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14. září 2006

Vítězové na letišti Velká Dobrá

„BEATLES REVIVAL“

(*Fotografie: JUDr. Jitka Lenková)
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Vyhlášení výsledků 1. ročníku vědomostní soutěže „LIDICE PRO 21. STOLETÍ“
„HRABALKY NEZBEDNÉ“
Slavnostní okamžiky měli možnost prožít všichni, kteří nelitovali času
a cesty a vydali se ve čtvrtek 14. září na vyhlášení výsledků 1. ročníku vědomostní soutěže
„Lidice pro 21. století“. Kam jinam, než přímo do Lidic. Došlo nejen na „hrabalky nezbedné“, ale také
na vystoupení mistrů světa v aerobiku ze Sportklubu ČASPV Kladno a koncert skupiny Beatles revival.
Než dojdeme k vyhlášení výsledků, asi bude zapotřebí soutěž LIDICE PRO 21. STOLETÍ trochu představit. Zúčastnit se jí mohou všechny děti ve věku 11 – 14 let a dospívající mládež od 14 do 18 let hovořící
česky, německy a anglicky. Soutěž se dále dělí do dvou části, pro každou věkovou kategorii byl připraven
vědomostní test a každý účastník musel rovněž odevzdat esej na dané téma týkající se Lidic. Nejlepší
účastníci postoupili do druhého kola, kde na ně čekal druhý vědomostní test. Výsledné pořadí účastníků
stanovila porota součtem dosažených bodů za jednotlivé části soutěže. A protože se samozřejmě podstatně
obtížněji oboduje esej než test, literární díla, která považovala porota za mimořádná, získala ještě zvláštní
cenu poroty a uznání poroty. Takovou zvláštní cenu poroty získala třeba Petra Pilná ze ZŠ Liptál za svůj
výrazově bohatý esej, kde se objevily i ony hrabalky nezbedné z titulku, špatné zavřené slípky z běžného
života lidických dětí, které ani netuší, že na ně již za pár týdnů nečeká život vůbec žádný.
Organizátoři soutěže měli štěstí v tom, že jim počasí opravdu přálo, a tak se vyhlášení výsledků i předání
bohatých věcných cen, včetně např. křišťálových růží věnovaných sklárnou RÜCKL CRYSTAL a.s. a knih
od firmy Euromedia Group, k.s., mohlo uskutečnit podle původního plánu, tedy na základech někdejší lidické
školy na pietním území. Jejich součástí byl i přednes vítězných prací Alfrédem Strejčkem a Klárou Jandovou,
následované spontánní autogramiádou. Vítězové obou kategorií si potom mohli ideálně vychutnat i cenu
poněkud netradiční, vyhlídkový let CESSNOU z letiště Velká Dobrá. Těžko popsatelným zážitkem se potom
stala prohlídka pietního území Lidic v doprovodu těch, kteří přežili, lidických žen a dětí. Nakonec všichni jistě
ocenili vystoupení v aerobiku i slavné beatlesovské melodie v zahradě Lidické galerie doprovozené
spontánním tancem účastníků celé akce. A protože příští rok bude vyhlášen druhý ročník soutěže, je jisté, že
se stejně krásné setkání bude konat i v roce 2007.
Prosluněný den se stal zároveň i velkou příležitostí ukázat, co všechno se v Lidicích v poslední době
změnilo. Obec krutě postižená fašisty se po válce stala i jakousi „protěžovanou výkladní skříní socialismu“
a po roce 1989 nelogicky následoval opačný trend vedoucí k chátrání a devastaci Památníku Lidice. To se
současnému vedení Památníku Lidice naštěstí podařilo zastavit a zvrátit,
zejména nákladnou rekonstrukcí muzea Památníku Lidice a instalací nové
multimediální expozice A NEVINNÍ BYLI VINNI…, nejen značně působivé,
ale také považované za jednu z nejmodernějších u nás. Znovuoživení se
dočkal i Růžový sad, dnes největší svého druhu v ČR. Obdivovat v něm můžete celkem 23 080 růžových keřů ve 199 odrůdách včetně zcela unikátní
odrůdy pojmenované - LIDICE. A stále přibývají nové keříky, sázené třeba i
novomanžely, kteří si pro svůj nejkrásnější den vybrali právě toto výjimečné
místo.
Svým vlastním životem žije také již zmíněná Lidická galerie, kde je instalována Lidická sbírka, výtvarná díla věnovaná umělci z celého světa. Do
29. října 2006 si zde můžete kromě ní prohlédnout i díla dětí z již 34. ročníku
výtvarné soutěže Lidice 2006. Místní i „přespolní“ si oblíbili lidické kulturní
večery. Lidice s návštěvníky počítají i se zcela prozaickými potřebami
návštěvníků, takže se počítá s místy na parkování, funguje restaurace v
Lidické galerii, stánek s občerstvením u muzea, prodej suvenýrů a
pochopitelně i WC. Ti, kteří byli v Lidicích naposledy povinně se školou třeba
před třiceti lety, ledacos nepoznávají, ale zklamání rozhodně nejsou. A hlavně – Lidice žijí dál.
*JUDr. Jitka Lenková, Statenice - 19.9.2006, e.mail: lenkova@volny.cz

(*foto:zdef)
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
Adamovská Libuše
Čížkovská Zdeňka
Nová Jarmila

5.10.
16.10.
20.10.

83 let
82 let
91 let

Lidice čp. 42
Lidice čp.17
Lidice čp. 7

Vážené dámy, přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí a vytrvalosti
do dalších krásných let.

OPUSTILA NÁS NAVŽDY
A n n a N e š p o r o v á †2 0 . 9 . v e v ě k u 8 6 l e t – L i d i c e
čp. 72
Pozůstalým vyjadřujeme projev nejhlubší účasti nad bolestnou ztrátou, která je postihla.

Poděkování
Děkuji Obecnímu úřadu a Českému svazu bojovníků za svobodu v Lidicích za dárky a květiny,
které mi za uvedené organizace byly předány k mým narozeninám paní Šupíkovou, Chválovou
a starostou obce Lidice panem Zelenkou. Jejich návštěva mi byla zvláště milá, neboť jsem s nimi
prožila v důsledku lidické tragédie v době mého dětství neradostnou a smutnou pouť. Za všechny
gratulace srdečně děkuji.
*Anna Karásková, Lidice 121
Chtěl bych poděkovat všem spoluobčanům, kteří mi gratulovali k mému životnímu jubileu
a zejména panu starostovi Zelenkovi, který mi osobně přišel poblahopřát. Děkuji i obecnímu
zastupitelstvu za dary.
*František Musel, Lidice 26

Říjnové číslo Zpravodaje OÚ Lidice vychází opět s barevnou obálkou
a černobílými stránkami včetně přílohy ve velikost A5. Barevný dvojlist ochotně
vytiskla RENATA HANZLÍKOVÁ v Památníku Lidice. Vytisknutí zbývající části
v počtu 20 stránek zajistil, včetně papíru, Ing. VÁCLAV HANF z Lidic, majitel
firmy HALBOS. Rád bych poděkoval všem, kteří poslali příspěvky a fotografie
do tohoto čísla a obzvláště těm, kteří umožnili, zdarma, vytištění ZPRAVODAJE
v počtu 24 stránek v nákladu 200 ks.
(*Zdeněk Fous – 30/9/2006)
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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA OBECNÍHO ÚŘADU

