ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Lidice
ročník X - číslo 4

červen 2006

zdarma

Časový program pietní
vzpomínky a doprovodných akcí k 64. VÝROČÍ VYHLAZENÍ OBCE LIDICE v sobotu 10. června 2006
Pietní vzpomínka
09:00 – 09:45
Příjezd hostů na parkoviště Památníku
09:45 – 10:00
Přesun hostů od tribuny ke společnému hrobu
10:00 – 10:35
Kladení věnců u společného hrobu
10:35 – 10:40
Hymna
10:40 – 10:45
Přivítání ředitelem Památníku Lidice
10:45 – 10:55
Projev předsedy Senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotky
10:55 – 11:05
Modlitba Miloše Rajchrta z Českobratrské církve evangelické
11:05 – 11:10
Vystoupení předsedkyně ČSBS paní Anděly Dvořákové
11:10 – 11:15
Poděkování ředitele Památníku Lidice a pozvání na otevření muzea
11:15 – 11:20
Vystoupení pěveckého sboru z Buštěhradu
11:20 – 11:40
Přesun účastníků okolo sousoší dětí k muzeu
Otevření muzea
11:40
Příchod hostů
11:45 – 11:55
Uvítání ředitelem Památníku Lidice, čestná jednotka, posádková hudba Praha
11:55 – 12:05
Projev 1. náměstka ministra kultury Františka Formánka
12:05 - 12:15
Vystoupení houslisty Václava Hudečka
12:15 – 12:25
Předání čestného občanství in memoriam panu Pavlu Dostálovi, které z rukou starosty
Lidic Václava Zelenky převezme jeho manželka paní Hana Dostálová
12:25 – 13:00
Přestřihnutí pásky a prohlídka expozice muzea
13:00 – 13:15
Přesun hostů do Lidické galerie
13:15 – 14:30
Pohoštění v prostorách restaurace a zahrady Lidické galerie
Večerní pořad
17:00 – 18:30
Koncert „Světlo za Lidice“ v zahradě Lidické galerie Marta Hanfová se svými hosty: Michal Kubečka, Filharmonie mladých Praha (ZUŠ Na
Popelce), Smíšený pěvecký sbor města Buštěhrad. Večerem provází Michal Zelenka

Vstup do výstavních prostor muzea i galerie po celý den zdarma.

P o z v á n k a

: Sportovní dopoledneMezinárodní den dětí.
T.J. Sokol Lidice ve spolupráci s Obecním zastupitelstvem Lidice
připravily pro děti na neděli 4.6.2006 od 9.00 – 12.00 hodin na místním
fotbalovém hřišti zajímavý program se spoustou soutěží a zábavného
klání v rozličných disciplínách. Přijďte všichni, vždyť podle vyjádření
pořadatelů žádného soutěžícího odměna nemine. Nashledanou v neděli!
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
Helena Malá
Josef Vampola
Vladimír Tříska

*6.6.
*7.6.
*27.6.

83 let
82 let
75 let

Lidice čp. 27
Lidice čp.151
Lidice čp. 75

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně štěstí a pevné zdraví.

Poděkování
Velmi ráda bych poděkovala za přání k mým 85. narozeninám. Květiny a dárky jsem
obdržela od Obecního úřadu a zastupitelstva Lidice a také základní organizace ČSBS i od sousedů
a známých. Za osobní návštěvu děkuji panu starostovi Zelenkovi, paní Šupíkové, Chválové a
Krausové.
Jiřina Vachterová
Dovoluji si prostřednictvím Zpravodaje poděkovat za květiny a dárkový balíček, které mi
osobně přišel předat k mým narozeninám za Obecní úřad a Obecní zastupitelstvo Lidice pan Marek
Veselý.
Ladislav Čížkovský
PO ZV ÁN K A N A V E RN I S ÁŽ VÝ ST AVY
Památník Lidice Vás srdečně zve na zahájení 34. ročníku Mezinárodní dětské
výtvarné výstavy Lidice 2006 pořádanou pod záštitou ministra kultury ČR Vítězslava Jandáka, ministra
zahraničních věcí ČR Cyrila Svobody a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petry Buzkové.
Výstava se koná za podpory Ministerstva kultury ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, České komise pro spolupráci s UNESCO a Památníku Lidice.
Výstava bude zahájena ve čtvrtek 1. června 2006 v 11.00 hod. v Lidické galerii a potrvá do 29. října 2006.
*Kulturní program začne v 10.00 hod. programem Střediska volného času LABYRINT Kladno
a vystoupením folklórního tanečního souboru BETTY z Prahy 4, Modřany. Při otevření výstavy
zazpívají a zatančí děti MŠ Lidice, žáci ZUŠ Buštěhrad, dětský pěvecký soubor SLUNÍČKO ze Základní
školy Moskevská z Kladna. Amatérský divadelní soubor DIVADÉLKO U ZVONU z Kladna se představí
pohádkou „Jak kašpárek ošidil hastrmana“. S pořadatelskou službou budou v divadelních kostýmech
pomáhat děti z Divadelního klubu ÍČKO ze ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad.

POZVÁNKA NA KONCERTY v zahradě Lidické galerie
*Sobota – 17. června 2006 od 15.00 – 21.30 hod. Folkový koncert amatérských skupin a finále Ivana Hlase
*Čtvrtek – 22. června 2006 od 19.00 – 20.30 hod. Vystoupení STAMICOVA KVARTETA - podle počasí buď
v zahradě nebo v prostorách Lidické galerie.
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Je úterý 8. května 1945. Krásný slunečný den. Rozkvetly už i
šeříky a celá Evropa jásá – hitlerovské Německo kapitulovalo,
válka skončila. Lidické ženy jsou ještě v Německu na cestě
z koncentračního tábora Ravensbrück a snaží se dostat zpátky
do Lidic. Teprve na hranicích se dozvídají, že Lidice už
neexistují a jejich muži, bratři, dědové a synové byli zastřeleni.
Jedinou nadějí zůstávají děti. Těch se ale v dalších několika
letech vrátí jen 17…

Je pondělí 8. května 2006. Opět krásný slunečný den. V Lidicích
růžově rozkvetly už i sakury, všude klid a mír, který tu a tam prořízne hluk přistávajícího letadla. Hrstka (13) Lidických si jde
ke společnému hrobu lidických mužů připomenout, proč je
vlastně dnes státní svátek. Pamětníci zavzpomínají, jejich potomci při pokládání kytice tiše rozjímají …
text: Marek Veselý

(foto:Fr. Mariák -1945, M.Veselý, A. Nešpor - 2006 )
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ZPRÁVA s blahopřáním.

