Zpravodaj OÚ Lidice

září 2006

strana 2

Jedinečný dárek k jubileu
V Lidicích žije již 56 let náš
tatínek pan František Musel,
který se v září letošního roku
dožije 90 let.
Dlouho jsme všichni přemýšleli,
jaký dárek mu k jubileu připravit.
Vzhledem k tomu, že celý jeho
život byl spojený s hudbou,
napadlo nás, oslovit vedení
Posádkové hudby Praha, ve které
tatínek působil a společně s nimi
jsme připravili nevšední zážitek.
V sobotu 5. srpna 2006 měla
Posádková hudba Praha svůj promenádní koncert v zahradě Na Valech Pražského hradu. Při tomto
koncertě hudebníci při skladbě
Jaromíra Vejvody „Zbraslavská“
povstali a společně zazpívali „Už
kamarádi pomalu stárnem…“ a
pak hlavní dirigent hudby pplk.
Miloslav Bulín vyzval našeho
tatínka k dirigentskému stupínku a
předal mu taktovku. Tak si náš
táta zase po letech zadirigoval a
to velice profesionálně, dokonce
svoji vlastní skladbu pochod
Armádě do kroku. Konferenciérka
pořadu vřelými slovy seznámila
přítomné se životem našeho
tatínka. Vedení hudby předalo oslavenci květiny a upomínkovou knihu. Dojati jsme byli nejen my,
jeho rodina, ale i další náhodní diváci. A tak jsme se chtěli podělit o tento nádherný zážitek i s Vámi,
občany Lidic.*Za celou rodinu dcery Ladislava a Zdenka a vnučka Veronika (foto: *Zdenka. Kotková)
Vážená paní Zdenko Kotková,
děkuji Vám za dopis, který zasíláte našemu nadřízenému veliteli p. Černíkovi. Velice rádi
jsme uvítali možnost přivítat a společně oslavit jubileum Vašeho tatínka Františka Musela
- autora světoznámého pochodu Armádě do kroku. Bylo obdivuhodné s jakou vitalitou
se zhostil dirigování svého díla a jaká energie ho provázela při společném setkání.
Při společné oslavě narozenin Vašeho tatínka prosím vyřiďte naše blahopřání s přáním
mnoha zdraví a životní energie do dalších let.
Děkuji a s pozdravem Miloslav Bulín
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
František Musel
Václav Rychtařík

*23.9.
*25.9.

90 let
81 let

Lidice čp. 26
Lidice čp.162

Vážení panové, přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí a osobní
spokojenosti.
Poděkování
 Děkuji všem, kteří se na vydání Zpravodaje Obecního úřadu Lidice podílejí. Zvláště pak panu
Zdeňku Fousovi za jeho pečlivost a vztah k občanům a čtenářům, panu Ing. Václavu Hanfovi
za jeho pochopení a velkorysost, panu JUDr. Milouši Červenclovi za podporu a všem
pravidelným dopisovatelům, bez nichž by žádné číslo nemohlo vzniknout. Na každé číslo se
opravdu těší můj tchán pan Václav Pokorný. V současné době je jeho zdravotní stav takový, že
již nesleduje televizi, časopisy, ani noviny, ale ke každé zprávičce a informaci ve Zpravodaji se
vrací několikrát. Každé číslo je pro něho příjemné vyrušení ze stereotypu a podnět k zamyšlení a
vzpomínání na všechny ty, které dobře zná. Velmi ho potěšila i gratulace k jeho významnému
životnímu jubileu ve společenské kronice a vyjadřuji tímto i jeho poděkování. Rozsah, forma i
obsah Zpravodaje vyžadují mimořádné „člověčí“ zaujetí a časovou i finanční náročnost. Ale
věřím, že nejsem sama, kdo si uvědomuje, kolik radosti může tato práce přinášet těm
nejpotřebnějším.
*Mirka Pokorná
 Obecnímu úřadu i zastupitelstvu Lidice děkuji za květiny i dárkový balíček. Děkuji také panu
Veselému za osobní předání této gratulace k mému životnímu jubileu.
*Metoděj Sehnal

Zpravodaj oznamuje:
v pátek 28. července 2006
byli oddáni v pravé poledne
v kapli svatého Kříže
v Malých Čičovicích
novomanželé
Miroslava a Václav
Hanfovi,
Přejeme vše nejlepší na
společné cestě životem.

Zpravodaj OÚ Lidice

září 2006

strana 4

Pozdrav od německého studenta Matthiase

Matthias Marx
Milý Matthiasi, děkuji Ti za Tvůj česky psaný pozdrav pro Lidice. Tvým přáním bylo, abych Ti
na památku zaslal lidický Zpravodaj č.6, kde jsi na fotografii s přáteli z Mezinárodního letního
tábora, který se konal v červenci letošního roku v Památníku Lidice. Vložil jsi do poštovní schránky
lidické knihovny k lístku s Tvou adresou i minci 50 Kč. Vím, že jsi, jako slušný člověk, tuto částku
přiložil na poštovné.Ale protože obálku pro Tebe odešlou z kanceláře Památníku Lidice, bude tato
padesátikoruna od Tebe věnována na čokoládovou odměnu vylosovanému dětskému luštiteli
KŘIŽOVKY a SUDOKU, uveřejněné na stránce 19. Mockrát Ti děkujeme a přejeme Ti v životě vše
nejlepší. Někdy v Lidicích na shledanou!
Přátelsky zdraví, Zdeněk Fous – knihovník
(překlad: *Josef Klíma - Lidice, Distomonská ulice)
Lieber Matthias, ich danke Dir für Deinen tschechisch geschriebenen Gruss für Lidice. Dein
Wunsch war, das ich Dir zum Andenken den Berichtsersttater Nmr. 6 (ZPRAVODAJ - 6) sende, wo
Du auf dem Photo mit den Freunden aus dem internationalem Somerlager vom Juli d.J. in Lidice
bist. Ich habe im Briefkasten der Bibliothek Deines Blättchen mit Adrese gefuden, wohin Du auch
die 50 kronen Münze als Postgebühr (wie einer anständiger Mensch) hineingelegt hast. Weil aber
der Briefumschlag für Dich das Büro von Denkmal senden wird, werde dies 50 Kč Münze für eine
Schokoladenbelohnung des Siegers von Kreuzworträtsel und Sudoku lösen (auf s. 19) gewidmet.
Wir danken Dir vielmals und wünchen Dir alle Gute in Deinem Leben. Und irgendwann vielleicht
in Lidice auf Wiedersehen!
Mit freundlichen Grüssen Zdeněk Fous - Bibliotheker
(Die Őbersetzung: Josef Klíma aus Lidice)
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TISKOVÁ ZPRÁVA
(24. 6. 2006)

„Lidice pro 21. století“ – 1. ročník vědomostní soutěže
Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR a Vojenský historický ústav Praha
připravily vědomostní a literární soutěž „Lidice pro 21. století“, jejíž první ročník se uzavřel vyhlášením těchto výsledků:

I.

KATEGORIE 11 – 14 LET
1. místo Kristýna Greňová, ZŠ Cyrila Boudy, Kladno
2. místo Josef Štec, ZŠ Vodárenská, Kladno
3. místo Jan Nosek, ZŠ Buzulucká, Teplice

II.

KATEGORIE 15 – 18 let
1. místo Roman Hájek, Gymnázium Kladno
2. místo Petra Pilná, ZŠ Liptál
3. místo Alena Machalová, ZŠ Liptál

III.

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

zvláštní cena poroty Petra Pilná, ZŠ Liptál
uznání poroty
Patrik Frýdl, ZŠ Vejrostova, Brno
Roman Hájek, Gymnázium Kladno
(tyto a další práce, navržené na zvláštní ocenění poroty, jsou od 10.7.06
k dispozici na internetu: www.lidice21.cz )
Co je soutěž „Lidice pro 21. století“
Soutěž „Lidice pro 21. století“ je vzdělávací vědomostní soutěž pro děti a mládež z celého
světa. Cílem soutěže je přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice, zavražděných německými nacisty v roce 1942, a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických
událostech vztahujících se k 2. světové válce a k totalitním režimům ve světě ve 20. století.
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V čem spočíval 1. ročník soutěže?
Účastníci soutěže obou kategorií se na výzvu vyhlašovatelů ze dne 24. 3. 2006 mohli v období
od 1. 4. do 8. 5. 2006 na internetových stránkách Památníku Lidice přihlásit do 1. kola soutěže,
které spočívalo ve vypracování vědomostního testu a eseje na téma Kdy jsem poprvé slyšel
o Lidicích nebo Co pro mě znamená, když se řekne Lidice.
Výsledky tohoto prvního kola byly dne 31. 5. 2006 zveřejněny na internetových stránkách Památníku Lidice a v souladu se statutem soutěže do druhého, závěrečného kola postoupilo 21 soutěžících z každé kategorie. Tito soutěžící řešili v období 19.-21.6.2006 druhý vědomostní test. Vítězi
se stali účastníci s nejvyšším celkovým počtem bodů (sečteným z obou kol soutěže).
V první kategorii soutěžilo 253 a ve druhé 292 účastníků z celé naší republiky.
Slavností vyhlášení výsledků 14. 9. 2006
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen vítězům se bude konat ve čtvrtek 14. 9. 2006
v Památníku Lidice, na které budou pozváni všichni finalisté soutěže – účastníci druhého kola soutěže. (program viz. str. 20)
Účastníci soutěže, kteří se umístili na prvních třech místech v každé kategorii, obdrží diplom
s uvedením kategorie a pořadí, na němž se umístili a věcné ceny (převážně sportovního charakteru) a odborné historické publikace. Tito tři nejlepší z každé kategorie navíc absolvují 14. září
po poledni vyhlídkový let z letiště Velká Dobrá nad kladenským regionem.
Vítězové obou kategorií získávají jako hlavní cenu skleněnou lidickou růži.
Kromě toho všichni účastníci soutěže, kteří postoupili do 2. kola, obdrží diplom.

