2:6

–

Dřetovice

15

1:0,

A2A - III. třída skupina A
TABULKA
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Tuchlovice B

14

12

1

1

59: 11

37

( 16)

2.

Družec

14

10

2

2

49: 17

32

( 11)

3.

V. Přítočno A

14

10

1

3

47: 21

31

( 10)

4.

Stochov A

14

9

3

2

37: 16

30

( 9)

5.

Brandýsek

14

9

3

2

35: 16

30

( 9)

6.

Unhošť

14

9

2

3

45: 21

29

( 8)

7.

Slovan Kladno

14

6

2

6

35: 35

20

( -1)

8.

Lidice

14

4

2

8

28: 32

14

( -7)

9.

Smečno

14

4

1

9

20: 46

13

( -8)

10.

K. Žehrovice B

14

4

0

10

16: 45

12

( -9)

11.

Švermov A

14

3

1

10

13: 38

10

(-11)

12.

Dřetovice

14

2

3

9

18: 38

9

(-12)

13.

Stehelčeves

14

2

2

10

15: 53

8

(-13)

14.

Bratronice

14

2

1

11

17: 45

7

(-14)

2

2

Utkání doma :
9.
Lidice
Utkání venku :
11.
Lidice

7

3
7

1

0

18: 11
6

10: 21

11
3

Další utkání, která naše mužstva sehrají budou až na jaře příštího roku
2007. Mezi tím se budeme snažit urovnat vztahy v mužstvech, chtěli
bychom získat nějaké mladé hráče do našeho mužstva, zejména pro A
mužstvo. Myslím, že se zúčastníme v rámci zimní přípravy některého
turnaje na umělé trávě SK Kladno. Naším cílem je I.B třídu zachránit
a popřípadě se pokusit se připravit na postup do I.A třídy, který bychom
chtěli také realizovat, ale až v čase budoucím. Naše B mužstvo se rovněž
bude snažit o udržení III. Třídy a nesestoupit do „pralesní ligy“ ve 4.třídě,
kde je to opravdu hrozné.
*Vasilij Stach
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Fandi, ale těm našim jinak.....!!!
Jak jistě někteří moji spoluobčané ví, živím se tím, že rozvážím zboží po Evropě se svým
Fordem Tranzitem.Někdy se mi stane, že nemám tzv."zpátečku" což je náklad do ČR a tak musím
zůstat přes víkend na místě v cizí zemi. Toto se mi také stalo loni v Anglii.Můj dispečer mi v pátek
nesměle oznámil, jestli mám dost peněz, že budu muset zůstat v Portsmouthu a nakládat až
v pondělí. Moc mne tím nepotěšil,ale přeci nepojedu zadarmo domů.
Vzhledem k tomu, že mám rád fotbal, tak jsem si po ohřátí a následné konzumaci
konzervy, začal hledat nějaký Sportbar,kde bych se díval na televizi. Přišel jsem do pěkné
hospůdky,která měla velkou plazmovou televizi přes celou stěnu. Před touto bylo asi 5 stolků,ale
všechny byly prázdné.Zrovna byly v TV dostihy,ale prostřihy upozorňovaly,že bude zápas FC
Portsmouth proti Newcastle United. Byl jsem radostí bez sebe,ale to jsem ještě netušil co mne
potká.
Usadil jsem se hezky v koutku abych nikomu nepřekážel, dal jsem si jedno místní pivo,
a najednou před začátkem zápasu se do hospůdky nahrnulo asi 30 chlapů,kteří měli kolem l30
kg,kožené bundy,kožené kalhoty a šály místního FC. Zápas začal vcelku náporem domácího FC
a chlapi,kteří si nesedli ke stolkům,ale stáli všichni " u pípy", byly spokojení. Najednou se Newcastle
United ujali krásnou střelou Alana Shearera vedení 0:1 a já jsem zvedl radostně ruce nad hlavu. To
jsem neměl dělat, to bylo řečí a pískání. Asi za 10 minut domácí vyrovnali.Já jsem myslel, že jsem
na stadionu, hospoda se třásla v základech a rámus byl hrozný. Ve druhém poločase se však
United ujali znovu vedení na 1:2 a já znovu radostí zvedl ruce nad hlavu. Samozřejmě, že jsem v tu
dobu byl jediný kdo měl radost. Co se však nestalo: nikdy jsem se nikoho nebál, v mládí jsem se
také s kluky porval,ale tentokrát mi zatrnulo: přišel ke mně chlap, potetovaný po celém hrudníku,
l30 kg, 2 metry výšky, přinesl mi pivo, postavil jej přede mne na stůl a významně mi prsty
položenými na moje rty, ukazoval Pšššt !!!. Jen jsem se schoulil do svého koutku a dál jsem
sledoval utkání.
Nakonec jsem zažil vyrovnávací branku domácích FC a pak to začalo nanovo. Rámus,pískání,potlesk a hromové , sborové " FC Poootsmůůůttt hip,hip".Chlapi se ohromně radovali
a bavili.Ten obrovitý chlap si nakonec ke mně přisedl ke stolu a ptal se mne odkud jsem.Když jsem
mu sdělil, že jsem z ČR a že za jejich milované FC hraje také náš bývalý reprezentant Patrik Berger, tak mi dokonce odpustil i to moje fandění a přinesl mi další pivo jako pozdrav příteli z ČR. To
jsem si docela oddychl,že to dopadlo 2:2. Myslím si, že kdyby dal United další branku asi bych již
ruce nezvedal.
Nakonec to dopadlo dobře.Anglicky neumím ,ale nedovedete si představit jak si člověk
u piva najednou vzpomene na různá slovíčka z jejich jazyka.Bavili jsme se hlavně o fotbale, dále
jako i u nás v ČR o politice i o ženských. Musel jsem slíbit, že když zase přijedu do jejich města, tak
že musím jít do jejich hospůdky,protože oni tu mají "zcela určitě nejlepší pivo na světě" o čemž jako
člověk,který má rád české pivo, bych silně pochyboval, ale v tu dobu jsem jim to přece nemohl
vyvracet.
Byl to pro mne jeden z mých úsměvných zážitků(kterých mám mnoho) z cest
po Evropě.Rád na to vzpomínám a cestou do ČR jsem se v autě jen usmíval,jak je ta naše
milovaná hra po celém světě oblíbená.
Příště Vám napíšu(jestli Vás to bude zajímat) jakou jsem měl zatím nejdelší cestu a co
jsem zde zažil a viděl.
S pozdravem "Sportu zdar a fotbalu zvláště" *V. Stach
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Dětské zprávičky – matematická hádanka