V minulém Zpravodaji jsem otisknul zprávu
o tom, že Doc. Ing. Jan Kučera, CSc. z Lidic,
vědec z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd
ČR v Řeži, obdržel v dubnu 2006 ve městě
Kona na Hawaii (USA) „Hevesyho
medaili“ . Dříve narození čtenáři Zpravodaje
mne vyzvali, že bych měl zveřejnit pro ostatní,
kteří se přistěhovali do Lidic později, a také
i pro děti, zajímavou pozoruhodnost o výše
jmenovaném, o které určitě všichni čtenáři
nevědí. Dohodnul jsem se proto s paní Alenou Kučerovou, jeho manželkou a pravidelnou
čtenářkou naší knihovny, zda-li by mi pro otištění nezapůjčila „doličnou“ fotografii. Souhlasila, ale nastal technický problém, neboť se po pěti letech v knihovně porouchal (neopravitelně) SCANER, proto jsem se obrátil na Antonína Nešpora st., který mi okamžitě pomohl.
Ale, abych vás dlouho nenapínal. Té fotografii je rovných 60 let. Právě tolik let uplynulo od
narození prvního dítěte v nových Lidicích. 4. března 1946 se narodil manželům Terezii Kučerové – rozené Horákové a Antonínu Kučerovi syn Jan. Kmotry mu při křtu byli: Hana
Benešová (choť prezidenta republiky Edvarda Beneše) a Jan Masaryk (ministr zahraničí).
Honzo Kučero, dodatečně Ti přejeme k Tvým narozeninám všechno nej …
*(zdef)
Zprávy ze ZO Českého svazu bojovníku za svobodu v Lidicích.

V pondělí 8. května 2006 v 10.00 hodin v Písku,
v Palackého sadech byl odhalen památník 25 letcům a příslušníkům
pozemního personálu čs. perutí RAF v Anglii z okresu Písek
a Milevsko bojujících v letech 1938-1945
proti nacistickému Německu.
Odhalení památníku se za obec Lidice zúčastnili
Marie Šupíková, Václav Zelenka a Jiří Pitín.

Josef Stříbrný, F/Lt. – kapitán, navigátor 311. čs. bombardovací perutě RAF. Narozen 28.7.1915 v Lidicích. Příslušný do Písku, kde dne
27.11.1976 zemřel. Povýšen na plukovníka čs. letectva
In memoriam.
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„ L I D I C E “

Slovo „Lidice“ proběhlo světem. Solidaritu s tragédií Lidic začali lidé vyjadřovat různými způsoby. Přejmenovávaly se obce, nově narozené dívky
(převážně v Brazílii) dostávaly jméno
Lidice, britští horníci přispívali na nové
Lidice, vyrostly pomníky … a jméno
Lidice nesl i tank.
Ve výzbroji 1. československého armádního sboru v SSSR byl od roku
1943 do ukončení druhé světové války tank, který nesl bojové heslo „LIDICE“. Na
tento tank (a také na tank s nápisem „LEŽÁKY“) se dokonce pořádala mezi vojáky
finanční sbírka. Vybráno bylo 100 tisíc rublů.
Šlo o tank s označením T – 34/76 E.
Byl sovětské výroby a patřil ve své
kategorii
středních
tanků
z konstrukčního
hlediska
mezi
nejlepší tanky 2. světové války. A to i
přesto, že ztráty T – 34 v tankových
soubojích o hodně převyšovaly počet
zničených tanků nepřítele. T – 34 totiž
často selhávaly takticky, trpěly
poruchami, osádky nebyly dostatečně
vycvičené a primitivní masové čelní
útoky vedly k vlastním zdrcujícím
ztrátám. Nakonec však ohromná početní převaha sovětských tanků převálcovala
Němce a T – 34 se stal symbolem
vítězství Rudé armády.
Asi nejslavnějším tankem naší Československé samostatné obrněné
brigády v Sovětském svazu byl právě
T – 34/76 E nazvaný Lidice.
V průběhu bojů byl několikrát zasažen. Pokaždé se ho však podařilo
opravit a mrtvé a raněné tankisty nahradily další osádky (celkem třikrát).
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Nyní stojí na venkovním prostranství Vojenského technického muzea v Lešanech.
Na pravém boku jeho korby je zcela zřetelný průstřel z německého 75 mm kanónu.
Další průstřel je na levém boku jeho věže.

Střední tank T – 34/76 E „Lidice“ – technické údaje
hmotnost tanku
maximální rychlost
osádka
motor (typ, výkon)
výzbroj
pancíř
rok výroby
výrobce

30,9 tun
51 km/h
4 osoby (řidič, pomocník, střelec, velitel)
V – 2; 368 kW (497 koní)
76,2 mm kanón; 2 kulomety
45 – 50 mm
1942
Výrobní závod v Charkově (SSSR)

zdroje: www.rozhlas.cz (autor: A. Pícha), www.militarymuseum.cz, kniha Zde stávaly Lidice
(autor. V. Konopka)
foto: internetové stránky zmíněné výše
pro Zpravodaj připravil: M. Veselý
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DOBRÉ ZPRÁVY, dobré zprávy, DOBRÉ ZPRÁVY
Letitá spolupráce přináší
přátelství.
Paní BLANKA NIX přivedla do Lidic
i v roce 2006 další studenty. Není to
poprvé, co studenti z Německa pomáhají v Růžovém sadu i na pietním území. V rámci praktické výuky stříhají keříčky buxusu, které ohraničují plochy
osazené růžemi. Dívky ze stejné skupiny oživují po zimě zašlou barvu laviček.
Jiní pomáhají s úklidem před výročím.
(text a foto: Antonín Nešpor, Lidice)

Poděkování Obecního úřadu Lidice

Obecní úřad Lidice děkuje Ing. Václavu Hanfovi z Lidic, majiteli firmy
HALBOS, Kvíc, čp. 11, 274 01 Slaný, který ZDARMA, včetně papíru, zajistil vytištění červnového Zpravodaje OÚ Lidice v nákladu
200 ks výtisků s počtem 20 stránek.
(www.halbos.cz, E.mail: hanf@halbos.cz)
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v Lidicích.

Téměř pokaždé, když zavítám na „pálení čarodějnic“ u lidického rybníka, tak si vzpomenu na svá
klukovská léta. Byla to totiž akce, která se člověku vryla do paměti. Tuším, že se tomu v době
minulé říkalo „mírové ohně“, ale my jsme to stejně nazývali „čarodějnicemi“, nebo také „čárami“.
To, zda jsem také jako úplně malý nosil lampion už si nevzpomínám, to spíše až na to, kdy jsme
u rybníka čekali nejen na zapálení ohně, ale také na vystřelování světlic. Největší odměnou pro
nás bylo, když jsme dostali prázdnou nábojnici a ještě větší, když jsme běhali v přilehlém poli a
hledali padáček. Pak si také vybavuji, jak v hranici hořelo nejen dřevo, ale také pneumatiky a
bouchaly lybary (prázdné obaly od sprejů, které pocházely z místní skládky zvané skála).