vzhledem k tomu, že se blíží konec volebního období a současné Obecní zastupitelstvo bude brzy
předávat „žezlo“ nové skupině poslanců, které si Vy, občané Lidic, sami zvolíte, rozhodla jsem se
učinit krátkou rekapitulaci dosažených výsledků za uplynulých 8 let. Hovořím úmyslně o dvou volebních obdobích, protože akce, na které se OZ zaměřilo, byly převážně dlouhodobého charakteru .
OZ Lidice kromě pár výjimek bylo po tuto dobu kompaktní a pracovalo pod vedením starosty pana
Václava Zelenky a místostarosty pana ing. Rostislava Vondrušky.
Když se ohlédnu na úplný začátek tj. do listopadu 1998, kdy jsem po dobu prvních čtyř let působila
v pozici druhého místostarosty, vypadala majetkoprávní situace v obci zcela jinak. Památník vlastnila obec a potýkala se s problémy financování alespoň nejnutnější jeho údržby. Vždyť pouze sekání pietního území stálo obec skoro pětinu jejího ročního rozpočtu. Vedle muzea se tyčilo zrezivělé
železobetonové monstrum, které kazilo dojem každému návštěvníkovi, který vstupní bránou přicházel k muzeu a bývalý kulturní dům v centru obce byl zavřený, přičemž jeho soukromý vlastník neměl
dostatek finančních prostředků na jeho zprovoznění.
Toto vše se změnilo realizací záměru Obecního zastupitelstva Lidice, vstoupit do jednání
s Ministerstvem kultury o možnosti vzít si zpět do státního vlastnictví Památník Lidice. Jednání nebyla jednoduchá a vlekla se více než dva roky. Někteří zastupitelé nevěřili, že se „VĚC“ podaří, ale
vyšlo to! Začátkem roku 2001 byla zřízena nová příspěvková organizace „Památník Lidice“ a její
nová ředitelka, ing. Marie Tělupilová, se záhy stala jednou z nás.
Nejdříve musely být vyřešeny majetkoprávní vztahy na pietním území a v jeho okolí. Ve spolupráci
s novým vedením památníku jsme tyto pozemky postupně převáděli na novou příspěvkovou organizaci Památníku Lidice. OZ podniklo též kroky k získání majoritního vlastnictví v zahradnictví odkupem menšinových podílů od několika vlastníků. Bohužel z důvodu soudního řízení vyvolaného jedním z ideálních vlastníků pozemků v areálu zahradnictví existují stále překážky, které znemožňují
pronájem zahradnictví či jiný způsob využití tohoto objektu s cílem finančního přínosu pro obec.
Vedení památníku se dohodlo s obcí, která pod nedostavěnou železobetonovou konstrukcí vlastnila pozemky, o realizaci výběrové řízení pod záštitou obce Lidice. Dne 10.5.2002 byla zahájena
demolice objektu a 30.5.2002 byl terén srovnán tak, aby 60. výročí uctění památky obětí vyhlazení
Lidic probíhalo již ve zcela důstojném prostředí.
Obec a památník rozvíjely do r. 2004 společné aktivity s různými mezinárodními sdruženími a právě
internacionální projekty přispěly i ke znovuobnovení růžového sadu. Společně s ing. Tělupilovou
jsme připravily žádosti o finanční příspěvek na Česko-německý fond budoucnosti a několikrát
osobně s touto institucí jednaly o realizaci navrhovaných projektů. Jeden projekt byl na obnovu růžového sadu a druhý byl na výstavbu dětského hřiště, na který Obec Lidice zorganizovala též veřejnou sbírku. Oba dva projekty se povedly a díky nim mají možnost děti i dospělí z nedalekého ale
i ze vzdáleného okolí příjemně trávit svůj volný čas v blízkosti naší obce.
Mimo větších akcí zrealizovalo současné Obecní zastupitelstvo mnoho drobných a zdánlivě zanedbatelných akcí, bez nichž by však „puls života“ naší obce byl narušen.
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Jedná se např. o prodloužení osvětlení k autobusové zastávce za ca 211 422,- Kč, což bylo v té
době jediným nouzovým řešením nemilé situace u přechodu na autobusovou zastávku. Od počátku
své působnosti si OZ uvědomovalo dopravní riziko pro občany a proto již v roce 1999 podniklo
několik osobních jednání s Dopravním inspektorátem Policie ČR Kladno a referátem dopravy a
silničního hospodářství OÚ Kladno. O výsledku těchto jednání jsem občany osobně sama
informovala ve Zpravodaji č. 4/1999.
Další „ drobnou“ investicí byla oprava střechy na objektu zahradnictví a výměna střechy na Mateřské škole za 412 554,- Kč. Dále byly opraveny schody u nákupního centra za celkem 197 000,Kč. Na opravu dopravních komunikací vynaložila obec celkem 249 235,- Kč a zajistila tím průběžnou údržbu silnic v provozuschopném stavu. Ve výčtu bych mohla pokračovat, ale dovolte mi
zmínit ještě dvě velké akce, které bohužel znamenaly též větší časovou a hlavně finanční zátěž
pro naší obec, bez nichž bychom se však nemohli dále rozvíjet.
Před třemi lety jsme společně s obcí Hřebeč uzavřeli dohodu o výstavbě společného díla čističky
odpadních vod a kanalizace Lidice-Hřebeč (ČOV). Akce byla zahájena 1.10. 2003 a dokončena
byla 30.3.2005. Obec Lidice se jako investor podílela na výstavbě splaškové kanalizace v délce
2088 m v obci Hřebeč-Netřeby a na 15% technologického zařízení ČOV. Celkové náklady na tuto
stavbu činí 11 314 406,- Kč. Na základě smlouvy se Státním fondem životního prostředí ČR byla
obci poskytnuta dotace bez pozastávky ve výši 6 109 779,- Kč a půjčka s úrokem 1,5% ve výši
2 262 881,- Kč. Na pokrytí vlastních zdrojů si obec vzala u České spořitelny úvěr 2 300 000,- Kč,
jehož splatnost končí v květnu 2011. Akce byla zrealizována a ti co by o jejím smyslu snad pochybovali, bych ráda upozornila pouze na tu maličkost, že podle předpisů EU je existence těchto objektů povinností a pokud ji obce nebudou provozovat, mohou je v budoucnosti postihnout nemalé
sankce. Samozřejmě vzhledem k velikosti naší obce je takováto investice velkou finanční zátěží
a většinou na úkor jiných též potřebných stavebních úprav, jako jsou např. chodníky. O čističce jste
se mimochodem mohli i více dočíst v minulém zpravodaji v článku pana ing. Horáka, člena OZ.
Jako poslední velkou akci chci zmínit schvalování regulačního plánu. Úmyslně používám nedokonavý způsob vyjádření. Regulační plán byl připravován několik let pod odborným řízením ing. architekta Zdeňka Gottfrieda. Konalo se několik veřejných zasedání za účasti spolutvůrců tohoto pro
obec velmi důležitého dokumentu, někdy byli přítomni i občané a jejich přizvaní hosté, kteří dlouze
diskutovali o tom, kam by se měla obec stavebně rozvíjet a vyvíjeli snahu zvrátit většinový názor
OZ. Naštěstí výsledek hlasování dopadl pro tzv. „západní“ řešení stavebního rozšiřování obce, kde
i obec vlastní pozemky a může tudíž z jejich případného prodeje získat finanční prostředky. Po zapracování námitek dotčených orgánů státní správy i občanů Lidic byla konečná verze schválena
14.září 2006. Návrh regulačního plánu je připraven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů na OÚ
v Lidicích. Zadavatel – obec Lidice osloví několik zájemců s odpovídající kvalifikací k podání nabídky na zpracování zadávací projektové dokumentace, tím současné OZ ještě připraví odrazový
můstek pro své následníky, na nichž bude záležet, jak bude tento plán dále rozvíjen a realizován.
Vážení a milí spoluobčané, doufám, že jsem Vás shora uvedeným výčtem příliš neunavila, ale je
těžké do malého článku shrnout vše, co se malé skupině 7-9 Vašich zástupců podařilo ale i nepodařilo za dvě volební období udělat. Nechám na každém z Vás, ať posoudí, zda-li to bylo málo či moc.
Ono opravdu platí, že „není na světě člověk ten, který by se zavděčil lidem všem“. Ale snaha byla!
To mi věřte.
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Závěrem mi dovolte, protože vím, že se současný starosta pan Václav Zelenka rozhodl již
do příštího volebního období nekandidovat, abych mu touto cestou za všechny členy OZ i sama
za sebe poděkovala za jeho nezištnou aktivní práci pro obec, zachování objektivity v každé situaci,
lidský přístup při řešení problémů a za jeho smysl pro kolegiální vyjednávání. Zasedání i další společné akce OZ pod jeho vedením vždy probíhala v přátelské atmosféře s cílem dosáhnout výsledku, který by přinesl prospěch občanům Lidic.*
Za OZ obce Lidice: Ing. Hana Pokorná, Lidice 143

Chtěl bych krátce reagovat na článek zastupitele ing. Horáka v posledním čísle zpravodaje.
Je škoda, že s tak věcnými argumenty přišel až po té! Kdyby se p. Horák obdobně a věcně
zasazoval v kauze leteckého koridoru nad naší obcí a to zejména její západní části, velmi bych to
uvítal, a věřím, že i převážná část spoluobčanů. Zde by mohl alespoň poradit, když má k dané
problematice pracovně velmi blízko. To se nestalo! Tak snad příště?
A na otázku, kdo že je tím autorem „odborného stanoviska“, který by nedosáhl na Nobelovu cenu?
Není to žádný „Vláďa z Lidic“, je to jen RNDr. Pavel Punčochář CSc, t.č. náměstek ministra
zemědělství ČR , přední odborník na vodohospodářskou problematiku.