DESET NEJAKTIVNĚJŠÍCH MĚST A OBCÍ
Nivnice 100, Brno 51, Horní Moštěnice 29, Zlín 28, Kladno 26, Pardubice 25,
Teplice 23, Lednice 13, Mariánské Lázně 11, Jablonec nad Nisou 11.
Proč byla nivnická škola nejaktivnější v soutěži?
... Není to tak, že bychom někoho nutili, spíše prosazujeme Coubertinovské heslo: "Není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se!" A jedním dechem k tomu připojujeme: "Kdo nehraje, nevyhraje!" Ovšem doufali jsme, že většina našich žáků se nepřihlašuje do soutěží pro nějakou
odměnu, ale pro pocit, že mohou zúročit to, co znají, že udělali něco navíc nebo získali nové
zkušenosti i vědomosti.
„SOUTĚŽ LIDICE PRO 21. STOLETÍ“ nás zaujala svým obsahem. Z praxe víme, že téma
druhé světové války obecně žáky velmi zajímá, a myslíme si, že je nutné připomínat si události, které se dotýkají českých dějin a přináší svědectví o tragice a hrůzách války. Navíc naši
žáci uvítali elektronickou formu soutěže a možnost pracovat s internetem.
*učitelé dějepisu ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Nivnici
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FreeTekno doručené zdarma až do vašich domovů

Louka „Na klobouku“ u Hřebče (foto:*Bohumil Kučera)
Také jste se v pátek večer převalovali v posteli..
a ne a ne usnout? Původně jsem myslela, ze se
mi opravdu nechce spát, ale říkala jsem si že už
je pozdě, že bych měla zalehnout. Nicméně
jakmile se v pokoji rozhostila tma, klid co ji povětšinou doprovází se nedostavil.. Zmizel o pár kilometrů dále na Prahu. Ptáte se co bylo důvodem?
Freetekno party konaná na louce mezi Hřebčí
a Lidicemi v období od 11. do 13.8.
V dunivém chaosu mě spaní nějak záhadně přešlo, tak jsem si řekla že si alespoň najdu
na internetu nějakou informaci o této akci. Abych
trochu vysvětlila celou filosofii freeteknoparties:
"Freetekno je hudební odnož techna, spojená se
svobodou a kočovným životním stylem.
Je určena především
k tanci. Freetekno
party přináší účastníkům velmi silné zážitky, mezi něž patří
sounáležitost s dalšími podobně naladěnými lidmi, uvolněná
atmosféra.."
(encyklopedie
cs.wikipedia.org) Party podobného rázu se skládá
z několika skupin lidi (tzv. soundsystémů), kteří
společně

vlastní hudební aparaturu a dodávky nebo nákladní auta
k její přepravě. Každý soundsystém má svého DJ, který
má sbírku gramofonových desek s různými zvuky
a rytmy. Z těchto desek na několika gramofonech vytváří
výsledný mix. Tím je obvykle dunivá skladba plná spirálovitých zvuků a hlubokých či vysokých průběhů a ozvěn.
A to je to co bylo k slyšení i v našich domovech o páteční
noci..
Uklidnit nás může fakt, ze komunita freeteknařů žádnou
podobnou akci na blízkou budoucnost okolo Lidic neplánuje :) A také.. že nebydlíme v okolí Hradiště u Doupovských hor, místa konání největšího technosvátku v roce festivalu CzechTek. Jen pro informaci - letošního ročníku
se zúčastnilo přes 40 000 lidí, kteří si mohli užívat mixu
hudby vycházejícího
ze 74 aparatur.
Co
říci
závěrem..Freetechnoparties
většinou poskytnou
pozitivní
prožitek
několika
desítkám,
stovkám či tisícům
roztančených
lidí,
negativní
pak
obyvatelům okolních
lokalit... prožitky obou skupin se pak společně mohou
nazvat jako intenzivní... :)
Text: *Bára Kučerová, (18 let) z Oradourské ulice

ilustrační foto: Aparatura (zdroj: Google.com)
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TURNAJ V NOHEJBALE - LIDICE 5. 8. 2006
V sobotu 5. 8. 2006 se v Lidicích na tenisovém hřišti konal již 6. ročník turnaje v nohejbale. Turnaj
začal před šesti lety pořádat Pavel Müller (z Oradourské ulice čp. 149), po zranění při jednom
zápase se dalšího organizování shostil jeho bratr Petr Müller. Na letošním ročníku ve spolupráci
s „Hospůdkou na hřišti“ (Míla Hanzlík) a s mojí maličkostí.
Letos se turnaje zúčastnilo 10 tříčlenných týmů, což si myslím zaslouží pozornost. Tyto týmy byly
rozlosovány do dvou skupin po pěti týmech:
Skupina A:
1.
2.
3.
4.
5.

Řezníci (Míla Hanzlík, Martin Luka, Vašek Fridrich)
Libochovičky (Petr Hrubý, Láďa Hladík, Lukáš Burgr)
Men Star (Míra Jelínek, Jakub Mundi, Fanda Bouma)
O´neil´s (Honza Procházka, Jirka Burkyt, Aleš Veselý)
Mulačovci (Jirka Mulač, Tomáš Zoubek, Martin Mildorf)

(poznámka: Tučně označená jména jsou hráči z Lidic, ostatní z Buštěhradu a blízkého okolí.
Skupina B:
1.
2.
3.
4.
5.

Fafejta team (Tomáš Skála, Petr Müller, Vláďa Koucký)
Kocouři (Miroslavové Hroník, Volf, Spousta)
Mareš Boy´s (Pepa Mareš, Bohuslav Ondráček, Martin
Kácl)
Lentilky (Pavel Lužan, Eva Lužanová, Petr Syrových)
Kokoška (Jirka Provazník, Míra Bareš, Lukáš Dudáček)

*Za zmínku jistě stojí,že
tento turnaj není čistě
mužská záležitost, neboť
za tým LENTILKY
nastoupila i zástupkyně
něžného pohlaví

Eva Lužanová
z Buštěhradu. Patří jí
za to náš dík a hluboce
se klaníme před její
odvahou…

Zpravodaj OÚ Lidice

září 2006

strana

9

Sešli jsme se v 9 hod, po prezentaci týmů a rozepsání zápasů započaly v cca 9:30 první klání. Jak
již bylo řečeno, ve skupině bylo 5 týmů, hrálo se systémem „každý s každým“ a ze skupiny
postupovaly první dva týmy.

Pořadí týmů ve skupině:
SKUPINA A:

SKUPINA B:

1 .Libochovičky
2. Řezníci
3. Men Star
4. O´neil´s
5. Mulačovci

1. Kokoška
2. Kocouři
3. Fafejta team
4. Mareš Boy´s
5. Lentilky

Postupující týmy spolu bojovaly o postup do finále a to následujícím způsobem:
První ze skupiny A nastoupil proti druhému ze skupiny B a naopak.
Do finále se probojovaly týmy KOKOŠKA a KOCOUŘI. V utkání o třetí příčku zvítězil tým ŘEZNÍCI
nad týmem z Libochoviček.
Ve finálovém utkání zvítězil tým KOKOŠKA ze Slaného nad týmem KOCOUŘI 2:1 na sety.