Pryč už je tahle doba, předpisy jsou neúprosné, a pokud obec nechce platit pokutu, musí dbát na
to, aby se žádný „nevhodný odpad“ do hranice nedostal. Přesto se na tenhle poslední dubnový
večer těší desítky dětí z Lidic, nebo i okolí, které u nás mají prarodiče či jiné příbuzenstvo. Kromě
hranice totiž připravuje obecní úřad i malý oheň, na kterém si mohou děti opéct buřta. Každý podle
libosti, protože někdo má radši „černouška“, jiný jen decentně ohřátého, či v kouři vyuzeného. Letos
sice bylo docela chladno, ale komu by to vadilo. Hřály nejenom plameny, ale také dobrý pocit
z jedné z nejoblíbenějších a nejhojněji navštěvované akce roku.
text i foto:Marek Veselý
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Zprávy od sousedů - město Buštěhrad
Možná, že někteří z vás si již povšimli,
že v oploceném prostoru zahrady Kulturního
střediska v Buštěhradě vyrostlo nové dětské
hřiště. Toto hřiště bylo vybudováno zásluhou
maminek z Mateřského centra Buštěhradský
pelíšek a za přispění jimi oslovených sponzorů. Nejvíce se o zajištění tohoto projektu zasloužila paní Ivona Kasalická a Jana
Závorková. Poznámka: Mateřské centrum Buštěhradský pelíšek je občanské
sdružení, které bylo zaregistrováno u MV
30. 1. 2004. Slouží k setkávání, vzdělávání
a aktivnímu trávení volného času především maminek a jejich dětí, zváni a vítání jsou však i tatínkové a další rodinní příslušníci.MC
nabízí pravidelné kurzy pro maminky s dětmi, přednášky, volné herny pro děti a klub maminek. Maminky mají v MC k dispozici časopisy a různé informační materiály o kojení, zdravé
výživě, kosmetice apod. Návštěvníci MC si mohou vypůjčit knížky a časopisy zaměřené na
výchovu a zdraví dětí, rodinu, partnerské vztahy apod. V MC jsou vítány maminky budoucí
a nastávající stejně tak jako rodiče s většími i menšími dětmi. Přijďte mezi nás!
Realizací nového dětského hřiště byla pověřena
firma TOJA dovážející herní prvky dánské firmy
KOMPAN. Naleznete zde několik herních prvků
určených převážně dětem do 6 let. Konkrétně
se zde nejmenší návštěvníci mohou potěšit mj.
na skluzavce s Aladinovou jeskyní, zařádit
si v pískovišti
se stolečkem,
pohoupat
se na dráčkovi a čtyřlístku, pohrát si v herním domečku a pohoupat se na houpačkách. Jsou zde
vítané děti s rodiči z Buštěhradu i okolí. Hřiště
bylo slavnostně otevřeno v neděli 23. dubna 2006.
I přes nepřízeň počasí se sešlo na slavnostním otevření několik stovek účastníků. Malí i velcí diváci
se potěšili mj. shlédnutím dětského loutkového představení. Nejmenší návštěvníci si dále mohli vyrobit „vlastní dřevěnou hračku“ pod vedením zkušeného řezbáře a společně si zahrát zajímavé hry.
Všichni si velmi pochutnali na krásném dortu a dalších dobrotách
připravených maminkami z MC.
Zdroj: maminky z MC – připravila: Šárka Třísková – foto: zdef
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Čtenáři nám píší …
HRDINOVÉ
Před několika dny jsme vzpomínali na ukončení 2. světové války a na mnoho těch, které
můžeme nazvat jejími hrdiny. Také ale jistě
známe mnoho takových, kteří nenesou název „hrdina“, ale vykonali stejné hrdinské činy a zůstali skromnými a v pozadí * Svého
času jsem pracoval v komisi, která posuzovala žádosti o zvýšení důchodu za účast
v odboji proti fašismu. Z jedné organizace
SPB ke mně přivedli ženu, která žádost podat nechtěla, ale doslova ji „přinutili“, aby o
zvýšení důchodu požádala. Tak jsem vyslechl a přečetl její příběh. * Asi měsíc před
koncem války projížděl Prahou „transport
smrti“. V Libni zastavil. Jmenovaná žena viděla v jednom „dobytčím vagoně“ dva kluky
o málo mladší, než byl její sedmnáctiletý
syn. Jejich hladové oči koukaly na chleba,
který svačila. Obhlédla situaci a ve vhodnou
chvíli tyto dva „výrostky“ vytáhla z vagonu a
ukryla v nedaleké strážní budce. Vlak odjel
a po setmění je přivedla k sobě domů. Ukryla je ve sklepě, dala jim najíst, obstarala jiné
šaty. * Takto je ukrývala až do konce války,
aniž někdo z okolí něco pozoroval. Byla si
vědoma, že jí hrozí trest smrti * Po válce vy-

cházely „Repatriační noviny“, kde se lidé
hledali – rodiče děti a naopak Takto našli i
jmenované dva chlapce jejich rodiče a přijeli
si pro ně z Izraele. Po několika letech tu statečnou ženu oni pozvali do Izraele. Žila již
dlouho sama, protože její muž i syn padli na
pražských barikádách. Dlouho váhala, ale
nakonec si ji odvezli * Když o tom vyprávěla,
říkala: „Žila jsem měsíc jako v nebi! Měla
jsem co jsem chtěla, vozili mě kam jsem si
řekla, splnili mi každé přání, až mi z toho bylo trapně“. Její návštěvu zakončili pozváním
do vlády a předali ji jedno z nejvyšších státních vyznamenání, čímž se stala jejich
„sestrou“. Mohla i zůstat natrvalo, ale chtěla
se vrátit do Prahy, kde měla na Olšanech
muže a syna. Musel jsem (a musím i dnes)
porovnat jednání této ženy s jednáním
fňukálků, kteří žádali zvýšit důchod protože
jim někdo tenkrát „šlápl na palec“. Možná, že
si nepamatuji všechno, že v mém vyprávění
je už dost nepřesností (přece jen uteklo
mnoho let), ale podstata příběhu i jeho popisu zůstává.