*Ing.Vladimír Kovačík, Lidice 131

(k § 8 odst. 3 a 5 zákona )
(1) Poškozování a ničení dřevin rostoucích mimo les ( § 7 odst. 1 zákona ) je nedovolený zásah,
který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo
bezprostředně či následně způsobí jejich odumření.
(2) Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným
krajinným prvkem [ § 3 písm. b) zákona ] a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem
a jinými právním předpisy, 5) se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene
do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy
40 m2.
(3) Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce se
souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. Žádost musí obsahovat
a) jméno a adresu žadatele,
b) doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo
les,
c) specifikaci dřevin rostoucím mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost
plochy keřů včetně situačního zákresu,
d) udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,
e) zdůvodnění žádosti.
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(5) Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu.
K tomu přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení dřevin ( § 8 odst. 1 zákona ).

*Pro Zpravodaj připravil: *Ing. Vladimír Horák, Lidice 79
Zprávy z veřejného zasedání OZ LIDICE (text: M. Čermák)
Usnesení zastupitelstva obce Lidice č. 34
Na 34. veřejném zasedání zastupitelstva obce Lidice konaném dne 14.9.2006, bylo přijato toto
usnesení:
1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) návrh Regulačního plánu obce Lidice
b) návrh výzvy k podání nabídky o veřejných zakázkách na zpracování projektové
dokumentace pro akci Lidice – příprava území pro výstavbu RD na pozemcích v k.ú.
Lidice.
c) Žádost pana Pavla Horešovského o povolení pokácení vzrostlého ořešáku a meruňky
za podmínky, že bude provedeno tj. v době od 1.10 do 31.3.
d) Žádost manželů Doffkových o povolení pokácení borovice za podmínky, že bude
provedeno v době vegetačního klidu tj. od 1.10 do 31.3.
e) Uvolnění částky ve výši 20.000,- Kč na výrobu nových šatnových skříněk v MŠ
f) Stažení reklamy „Total burn-out of Lidice“ z internetových stránek
2.
a)

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
odprodej dlažebního materiálu panu Židlickému

3)
a)

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
vyjádření nesouhlasu orgánu přírody Magistrátu města Kladna s ořezem větví stromů
v lipové aleji v ul. 10. června 1942;
zahájení řízení o registraci aleje jako „významný krajinný prvek“
usnesení Krajského soudu v Praze o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
k nemovitostem v areálu bývalého zahradnictví Lidice, kterým se rozsudek soudu prvního
stupně zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení
připomínku Ing. Pokorné týkající se kontroly a oprav zařízení na dětském hřišti

b)

c)
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Tento měsíc budou v našem státě provedeny
komunální volby. Současné Obecní zastupitelstvo v Lidicích (dále jen „OZ“) má za sebou 4 roky
činnosti, ne vždy snadné práce kromě zaměstnání, a jeho členové i občané se jistě ohlédnou
za jejími výsledky. Pro mne toto období má i jednu nepříjemnou zkušenost.
Základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu v Lidicích (dále jen „ZO ČSBS“)
podala obecnímu úřadu dne 6.6.2005 žádost o udělení čestného občanství obce Lidice panu pplk.
Dr. Eduardu Stehlíkovi, pracovníkovi Vojenského historického ústavu v Praze. V důvodech návrhu
bylo uvedeno jeho koncepční zpracování několika výstav v prostorách Památníku Lidice a zejména
knihy „LIDICE, PŘÍBĚH ČESKÉ VSI“. Ta v r. 2004 získala 1. místo v soutěži „Gloria museálie“
a přispěla také ke zviditelnění lidické tragedie v Památníku Ravensbrück, které do té doby bylo naprosto nedostatečné. Členové výboru ZO ČSBS považovali svůj návrh za plně odůvodněný, čestné
občanství podle předpisů k jeho udělení mohou získat občané, kteří pro obec vykonali něco mimořádného a prospěšného, jde o morální ocenění bez jakéhokoliv závazku pro obec.
Bylo pro mně proto velmi překvapivé zjištění ze zápisu schůze OZ z 30.6.2005, že návrh byl
zamítnut, a to poměrem hlasů dosud nevídaných – 1 pro a 6 proti. Důvod uveden nebyl.
Reakcí na toto rozhodnutí byl dopis členům OZ s podrobnějším zhodnocením zejména zmíněné
knihy. Že jde o kroniku obce, jakou má málokteré město, o obcích velikosti Lidic ani nemluvě. Že
obsahuje údaje, které většině občanů nejsou známy, např. o společenském a kulturním životě
ve starých Lidicích (byla zde škola již v r. 1713, a vlastní budovou od r. 1824), vlastenectví občanů
(6 legionářů v 1. světové válce, v 2. světové válce 2 důstojníci bojovali v zahraničí za svobodu
vlasti) a mnoho, mnoho dalších. Pochopitelně i vysoce odborně zpracované období 2. světové
války, lidické tragedie – vše doplněné vzácnou fotodokumentací.
Dopis byl přečten na zasedání OZ dne 2.2.2006. Reakce na dopis byla pro dva přítomné
zástupce výboru ZO ČSBS naprosto nepochopitelná a podobně vyznělo i hlasování – 2 členové OZ
pro, 2 proti, 1 se zdržel. Zamítavé rozhodnutí z 30.6.2005 zůstalo v platnosti. Předseda ZO ČSBS
požádal ještě o další projednání věci. Při něm dne 1.6.2006 znovu zvýraznil činnost pana
Dr. Stehlíka pro Lidice a ukázal členům OZ knihu „Lidice, příběh
české vsi“. Teprve tehdy, při třetím projednávání, byl návrh
na udělení čestného občanství obce Lidice panu Dr. Stehlíkovi
přijat, avšak ne všemi přítomnými členy OZ, dva byli proti.
Postoj členů OZ k této věci je mi nepochopitelný, vždyť
ze 7 členů OZ má jich šest rodinný vztah ke starým Lidicím.
Při druhém projednání případu dne 2.2.2006 jediný člen OZ, který
kromě pana starosty zvedl ruku „pro“, patří k novým obyvatelům
Lidic. Díky pane Ing. Horáku!
Přiznávám, že z této záležitosti mi bylo velmi smutno a trapně.
Může mi být vytýkáno, že na věc pohlížím příliš starýma očima.
Mé kořeny však jsou v Lidicích, které pro mne nekončí za silnicí
oddělující nové Lidice od území bývalé obce. Do konce života si
budu vážit historie své rodné vsi a uchovávat památku starých
Lidic a jejich obětí.
*Miloslava Kalibová, Lidice 140