Poté byly vyhlášeny výsledky, rozdány diplomy a pěkné ceny. Počasí i přes svou nestálost nám
přálo, tak nezbývá než doufat, že nám vyjde vstříc i v příštím ročníku, že se opět sejdeme v tak
hojném počtu a že Lidických „želízek“ v ohni“ bude ještě více…

Text: *Tomáš Skála

(foto:*zdef)
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Hornický skanzen na dole Mayrau – Vinařice u Kladna

Nadšenci dokáží zázraky. Před několika lety na Kladně vznikl
a stále se rozrůstá skanzen na bývalém dole Mayrau. Nejde
jen o skanzen, ale i o muzeum hornické techniky, získáte zde
i informaci o geologii, paleontologii a historii.
PROHLÍDKA SKANZENU TRVÁ asi 2 hodiny
Hromadné návštěvy je nutno ohlásit předem
Pondělí až pátek 9.00 – 14.00 hod.
na vedení skanzenu - tel. 312 673 067
Vstupné: dospělí (včetně důchodců) 25 Kč
nebo na vrátnici - tel. 312 674 126
Děti a studenti 20Kč
Soboty, neděle a svátky 9.00 – 12.00 hod.
Otevřeno:

Cestička k Mayrovce …
Známá a populární písnička nás zavede
k bývalému dolu Mayrau (poté Fierlinger a nakonec důl Gottwald ve Vinařících). Dnes je z něj
hornický skanzen, o který pečuje řada nadšenců.
Tuto písničku si kdysi jistě pobrukovali i muži
z Lidic, když tam mířili na šichtu nebo z havírny
domů. Pracovali zde na noční i v době přepadení
jejich vesnice německými
nacisty z 9. na 10. června
1942. Byli sice varováni,
ale přesto se vraceli domů
a byla to jejich cesta
poslední.
Spolu
s ostatními lidickými muži
byli zavražděni.
Jejich kamarádi však
nezapomněli a na jejich
památku postavili, (po
osvobození ČSR v roce
1945), na nádvoří dolu pomníček se všemi jejich
jmény. K němu, v souvislosti s pietním aktem
v Lidicích, se vždy pokládaly kytice, za účasti pozůstalých lidických žen a dětí. Tato tradice pokračuje dosud.
Těchto malých pietních aktů na nádvoří se již
po několik let zúčastňují i zástupci OV KSČM
Kladno.

Byli jsme k tomuto přizváni starostou obce Lidice
Václavem Zelenkou, jedním ze zachráněných lidických
dětí. Také letos v neděli 11. června se na nádvoří
sešla skupina lidí k uctění památky lidických
mučedníků - havířů. Zúčastnila se delegace tří
lidických žen (dětí) se starostou Václavem Zelenkou
a za KSČM početnější skupina členů,zejména
z místních Vinařic, v čele
s poslankyní
M. Vostrou
a předsedkyní E. Vlčkovou.
Po
pietním
projevu
vedoucího
skanzenu
p.
Hasmana byly položeny kytice
nejen k pomníku lidických mužů,
ale ke všem šesti pomníčkům
padlých havířů, které sem byly
přemístěny
z ostatních
už
zaniklých šachet. Při malém
občerstvení
a hudebním
doprovodu se konalo srdečné setkání Lidických
s poslankyní M. Vostrou, vedením skanzenu a
zástupci OV KSČM. Žádné krutosti a válečná utrpení
nemohou být zapomenuta. Tak jen doufáme, že v této
tradici budeme i nadále pokračovat
Text i foto*Josef Horký, OV KSČM Kladno

Čím více informací tím větší jsou chyby
V minulém čísle Zpravodaje jsem mylně uvedl počet horníků z Lidic. Jako dovětek článku o vernisáži kladenského fotografa Josefa Seiferta jsem použil seznam jmen lidických horníků, na které si po vernisáži vzpomínali
bývalí zaměstnanci v Hornickém skanzenu Mayrau. Úplně jsem opomněl, že se při neformální besedě
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nemuselo vzpomenout na všechny a uvedl jsem jen tu část, o kterých se mluvilo. Za tuto moji nedostatečnost
se čtenářům omlouvám a zároveň děkuji paní Jiřině Vachterové roz. Zbrojkové, že mě na to upozornila.
Ve starých Lidicích žilo 24 horníků a pracovníků v dolech.
Václav Freja, Václav Hanf, Antonín Himl, Václav Hroník, Vojtěch Huřík,
Václav Jelínek, Josef Kadlec, Václav Kaiml, Václav Kovařovský, Václav Kubela,
Bohumil Pospíšil, Alois Prynych, František Puchmeltr, František Radosta,
Josef Rom, Josef Růženecký, Stanislav Seidl, František Spilka, Bohuslav Straka,
Bohumil Šebek, Antonín Trnka, Jan Vokatý, Josef Vokoun a Jan Zbrojka
Přestože historické dokumenty vydané o Lidicích si vzájemně u některých jmen a zaměstnání odporují, paní
Vachterová byla tak laskavá a celý seznam upřesnila.
S omluvou *Antonín Nešpor

Důl Lidice

Přidám ještě jednu informaci, která se z části týká horníků a z části Lidic. Na Ostravsku, konkrétně u okraje
obce Petřkovice (dnešní městská část Ostravy), byl v roce 1891 založen důl Oskar, který byl za druhé světové
války přejmenován na Petershoffen, po válce na Důl Masaryk II. a poslední přejmenování proběhlo 31.prosince
1951 na Důl Lidice.
Důl Lidice (Oskar) patří k architektonicky nejhodnotnějším areálům (objekty z režného zdiva, zámečnická dílna
z r. 1896, šachetní budova a bývalá vrátnice) se zajímavým přírodním prostředím ve městě, je zároveň technickou i kulturní památkou. Důlní pole dolu Lidice mělo rozlohu 950 ha, otevřeno bylo dvěma šachtami
o čtyřech patrech do hloubky 580 metrů. Těžba uhlí probíhala až do roku 1967.
připravil: *Marek Veselý
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NENÍ ČLÁNEK JAKO ČLÁNEK
Odpovídám na článek „Není smlouva jako smlouva“ zveřejněný v srpnovém
Zpravodaji. Ing. Kovačík v něm hodnotil smlouvu o pronájmu čistírny odpadních vod (ČOV)
v Lidicích a činnost zastupitelstva. Domnívám se, že přitom „tak trochu pozapomněl“ na
některé skutečnosti, které budou čtenáře Zpravodaje jistě zajímat:

Obec, která vybudovala ČOV, má tři možnosti, jak ji provozovat:
1.
Obec může ČOV provozovat sama: Jedná
se o tzv. vázanou živnost. Nemůže ji dělat každý, ale
pouze kvalifikovaní odborníci. Obec by je musela
zaměstnávat a mít příslušné oprávnění. Kvalita vody
vypouštěné z ČOV musí splňovat přísné požadavky
na ochranu životního prostředí. Obec by měla
odpovědnost za udržení složité technologie v chodu,
za její modernizaci a její výměnu po skončení
životnosti. Obec by rovněž odpovídala za kvalitu
vypouštěné vody včetně možných sankcí za
nedodržení přísných požadavků. Pokud je mi
známo, žádná obec velikostí srovnatelná s Lidicemi se o to ani nepokusila.