Vedoucí Oázy pí Nešporová mi přinesla výpis (asi z Internetu) o činnosti Nicolase Wintona (dnes
téměř 90 letého Angličana
židovského původu), který
těsně před 2. světovou válkou
dopravil
do Anglie
z tehdejšího Československa
664 (ano čtete dobře!) děti
převážně židovského původu
a z komunistických rodin
a tak jim zachránil život.
Nikolas Winton jim zajistil
potřebné doklady a vše
potřebné
k odjezdu
za hranice (zejména peníze).
Znal poměry a věděl,
co bude
okupace
ČSR
znamenat pro Židy. První
transport asi 20 dětí zamířil
letadlem
do Švédska,
r. 1939
ostatní
v uzavřených
a zapečetěných vagonech
přes Německo do Anglie. Nebyl to v Londýně lehký úkol. Bylo třeba zajistit „nové rodiče“, doklady,
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peníze, atd. Bohužel, nepodařilo se uskutečnit největší transport, který měl vyjet z Prahy
1. září 1939, protože vypukla 2. světová válka.
Po válce se domů do ČSR vrátili jen někteří. Snaha najít své rodiny a zjistit, kdo přežil, zůstala většinou neúspěšná. Nikolas Winton se po válce vrátil ke své úřednické práci, na jeho statečné činy by se asi zapomnělo, kdyby
jeho žena v roce 1988 neobjevila dokumenty se seznamy dětí
a dopisy rodičů, které chtěl již vyhodit. V roce 1988 mu zachránění před televizními kamerami poděkovali. Dnes jeho „chráněnci“ žijí doslova po celém světě: v Praze, Londýně, New Yorku
i Tel Avivu. Nikolas Winton jim říká „moje děti“. Skromně říká: „ty
děti potřebovaly pomoc a já byl schopen jim ji poskytnout. Nic víc
a nic míň“ a dodává: „Nevím, proč zrovna mě ta věc napadla.
Kdybych to nebyl já, tak snad někdo jiný. Pro mě to byla spíš taková malá životní epizoda, která už dávno skončila“. Nikolas
Winton je dnes už 30 let v penzi a doma v Anglii nejraději zahradničí. V Praze se setkal na půdě švédského velvyslanectví
s devíti ženami, jimž v r. 1939 zachránil život. Jistě znáte dost lidí,
kteří za války, ale i v dalších letech a situacích se zachovali jako
hrdinové a považují to „za samozřejmost“ a nikoliv za hrdinství.
Je to povzbudivý důkaz o tom, že lidská soudržnost a smysl
pro vzájemnou pomoc je jedna ze základních vlastností člověka.
r. 2005
Nechť to takto zůstane.
Gustav Suchan z OÁZY Lidice (foto: internet)

PTAČÍ ZPĚV JE TEN TAM!
Asi už měsíc mi nad hlavou den co den burácejí přistávající letadla. O to méně slyším zpěv ptáků.
Procházel jsem nedávno růžovým sadem Slyšel jsem
reprodukovanou hudbu. Pak jsem našel i její zdroj.
Amplióny na sloupech pro popínavé růže. To zase máme
jednou vymoženost! To jsme si polepšili! Oázu ticha
s přirozeným zpěvem ptactva nepřístojně překrývá hudba.
Záměrně jsem použil zastaralý výraz „amplióny“ namísto
moderního „reproduktory“, aby bylo jasno, že tu v parku
mohla být instalována reprodukovaná hudba už v době, kdy
se pískovcové sloupy pro popínavé růže stavěly(v roce
1955), při vzniku Růžového sadu přátelství a míru.
Jenomže sad se nezakládal, jako lunapark, ale jako
přirozené propojení obce s pietním územím.
Reprodukovaná

hudba

v růžovém sadu je zbytečnou hlukovou zátěží.
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Namísto této instalace mohl Památník zaplatit autobus dětem odněkud z Moravy, které
Dělají to tak v Terezíně. To by byla dobrá investice do budoucna. Jak jsem se informoval
, hudba je pouštěna denně v době provozu
Tuto poslední informaci jsem si ověřil, strávil
jsem tam necelou hodinu a stačilo mi to.
Přelétávání přistávajících letadel nad naší
obcí je sice nepříjemné avšak je tu příslib le-

strana

11

se kvůli nedostatku finančních prostředků do Lidic
jen tak lehce nedostanou.
muzea. Podle dobrozdání pracujících v sadu se
hraje dokolečka pár skladeb, že to až leze na nervy.
tiště, že to skončí. Co ale ta hudba mezi růžemi?

Antonín Nešpor, Lidice (foto:autor článku)

Růže z Lidic
Sloupky z pískovce obrostlé růžemi ukrývaly lavičky do poslední chvíle před zvědavci.
Držel ji v pase. Mlčeli. Dívali se před sebe na spoustu zeleně a růží, které je
obklopovaly, a bylo jim krásně.
Utrhl poupě barvy zapadajícího slunce a položil jí ho do klína.
„To se dělá?“ ozvalo se přísně.
Před nimi stála starší žena. Šedé vlasy měla krátce přistřiženy a v lehkých
letních šatech převládala tmavomodrá. Stála tam a dívala se na růži
v dívčině klíně, jakoby jí bylo něčeho líto.
Chlapec vzal dívku kolem ramen. „Mám ji rád.“
„Měla jsem syna. Také by měl někoho rád.“ V očích se jí leskla obloha. …
Držel ji v pase. Mlčeli. Stíny sloupků se natahovaly. Růže v dívčině klíně vadla.
„Půjdeme,“ řekl. Před nimi stála starší šedovlasá žena. „Vybrala jsem ze zahrádky
ty nejhezčí.“ S úsměvem podávala dívce velkou kytici růží.
Anna Michlová, Makotřasy

Dětské aktivity v Lidicích chybí.
V Lidicích nejsou žádné aktivity pro
děti. Většina rodičů musí své děti vozit na kroužky do Kladna. Jenže každý
rodič nemá zrovna sto chutí sednout
hned po práci do auta a jet třeba na
aerobik , kde bude hodinu čekat, než
jeho dítě docvičí. Proto mě velmi potěšilo, když jsem si v předminulém
čísle Lidického zpravodaje přečetla,
že v Lidicích bude v OÁZE cvičení.
Následně na to jsem se však do-

zvěděla, že cvičení je pouze pro dospělé
ženy, takže zase nic.
Teď tedy zkouším – formou Zpravodaje –
požádat o jakési kroužky pro nás děti, které by se mohly konat v Oáze. Navrhuji například: kurz angličtiny, aerobik nebo nějaký jiný sport , výtvarnou výchovu , kurz
tance atd.
Lidice by měly s tímto nedostatkem rozhodně něco udělat!

Martina Miková, Lidice (žákyně 5.tř.)
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Seminář v Památníku Lidice a vzácná návštěva z Peru.
Zcela náhodně jsem zjistila, že Památník
Lidice
pořádá
výukové
semináře
s akreditací MŠMT
pro širokou
pedagogickou veřejnost. Ve snaze zjistit,
jak to dělají jiní a jinde, a také
ze zvědavosti
jsem
se
přihlásila.
Nepřipouštěla jsem, že by mi bylo
předloženo něco převratně nového nebo
jiného než se dá očekávat. Při prezentaci

jsem však byla velmi udivena a v první
části semináře překvapena vším, co sem
slyšela . Bylo mi jasné, že tady je laťka
organizátorů i lektorů nastavena hodně
vysoko
Nechci
hodnotit
výkony
přednášejících ani se vyjadřovat k obsahu.
Ráda bych jen stručně konstatovala, že