Zpravodaj OÚ Lidice

Č t e n á ř i

říjen 2006

n á m

strana

p í š í

10

…

Pane řediteli.
Jelikož je Vaše reklama na zviditelnění Památníku Lidice až neslušně ostrá, tak i já
si nebudu brát servítky. Moje postřehy o Památníku a o Vás se ponesou v tomto duchu.
Jako řadového občana Lidic mne tato reklama velice šokovala.
Více jak 60 let vzdáváme úctu památce zastřelených mužů. Umíte si vůbec
představit, jak jim asi bylo, když je vyváděli na popravu a když už oni viděli, jak tam leží
jejich mrtví kamarádi? Umíte si představit, jak brali matkám z náruče jejich děti, umíte si
představit utrpení žen v koncentračních táborech, když nevěděly co se stalo s jejich
rodinami? Vždyť jenom v naší rodině byli zastřeleni 3 muži, 5 žen bylo odvlečeno
do koncentračního tábora a 3 děti byly otráveny výfukovými plyny ve speciálně upravených
autech ve vyhlazovacím táboře v polském Cheľmnu nad Nerrem. Moje prababička prošla
5 koncentračními tábory.
Po 64 letech, díky Vašemu vedení Památníku veškerá úcta padla. Vyzývat mladé
k vypálení Lidic v tom nejkratším čase, lákat je, aby si znovu zkusili vyhladit obec, to
nemůže vymyslet zdravý člověk. A ta Vaše pravidla :za zastřeleného dospělého Čecha
10 bodů, za upáleného 20, za zabití vzdávajícího se obyvatele Lidic získáváš 50 bodů,
za vypálení domu 100 bodů. To nejlepší na konec - když v této hře omylem zastřelíš svého
německého spolubojovníka, odečte se 300 bodů.
Takže podle Vás má v Lidicích, kde nacisté napáchali taková zvěrstva, život nacisty
několikanásobnou cenu, než život obyčejného Čecha. Vím, že Vám tuto upoutávku dělala
jistá agentura, ale Vy jste ředitel Památníku a máte plnou odpovědnost za tento paskvil.
Vaše vysvětlení: „Je to takový pokus proti pietě“. V minulosti to bylo vždy pietní místo. To
až Vy jste začal toto místo znevažovat a troufám si říci, že i zesměšňovat. Příkladem toho
bylo i letošní výročí vyhlazení obce. Stánky s jarmarečním zbožím, s perníkovými srdci
s nápisy „Miluji svou tchýni“, „Z pouti“ a jiné, jsou toho důkazem. Vaším cílem bylo nalákat
mladé do Památníku, protože Vám klesá návštěvnost. Za každou cenu chcete mít
výsledky, jen aby Vás „nahoře“ poplácali. Nebylo by lepší, než takto nevkusně lákat
návštěvníky, na něčem ušetřit?
Za žádného vedoucího Památníku nepanovala v obci taková atmosféra jako
za Vás. Žádný strom neroste do nebe. Vy tady odsud za chvíli vypadnete, ale my a naše
děti tady budeme žít dále. Nám totiž, oproti Vám, na naší obci záleží.
*Helena Čermáková, Lidice 33
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Pročetl jsme si některé novinové články a prohledal internetové zpravodajství včetně
blogu na téma reklamy TOTAL burn-out of Lidice. Myslím, že bych problém rozdělil na dvě části
Zaprvé jde o (podle mého soudu) vznikající spor ohledně vhodnosti či nevhodnosti jakož i rodící
se rozpor mezi kreativci plus vedením Památníku na straně jedné a částí představitelů společenských organizací, zejména těch, v nichž se angažují pamětníci lidické tragédie a jejich potomci.
Tento spor je podle mne nedorozuměním, vždyť přece oběma stranám jde o jedno a totéž, tedy
o probuzení zájmu toho, čemu se říká mladá generace. Mám velké pochybnosti, že pozornost
u teenagerů dokáže probudit intenzivnější zařazení tématu Lidic do výuky dějepisu, atd., přesněji
řečeno v to vůbec nevěřím. Lidická tragédie se, bohužel, od mladých uší odráží, protože ji ve škole
lze podat z velké části jen tradičním způsobem, který „náctiletí „pokládají za mentorský a nudný.
Vzbudí nanejvýš vlažný zájem, vždyť tragédie vidí dnes a denně v souvislosti s teroristickými útoky
i násilím mnohem barvitěji. Nejsem psycholog, jen historik a spisovatel, z tohoto úhlu ale vím, že se
čte mnohem méně a mladá generace velmi málo. Jak se jí dostat pod kůži? Tím, co sleduje. Tedy
filmy, PC hrami a dalšími médii. To, co starší generaci připadá jako šok, kacířství a neúcta, je
v tomto případě cílený zásah na určitou skupinu a její zájmy; zdá se, že trefil do černého. Drsně,
nečekaně, naprosto netradičně, dosáhl ale cíle v tom, že‚ (viz internetový blog) vzbudil zájem.
Takže ti mladí „bez zájmu“ (nebo alespoň jejich část) si říkají: „Co to vlastně v Lidicích bylo?“ Dělají
mimoděk první krok k poznání a uvědomění si! V tomto smyslu je to kus účelné práce.
Chápu ovšem rozhořčení starší generace a zejména těch „Lidických“; objevilo se něco, co jim
připadá nepietní a, znovu opakuji, kacířské! Jenže pozor, jednoho dne nebude nikdo z přímých
pamětníků či postižených naživu. Pak odejde i „naše generace“, která byla možná citlivější a navíc
vyrůstala v době hodně odlišné. Byl to čas ideologií a přiznejme si, že v nich měly Lidice v tomto
státě velice důrazné místo, proto jsme tento symbol vnímali i intenzivněji. Kdo ale pak ponese odkaz Lidic dál? On by také mohl, nebude-li předáván, zmizet pod nánosem jiných, mnohem současnějších tragédií i spotřebního životního stylu. A předáván může být pouze burcujícím způsobem,
v dnešní lhostejné době třeba i šokem!
Nová expozice Památníků burcuje velmi emotivním způsobem, její dosah je ale omezen jen
na ty, kteří do ní přijdou nebo do ní jsou přivedeni. Ona reklama chtěla přivést další, a nejen proto,
že je to povinnost v rámci osnov!
Velmi bych prosil ty, kteří protestují, aby toto pochopili, nebo se o to alespoň snažili a neodsuzovali ani tvůrce, ani vedení Památníku. Vždyť to udělali pro dobrou věc a s použitím prostředků, které odpovídají době, v níž žijeme.
Druhou věcí je zneužití hry v pirátské „dotažené“ verzi; není překvapivé, jen smutné (a podtrhuje
moje tvrzení o složitosti i necitelnosti doby), leč mnohé ohlasy v internetových diskuzích svědčí
o tom, že alespoň část těch, kteří je vedou, pochopila smysl, účel i podstatu lidické tragédie. A tyto
diskuze vede právě ona cílová skupina „náctiletých“. Bylo by naivní očekávat stoprocentní úspěch,
souhlas, pochopení, atd. Kdyby jen 50% těch, kteří diskutují, pochopilo, byl by to zásah... A to, jak
se zdá, se povedlo. Alespoň já si to myslím.

*Mgr. Jiří Kovařík historik, spisovatel, autor literatury faktu
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Ve čtvrtek 14. září 2006 jsem s naší třídou navštívil obec Lidice, kde se konalo vyhlášení výsledků
1. ročníku vědomostní soutěže LIDICE PRO 21. STOLETÍ. Úkolem této soutěže bylo, co nejlépe
písemně zpracovat vše o osudném dni Lidic. Přihlásit se mohli po internetu žáci základních škol či
studenti středních škol z celé naší republiky.
Věřte nebo ne, literárních děl bylo velice mnoho. Ale vybrat ty nejlepší dalo asi velkou práci. A přece
bylo několik žáků a žákyň s nádhernou literární tvorbou. Všichni byli za své vynikající výsledky
oceněni věcnými cenami a diplomy. Vše začalo, na základech vypálené školy, slavnostními
fanfárami. Ceny předával podplukovník z Vojenského historického ústavu. Proslov k této události
měl ředitel odboru muzeí a galerií, dále zástupkyně z ministerstva školství a nakonec přednesli
vítězné eseje herci: Alfréd Strejček a Klára Jandová, která četla příběh jedné lidické dívky, který
mne velmi zaujal.
Výherci soutěže navíc obdrželi hodinový vyhlídkový let nad Českou republikou. Po vyhlášení se
vytvořily hloučky kolem těch, kteří lidickou tragedii přežili nebo jsou znalci historie. Všichni, což jsme
byli žáci z několika škol z Kladna, Buštěhradu, Stochova i doprovody vítězů z Moravy, jsme
pozorně naslouchali jejich vyprávění.
Pak se obecenstvo, včetně porotců, odebralo do zahrady Lidické
galerie, kde se konal koncert na počest Lidicím, vítězům a všem
účastníkům. Vystupovala zde skupina SPIDER´S BEATLES REVIVAL
a aerobičky (mistryně světa) z naší školy. Celý program hezky
moderovala studentka Gábina Literová, což je dcera paní učitelky
z naší školy. Koncert trval přes 90 minut a myslím, že se každému líbil,
stejně jako mně.
A jak citoval jeden z porotců:“Musíme si tuto událost připomínat,
poněvadž, kdyby se na ni zapomnělo, mohla by se opakovat a to nikdo
nechce“.
A já jako obyčejný občan naší republiky si myslím (a nejsem sám), že
pan porotce má úplnou pravdu.
Jakub Krása, 12 let, žák 7. třídy, 5. ZŠ, Moskevská ul., Kladno