foto: *zdef

2.
Obec může pronajmout ČOV menší firmě, která má příslušné živnostenské
oprávnění: Tyto firmy nabízejí nájemní smlouvy na provoz ČOV na dobu 10 až 20 let, tedy do
skončení životnosti instalované technologie. Neřeší, co bude dál. V porovnání s monopolem VKM
nabízejí obci více peněz za pronájem ČOV a odběratelům cenu za stočné nižší o několik Kč za
kubík, ale žádná z nich nenabízí odkoupení ČOV, a ani nemůže, protože peníze na odkoupení
kanalizace a ČOV žádná banka nepůjčí, pokud v zástavě bude právě ta kanalizace a ČOV.
Pořizovací cena kanalizace a ČOV je totiž vysoká, ale jejich tržní cena je mnohonásobně nižší.
Problém je i se stanovením množství odpadní vody, za které má každá domácnost platit stočné,
protože vodoměr je majetkem VKM. Tyto firmy přebírají od obce odpovědnost za kvalitu vypouštěné
vody, ale neřeší náklady na udržení technologie v chodu, její modernizaci a výměnu po skončení
životnosti. Takové nabídky jsou pro obec i spotřebitele výhodnější krátkodobě, ale v dlouhodobé
perspektivě výhodné nejsou. Obce v našem regionu volí toto řešení jen zcela výjimečně.
3.
Obec může ČOV pronajmout monopolu VKM: Ten nabízí všem obcím stejné smlouvy
na nájem ČOV za symbolickou cenu na dobu neurčitou s tím, že přebírá odpovědnost za kvalitu
vypouštěné vody, za chod technologie i za její modernizaci a výměnu po skončení životnosti. Po 10
letech nabízí odkoupení ČOV za zlomek pořizovací ceny. VKM nemůže jedné obci nabídnout
výhodnější smlouvu než těm ostatním. Stejné smlouvy a hlavně stejné ceny za vodné a stočné platí
i pro větší obce, jejichž zástupci sedí ve správní radě VKM a mohou tak tyto podmínky kontrolovat.
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Tím se m.j. projevuje solidarita velkých obcí s malými. Do malých obcí totiž vede delší
potrubí a není v nich tak velká hustota obyvatelstva. Ceny vodného i stočného by zde vycházely
vyšší než ve městech, ale v rámci monopolu VKM jsou stejné. To vše se děle pod dohledem státu,
který na výstavbu ČOV v obcích přispěl. 4. května t.r. zastupitelstvo Lidic rozhodovalo o pronájmu
pouze malé části ČOV v Lidicích. Vlastníkem té zbývající větší části je obec Hřebeč. Původně se
uvažovalo, že o pronájmu ČOV budou hlasovat zastupitelstva obou obcí na společném zasedání.
Ale protože lidičtí dlouho váhali a své rozhodnutí odkládali, Hřebeč využila práva
většinového vlastníka a rozhodla sama v situaci, kdy nová ČOV už byla v provozu a někdo ji prostě
provozovat musel. O poměru vlastnictví 88 : 12 se zmiňuje i Ing. Kovačík ve svém článku.
Zastupitelstvo Lidic tedy 4. května rozhodlo, že lidický díl 12% ČOV bude provozovat stejná
firma a za stejných podmínek jako těch zbývajících 88%, které náleží Hřebči. Téměř všechny
obce v našem regionu volí pronájem ČOV monopolu VKM. Stejné řešení zvolilo i
zastupitelstvo Lidic.
Domnívám se, že Ing. Kovačík dluží čtenářům Zpravodaje odpověď na zásadní otázku:
Jaké lepší řešení navrhuje?
Dále Ing. Kovačíka upozorňuju, že pokud on sám věří tomu, co napsal, tj., že jistý
monopol zneužívá svého postavení a nutí obce s ním uzavírat nevýhodné smlouvy, je jeho
zákonnou povinností podat příslušný podnět antimonopolnímu úřadu.
A ještě ono odborně-technické stanovisko, které si Ing. Kovačík nechal údajně sám
vypracovat. Jsou to docela jednoduché počty. Průměrný občan zaplatí za stočné ročně asi 1.500
Kč. Obce Hřebeč a Lidice mají dohromady asi 2.000 obyvatel. 1.500 Kč za rok na jednoho
obyvatele násobeno počtem obyvatel 2.000 je rovno 3 milióny Kč za rok. Za tyto peníze musí
provozovatel kanalizace a ČOV ve Hřebči a v Lidicích platit své zaměstnance, energii a chemikálie
na provoz ČOV, administrativu, která v dnešní době není vůbec jednoduchá, dále drobné opravy a
údržbu technologie ČOV a kanalizace, a pokud má převzít odpovědnost i za to, co bude následovat
za 10 až 20 let, musí spořit, aby pak měl mnoho miliónů na odkoupení ČOV a na výměnu
technologie (elektromotorů, měřící a regulační techniky, atd.).
Pochopitelně, že pracuje také s přiměřeným ziskem. Ale dle výpočtů v odborně-technickém
stanovisku Ing. Kovačíka má platit každý rok 3,2 miliónu Kč za nájem. Otázka zní, za co by pak
provozovatel ČOV provozoval, anebo naopak, kolik by potom vyšla cena stočného? Obávám
se, že toto odborně-technické stanovisko by na Nobelovu cenu v ekonomii asi nebylo. A Ing.
Kovačíkovi se nedivím, že autora raději nezveřejnil.
Je před volbami. A tak se společně se čtenáři Zpravodaje těším, co zajímavého se do října
ještě dozvíme. Docela bych uvítal, kdyby Ing. Kovačík překonal svou skromnost a se čtenáři
Zpravodaje se podělil i o další historky, jak statečně a obětavě hlasoval proti všem ostatním členům
zastupitelstva, a proč.
*Vláďa Horák ☺
(došlo e.mailem dne 7. srpna 2006)
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Minulou neděli večer jsem přijel s rodinou z dovolené. Když říkám večer, mám na mysli tmu jak
v pytli zaviněnou jednak pozdní hodinou (bylo krátce po desáté večer) a hlavně nesvítily lampy.
Vlastně svítily, ale jinde než bych čekal a potřeboval. Situaci jsem vyřešil přenosnou lampou
a z auta s přívěsem se hned vše lépe vykládalo.
Vypadá to, že pouliční osvětlení nefunguje tak jak by mělo. V naší ulici (Tokajická) nesvítí hned dvě
lampy, třetí u mateřské školky jen poblikává a tak je to večer, co večer. *Antonín Nešpor, 15/8/2006

V příloze minulého čísla zpravodaje jsme se mohli
dočíst, že starosti obce přebírá z části Památník.
Nejde ani tak o to, kdo podněty předkládá a snaží
se je řešit, ale o vlastní stav věci.
Věc, která sužuje a stresuje většinu našich obyvatel dojíždějících denně do zaměstnání a škol
do Kladna, či Prahy je nadměrná automobilová
doprava.
Prakticky po celý den (ovšem ve špičkách obzvláště), jezdí v obou směrech takové množství
vozidel, že nezbývá místo ani čas na zařazení se
do potřebného jízdního pruhu.
Chodci na přechodu k autobusové zastávce, nebo
nad hřištěm jsou na tom ještě hůř.
Co můžeme tedy očekávat do budoucna je asi jen
žluté blikající světlo, které v mlze lépe určí místo
střetu s chodcem.
Navrhoval bych aby se nad přechodem
pro chodce umístilo osvětlení, jako mají třeba
v Makotřasech. Jedná se o přímý reflektor
osvětlující jen a pouze přechod pro chodce
včetně místa na němž se chodec připravuje
k přechodu vozovky. Tato popsaná světla svítí
však trvale.
Světlo nad "naším přechodem" by nesvítilo po
celou dobu, po kterou svítí ostatní pouliční
osvětlení, (pokud vůbec svítí), ale bylo ovládáno
chodcem a svítilo jen po dobu než přejde vozovku.
Náhlý kužel světla dopadající shora na přechod
pro chodce působí na řidiče obdobně,

jako červené světlo semaforu, protože z ničeho nic
uvidí, že před přechodem stojí osvětlen někdo kdo
chce přejít a že mu musím dát přednost.
Žluté blikající světlo jen upozorní řidiče, že by tam
mohl někdo chtít přecházet. Je na řidiči zda zjišťuje
(podle předpisů by měl), kde a zda-li vůbec je
chodec u přechodu a dát mu přednost. Je to sice
jeho povinnost, ale ruku na srdce kolikrát chodci
právě na tomto přechodu unikli o vlásek střetu
s vozidlem, jehož řidič určitě ani nevěděl, že tu přechod je.
Náhle se zjevivší kužel bílého světla chodce přímo
ukáže a řidiči oznámí, že je někdo na přechodu.
Takže nejen upozorní na to, že je zde přechod.
Na tomto místě by si řidiči velice rychle zvykli, že bílé
světlo nad přechodem znamená stůj dej přednost
chodci.
Pokud tuto variantu manuelního ovládání světla
nad přechodem předpisy nedovolují, pak je nutné
předpisy změnit. V každém případě to bude
ku prospěchu věci a hlavně pro zdraví a životy našich občanů.
Syn tudy chodí denně na autobus. Také z doslechu
mám pár příkladů, které dokazují, že "náš přechod"
je velmi nebezpečný.
Pravdou však zůstává, že i od mého stolu se jeví
"náš přechod" méně nebezpečný než ve skutečnosti
je.
Pro Zpravodaj 15. srpna 2006

*Antonín Nešpor
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„KOLMO“ z Lidic do blízkého okolí
Milá děvčata a kluci, vážení rodiče, babičky, dědové, strejdové i tetičky, dobří sousedé
i přespolňáci, pojďte s námi opět jezdit na kole!
V SOBOTU 2. ZÁŘÍ 2006 5. ROČNÍK
KOLMO KE SV. JÁNU A TAKÉ NA ČABÁRNU.
(návrat do Lidic mimořádně ve 14.00 hod)

V sobotu 16. září 2005 6. ročník
KOLMO NAHORU A DOLŮ NA KOŽOVU HORU.
Ve čtvrtek 28. září 2005 9. ročník
KOLMO NA OKOŘ.
Jedná se o rekreační vyjížďky na kolech pro cyklisty všech věkových kategorií do blízkého okolí.
ODJEZD BUDE VŽDY V 10 00 HOD. OD VEŘEJNÉ KNIHOVNY LIDICE.
Předpokládaný návrat mezi 1530 - 1630 hod.
Upozornění: Děti mladší 15ti let mohou jet pouze v doprovodu dospělých – nerozhoduje, zdali rodičů
či známých. Povinností u dětí je mít cyklistickou přilbu. Nebojte se s námi vyrazit a pozvat i své
přátele.Cestovní rychlost je předem určena: LÁŽOPLÁŽO. Vzájemné povídání si během jízdy není
omezeno, ba naopak je s radostí vítáno. Během cyklovýletů bude i losování o pěkné ceny.
Srdečně vás zvou: OBECNÍ ÚŘAD a VEŘEJNÁ KNIHOVNA LIDICE.
Bližší informace je možno získat na tel. 312 253 230, 604 929 169.
(Barevné logo KOLMO NA OKOŘ - vytvořil: Aleš Kachlík)