nelituji času, který jsem v Lidicích tentokrát
prožila. Cestou domů jsem si plánovala, jak
budu předávat získané informace. Dříve,
nežli jsem své plány dokončila, přivítali
jsme v úterý 18. dubna 2006 v naší škole
zakladatelku nadace „INKA“ PhDr. Olgu
Vilímkovou
a
jejího
nadačního
spolupracovníka Vladimíra, který pochází
z oblasti naší sesterské školy Haparquilla
v Peru. Po skončení slavnosti,
kterou jsme na jeho počest
uspořádali,
následovala
beseda.
Hovořilo
se
o mnohém. Vladimír studuje
v Peru
vysokou
školu
cestovního ruchu a slyšel
o Lidicích. Chtěl však další
informace a podrobnosti, které
se vztahují k historii obce.
Doufám, že jsem jich poskytla
vyčerpávající množství. Když
Vladimír odjížděl, držel v ruce
společně s dalšími dárky knihu
„Lidice – příběh české vsi“
od Eduarda
Stehlíka
(s podpisem autora). Před sebou však měl
ještě návštěvu obce, která žije svůj
současný, moderní život. Přeji si,
aby všechny semináře, kterých se budu
účastnit, byly stejně kvalitní a v praxi
použitelné tak, jako ten, který jsem
tentokrát absolvovala v Památník Lidice.

Anna Holeyšovská, Hřebeč vedoucí vychovatelka školní družiny ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad
foto: Mgr. Dana Heráňová
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Zprávy z mimořádného veřejného zasedání OZ LIDICE
*ZÁPIS č. 31
V Lidicích dne 27. 4. 2006 - zahájení v 1900 hod.
NÁVRH PROGRAMU:
1. Projednání „Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury kanalizace a ČOV Hřebeč-LidiceNetřeby mezi Obec Hřebeč, Obec Lidice jako vlastník a pronajimatel Středočeské vodárny, a.s. jako nájemce a provozovatel a Vodárny Kladno-Mělník, a.s. jako následný nabyvatel.
2. Různé: neodborný zásah do korun vzrostlých javorů v prostoru fotbalového hřiště panem Františkem Kolářem, úprava cesty za rod. domky u fotbalového hřiště, návrh listiny na udělení čestného občanství pro pana
Pavla Dostála, seznámení s návrhem územně technické studie „Páteřní komunikace v průmyslové zóně
Kladno-Východ.
USNESENÍ zastupitelstva obce Lidice č. 31
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) obsah „Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury kanalizace a ČOV Hřebeč-LidiceNetřeby“. Druhé kolo jednání o smlouvě proběhne na dalším mimořádném zasedání dne 4.5.2006
b) počínání pana Františka Koláře ohledně neodborného zásahu do korun vzrostlých javorů. Zastupitelé
tento zásah odsoudili.
c) úprava cesty – po dohodě s odbornou firmou bude cesta zpevněna hrubým štěrkem.
d) návrh listiny na udělení čestného občanství pro pana Pavla Dostála. Zastupitelé návrh schvalují.
e) starosta obce seznámil zastupitele s návrhem územně technické studie „Páteřní komunikace
v průmyslové zóně Kladno-Východ.
2. Zastupitelstvo obce pověřuje:
a) pana starostu řešením záležitosti ohledně počínání pana Koláře.
Zasedání ukončeno ve 21.30 hodin.
*ZÁPIS č. 32
V Lidicích dne 4. 5. 2006 - zahájení v 1900 hod.
NÁVRH PROGRAMU:
1. Druhé kolo projednání „Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury kanalizace a ČOV Hřebeč-Lidice-Netřeby“ mezi Obec Hřebeč, Obec Lidice jako vlastník a pronajimatel Středočeské vodárny, a.s.
jako nájemce a provozovatel a Vodárny Kladno-Mělník, a.s. jako následný nabyvatel.
2. Delegování pana Václava Zelenky na jednání Valné hromady Vodárny Kladno-Mělník, a.s.
3. Žádost o posouzení vhodnosti řezu korun lip v ulici 10.června 1942.
4. Podnět k zahájení řízení o uložení pokuty za poškození dřevin.
5. Různé.
USNESENÍ zastupitelstva obce Lidice č. 32
1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) doplnění odstavce „Dojde-li v záruční době k poruše (záruční vadě) na provozovaném zařízení, bude
provozovatel (SVAS) komunikovat přímo s dodavatelskou firmou VCES a.s. Hradec Králové. K tomuto
jednání dávají statutární zástupci obce Lidice provozovateli plnou moc“ do smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury kanalizace a ČOV Hřebeč-Lidice-Netřeby a po doplnění tohoto odstavce
její podepsání.
b) vyhlášení lipové aleje v ul. 10. června 1942, obsahující 136 ks vzrostlých stromů ve stáří 50ti let významný krajinným prvkem.
c) zaslání podnětu k zahájení řízení o uložení pokuty za poškození dřevin v obci Lidice (neodborný zásah
pana Koláře do korun vzrostlých javorů)
2. Zastupitelstvo obce rozhodlo:
a) v souladu s ust. § 84, odst. 2, písm. g). zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
a deleguje pana Václava Zelenku r.č. 380909/010, trvale bytem v Lidicích, Oradourská 144, jako zástupce obce Lidice k zastupování na valné hromadě společnosti Vodárna Kladno-Mělník a.s., IČ: 4635991, se
sídlem v Kladně, U Vodojemu 3085, konané dne 18.5.2006. Zástupce je oprávněn činit veškeré právní
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úkony, k nimiž je oprávněna Obec jako akcionář Vodárny Kladno-Mělník, a.s., zejména účastnit se valné
hromady, hlasovat na ni v souladu se schváleným hlasovacím řádem valné hromady, požadovat a dostat na ni
vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy
a protinávrhy k projednávanému programu.
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) informaci o provedených úpravách dvou lamp veřejného osvětlení v parku proti Obecnímu úřadu Lidice.
Další zasedání bude ve čtvrtek 1.6.2006 v 19.00 hodin

Zasedání ukončeno ve 21.55 hodin.

(*Pro červnové vydání „Zpravodaje“ text upraven podle zápisu Miroslava Čermáka)

Z p r á v y

z

o b e c n í h o

ú ř a d u

 N e j n o v ě j š í - INFORMACE K VÝMĚNÁM OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Na základě nařízení vlády ČR č.612/2004 Sb. je povinná výměna občanských průkazů bez strojově čitelných
údajů dle následujících dispozic:
OP vydaný do 31.12.1996 - výměna do 31.12.2006
OP vydaný do 31.12.1998 - výměna do 31.12.2007
OP vydaný do 31.12.2003 - výměna do 31.12.2008

Žádost nejpozději do 30.11.2006
Žádost nejpozději do 30.11.2007
Žádost nejpozději do 30.11.2008