Vážení pořadatelé „Vědomostní soutěže Lidice pro 21 století“, děkuji Vám za nádherné zážitky,
které jste připravili pro mou patnáctiletou dceru Petru Pilnou ze ZŠ Liptál a ostatní soutěžící
při slavnostním předávání cen 14.9.2006 v Lidicích. Jsem vděčná za to, že Vaším prostřednictvím
získala nejen znalosti o tragedii Lidic, ale i pocit sounáležitosti a pokory k hrůzným událostem války.
Děkuji za Vaši práci.
Petra Pilná starší, Liptál, okr. Vsetín (petrapilna@seznam.cz)
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O této akci jsem vůbec nic nevěděl, ale byl jsem rád, že jedeme s naší třídou na výlet.
V autobuse jsem si vybral špatnou stranu, kde na mě svítilo sluníčko, takže jsem se tam
těšil o to víc. Když jsme přijeli k pietnímu území, tak mi to tam připadalo tak strohé, …
žádné domy, baráky ani jiné stavby. Jenom protáhlý, trávou zarostlý svah. Možná, že třeba
nějaký turista by se mohl domnívat, že je to tu od nepaměti, tak pořád. Ale myslím si, že
málokterý člověk v okolí Lidic a možná nejen z Lidic by nevěděl, co se tu v minulosti stalo.
Poté jsme šli do centra davu, kde se konala jedna z hlavních akcí. Byly tam pro nás připraveny lavičky, ze kterých jsme se dívali přímo na „podium“, které bylo tvořeno zbytky
základů školy, která byla v roce 1942 srovnána se zemí. Na něm v úvodu povídalo mnoho
lidí a pak herec a herečka přednášeli vítězné eseje soutěžících. Za nejpůsobivější pro mne
bych označil ten esej, který vyprávěl o hlasateli z jednoho rádia.
Když jsem viděl výherce této soutěže, řekl jsem si, že bych se příští rok chtěl také zúčastnit. Potom, když všichni domluvili, tak jsme se vydali na cestu do místního muzea. Cestou
jsme navštívili společný hrob lidických mužů, kde jsem si všimnul pomníčku, který zde
v roce 1945 postavili ruští vojáci z jednotek podplukovníka Pankova. Zastavili jsme se
u bronzového sousoší lidických dětí. Bylo to hrozné, co se jim stalo. Než jsme vstoupili
do muzea, tak se nám naskytl opravdu krásný pohled do celého údolí, kde před 64 lety
stávala vesnice. Velmi jsem o všem přemýšlel…. Překvapilo mne, že muzeum bylo uvnitř
docela malé, leč viděli jsme působivé dokumenty o tragedii.
Po prohlídce celého muzea jsme procházeli hlavní ulicí nové obce až do zahrady Lidické
galerie, kde zacvičila děvčata aerobik a zahrála i zazpívala hudební skupina napodobující
slavné THE BEATLES. Hráli dobře, ale pro mne docela hlasitě.
Byl krásný den, slunce se mi „zapichovalo do kůže“ a tak jsem se vydal na lavičku
pod strom, kde byl stín. Přisedla si ke mně i jedna paní
učitelka z 5. ZŠ Kladno-Rozdělov, která byla v porotě
této soutěže a pověděla mi mnoho informací z historie
Lidic, některé jsem slyšel prvně v životě. Proto si
myslím, že bychom si měli všichni často povídat o tomto
historickém okamžiku, tragédii malé obce Lidice,
abychom na něj nikdy nezapomněli.

David Janda, 12 let
žák 7. A, 7. ZŠ Vodárenská ul. 2115, Kladno
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…

Již před rokem, kdy jsme ještě ani nevěděli, že se budeme brát, jsem zahlédla
ve zprávách krátkou reportáž o nově otevřeném Růžovém sadě v Lidicích, kde
zahájili pořádání svatebních obřadů. Reportáž mě zaujala a uložila jsem ji někam
hluboko do své paměti.
Asi po půl roce, v momentě, kdy jsme se rozhodli, že svoje soužití legalizujeme,
tato vzpomínka vyplula na povrch.
Již jsem byla na mnoha svatbách, ale zaujaly mě převážně ty, které se konaly
v přírodě pod širým nebem. Sice jsme objeli pár „konkurenčních míst“, ale i přesto,
že jsme Lidice navštívili poprvé v mrazivém únoru, kdy vše bylo pod sněhem
a nebe šedivé, dýchlo na nás toto místo svou silnou atmosférou. Pro nás pro oba
má Lidický památník hluboký význam, vyvolává silné emoce a přišlo nám samozřejmé, říci si své „ano“ na místě, které na nás hluboce působí. Oba máme podobné postoje k událostem, se kterými jsou Lidice spojené. Neviděli jsme sice důvod proč se vzít v nějaké obřadní síni nebo třeba i krásné zahradě, která k nám
však nijak nepromlouvá.
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V sadě jsme se od února byli ještě několikrát podívat, sníh ustoupil, tráva už
byla zelená. Když člověk stojí na místě u fontány a dívá se do dálky na ty louky,
rybník a lesy, má pocit, že se mu v celém těle rozlévá klid a mír a že hledí
do věčnosti.
Ano, toto nás jen utvrdilo, že jsme si zvolili správně.
Ale návrat do reality, červen a červenec tohoto roku byly opravdu horké měsíce.
Nebylo tedy pochyb, že počasí 30. června vyjde.
Však tomu ještě člověk nedokáže poroučet, takže v ten den v pátek ráno spadla
teplota v průměru o 15 stupňů níže než předešlé dny, obloha byla zatažena a šedá
a vytrvale, zdálo se, že nekonečně, pršelo.
Již brzy z rána, zavolali z úřadu Lidice, že obě svatby na ten den plánované, se
budou konat na obecním úřadě. V tu chvíli se mi zhroutil svět.
Však za intenzivní podpory a povzbuzování Památníku Lidice jsme vznesli laskavé prosby k lidickému obecnímu úřadu, kdy nám nakonec bylo vyhověno.
Náš příběh není zdaleka žádným dramatickým příběhem a určitě si většina lidí pomyslí, jak malicherné byly naše starosti. Určitě mají pravdu. Ale zase na druhou
stranu, zkuste se vžít do partnerů,kteří půl roku plánují svatbu, chtějí jí mít na místě
svého srdce, je to pro ně jeden z nejvýznamnějších dnů jejich života a osud si
s nimi takto pohraje.
Jako zázrakem však déšť, který padal celé dopoledne ze zatažené oblohy,
ještě i cestou do sadu, na místě ustal. Nebudu zde tvrdit, že se rozestoupila obloha
a vysvitlo horké slunce, to by se stalo nejspíš jen v pohádce.
Obloha zůstala zatažená černými, divokými a ostře řezanými mraky, růže byly
temně rudé a tráva a stromy působily divoce a dramaticky, ale vždyť takové to
místo přeci je, jen nám všem připomnělo svou pravou tvář...
V závěru bychom chtěli poděkovat Památníku Lidice, především panu řediteli
JUDr. Červenclovi, díky jehož podpoře jsme se mohli vzít tam, kde jsme chtěli.
*Ing. Gabriela Jirátová ,ČVUT Praha
Fakulta elektrotechnická
Katedra telekomunikační techniky

P.S.
Kdysi jsem zaslechl v televizi bývalého politického vězně, který byl odsouzen
za svoji účast ve 2. světové válce proti fašismu na „špatné“ straně. Stěžoval si, že
mnoho lidí již zapomnělo na smrt, násilí, útrapy, potlačování svobody a křivdy,
které byly ve válce i po ní páchány. Není tomu tak – my jsme nezapomněli a zapomenout nechceme…
*Ing. Petr Jirát
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Novinky z Oázy v říjnu 2006

STŘEDISKO OÁZA ZAHAJUJE PRAVIDELNÝ CYKLUS SETKÁVÁNÍ:
Obsahem setkávání bude povídání o tématech, která vás zajímají.
Společnost - kultura - věda - zdraví - příroda
Úterý 3. října 2006 v 15 hodin: Jak se Oáza ocitla v Lidicích.
Úterý 17. října 2006 v 15 hodin: Jak se připravit na zimu

Cvičení pro ženy v Oáze
Přijďte si zacvičit do Oázy každé úterý a čtvrtek od 19 do 20 hodin.