Recepty od vás - pro čtenáře Zpravodaje
KOKOSOVÁ BUCHTA
Těsto připravíme : 2 vejce, 1 hrnek cukru, 1 hrnek vlažného mléka, 1/2 hrnku oleje, 2 hrnky polohrubé mouky,
1 prášek do pečiva. Vše zamícháme a dáme na vymazaný a posypaný plech. Na těsto nasypeme 1 hrnek kokosu, 1/2 hrnku moučkového cukru a potom teprve buchtu upečeme. Na ještě horkou buchtu nalijeme
1 šlehačku.
PUDINKOVÉ ŘEZY:
20 dkg hladké mouky, 25 dkg cukru, 4 žloutky, 1 dcl oleje, 1 dcl mléka, 1 prášek do pečiva, sníh ze 4 bílků.
Žloutky ušleháme s cukrem, pomalu přiléváme olej. Do směsi přidáme mléko,mouku,prášek do pečiva a zlehka
ušlehané bílky. Nalijeme do vymazaného a vysypaného plechu. Uvaříme: 1 litr mléka, 2 vanilkové pudinky,6 lžic cukru. Nalijeme přes lžíci na syrové těsto a dáme péci ( peče se asi 30 minut) Na horkou buchtu
rozetřeme 4 zakysané smetany, posypeme skořicovým cukrem.
BÁBOVKA Z PUDINKÚ,
4 celá vejce, 2 dcl cukr-písek , ušlehat. Přidáme 4 pudinky, 1/2 prášku do pečiva, 2 dcl oleje . Pečeme ve vymazané a vysypané formě.
Dobrou chuť Vám přeje předseda oddílu kopané *Vasilij Stach
Znáte-li dobrý recept, pošlete ho do Zpravodaje, v příštím vydání můžeme vytisknout právě ten váš.
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STŘEDISKO KULTURNÍCH, SOCIÁLNÍCH
A DUCHOVNÍCH SLUŽEB
Memento Lidice o.p.s. Josefa Stříbrného162,
Stříbrného162, Lidice 273 54

ve čtvrtek 28. 9. 2006
Přijďte si prohlédnout Oázu, poznat nové lidi, setkat se s přáteli, získat nové informace a
celý den se bavit.
PROGRAM:
Turnaj ve stolním tenisu ( registrace hráčů 9 - 9.30 hod. )
Deskové hry v Oáze: Šachy, dáma, člověče nezlob se.........
Vědomostní hra pro všechny: Kdo to byl svatý Václav?

9.30 - 11.30
12.30 - 14.00
14.00 - 16.00
Celý den :

Posezení u kávy, dětský koutek
Tipovací soutěž: Kolik je……….?
Výstava: Co dělají obyvatelé Oázy
Nabídka nových programů v Oáze

Máte chuť pomoci? Máte ještě další nápady? Máte chvíli času?
Bližší informace na tel. 602 417 542, Ing. Jana Wichsová, ředitelka Memento Lidice

Mí s tn í p oš ta i nf ormu j e
Vážení zákazníci, pošta Lidice má od 1.7. 2006 změněny hodiny pro veřejnost.
Pošta je otevřena:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30

13.00 – 15.00
13.00 – 15.00
14.00 – 15.00
13.00 – 15.00
13.00 – 15.00

15.30 – 16.00
15.30 – 16.00
15.30 – 17.00
15.30 – 16.00
15.30 – 16.00

Děkujeme. Vaše Česká pošta, s.p.
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K N I H O V N Y


První čtvrtek v měsíci, tzn. 7. září 2006 bude knihovna otevřena od 9.00 - 10.00
a od 16.00 - 20.00 hod.

Malá galerie klub ÍČKO: od 17. srpna t.r. se ve výloze objevila „staronová“
výstavka a to na přání několika čtenářů, kteří mne požádali o nové vystavení fotografií
počínaje rokem 1973, z divadelní, táborové, sportovní a podobné činnosti lidických dětí
a jejich přátel. Přijďte se podívat, zda-li poznáte sebe, kamarády či sousedy z doby
před 33 roky. Postupně se budou objevovat další fotografie.


17. srpna t.r. jsem obdržel z výměnného fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně 140 nových knih.

Ve středu 9. srpna 2006
navštívila naší knihovnu paní
JUDr. Jitka Lenková ze Statenic,
novinářka, která se velmi zajímá
o historii i současnost naší obce.
Sleduje s porozuměním i vydávání
našeho obecního Zpravodaje.

KNIHOVNA V LIDICÍCH A JEJÍ KNIHOVNÍCI.
(Z obecní kroniky vypisoval Marek Veselý)
I.

II.

III.

IV.
V.

V rámci reorganizace MNV byla 17. ledna
1946 ustanovena i funkce knihovníka, kterým
se stala
MarieNejedlá.(†10.srpna1976)
Společnost pro obnovu Lidic, jejíž první schůze
byla 12. prosince 1946 měla jako jeden ze svých
úkolů i starost o obecní knihovnu, na jejíž fond
vydala 45.000,- Kč.
5. března 1951 byla přestěhována obecní
knihovna
z Kročehlav (Berlíňáku) a to
prozatím do domku Marie Nejedlé v ulici
Sovětské armády čp. 51 (dnes ulice Josefa
Stříbrného).
V roce 1954 bylo vypůjčeno lidickými
čtenáři celkem 513 knih.
Rok 1955 – obecní knihovna má již ve fondu
celkem 2.448 knih – pro mládež pak 409
knih.

Marie Nejedlá


Děkuji paní Jarmile Štorkové
z ulice Josefa Stříbrného, která mi
ochotně zapůjčila k uveřejnění fotografii
její tety Marie Nejedlé. Této obětavé
lidické ženě patří moje vzpomínka a obdiv s jakým úsilím se, po 10. červnu 1942 i po tříletém utrpení
v koncentračním táboře Ravensbrück, pečlivě starala o znovuobnovení lidické knihovny. Stala se tak v pořadí
druhou knihovnicí v Lidicích, po prvním knihovníkovi, panu Rudolfu Suchém, který byl s ostatními muži zastřelen.