INFORMACE MINISTERSTVA VNITRA ČR
Ministerstvo vnitra ČR upozorňuje, že výjimpovinnost výměny občanských průkazů pro občany
ka z povinnosti výměny občanského průkazu starší 70 let. Nicméně z dikce ustanovení § 24
pro občany narozené před 1.lednem1936 se odst. 2 zákona č.395/2005 Sb. vyplývá, že této povztahuje i na tuto etapu výměny /zákon
vinnosti nebyli zproštěni zcela, ale výměna jejich
č.395/2005 Sb. ve znění pozdějších předpiobčanských průkazů byla pouze posunuta do
sů/ Tuto novelu zákona o občanských prů31. prosince roku 2008.(připravila:Michaela Holubová.)
kazech iniciovali poslanci s úmyslem zrušit
 Pan Miroslav Čermák informoval na mimořádném veřejném zasedání ve čtvrtek 4. května
2006 zastupitele o provedených úpravách dvou lamp veřejného osvětlení v parku proti obecnímu
úřadu. Bylo nutno zkrátit železné sloupy na požadovanou výšku. Sloup jedné lampy zabetonovat a
osadit novými kryty. Díky práci technické čety a pana Jiřího Záruby je park osvětlen. Během měsíce
května pracovníci technické čety nabarvili dřevěné lavičky u pískoviště na hřišti, u knihovny, samoobsluhy a v malém parku. V současné době je hlavním úkolem sekání
trávy na obecních pozemcích. *(foto: zdef)
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z KNIHOVNY a redakce ZPRAVODAJE

UPOZORNĚNÍ:
První čtvrtek v měsíci, tzn. 1. června 2006 bude knihovna
uz a v ř e n a
z důvodu účasti knihovníka na slavnostní vernisáži 34. Mezinárodní dětské výtvarné
výstavy v Lidické galerii. Otevřeno bude následující čtvrtek tzn.:
8. června od 9.00 - 10.00 a od 16.00 - 20.00 hod.
Děkuji sousedce Slávce Kopecké, spisovatelce a nakladatelce za báječný dárek z jejího nakladatelství
„Sláfka“, který věnovala pro naše čtenáře. Kniha vzpomínek na milovaného herce a dobrého člověka, jehož
chytrý humor byl a stále je přijímaný prostým lidem stejně tak, jako vzdělanými intelektuály. Knihu: „SMÍCH a
SLZY Vladimíra Menšíka“ jsem v květnu vystavil do výlohy jako novinku a okamžitě byla objevena
a zapůjčena. Nyní čeká na další čtenáře, kteří mají rádi tohoto oblíbeného herce, od jehož úmrtí uplynulo už
osmnáct let.
Oznamuji všem čtenářům, že jsem do knihovny zakoupil v současné době nejčtenější knihu Dana Browna: „ŠIFRA MISTRA LEONARDA“.
Od začátku letošního roku bylo vypůjčeno 744 knih
Znáte písničku o tragédii Lidic? Tak zněl titulek v březnovém Zpravodaji v roce 2005. Díky našim čtenářům se podařilo najít slova zapomenuté písně o Lidicích, kterou hrávali lidoví muzikanti, převážně harmonikáři. Navečer v úterý 16. května 2006 mne v knihovně navštívili Stanislav Řápek st. a jeho syn Libor
z Bořanovic u Líbeznice a přivezli 10 CDéček „LIDICE žijí v našich srdcích a písních“, které nahráli a nazpívali s jejich kapelou BOŘANKA *(V příštím Zpravodaji se dozvíte více zajímavostí).
Děkuji Antonínu Nešporovi st. za rychlou pomoc při „scanování“ důležitých fotografií a dokumentů pro
vydání červnového Zpravodaje.
Upřímný dík pracovníkům PAMÁTNÍKU LIDICE za umožnění kopírování připravovaných i chybějících
stránek do Zpravodaje, které si docházím vytisknout již od březnového čísla 2006. Také děkuji za včasné dodávání příspěvků a informací prostřednictvím e.mailové pošty o zajímavých článcích na téma Lidice.
Na stránkách ZPRAVODAJE OÚ Lidice uveřejníme váš názor i připomínky k dění v naší obci.(anonymy
v koši nekončí). Uzávěrka každého čísla je vždy 15. den v měsíci. Vaše písemné příspěvky (maximálně
1x stránka formátu A4 ) budou přijímány, buď v kanceláři OÚ nebo ve Veřejné knihovně Lidice (možno
i do poštovní schránky knihovny) nebo moderní formou e.mailem na adresu:
knihovna.lidice@volny.cz
ZPRÁVA K ZAMYŠLENÍ . V sobotu 10. června 2006 uplyne 64 let od lidické tragedie, kdy trpěli nevinní
lidé a hlavně bezbranné děti. V tento den si celý svět připomene krutý zločin německého nacismu. Nové Lidice jako symbol vítězství života nad smrtí. My, kteří žijeme v nových Lidicích, bychom měli uctít
památku našich předchůdců zamyšlením u společného hrobu lidických mužů a také vyjádřit vzpomínku na všechny oběti vyvěšením české státní vlajky.
*(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. června 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

SPORTOVNÍ PŘÍLOHA - Zpravodaj OÚ Lidice - červen 2006

strana

1

PŘÍLOHA - Fotbalové zprávy - T . J . S o k o l L i d i c e
Sparta Lužná - Sokol Lidice 1:2 (1:1)
Na hřiště Lužné odjížděli Lidičtí oslabení o marody, tudíž musel obsadit místo středního záložníka
kouč Čurilla, který s němým úžasem sledoval nejen jak jeho tým už v 6. minutě inkasoval, ale také slovní zkrat Bílka, jenž se nechal už ve 20. minutě zbytečně vyloučit. Na klidu mu nepřidalo ani
zranění Topky z 25. minuty. Ani tyto tři momenty však tým nezlomily. Ještě do půle T. Radosta
z penalty vyrovnal a tentýž hráč po hodině hry ze stejné výhody rozhodl. Zvýraznit výhru hostů
mohl ještě Machuta, jehož únik na brankové čáře odvrátil vracející se obránce.
Branky hostů: 35., 60. T. Radosta (obě z penalt)
Lidice: Tesař - Záleský, Topka (25. J. Halwiger), Stárek, Tlustý - Bílek, Čurilla, T. Radosta,
Egrmaier - Machuta (87. M. Luka), Šromovský.
Dne 22.4.2006 sehrálo naše B mužstvo další mistrovské utkání III. třídy sk. A proti:
Sokol LIDICE B - Baník SMEČNO
7: 1 (4:0)
branky: VOJČ Roman 6, Šícha 1
ŠMEJKAL Martin 1
rozhodčí : Nusl, V. Stach
Sestava Lidic B: HÁJEK,
ŠÁMAL,TICHÝ,ŠMEJKAL,KŘTĚN,LUKA L.
PROCHÁZKA,MONDEK,HANF ml.
VOJČ,MACHÁČEK
Průběh zápasu:
Proti slabému mužstvu
Smečna nastoupili naši hráči v husté přeháňce. Hned od začátku jsme se do soupeře
obuli jak se patří. V 9. min.unikl Vašek Hanf
ml, před brankou nahrál na volného Romana
VOJČE a ten se nemýlil 1:0. Naše mužstvo
pokračovalo v dobrém nátlakovém fotbale
a také mu to přineslo mnoho šancí. Zejména
se vyznamenal rozehrávající se Vašek
Hanf, který unikal po své levé straně jak nůž
máslem a přiváděl smečenského brankáře
do nesnází,ale ten se proti němu vyznamenával, protože jeho celkem 6 střel zlikvidoval. Ve 24. minutě nahrával Tichý Vojčovi
a ten se již podruhé zapsal mezi střelce.2:0,
Ve 34 a ve 40. minutě znovu skóruje Roman Vojč,kterému se dnešní zápas vydařil
zejména střelecky. Do poločasu zaznamenal 4 branky našeho B mužstva. Ve druhém