Dušičkové odpoledne v Oáze
Sobota 28.10. 2006 14 – 17 hodin
Dušičky nebo Haloween? Posezení u čaje, výroba svícnů a jiné rukohrátky

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, 273 54 Lidice. Svoje dotazy můžete rovněž posílat písemně nebo e-mailem
na adresu: memento.lidice@cbox.cz Tel./fax: 312 253 502

Na další pozoruhodná místa v nedalekém okolí Vás zve ŠÁRKA TŘÍSKOVÁ
Rádi bychom vás opět pozvali k výletu do míst, která všichni dobře znáte. To jim však neubírá
na zajímavosti a jistém tajemnu. Dnešní putování začneme v sousední Hřebči. První zmínka o obci
pochází z r. 1285. Do r. 1924 se jmenovala Řebeč a poté se její název změnil na Hřebeč. Původně
byla vsí s vladyckou tvrzí Tasov, o níž jsou dochovány zmínky již z počátku 11. stol. V r. 1280 byla
tvrz vypleněna a zničena. Asi pro většinu čtenářů není příliš známa skutečnost, že tu v letech 1913
až 1914 byl učiněn první - nutno říci, že neúspěšný - pokus v létání na letadle těžším než vzduch
v našem regionu. Zajímavou památku ve Hřebči představuje rovněž vodní mlýn postavený v roce
1540, v němž se mlelo až do roku 1905. V neposlední řadě bychom rádi dodali, že se tu v r. 1928
narodil básník Karel Šiktanc*********************************************************************************
Pokud budete pokračovat do sousední Hostouně, neměl by vaší pozornosti ujít barokní kostel
sv. Bartoloměje z počátku 18. století. Připomíná jednoho z majitelů části obce Svatovítskou kapitulu
a jejího probošta, pozdějšího arcibiskupa Daniela Mayera z Mayernu. V Hostouni sídlila v minulosti
početná židovská obec, o čemž svědčí dva dochované židovské hřbitovy. Na mladším z nich najdeme například hrobku rodiny Brandeisovy, k níž patřil i známý mecenáš českých malířů a sochařů
Antonín Brandeis ze Suchdola u Prahy (mj. podporoval Mikoláše Alše). Synagoga byla zbořena
v 50. letech.
(*Zdroje: Internet, informační materiály obcí)

Zpravodaj OÚ Lidice

říjen 2006

Japonci vztyčili v Lidicích „SLOUP MÍRU“

strana 17

(text ke straně 20)

Ve čtvrtek, odpoledne, 31. srpna 2006 vztyčila skupina Japonců SLOUP MÍRU
v Růžovém sadu v Lidicích. K pamětihodnému místu přišlo 70 lidí, několik
z nich bylo i místních obyvatel.
„Japonsko zažilo výbuchy atomové bomby a jejich pamětník pan Masahisa Goi
přišel v roce 1955 s myšlenkou, aby se šířilo poselství a válka se nikdy
neopakovala. Přitom nejde o poselství politické či náboženské, ale je to mírový
vzkaz. Proto vznikly tyto sloupy s nápisem Ať mír vždy vládne na Zemi,“
vysvětlovala při vztyčování sloupu v Lidicích Kjoko Otsuji, jedna z členek
třináctičlenné delegace z Japonska. Součástí vztyčení mírového sloupu, o nějž
se zasloužila společnost The World Peace Society sídlící v New Yorku, bylo
i originální vyjádření touhy po celosvětovém míru. Každý z účastníků
slavnostního aktu vždy zamával jednou ze 192 státních vlajek a symbolicky
zvolal "Ať mír vždy vládne na Zemi". Stejný nápis je i na každé straně mírového
sloupu, který bude v Lidicích stát natrvalo. Věta, jež vyjadřuje ono přání, je
na něm zvěčněna v češtině, angličtině, němčině, ale také japonštině.
Obdobné sloupy už jsou ve 192 zemích světa, v České republice jich je nyní
pět, a to v Praze 4-Michli, Terezíně, Českých Lhoticích, Nových Hradech
a právě v Lidicích. Závěrem slavnostního aktu vystoupili s kulturní vložkou
členové Divadelního klubu ÍČKO ZŠ Buštěhrad a žákyně ZUŠ z Buštěhradu.
Poté ještě Japonci rozdávali přítomným lidem japonské sladkosti a papírové skládačky origami.
O kulturní program při slavnostním
aktu v Lidicích se postarali
„přespolňáci“
z Makotřas
a
Buštěhradu.
Krásně zazpívaly
žákyně paní profesorky E. Čechové
ze ZUŠ Buštěhrad - Nikola a Andrea
a na varhany je výtečně doprovodila
Kristýna. Básně Heleny Leflerové a
Jaroslava Seiferta skvěle recitovaly
obě Petry z ÍČKA. Děkujeme p.
Hýlkovi a p.Hofmannovi z Památníku
Lidice, kteří pro naše vystoupení
velmi ochotně připravili zvukovou
(*zdef)
aparaturu a varhany.
Dolní řada zleva : Efrem Zeleke, Sabina Zeleke. Horní řada –zleva: Zdeněk Fous,
Petra Soukupová, Petra Bakanová, Nikola Paumerová, Kristýna Balogová,
Andrea Matzkeová. (*foto: Aleš Kachlík)
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Dětské zprávičky - TEST
Děvčata a kluci, máte další příležitost soutěžit se ZPRAVODAJEM.
Můžete odpovědět na otázky tohoto testu o Lidicích, který pro vás
připravila: studentka VŠ Vlaďka Koucká z Buštěhradu a vedoucí
junáckého oddílu děvčat - „BERUŠKY“.
JUNÁK-Svaz skautů a skautek-středisko Buštěhrad – „STRÁŽ LIDIC“

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15.

TEST o Lidicích
Kdy byly Lidice vypáleny?
Kdy byla založena škola v Lidicích?
Jak se nazýval lidický kostel a kdy byl založen?
Jak se nazýval statek ve kterém byli zastřeleni lidičtí muži?
Kolik mužů zde bylo popraveno?
Kolik dětí lidickou tragédii přežilo a vrátilo se domů?
Děti, které se již do Lidic nikdy nevrátily mají svou sochu na
pietním území. Kolik je to dětí?
Ve kterém roce byla zahájena výstavba nových Lidic?
Kdy byla zahájena stavba Památníku Lidice?
Jak se jmenuje alej s věčným ohněm?
Kdy a kým byl založen Růžový sad?
Kolik odrůd růží se zde asi nachází?
Kolik dárců růží je z obce Lidice?
Jak se jmenoval umělec, který vytvořil sousoší chlapce a
dívky s holubicí nacházející se na kašně v Růžovém sadu?
Kdy začala obnova Památníku?

(*foto: internet a JUDr. Jitka Lenková)

Kdo má zájem vyhrát hezkou cenu, napíše v pořadí: ( 1. = odpověď,2. = odpověď, atd.) všechny
odpovědi testu na list papíru. Nezapomeňte napsat své jméno a adresu, abychom mohli vylosovat
tři správné luštitele. Vaše odpovědi vhoďte do 20. října 2006 do poštovní schránky Veřejné
knihovny Lidice. Nebo pokud používáte počítač, lze poslat odpovědi e.mailem na adresu:
knihovna.lidice@volny.cz Díky! Těšíme se na vaše psaníčka i emaily. Ahoj - Váš ZPRAVODAJ.
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DĚTSKÉ ZPRÁVIČKY - vylosování
Správná odpověď tajenky křížovky z minulého čísla zní: DOMÁCÍ ZVÍŘATA. Obdrželi jsme
od vás 5 odpovědí a všechny byly správné. 1. Anna Zelenková z Kladna, 2. Matěj Zelenka,
3. Kristýna Hanzlíková, 4. Veronika Zelenková, (všichni z Lidic), 5. Michaela Straková
z Rakovníka. Losování provedla Martina Miková na hřišti dne 25. září 2006. Byla vylosovaná
čísla: 3, 1, 4. Všem vylosovaným blahopřejeme ke sladkým odměnám z marcipánu, které
pro výherce věnovaly: Veronika Eliášová a Hana Kohoutová (Šilhanová) z obchůdku vedle
Veřejné knihovny, který se připravuje k otevření.
(*foto:zdef)

Martina Miková

Veronika

Anna

Kristýna

Děvčata a kluci je tu říjen a s ním
„Velká malířská soutěž“. Soutěžit
mohou malí i velcí, zkrátka, kdo má
chuť. Chceme, abyste nám namalovali,
co máte rádi, ať je to: člověk, zvíře,
krajina, rostlina, věc anebo klidně i
jídlo. Kreslete a malujte, na všechny
obrázky se moc těšíme.
Ahoj! Martina Miková
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Fotozprávy ze vztyčení „MÍROVÉHO SLOUPU“

Fotografie: *Aleš Kachlík ( text na str. 17)
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Tak, milí sportovní přátelé, už je to zase tady; začala nám nová mistrovská sezona a to 2006 – 2007, na kterou Vás všechny srdečně zvu
do prostor našeho stále se vylepšujícího sportovního stadionku.