Od začátku letošního roku ke dni 24. srpna 2006 bylo ve Veřejné knihovně Lidice vypůjčeno: 1.185 knih.
Na shledanou s novými zájemci o čtení se těší,
* Zdeněk Fous, knihovník
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Zprávy z redakce Zpravodaje
Znovu vás srdečně zveme na kulturní pořad „LOUČENÍ S LÉTEM, ANEB POSEZENÍ SE SOUSEDY
A PŘÁTELI“ v zahradě Lidické galerie v sobotu 2. září 2006 od 15.30 – 21.30 hod. K poslechu i tanci hraje
A-CLUB, vstupné 50,- Kč. Na vaši návštěvu se těší všichni pořadatelé z Lidic.
Česko-německý fond budoucnosti a Památník Lidice si Vás dovolují pozvat na zahájení putovní výstavy
„TOTÁLNĚ NASAZENÍ, nucená práce pro třetí říši – 60 let poté“, která se koná pod záštitou
předsedy vlády České republiky. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 7. září ve 14.00 hod. ve výstavní síni IN
MEMORIAM Památníku Lidice. Partneři projektu:Národní archiv, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Živá paměť, o.p.s. Výstava vznikla za finančního přispění německého fondu „Erinnerung und Zukunft“ a bude otevřena
od 8.9. do 31. 12. 2006.
Český zahrádkářský svaz – Územní rada Kladno srdečně zve na výstavu „RŮŽE A KVĚTY PODZIMU“.
Dům zahrádkářů (Kleinerova ulice – proti Delvitě) dne 7.9. – 9.9.2006 od 9.00 do 17.00 hodin spojenou
s 11. ročníkem soutěže „O nejkrásnější růži Kladenska“ (ucházet se budou i růže z Lidic). Při slavnostním
zahájení ve čtvrtek 7.9. v 10.00 hod. zazpívají děti ze 6. MŠ v Kladně-Rozdělově. Srdečně zveme všechny
ctitele přírody, květin a růží zvláště! Vstupné dobrovolné. V programu bude i ODBORNÁ PORADNA.
XVII. ročník soutěže KLADENSKÁ VEVERKA „2006“- výtvarná, fotografická a literární soutěž. Téma:
Ochrana přírody a životního prostředí, klady a zápory z činnosti lidí ve vztahu k přírodě. Účastnit se mohou
všichni ve věkových kategorií od předškolního věku do 19 let. Formát výtvarných prací max. 60x40 cm, kresby
uhlem, pastelem a další výtvarné techniky. Barevné i černobílé fotografie - 13x18 cm. U všech prací je nutné
uvést jméno, příjmení, věk, bydliště, stát, název práce. Zhotovené práce lze odevzdat do 5. října 2006 ve
Veřejné knihovně Lidice. Vyhlášení výsledků soutěže bude v listopadu 2006 v Kladně. V loňském roce naše
knihovna získala ve výtvarné soutěži dvě druhá, jedno třetí místo a báječné ceny pro autory obrázků.
Zářijové číslo Zpravodaje OÚ Lidice vychází s barevnou obálkou a černobílými stránkami včetně příloh
v počtu 26 listů velikost A5. Barevný dvojlist a černobílou přílohu „Jízdní řád“ ochotně vytiskli v Památníku
Lidice. Zbývající část v počtu 20 stránek tisknul zdarma Ing. Václavem Hanf z Lidic, majitel firmy HALBOS.
Rád bych poděkoval všem, kteří mi poslali příspěvky do tohoto čísla a obzvláště těm, kteří umožnili jeho
vytištění zdarma v počtu 26 stránek.. *(Celobarevný Zpravodaj je vystavený ve vitrínce naproti samoobsluze).
Toto číslo Zpravodaje jsem musel vytvářet pouze doma na svém osobním počítači, protože počítač
v knihovně po pěti letech dosluhuje. Každou chvíli je poruchový. Omlouvám se všem, kterým jsem neodpovídal
po internetu. Poruchy počítače velmi ztěžují vydávání obecního Zpravodaje. Protože sám nevlastním připojení
na internet, nemohu pravidelně přijímat a odesílat e.mailovou poštu, která je pro vydávání Zpravodaje nepostradatelná. Jen díky pochopení techniků z firmy DARVIS z Kladna jsem toto číslo mohl dokončit. Nevím
zda-li současná závada počítače ze dne 25.srpna, kdy dokončuji vydání Zpravodaje, bude ještě opravitelná.
Děkuji také Alešovi Kachlíkovi, který ve svém volném čase a v době prázdnin na svém počítači nově
upravil v programu CORELDRAW 11 WINDOWS barevné logo titulní stránky lidického Zpravodaje a graficky
uspořádal čtyři stránky k barevnému vytištění úvodního dvojlistu.
*Zdeněk Fous
Zpravodaj Obecního úřadu Lidice. Evidenční číslo: MK ČR E 10562. Vydavatel: Obec Lidice.
První číslo vyšlo v srpnu 1995
Redakce: Obecní úřad, ul. 10. června 1942, čp. 161, 273 54 Lidice, tel. 312 253 083, e-mail: lidice@volny.cz
Vychází měsíčně. Připravuje: Zdeněk Fous- knihovník, e-mail: knihovna.lidice@volny.cz, tel.: 312 253 230,604 929 169
Náklad: 200 výtisků. Uzávěrka příštího čísla: 15. září 2006.
2006. Cena: zdarma.
Za původnost a obsahovou správnost ručí autoři článků. Publikované články nemusí nutně vyjadřovat stanovisko OÚ či OZ
Lidice. Redakce si vyhrazuje právo drobných úprav textu. Nevyžádané rukopisy a další podklady se nevracejí.
Před vydáním schvaluje starosta obce.
NEPROŠLO JAZYKOVOU ÚPRAVOU
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DĚTSKÉ ZPRÁVIČKY – připravila Martina Miková – ( 12 let )
Milí čtenáři a luštitelé,
v minulém Zpravodaji jste měli
za úkol vyluštit doplňovačku
s tajenkou a SUDOKU (správná
odpověď tajenky zní :
PRÁZDNINY). Náš úkol splnili
a sladkou odměnu dostanou
jenom dva čtenáři: Marek Keller

a Eliška Zelenková z Kladna,
která navštěvuje dědu a babičky
v Oradourské ulici.

Děvčata a kluci, máte další příležitost vyluštit
tajenku naší křížovky, kterou vám připravila
i nakreslila Martina Miková. Kdo má zájem
vyhrát sladkou odměnu, napíše vyluštěnou
tajenku na list papíru a hlavně nezapomene
napsat své jméno a adresu, abychom mohli
vylosovat tři správné luštitele. Svou odpověď
vhoďte do 20. září 2006 do poštovní schránky
Veřejné knihovny Lidice. Díky! Těšíme
se na vaše psaníčka. Ahoj! *Foto: Aleš Kachlík a zdef

Odměny pro luštitele věnovali
Matthias Marx z Hamburgu (viz
str. 4) a Gábina Literová
z Kladna (viz. foto) – studentka
VŠ a o prázdninách cizojazyčná
průvodkyně v Památníku Lidice.
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Program slavnostního vyhlášení vědomostní soutěže
„Lidice pro 21. století“

I. část programu – základy
staré lidické školy a přilehlé
okolí pietního území
11.00 – 11.10 - slavnostní fanfáry
a oficiální přivítání účastníků a hostů
11.10 – 11.25 - vyhlášení výsledků
soutěže, předání cen třem vítězům
z obou kategorií a předání čtyř
zvláštních cen poroty za literární
eseje
11.25 – 11.35 – umělecký přednes
vítězných literárních esejů – Tereza
Kostková a Alfréd Strejček
11.35 – 12.30 – prohlídka nové
expozice muzea a pietního území
spojená se setkáním s pamětníky
lidické tragedie a členy poroty

II. část programu – zahrada
Lidické galerie
13.00 – 13.15 – vystoupení
mistryň světa v aerobiku
ze Sportklubu ČASPV
z 5. ZŠ Kladno
13.15 – 14.15 – koncert
skupiny BEATLES
REVIVAL
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Vážení sportovní přátelé, jak jsem slíbil, tak přináším výsledky a komentáře k
posledním mistrovským utkáním našich mužstev v sezoně 2005-2006
Fotbalisté Lidic přišli o pomyslný bronz v posledním kole
*Kladenský deník - 20.6.2006
Lidice - Ačkoliv hostili fotbalisté Lidic v posledním kole I. B třídě poslední Mšec, neporazili ji a
v tabulce přišli o třetí příčku.
Sokol Lidice - Sokol Mšec 3:3 (3:1) Hostům se povedlo domácí ukolébat. Na začátku byli tragičtí, nastoupili
v devíti a teprve později jim dva hráči dorazili. Domácí dlouho kralovali, ale zejména T. Radosta se předháněl v
zahazování šancí. Ke třem prvním brankám přesto více či méně přispěl. U první zařídil roh, který Egrmaier
posadil na hlavu Záleského. Pak utekl a předložil lahůdku do prázdné zakončujícímu Machutovi. Ten mu
asistenci oplatil a ve 33. minutě bylo 3:0. Ale ouha! Mšec disponovala Šafrou, což je Pan hráč, a přestože už s
kariérou několikrát skončil, stále stíhá. První gól dal z přísné penalty, po obrátce připravil druhý tvrdě
zakončujícímu Bartošovi a v 69. minutě po vlastním průniku srovnal. Lidičtí už se ze šoku neprobrali a Mšec
stejně jako na podzim neporazili. Branky: 22. Záleský, 27. Machuta, 33. T. Radosta - 35. a 69. Šafra (první z
p), 52. Bartoš. Rozhodčí:Šípek.
Lidice: Wohlmuth - R. Halwiger (46. Bílek), Záleský (79. Topka), Čurilla, J. Halwiger Šromovský (67. Tesař),
Vokurka, A. Radosta, Egrmaier T. Radosta, Machuta.
III. třída skupina A --poslední 26.kolo
*Kladenský deník Lidice B - Dřetovice 2:2 V Lidicích padaly branky jen do horní svatyně. Hosté z Dřetovic
ji za Hájkovými zády v prvním poločasu rozvlnili dvakrát, totéž se podařilo po obrátce i domácím, za které se
prosadili Vojč a Šmejkal.
Výsledky: Hřebeč - Družec 1:0, K. Žehrovice B - Novo B 3:0, Smečno - Tuchlovice B 0:3, Stehelčeves - Švermov 1:1, V. Přítočno - Unhošť 7:3, Stochov - Bratronice 2:1.
K samotnému vyhodnocení účasti našich mužstev v mistrovských soutěžích sezony 2005-2006 mohu uvést
pro naše fanoušky,že naše A mužstvo se mohlo pochlubit touto statistikou v 1.B třídě KFS:
Celkově jsme jako nováček soutěže obsadili konečné 4. místo v tabulce se 14 vítězstvími, 5 remízami a 7
prohrami, skóre jsme měli 56:33 a získali jsme celkem 47 bodů. V tabulce pravdy jsme byli +8 bodů.
Doma jsme obsadili v tabulce 7. místo,když jsme ze l3 zápasů 8 vyhráli,2 remízy a 3 prohry,skóre jsme měli
35:12 a získali jsme celkem 26 bodů.
Venku jsme získali v tabulce 3. místo ,když ze l3 zápasů jsme 6 vyhráli,3 remízy a 4 prohry,skóre 21:21 a
získali jsme celkem 21 bodů.
z dalších statistických údajů uvádím,že jsme kopali proti soupeři celkem 7 penalt a z toho jsme 2 neproměnili.--- proti našemu mužstvu se kopalo celkem 5 penalt a všechny soupeři proměnili. --- v zápasech jsme nastřelili celkem 13 tyčí -- proti nám jich byly celkem 4.-- inkasovali jsme celkem 31 žlutých karet a také bylo
vyloučeno za celou sezonu 5 našich hráčů --- ke statistice rohových kopů a jejich úspěšnosti tak mohu uvést,
že jsme kopali celkem 134 rohových kopů a proti nám se kopalo celkem 99, my jsme z toho proměnili 8 v
branku a dostali jsme z této standardní situace celkem 4 branky. tedy naše úspěšnost v tomto je pouhých
5,97%, což je stále málo. --- Vyhraných 1.poločasů bylo 11 což činí 42,3% úspěšnosti--prohraných 1.poločasů
byly 4 což činí 15,4 %--- Vyhraných 2.poločasů bylo celkem 10 což činí 38,5% úspěšnosti--Prohraných
2.poločasů bylo 8 což je 30,76% úspěšnosti-- Remízových 1.poločasů bylo 11 což činí 42,3% --Remízových
2.poločasů bylo celkem 7, což činí 26,9%. K nejlepším střelcům našeho mužstva patřili Tomáš Radosta se
13 brankami a Josef Stárek s 8 brankami jako nejlepší nahrávač byl vyhodnocen se l4 přihrávkami Tomáš
Egrmaier V tzv. Lidickém bodování " vyhrál Tomáš Radosta se 17 body( 13+4) před Tomášem
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Egrmaierem s 15 body(1+14)--- ani v jednom střetnutí za celou sezonu nechyběl Tomáš Radosta,který
odehrál 26 utkání s dobou pobytu na hřišti 2340 minut. jako 2. byl Tomáš Egrmaier,který měl 25 / 2172 minut.
Jako perličku mohu uvést, že naši střelci se umístili v rámci KFS,(jedná se pouze o střelce hrající Krajské
a vyšší soutěže ), a to takto: 5.-7. v rámci kraje se umístil Tomáš Radosta se 13 brankami, na 17.--19.
místě byl Josef Stárek s 8 brankami, na 31.--34. místě byli Milan Záleský a Robert Machuta se 6 brankami, a
na 39.--42.místě se umístil s 5 brankami Bohouš Gotthard,který za naše mužstvo odehrál celkem 4 utkání s
dobou pobytu 264 minut. Potom se začal věnovat více svému oblíbenému Hokejbalu který jej vynesl až do Extraligy.
K našemu B mužstvu mohu uvést, že jsem se mu nemohl věnovat tak podrobně jako prvnímu mužstvu,
zejména k mému pracovnímu vytížení,ale hráči mne mile překvapili umístěním,čemuž nasvědčuje i výpis z konečné tabulky .
III. třída, A
*KLADENSKÝ DENÍK - 4.7.2006 *POSTUPUJÍCÍM DO OKRESNÍHO PŘEBORU JE SK HŘEBEČ
1. Hřebeč 26 24 1 1 112:18 73
2. Tuchlov. B 26 18 4 4 82:38 58
3. Družec 26 16 5 5 71:29 53