poločase naši pokračovali v nátlakové hře a také
Vojč nepřestával střílet branky. Na 5:0 pro Lidice
upravil v 50.minutě. V 67. minutě se po rohovém
kopu Tomáše Procházky zapsal mezi střelce také
kapitán Martin Šmejkal 6:0. V 78. minutě již rozhodnutého zápasu udělala naše obrana chybu za
kterou zaplatila. Z pokutového kopu se do naší
sítě trefil smečenský Šícha 6:1, Aby tomuto nebyl konec tak v 8O minutě uzavřel svou střeleckou potenci opět Roman VOJČ a z penalty uzavřel skóre na konečných 7:1. Utkání to bylo jednostranné, naši hráli na co nejvyšší skóre utkání.
Soupeř mimo branky z penalty byl zcela neškodný
a brankář Hájek bez práce. Za celý zápas na něj
Smečno vystřelilo pouze 3x Náhradníci:Bejček J.
Výsledky: Stochov - Stehelčeves 1:1, Lidice B Smečno 7:1, Hřebeč - V. Přítočno 3:1, Dřetovice Kam. Žehrovice B 1:2, Bratronice - Družec 1:1,
Unhošť - Novo B 2:0, Švermov - Tuchlovice B 0:1.
Příště: Stehelčeves-V. Přítočno, Švermov-Hřebeč,
SmečnoStochov, Tuchlovice B-Unhošť, Novo BBratronice, DružecDřetovice, Kam.
Žehrovice-Lidice B.
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*Dne 23.4.2006 sehrálo naše mužstvo další již 18.kolo mistrovské soutěže I.B třídy sk.A proti :
SOKOL LIDICE – FC SLAVOJ KLADNO
0 : 1 (0:0)
branky : Jícha 1
rozhodčí : HR: Pixa Josef,1.AR: Urbánek,2.AR: Macháček, tech.delegát svazu:p.Drahoš Pavel
Sestava Lidic: TESAŘ Jaroslav, HALWIGER Roman,TOPKA Jaroslav,STÁREK Josef,
RADOSTA Aleš, BÍLEK Martin, VOKURKA Marek (od 70.min.Vojtěch Šromovský),RADOSTA
Tomáš, TLUSTÝ Pavel, MACHUTA Robert, EGRMAIER Tomáš.
Náhradníci: Šromovský,Čurilla,Wohlmut.
K hodnocení celého zápasu mohu uvést, že jsme si zase vybrali takový nešťastný zápas,který se vždy v sezoně dostaví. Je s podivem,
že ačkoliv jsme byli zpočátku zápasu lepší, tak se
po neproměněných šancích , hra našeho mužstva
začala kazit. Hodně špatné byly rozehrávky
ze středu hřiště. Přizpůsobili jsme takovému
„uspávacímu„ fotbalu Slavoje Kladno,míče se
bezdůvodně nakopávali vpřed místo abychom
klidně kombinovali, nedařilo se proměnit nabídnuté
šance. Záloha ztratila hodně míčů a nestačila se
vrátit do obrany. Obrana potom byla přetížená.
Martin Bílek (7)
Z jednotlivců lze pochválit
snad jen Jardu
Tesaře,který zachránil nejméně 2 dalším brankám. U soupeře byl velmi dobrý jejich brankář
Michal Douša,který nám hodně znepříjemňoval hru stahováním centrů do pokutového území. Myslím, že bychom již mohli tu smůlu,která se nám začala lepit na nohy , odhodit a
v příštím kole na hřišti hodně posíleného Českého Lva Beroun konečně zabrat a získat zpět
své sebevědomí mužstva,které je štikou a aspirantem na postup do I.A třídy kraje.
Nahrávači Lidic po l8. Kole: Egrmaier 12, Koloušek 4, Bílek 3, T.Radosta 3, A.Radosta 2,Zýka 2,
Vokurka 2,Záleský 2,Tlustý 2,Stárek 1,R.Halwiger 1,Topka 1, Gotthard 1
(foto: zdef)
TABULKA 1.B třídy skupina A po 18.kole:
1.
Sokol Vraný
17 13 0 4 39
2.
FK Kněževes
17 12 2 3 38
3.
SOKOL LIDICE 17 10 3 4 33
4.
SK Slaný
18 8 5 5 29
5.
Slavoj Kladno
18 9 1 8 28
6.
Kaučuk Kralupy
17 9 1 7 28
7.
Český Lev Beroun 17 7 3 7 24
Doma
Venku

Lidice 5.
Lidice 3.

9
8

8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
6
4

Esta Oráčov
Sparta Lužná
Olympie Zdice
SK Pavlíkov
Slavoj Koleč
Slovan Kladno
Sokol Mšec
0
3

3
1

18
17
17
17
18
17
17

6
5
6
6
4
4
2

5
7
4
3
2
1
3

18
15

Dne 29.4.2006 sehrálo naše mužstvo již 19.kolo 1.B třídy skupina A proti:

7
5
7
8
12
12
12

23
22
22
21
14
13
9
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ČESKÝ LEV BEROUN - SOKOL LIDICE 3 : 1 (3:1)
branky : Horel 2
Machuta 1
Opálenský 1
rozhodčí : HR: Šmíd , 1.AR: Sýkora, 2.AR: Kaválek, delegát svazu: p. Merta
Sestava Lidic: WOHLMUT, HALWIGER Jan (od 28.min.Čurilla), TOPKA ,STÁREK, RADOSTA
Aleš, BÍLEK, RADOSTA Tomáš, EGRMAIER , ŠROMOVSKÝ ( od 67.min. Hanf ml.), MACHUTA,
VOKURKA
Náhradníci: Čurilla, Hanf ml., Tesař
K hodnocení zápasu mohu uvést, že v prvním poločase jsme zase udělali školácké
chyby v obraně a také jsme za toto byli řádně potrestáni. I když jsme se snažili o kombinace, tak nasazení bylo špatné. Nedali
jsme penaltu, což hodně ovlivnilo vývoj zápasu. Ve 2. poločase bylo již nasazení mužstva hodně lepší. Škoda vyloučení Aleše
Radosty. Naši hráli utočně, chvílemi jsme byli, i když oslabeni, lepším mužstvem, trefili
jsme 2 tyčky, neproměnili jsme nejméně 3
tutovky a to rozhodlo o naší porážce. Znovu
se ukázalo, že naše mužstvo hraje až teprve,když dostane nějakou branku. Zase