Vyměnili jsme sítě za oběma brankami, provedli jsme opravu
části střechy a natřeli fasádu celé budovy.Vybudovali jsme
tzv. zástěny u WC a její zastřešení, rovněž tak jsme provedli
vybudování zástěny ze strany od buněk rozhodčích, kam
jsme umístili velmi pěknou fotografii našeho mužstva.
Provedli jsme nové zatravnění hrací plochy, kterou jsme ještě prosypali
potřebným speciálním pískem. Upravila se plocha na nohejbal.
V dalších aktivitách budeme ještě pokračovat.

(*zpráva do Zpravodaje ze dne 5. září 2006)

Sokol Lidice - Slavoj Koleč 3 : 2 (2:1)
branky :

Záleský 1
Vaněk 2
Tomáš Radosta 2
Lidice: Drtina - Míčka, Topka, A. Radosta (71. Koloušek), J. Halwiger - Tlustý, Vokurka, Zýka (85. Rudek),
Egrmaier - Záleský (79. Šromovský), T. Radosta
Rozhodčí: Machýček.ČK: 2. Huja.
Koleč podruhé v Lidicích neslavila
V premiéře nového ročníku se uvedli dvěma góly kanonýři obou celků - Tomáš Radosta i Jiří Vaněk
Hned v první minutě se ocitl v šanci hostující Kluka, ale zamířil do boční sítě a domácí se pak zlepšili. Do tlaku
se dostali sérií pěti rohů, nicméně nejnadějnější Záleského pokus mířil těsně vedle. Ve 25. minutě už se skóre
měnilo. Rychlý oslovil Vaňka a kanonýr ukázal, že i v této sezóně bude dávat góly 0:1. Hosté se drželi až
do samého závěru půle, který však totálně nezvládli. Nejprve Egrmaier ve 41.minutě zabojoval a s jeho
přistrčením se nepáral do útoku nečekaně zařazený Záleský - 1:1. Hned ve 42. minutě vznikl před Plotěným
závar, obránce Huja kryl dělovku zblízka rukama a hlavní sudí po poradě s asistentem odpískal penaltu, z níž
T. Radosta obrat dokonal na 2:1 pro Lidice. Hned po změně stran mohl srovnat Rychlý, ale stejně jako
posléze posily Hafenrichter (Stehelčeves) či Grubner (Brandýsek) neuspěl. Domácí svůj nápor umocněný
čtrnácti rohy také dlouho nemohli přetavit v branku, ale v 84. minutě po rychlém brejku Koloušek mazácky ze
zadní lajny uvolnil T. Radostu a ten zvýšil na 3:1 pro domácí. Jeho gól byl nakonec důležitý, neboť po
chvíli si Vaněk naběhl na dlouhý výkop Plotěného a v 88. minutě snížil na konečných 3:2. Šanci vyrovnat
měl ještě Vicenec, ale skóre už se neměnilo. Domácím navíc pomohl sudí, který, přestože se střídalo, hrací
dobu ještě nepatrně zkrátil. "Ale jinak jsme měli převahu a vyhrát si zasloužili," mínil domácí předseda
Vasil Stach.
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Další výsledky 1.kola:
Mutějovice-- Lhota 0: 1 , Tuchoměřice-- Městečko 9: 0 , Slaný-- Sj Kladno 6: 0 Č.L.Beroun-- Žebrák 2: 2, Lidice-- Koleč 3: 2, Lužná-- Hostivice 2: 0, Pavlíkov-- Sn Kladno 1: 0
Naše B mužstvo,které je zařazeno do III. třídy Okresního fotbalového svazu Kladno,skupiny A, zahajovalo svou mistrovskou soutěž na hřišti ambiciozního týmu TJ Unhošť,kde se mu však nijak nedařilo a zcela
jasně prohrálo.Vzhledem k tomu, že se na zápasy našeho B mužstva nebudu moci tak často podívat, budu
Vám citovat z Kladenského deníku:
III. TŘÍDY--1.kolo z 19.8.2006
Výsledky: K. Žehrovice B Bratronice 2:0, Stochov - Dřetovice 4:1, Unhošť - Lidice B 5:1, Stehelčeves Tuchlovice B 1:3, V. Přítočno - Švermov 5:1, Smečno - Slovan B 3:2, Družec-Brandýsek 1:1

TJ UNHOŠŤ - SOKOL LIDICE B

5 :

1 (2:1)

Po dvou nevyužitých šancích zajistil domácí Unhošti náskok ve 28. Korpa. Lidice dokázaly srovnat ze
skrumáže Hanfem, to však bylo z jejich strany všechno. Domácí zásluhou Bolena brzy opět vedli a po
přestávce soupeře třemi góly dorazili. Jeden dal Šmíd, dvěma trefami dokonal hattrick Korpa
Ve 2. kole I.B třídy jsme zajížděli na nově zrekonstruované hřiště Slovanu Kladno, se kterým jsme v minulosti
měli hodně problémů,ať již to bylo s povrchem jejich stadionu,ale také a to hlavně s výkony rozhodčích,kteří
vždy nás poškodili svými výroky,zejména v utkáních na Kladně,kdy se většinou Slovan zachraňoval v soutěži.

Slovan Kladno - Sokol Lidice 2:2 (1:2)
Branky: 24. Pavlosek, 59. Kulhánek - 6. T. Radosta, 29. Koloušek.
Rozhodčí: Jirků.
Lidice: Drtina - J. Halwiger, Topka, A. Radosta, Rudek - Egrmaier, Zýka, Vokurka (61. Šromovský), Míčka (80.
R. Halwiger) - Koloušek (89. Luka), T. Radosta.
Když fotbalisté Slovanu na podzim hostí Lidice, je už skoro pokaždé zaděláno na překvapení. Tentokrát na
rozdíl od loňska hosté z nového kladenského stadionu alespoň bod odvezli. Průběh byl dost hektický. Většinu
utkání byli blíže výhry hosté, ale nakonec měli velké šance na vítězství Kladeňáci. Body se dělily
První půle byla i díky chybujícím obranám, které útočníci často převyšovali, divácky hodně atraktivní. Domácí
začali zostra tyčkou Jiránka a nebezpečnou ranou Pavloska. Jenže skóre se měnilo už v 6. minutě na druhé
straně! Důrazný T. Radosta se prodral přes uklouznuvšího Špalka, zpoza vápna krásně vypálil a brankář
Macík si sice sáhl, ale míč jen nadzvedl do sítě - 0:1. Pak o sobě dával vědět obráce Lidic J. Halwiger. Nejprve
vytáhl z brankové čáry hlavičku Kulhánka a poté zaútočil a odražený míč poslal těsně mimo. Jenže lepší byl
nečekaně pohyblivější Slovan a ve 29. minutě zaslouženě vyrovnal. Pavlosek si efektně narazil s
Jalaghoniou a zoči voči Drtinovi nezaváhal. Vzápětí parádně hlavičkoval, ovšem o centimetry minul. To na
druhé straně slavila zkušenost hostů. Egrmaierův pas ve 38.minutě propadl chybujícím středem obrany a
Koloušek vrátil Sokolu náskok.1:2. Druhá půle už tak hezká nebyla. Hosté srovnali hru, pak ale u lajny
zbytečně fauloval T. Radosta, Machač naservíroval standardku v 59.minutě na hlavu Kulhánka a dlouhán
míč procedil za Drtinu - 2:2. Lidičtí se ještě jednou pokusili jít do náskoku, avšak série rohů ke gólu nevedla
stejně jako pěkná rána Kolouška v 81. minutě. Domácí byli ke gólu dál blíž. Jalaghonia po průniku středem
mířil nad, Pavlosek sám před Drtinou z úhlu technicky minul, a když hostujícímu brankáři vypadl lehký míč,
Jalaghonia s Machačem to zaregistrovali pozdě. Jasnou tutovku měl Jalaghonia v 88. minutě, ovšem úplně
sám před Drtinou o fous minul. "Pro bod jsme jeli a jsem za něj docela rád. Sice jsme dvakrát vedli, ale
Slovan mě překvapil agresivní hrou," pokyvoval kouč Sokola Lidice Josef Vacovský.
Další výsledky 2.kola: Hostivice - Koleč 3:0, Žebrák - Pavlíkov 1:2, Slavoj Kladno - Č.L.Beroun 0:2,
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Městečko - SK Slaný 0:1, Lhota -Tuchoměřice 2:0,
Lužná - Mutějovice 0:1
Ve 2. kole hrající B mužstvo hostilo doma nevyzpytatelnou Stehelčeves,kterou jsme v minulosti poráželi,ale
vždy s nimi byla" velká práce"