4. V. Přítočno 26 16 3 7 72:36 51
5. Lidice B 26 12 5 9 47:35 41

Závěrem k hodnocení uplynulé sezony mohu uvést, že jsme si jako nováček vedli velmi dobře a 4. místo je
pro Lidický fotbal velkým úspěchem. Rovněž tak dobře zahrálo naše B. mužstvo ve III. třídě Okresu
Kladno.Od A mužstva sice v době přípravy odešel dlouholetý úspěšný trenér Zdeněk Čurilla,které odešel trénovat mužstvo Čechie Velká Dobrá,která je účastníkem I.A třídy(kam bychom se rádi jednou dostali) novým
trenérem se stal bývalý divizní hráč a později trenér Sokola Hostouň JOSEF VACOVSKÝ,
Oběma mužstvům přeji v době tvrdé letní přípravy hodně sil a dobrý vstup do mistrovské soutěže 2006--2007.
Naše první mužstvo se dne 29.7.v rámci letní přípravy, zúčastní turnaje v Hostouni a dále ve dnech 5.- 8.2006
budeme pořádat náš tradiční Lidický pohár. Pokud budu na těchto přípravných turnajích přítomen, tak vám v
příštím LZ podám zprávu
Ve dnech 5.- 6.8.2006 jsme pořádali tradiční „LIDICKÝ POHÁR“ za účasti kvalitních mužstev z 1.B třídy
v prvním semifinále 5.8.2006 nastoupila proti sobě mužstva :
SLAVOJ KLADNO - SLAVOJ KOLEČ
1 : 3 ( 1:0 )
branky:

Kosora 1 /

Rychlý 2, Vaněk 1, HR: Blažej, 1.AR: Choleva 2.AR: Kudrna

Utkání bylo zpočátku vyrovnané a v průběhu prvních l5.minut Slavoj Kladno měl mírnou uzemní převahu a
také se pokusil o 3 střely ,ale tyto skončili buď nad nebo vedle. Slavoj Koleč ačkoliv dobře kombinoval, se k
nějakému tlaku nedostal. Ve 36. minutě se Slavoj Kladno ujal vedení 1:0 brankou z penalty,kterou bezpečně
proměnil KOSORA. Poločas proběhl potom již vcelku v klidu,ale ke konci začínala mít Koleč více ze hry. Po
poločase již Koleč přehrávala Kladno a v 56. minutě byla proti Kladnu nařízena penalta,kterou bezpečně
střelou k tyči proměnil RYCHLÝ a bylo srovnáno na 1:1. V 68. minutě se po samostatném uniku RYCHLÉHO,který prostřelil kladenského Michala Doušu, ujala Koleč vedení 2:1. Slavoj Kladno se snažil,ale nakonec jej dorazila v 84. minutě branka kapitána Kolče Jirky VAŇKA,který upravil na konečných 1:3 a poslal loňského vítěze Lidického poháru opět do finále. Od 17.00 hodin nastoupilo do druhého semifinále turnaje naše
mužstvo proti nováčkovi 1.B třídy, ambicióznímu:
SOKOL LIDICE - SK LHOTA
4 : 5 ( 2:3 )
branky : Tomáš Radosta 2, Aleš Radosta 1, Tomáš Egrmaier 1 / Čermák 2, Chadima 2, Zázvorka 1
HR: Kudrna, 1.AR: Blažej, 2.AR: Choleva
sestava Lidic: Drtina-Záleský, Topka, Čurilla, Halwiger Jan Egrmaier, Aleš Radosta,Zýka,Míčka -Tomaš
Radosta,Koloušek Náhradníci: Tlustý, R. Halwiger
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Do zápasu proti nováčkovi 1,.B třídy a Okresnímu vítězi Kladenského okresu 2006, jsme nastoupili celkem
důrazně a to se nám vydařilo,když jsme již ve 4. minutě utkání velmi dobře zakombinovali po celém hřišti, v
konci kombinace byla přihrávka Tomáše Radosty na svého bratra Aleše RADOSTU,který krásným" angličanem" otevřel skóre utkání na 1:0. Soupeř se však nijak nesložil a také se snažil o utočení. V 9. minutě vyrobil
Jan Halwiger velkou chybu,když špatně nahrál vybíhajícímu Drtinovái, k míči se dostal lhotský ZÁZVORKA a
pěkným lobem vyrovnal na 1:1. Hra byla sice dále vyrovnaná,ale soupeř se do nás začal více opírat a my
jsme začali kupit nepřesnosti. V 18. minutě utkání v rohu hřiště došlo ke kuriózní situaci,kdy Jarda Topka nahrál místo brankáři lhotskému ČERMÁKOVI a ten poslal hosty do vedení 1:2. SK Lhota byla" na koni" a dařilo
se jí stále více narušovat naše akce a zakládat vlastní útoky. Ve 24. minutě letěl do našeho pokutového
území dlouhý centr a po dopadu na zem se odrazil tak nešťastně, že dopadl na ruku našeho J. Halwigera a
rozhodčí Kudrna ihned pískal penaltu proti nám. Tuto s přehledem proměnil lhotský CHADIMA a upravil již na
nepříjemných 1:3. Naši se nadechli k velkému náporu, velmi dobře kombinovali,ale stále se jim nepodařilo
vstřelit branky. Jednu jsme sice dali,ale rozhodčí jí neuznal pro údajný ofsajd T. Radosty. Samotný Tomáš
RADOSTA hrál velmi aktivně a to se mu vyplatilo v 31.minutě,kdy sám se "porval" se 3 obránci, mičí nakonec
vydoloval a prudkou střelou pod břevno z těžkého uhlu snížil na poločasových 2:3.
O přestávce jsme provedli jednu změnu v sestavě a to za zraněného Jendu Halwigera nastoupil jeho strýc
Roman. Vstup do druhého poločasu se nám opět nepovedl. Hned ve 49. minutě provedla naše obrana velkou
hrubku, k míči se dostal lhotský CHADIMA a vtipně přehodil bezdůvodně vyběhnuvšího Drtinu a SK Lhota své
vedení zvýšila již na 2:4.. Potom jsme mohutně utočili my,ale nebylo nám přáno ze strany rozhodčích,kteří z
dobrého zápasu udělali "guláš",když přímo stranili hostům. Naši hráči se v průběhu druhého poločasu
dožadovali 3x odpískání penalty v náš prospěch za hraní rukou v pokutovém území,ale píšťalka
rozhodčího Kudrny byla němá . On totiž na lavičce hostí seděl pan Jiří Adam,který je ligovým
rozhodčím a stále na rozhodčí pokřikoval a tak je" zblbnul", že tito aby neudělali nějakou chybu tak
kupili jednu na druhou . Tímto jednáním docházelo stále k větší nervozitě v utkání a spíše se nakopávalo než
se hrála kombinační hra. Včas si to uvědomili naši hráči a v 67. minutě předvedli krásnou akci na jeden
dotek,kdy míč vybojoval Topka, nahrál jej prudce na Tomáše Radostu,který ihned na jeden dotek míč poslal
na Tomáše EGRMAIERA,který pěknou střelou snížil na 3:4. Lhota se dostala pod tlak,velmi často docházelo k
tomu,že odkopávali míče na poslední chvíli do autu a stále se bránili. Tomáš Radosta bojoval jako lev,vsítil
krásnou branku,ale zase úřadovala ruka pana Adama,který kříčel, že to byl ofsajd a ačkoliv to nemohl vidět,
tak rozhodčí Kudrna jeho tlaku podlehl a branku neuznal. V 78. minutě při ojedinělém útoku hostí se k míči
dostal ČERMÁK a prudkou střelou zvýšil vedení hostů na 3:5. Znovu jsme tlačili hosty do obrany a také se
nám to podařilo v 87.minutě,kdy z rohového kopu poslal míč T.Egrmaier na "u první tyče" stojícího Tomaše
RADOSTU a ten upravil na 4:5. O minutu na to tj. v 88. minutě unikl Egrmaier po pravé straně,krásně
nacentroval před branku a zde byl Karel Koloušek,který hlavou vyrovnal, ale k našemu úžasu opět rozhodčí
pro údajný ofsajd tuto branku neuznal. To bylo emocí na obou stranách. Rozhodčí své utkání opravdu
nezvládli a byli hodně pod tlakem pana Adama,který se nakonec všemu smál.Nakonec jsme museli sklonit
hlavy a hrát pouze o 3,. místo v turnaji i když jsme se cítili hodně poškození výkonem rozhodčího Kudrny.
SOKOL LIDICE - SLAVOJ KLADNO