jsme prošvihli začátek zápasu.K rozhodčím mohu
uvést, že až na velmi přísné vyloučení našeho
Aleše Radosty pískali dobře a nedopustili se nějakého velkého nadržování domácím.Na blátivém
povrchu si myslím, jsme odehráli dobrý zápas,ale
našimi chybami jsme si jej zbytečně prohráli.
Střelci Lidic: Stárek 8,Tomáš Radosta 7,Záleský
5,Gotthard 5,Aleš Radosta 3,Machuta 2,Vokurka
2,Zýka 2,Koloušek 2,Bílek 2, Tlustý 1.
Nahrávači Lidic: Egrmaier 12,Koloušek 4,Bílek
3,Tomáš Radosta 3,Vokurka 3,Aleš Radosta 2,
Zýka 2,záleský 2,Tlustý 2,Stárek 1,Roman Halwiger 1,Topka 1,Gotthard 1

KANADSKÉ BODOVÁNÍ : (po 19 kole)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Egrmaier
T.Radosta
Stárek
Záleský
Gotthard
Koloušek
A.Radosta

13
10
9
7
6
6
5

1+12
8.
Bílek
7+3
9.
Vokurka
8+1
10. Zýka
5+2
11. Tlustý
5+1
12. Machuta
2+4
13. R.Halwiger
3+2
14. Topka
Sokol Lidice - Sokol Vraný 1:0 (0:0)

5
5
4
3
2
1
1

2+3
2+3
2+2
1+2
2+0
0+1
0+1

Dlouho to vypadalo na dělbu bodů. Vranští si přijeli evidentně pro bod, spíš tahali čas a nakonec se
se zlou potázali, byť evidentně nebyli spokojeni s výkonem sudích. Třeba poměr faulů byl podle
videozáznamu 19:59. Oslabenému domácímu celku, jenž jinak směrem dopředu nic nevymyslel, se
v 72. minutě jedna akce přece jen povedla a hned ji využil ke vstřelení vítězné branky.
Machuta se dostal na křídle do úniku, centroval do vápna a tam se Vokurka nacpal před
obránce a prostřelil Pražáka. Hosté potom zapnuli na plné obrátky, jenže už se téměř k ničemu
nedostali a Lidice si tvrdě vydřený náskok si uchovaly.
Branka: 72. Vokurka. Rozhodčí: Choleva.
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Lidice: Tesař, J. Halwiger, Záleský, Stárek, Tlustý, Egrmaier, A. Radosta, T. Radosta,
Šromovský,Vokurka (80. Čurilla), Machuta. Sokol Vraný: Pražák, Soudek, Cimrman, Janega,
Kočínský, Sedláček, Kalik, Švácha, Urban, David, Bauer (65. Pazdera)
ŠVERMOVŠTÍ SE NADECHLI K FINIŠI III. TŘÍDY (Skupina A)
Kladenský deník - 16.5.2006 (ka)

Suverénní Hřebeč vyhrála v Unhošti a pokud
ve zbývajích pěti kolech získá pět bodů, je
jistým postupujícím. V sobotu se spoléhala
na dva střelce, Urbana, jenž dal první dvě
branky, a M. Skalického, který zvyšoval na
0:3 a 1:4. Za domácí korigoval talentovaný
dorostenec Kejha. Pro řachu si jely Dřetovice
na trávník druhých Tuchlovic a nebýt
skvělého brankáře Tintěry, který domácím v
první části zmařil několik šancí, mohlo to tak
dopadnout. Gól však dali hosté z penalty, již
zužitkoval M. Panáček. Až po obrátce se
Tuchlovickým podařilo ze skrumáže alespoň
vyrovnat. Konečnou remízou si hosté
upevnili postavení ve středu tabulky.
Žehrovickým starším pánům náramně
vyhovuje, když přijede soupeř s dobrým
fotbalovým projevem, mezi něž se řadí také
Přítočno. Na první míč v čeřenu se ale
čekalo až do 52., kdy ho do sítě dopravil
domácí Dihel. Odpověď hostů přišla za osm
minut, kdy srovnával Holas. Od té chvíle měli
hosté navrch, vítězný zásah však nepřidali.
Pouze jedna branka padla v souboji Družce

1. SK Hřebeč
2. TJ Tuchlovice B
3. Sokol Družec
4. SK V. Přítočno
5. Sokol Lidice B
6. SK Stehelčeves
7. Baník Stochov

se Stochovem. O osamělý zápis do střelecké
listiny se postaral už v první půli Kořínek. Druhou
ovládli mladší a pohyblivější hosté, z územní
převahy však vyrovnání nevytěžili. Lidice B na
hřišti posledního NOVA daly tři branky, které
jim stačily k zisku stejného počtu bodů. Nic na
tom nezměnila ani vedoucí branka domácích,
jejímž autorem byl Hronek. Vcelku bídné období
prožívá Stehelčeves, jež jediné jarní výhře přidala
třetí remízu, tentokrát bezbrankovou ve Smečně.
Když za celé utkání vystřelila jednou mezi tyče, víc
ani chtít nemohla. Na dně tabulky osiřelo Novo,
které opustil švermovský Baník, jenž se těsného
sousedství s kladenským sokem zbavil výhrou nad
Bratronicemi. Švermovští z posledních třech kol
vytěžili hezkých sedm bodů, hlavně prý proto, že
začali dávat branky. O tři v bratronické síti se
postarali Nedvěd a po pauze Smolík s Kytýrem.
Výsledky: Unhošť - Hřebeč 1:4, Švermov Bratronice 3:0, Tuchlovice B - Dřetovice 1:1, Novo
B - Lidice B 1:3, Družec - Stochov 1:0, K.
Žehrovice B - V. Přítočno 1:1, Smečno
Stehelčeves 0:0.

TABULKA PO
21 19 11 89:15 58
21 15 3 3 69:33 48
21 13 4 4 58:22 43
21 13 3 5 52:27 42
21 11 4 6 42:28 37
21 8 5 8 36:39 29
21 8 4 9 40:35 28

21.kole
8. Sp. Dřetovice
9. TJ Unhošť
10. Sok. Bratronice
11. Sokol Smečno
12. SK K. Žehrovice B
13. Baník Švermov
14. Novo Kladno B

21 8 4 9 37:50 28
21 6 4 11 39:53 22
21 5 6 10 28:44 21
1 5 4 12 33:67 19
21 4 6 11 28:50 18
21 3 4 14 24:52 13
21 3 0 18 26:86 9

*Pro červnové číslo Zpravodaje připravil: vedoucí A mužstva - Vasilij Stach