Lidice B - Stehelčeves

5:1

Lidice byly mnohem lepší než soupeř ze Stehelčevsi, kterému nasázely pět gólů. Hosty, za něž snižoval
z penalty na 2:1 Hladík, ale mrzela třetí branka, již údajně předcházel ofsajd, a která jim definitivně
sebrala i teoretickou naději. Góly vítězů dávali Mondek 2 (první z p.), Vojč, Hanf a Procházka
Výsledky: Slovan B - Družec 2:2, Bratronice - Brandýsek 1:4, Smečno - Švermov 3:2, Tuchlovice B - V.
Přítočno 1:0, Lidice B - Stehelčeves 5:1, Dřetovice - Unhošť 1:1, K. Žehrovice B - Stochov 0:4.
Ve 3. kole I.B třídy hostilo na našem krásném stadionku naše mužstvo,které je nováčkem v naší soutěži,ale
může se pochlubit v loňském roce Okresním přeborníkem Berounska, mužstvo Spartaku TOS Žebrák

Sokol Lidice - Spartak TOS Žebrák

4:1 (2:0)

Branky: 25. Stárek, 43., 75. a 86. T. Radosta.
Rozhodčí:Zdeněk. ČK: 84. Tlustý (L).
Lidice: Drtina - R. Halwiger, Topka, Stárek, Rudek - Tlustý, J. Halwiger, Zýka (70. Vokurka), Egrmaier - T. Radosta, Záleský
One man show kanonýra Lidic Tomáše Radosty
Skvělé výkony podává na začátku sezony fotbalový kanonýr Lidic Tomáš Radosta. proti Žebráku zaznamenal
hattrick a zásadně přispěl k výhře 4:1.
Dvacet minut to byla spíš nuda, ale pak ve 25.minutě pálil ve skrumáži T. Radosta, jeho ránu obrana
zblokovala, ale Stárek při návratu do sestavy už se nemýlil - 1:0. V závěru půle se lámal chleba. Nejprve
zahrozili jinak málo aktivní hosté, ovšem Tlustý jejich závar uhasil rázným odkopem. Na druhé straně Stárek
ve 43.minutě odvrátil hlavou výkop gólmana přesně na Záleského, ten byl faulován a T. Radosta z penalty
zvýšil na 2:0. Po obrátce byl v hlavní úloze opět on. Po rohu hlavičkoval do tyče, po něm mířil Zýka z TK těsně
mimo. Přišel další roh v 75.minutě a tentokrát už T. Radosta hlavičkoval po Egrmaierově centru přesněji - 3:0.
I za jasného stavu nastaly domácím komplikace. Draxler v 77.minutě po zaváhání Drtiny snížil na 3:1,
odstartoval nápor hostů a gólman musel své předchozí zaváhání napravit krásným zákrokem po bombě do
šibenice. Následně přišly velké nervy. Tlustý v 84.minutě fauloval protihráče, ten na něj údajně plivl a záložník
Lidic oplácel ručně. Byl vyloučen, přesto jeho tým v hektické atmosféře v 86.minutě ještě zvýšil. Záleský byl
opět faulován a T. Radosta ani při druhé penaltě nezaváhal a upravil na konečných 4:1..
Další výsledky 3. kola: Mutějovice--Hostivice 1:1, Tuchoměřice - Lužná 4:3, Slaný - Lhota 1:2, Č.L.BerounMěstečko 3:2, Pavlíkov - Slavoj Kladno 1:0,Koleč - Slovan Kladno 1:1
Střelci Lidic: Tomáš Radosta 6, Koloušek 1,Záleský 1,Stárek 1
Nahrávači Lidic: Egrmaier 4,Koloušek 2,Zýka 1,Stárek 1
Lidické bodování po 3. kole: T.Radosta 6(6+0), Egrmaier 4(0+4),Koloušek 3(1+2),Stárek 2 (1+1),Záleský
1(1+0),Zýka 1(0+1)
TABULKA PO 3.kole
Rk
Tým
Záp
+
0
Skóre
Body
(Prav)
1.
Lhota
3
3
0
0
5: 1
9
( 6)
2.
Pavlíkov
3
3
0
0
4: 1
9
( 3)
3.
Lidice
3
2
1
0
9: 5
7
( 1)
4.
Č.L.Beroun
3
2
1
0
7: 4
7
( 1)
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Doma: 2.
Lidice
Venku: 6.
Lidice
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Tuchoměřice
Slaný
Hostivice
Mutějovice
Lužná
Sn Kladno
Žebrák
Koleč
Sj Kladno
Městečko

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
1
1
0
2
1
1
0
0

1
1
1
1
2
1
2
2
3
3

strana

13: 5
8: 2
4: 3
2: 2
5: 5
3: 4
4: 8
3: 7
0: 9
2: 13

6
6
4
4
3
2
1
1
0
0

4

( 0)
( 0)
( 1)
( -2)
( -3)
( -1)
( -2)
( -2)
( -3)
( -3)

2

2

0

0

7:3

6

(+6)

1

0

1

0

2:2

1

(+1)

Ve 3. kole naše B mužstvo zajíždělo na stadion velmi nepříjemného soupeře a to do Velkého Přítočna,které
již delší dobu touží po postupu do Okresního přeboru,ale vždy mu to nějak nevyjde. Utkání bylo jako vždy
těžké a našim hráčům se nepodařilo opakovat vítězství jako minule proti Stehelčevsi.

Velké Přítočno - Lidice B

4:2

Přítočno mělo po první půli nad Lidicemi dvougólový náskok (Šiler, Holeček), v nástupu do druhé
Procházka snížil, avšak drama odmítl dvěma zásahy Zíbr. Druhý dal proti deseti (ČK Tichý). Lidičtí pak
jen korigovali.
Výsledky: Stochov - Bratronice 2:1, Unhošť - K. Žehrovice B 9:0, Stehelčeves - Dřetovice 2:2, V. Přítočno Lidice B 4:2, Smečno - Tuchlovice B 0:4, Družec - Švermov 4:1, Brandýsek - Slovan B 2:0.
1. STOCHOV
2. Tuchlovice B
3. Unhošť
4. Brandýsek
5. V. Přítočno
6. Smečno
7. Družec

3 3 0 0 10:2 9
3 3 0 0 8:1 9
3 2 1 0 15:2 7
3 2 1 0 7:2 7
3 2 0 1 9:4 6
3 2 0 1 6:8 6
3 1 2 0 7:4 5

8. LIDICE B
9. K. Žehrovice B
10. Dřetovice
11. Slovan Kladno B
12. Stehelčeves
13. Bratronice
14. Švermov

3102
3102
3021
3012
3012
3003
3003

8:10 3
2:13 3
4:7 2
4:7 1
4:10 1
2:8 0
4:12 0

Doufám,že jste s našimi
výsledky spokojeni,budeme se snažit
ještě více.( další zprávy
od 4 kola Vám pošlu příště).

Sportu zdar a fotbalu
zvláště přeje

*Vasilij Stach