Marek
Veselý:
bylo
nebylo –
(matematické
pohádky

pro 2.stupeň
ZŠ)
Byla tenkrát v českých zemích bída, a tak pan František Krauz jednou,
myslím, že to bylo ve čtvrtek, povídá manželce: „Špatně se nám tady vede,
asi odjedeme do Ameriky, tam co jezdí parníky.“ Zanedlouho byli Krauzovi i s třemi dětmi v zemi zaslíbené. A musím říci, že se jim vedlo dobře.
Blížily se však Vánoce a rodiče nechtěli děti zklamat, že Ježíšek v Americe
nechodí. A tak se paní Krauzová rozhodla ušít svému muži převlek
z červené látky, neboť ta byla v obchodech nejlevnější. Měla spočteno, že
bude potřebovat 4.5 metrů látky široké 140 cm. Bohužel měli látku širokou
pouze 90 cm. Věděli byste kolik látky má koupit na oděv? Paní Krauzová
to věděla a tak ušila oděv, ve kterém pan Krauz vypadal trochu jako permoník a trochu jako Mikuláš a přinesl dětem dárky. Děti amerických sousedů to viděly a hned se ptaly svých rodičů, kdo že byl ten záhadný pán
v červenobílém, který nosí dárky. „Franta Krauz,“ odpověděli rodiče, ale to
víte Američané neumí česky, takže to spíš znělo jako „Santa Klauz“ a to už
v Americe zdomácnělo. Jenom my víme, jak to bylo doopravdy.
Děvčata a kluci, máte další příležitost soutěžit se ZPRAVODAJEM. Dnes
jsme vám připravili matematickou úlohu z knížky učitele Marka Veselého
z Lidic. Kdo má zájem vyhrát hezkou cenu, napíše řešení na list papíru
nebo pošle svou odpověď na e.mail: knihovna.lidice@volny.cz do 31. prosince 2006. Odpovědi psané v dopisu je nutné vhodit do poštovní schránky
u vchodu do knihovny. Těšíme se na vaše odpovědi. Ahoj!
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DOBRÉ ZPRÁVIČKY – vyhodnocení soutěží
V říjnovém
Zpravodaji/2006 vyhlásila
Martina Miková
„VELKOU MALÍŘSKOU
SOUTĚŽ“. Do dnešního
dne jsme obdrželi (do
schránky knihovny) jen
jeden obrázek a to od
Pavla Müllera. Děkujeme
a pro výherce máme
připravenou sladkou
odměnu.

obrázek nakreslil: žák 2. tř. Pavel Müller z Lidic
V minulém čísle Zpravodaje jsme uveřejnili další soutěž, kterou připravil Aleš Veselý – „NĚCO
PRO ŠACHISTY“. Správná odpověď zní: 1. Ve8+Dxe8, 2.. Sxf6 .mat (slovní přepis: bílá věž
na e8-šach, černý bere dámou věž na e8, bílý střelec bere pěšce f6 a ohlásí mat)

Na tuto soutěž jsme obdrželi jen jednu, ale za
to správnou odpověď od Josefa Maguly,
Kubrova 43, 252 16 Nučice. Slávka Kopecká,
spisovatelka a nakladatelka ze svého
nakladatelství „SLÁFKA“ věnuje pro vítěze
knihu Oty Pavla. Blahopřejeme!
(s vítězem jsem se pokoušel navázat spojení po telefonu,
ale nakonec jsem ho kontaktoval až díky e.mailové poště –
viz. odpověď)
Dobrý den,
děkuji za celkem nečekanou výhru a omlouvám se, že jste se nedovolal, asi to bylo
dopoledne. Já působím jako učitel Čj-Ov na Základní škole v Nučicích, je mi 51 let.
V úterý 14. listopadu jsem byl s dětmi ze své 9. třídy navštívit lidický památník a při
té příležitosti jsem si všiml, ve výloze knihovny, té šachové úlohy, která se mi zdála
dost lehká, takže jsem vhodil do schránky odpověď a jsem rád, že byla správná.
Ještě jednou děkuji a přeji hezký den
Josef Magula
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Veřejná knihovna Lidice

Vám přeje opět po roce, šťastné a veselé Vánoce
a do nového roku zdraví a radost na každém kroku.
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Bára Hrzánová-14.11. 2006

LIDICKÉ ZIMNÍ VEČERY.
Karel Hynek Mácha: „MÁJ“ v přednesu Báry Hrzánové,
scénář a režie: Miloš Horanský, hudba Emil Viklický,
převzaté představení divadla
VIOLA-Praha (*foto: J. Tauber-Památník Lidice)