3 : 2 ( 2:1 )

branky: Tomáš Egrmaier 2, Karel Koloušek 1
/
Petráček 1
Kosora 1
HR: NUSL, 1.AR: Stádník, 2.AR: Pejša
sestava Lidic: Wohlmut, Míčka, Topka, R.Halwiger,Jan Hlawiger, Tlustý,Aleš Radosta,Zýka,Koloušek,
Egrmaier, Tomáš Radosta
náhradníci: Čurilla, Drtina
V utkání o celkové 3.místo v turnaji jsme nastoupili proti našemu rivalovi z Kladna a to náporem, kdy již ve 2.
minutě utkání vznikla krásná akce kdy R.Halwiger našel Aleše Radostu, ten přihrál bratrovi Tomášovi a ten
poslal do sprintu Pavla Tlustého,který zatáhl míč až k postranní čáře ,ale jeho finální přihrávka před branku
byla slabší a obrana hostí akci odvrátila. Hned v 9. minutě utkání jsme se však již dočkali ,kdy došlo k akci na
jeden dotek Koloušek-Egrmaier-T.Radosta a EGRMAIER krásně poslal Lidice do vedení 1:0. Ve 13. minutě
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chytil Wohlmut střelu z lO metrů, Ve 22. minutě naše kombinace skončila nakonec střelou Karla Kolouška
těsně vedle. Ve 29. minutě vyráží Wohlmut prudkou střelu z l5 metrů na rohový kop. Soupeř rovněž utočil,ale
naši byli lepší a po zásluze jsme ve 39. minutě po kombinaci T.Radosta-Tlustý- EGRMAIER zvýšili již na 2:0.
Toto naše dvoubrankové vedení však po chybě a následném faulu v pokutovém území R.Halwigera ve 40.
minutě vymazal z penalty KOSORA a snížil na 2:1. V poločase jsme provedli změnu v sestavě,kdy po dohodě odešel z branky Martin Wohlmut a nahradil jej Drtina. Ve 47. minutě došlo ke zranění Petra Zýky,který v
osobním souboji dostal kolenem do víčka,které se roztrhlo a tak musel na hřiště další náhradník a to Zdeněk
Čurilla. Hra byla v tu dobu rozklížená a naše obrana vyrobila ve 49. minutě chybu a PETRÁČEK vyrovnal na
2:2. Potom se hra znovu uklidnila, přelévala se z jedné strany na druhou a my jsme měli stále více ze hry. V
57. minutě vybojoval míč Dan Míčka nahrál Tomáši Radostovi a ten krásně nahrál Karlu KOLOUŠKOVI,který
poslal naše mužstvo do vedení na 3:2. Od té doby došlo zase k několika nepřesnostem ze strany rozhodčích
a hra se stala zcela rozháranou, docházelo k mnoha ostrým zákrokům a hrozilo, že budou padat i karty za
nesportovní výkon. Naše obrana se zcela zbytečně zatáhla , začali jsme kazit rozehrávku a soupeř nás
chvílemi tlačil do obrany. Naštěstí jsme vítězství ubránili a tím i získali konečné 3. místo v našem Lidickém
poháru.
Ve finálovém utkání o celkového vítěze Lidického poháru proti sobě nastoupila vítězná družstva z minulého
dne a to :
SK LHOTA -- SLAVOJ KOLEČ

2

:

4 ( 1:1 )

branky : Čurda 1, Zadák 1
/
Vaněk 2, Rychlý 2
HR: STÁDNÍK 1.AR: Nusl, 2.AR: Pejša ****V utkání o celkového vítěze turnaje ,které se hrálo za hustého
deště, hrála obě mužstva velmi pěkný kombinační fotbal a Slavoj Koleč měl z počátku větší tlak a to se mu
vyplatilo,když v 31. minutě poslal loňského vítěze do vedení brankou z penalty Jiří VANĚK a Koleč se ujala
vedení 0:1.
O několik minut později Sk Lhota vytvořila několik závarů před brankou Kolče až nakonec
ČURDA ve 42. minutě srovnal na poločasových 1:1. Po přestávce v 51. minutě poslal do vedení Slavoj
Koleč znovu Jirka VANĚK na 1: 2. V 65. minutě zvýšil vedení Kolče na 1:3 opět ze skrumáže Lukáš
RYCHLÝ. Lhotečtí hráči se snažili, dobře kombinovali, snažili se hrát hodně dopředu a to se jim vyplatilo,když
jejich hráč ZADÁK po faulu na něj v 73. minutě sám z penalty snížil na 2:3. Aby tomu nebyl konec tak
rozhodčí opět úřadovali tak, že obě mužstva jen nadávala. Koleč však vzala správný konec turnaje do svých
rukou a snažila se pohár obhájit. V 87. minutě po závaru a následném faulu v pokutovém území , RYCHLÝ
sám z penalty zajistil Slavoji Koleč celkové vítězství 2:4 a tím i obhajobu našeho Lidického poháru.
Nejlepším střelcem turnaje se stal Lukáš Rychlý ze Slavoje Koleč se 4 brankami. 1. SLAVOJ KOLEČ
2. SK LHOTA 3. SOKOL LIDICE 4. SLAVOJ KLADNO
Závěrem chci uvést, že turnaj,který jsme pořádali byl zcela jistě velmi dobrou přípravou před začínajícími mistrovskými utkáními, jedinou hrubkou byly výkony rozhodčích a to po oba dva dny,kdy spornými výroky a následnými kompenzacemi, dostali mužstva do nervozity a docházelo ke zcela zbytečným tvrdým zákrokům a tedy hrozilo i zranění hráčů před mistrovskými utkáními. K našemu mužstvu
chci uvést, že hrálo v sobotu zejména ve druhém poločase proti SK Lhota velmi dobře a jen vinou rozhodčích jsme se nedostali do finále, dále v neděli zahráli velmi dobře zejména první poločas. Velkou
posilou byl příchod Pavla Tlustého, k turnaji nepřišli Marek Vokurka, Josef
Stárek,Vojta Šromovský, v neděli chyběl Milan Záleský,kteří jsou hráči
základní sestavy. Dále se z neznámých důvodů nedostavila vyhlédnutá
posila Kopřiva, který velmi dobře zahrál v Hostouni. Trenér Vacovský
hráčům poděkoval ještě v kabině za dobrý výkon.
*Pro zářijové číslo Zpravodaje připravil: vedoucí A mužstva a předseda
TJ Sokol Lidice
*Vasilij Stach (foto:*zdef) (barevné logo TJ LIDICE z fotografie upravil: Aleš Kachlík)

