ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Lidice
ročník X - číslo 3

květen 2006

zdarma

Památník Lidice spolu s Historickou skupinou Osvětim
a Památníkem Terezín si Vás dovolují pozvat na zahájení výstavy „MÍSTA
UTRPENÍ ZEMÍ, SMRTI A HRDINSTVÍ - vězni z českých zemí v nacistických
koncentračních táborech“, které se uskuteční ve středu 3. května 2006
ve 14.00 hod. v mramorové výstavní síni muzea Památníku Lidice. Výstava
potrvá do 30. 6. 2006.

8. květen 1945 – Den osvobození od fašismu.
Obecní úřad a ZO Českého svazu bojovníků za svobodu v Lidicích
zvou všechny občany a hlavně děti ke vzpomínce na mezinárodní
dny odboje a připomenutí státního svátku - ukončení 2. světové
války před 61 lety. Sraz účastníků je v pondělí 8. května
od 10.00 hod. před budovou obecního úřadu, odkud
se půjde ke společnému hrobu lidických mužů.
Obec Lidice zaujímá v historii 2. světové války tragické místo.
Je na nás, občanech nových Lidic, abychom tradici tohoto místa
uchovali a neustále připomínali.
OÚ a ČSBS 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 květnového Zpravodaje OÚ Lidice v nákladu 200 ks výtisků
s počtem 20 stránek.
(www.halbos.cz, E.mail: hanf@halbos.cz)
**************************************************************************************************************

Výroba, prodej a montáž vestavěných skříní na míru s posuvnými dveřmi
INDECO CZ,
truhlářské práce na míru.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Vachterová Jiřina
Čížkovský Ladislav
Muláková Květuše
Šíchová Anna

*18.5.
*18.5.
*24.5
*27.5

85 let
82 let
75 let
84 let

Lidice čp. 8
Lidice čp. 17
Lidice čp. 133

Lidice čp. 2

Vážené dámy a vážený pane, přejeme Vám pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti do dalších krásných let.

P o d ě k o v á n í
Děkuji Zpravodaji, Obecnímu úřadu a Zastupitelstvu Lidice
za blahopřání k mým 81. narozeninám a přál bych si i do příštích let tento
krásný okamžik vícekrát zopakovat. Ladislav Žemla, Josefa Horáka čp. 21,
Lidice.
Chtěla bych touto cestou poděkovat za přání k mým narozeninám.
Obecnímu úřadu za krásné dárky a květiny, které mi předal starosta Václav
Zelenka. Zároveň s ním přišly Marie Šupíková a Emila Chvalová, aby mi
v zastoupení ZO Svazu bojovníků za svobodu předaly dárek. Děkuji
knihovníkovi Zdeňkovi Fousovi, který se dostavil k nám na návštěvu. Ráda
bych chtěla ještě poděkovat i manželům Horešovským, řediteli Památníku
JUDr. Miloušovi Červenclovi za přání i květiny a paní Milušce JirasovéPodhorové za pěknou gratulaci. Jaroslava Skleničková, Oradourská 141
Lidice.
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březen 2006

Kresby z Lidic na cestách

Jedinečná výstava „LIDICE 2005 SPOJUJE TALENT
DĚTÍ Z VÍCE NEŽ PADESÁTI ZEMÍ SVĚTA“ je v těchto
dnech k vidění v Základní umělecké škole v Moskevské
ulici v Mostě. Na chodbách je instalována expozice
33. ročníku Lidice 2005. Výstava děl, která jsou protkána
srdcem, duší a vzájemnou jednotou dětí z více než
padesáti zemí celého světa. "Máme zde celý loňský
ročník výstavy. Jedná se o díla dětí ve věku od 4 do 16
let. Navštíví poté ještě hodně zemí světa," řekl Deníkům
Bohemia ředitel umělecké školy Josef Zedník. Vlastní
námět, jak název výstavy naznačuje, vznikl jako
vzpomínka na utrpení, které se během 2. světové války
v Lidicích stalo. "Není to výstava o ostnatých drátech. Je
to o tom, že se všichni snesem vedle sebe," poukázal Zedník. Námětem letošního ročníku
je štěstí. K vidění jsou tak keramické, ale i výtvarné práce, například dětí z Ázerbájdžánu,
Koreje nebo Slovenska a mnoha dalších států. Každý je originál. V Mostě budou výtvory
dětí k nahlédnutí návštěvníkům výstavy do 19. května 2006.
*Text:Václav Veverka, Most -Severočeské noviny - 31.3.2006
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ZPRÁVY z Památníku


Rakušané uctili památku nevinných válečných obětí - Pracovníci Památníku Lidice přivítali 13.3.
na pietním území první oficiální rakouskou parlamentní delegaci. Ta se na místo dostavila včele s poslancem
vládních lidovců Norbertem Kapellerem. Návštěvy se ale také trochu překvapivě zúčastnili i představitelé
rakouského sudetoněmeckého Landschmannschaftu Gerhard Zeihsel a Peter Ludwig. Delegace si prohlédla
sousoší dvaaosmdesáti plynem zavražděných dětí a u společného hrobu 173 zastřelených mužů položila
věnec na znamení soustrasti. Starosta Lidic Václav Zelenka cizincům vyprávěl o smutných událostech, k nimž
tu za druhé světové války došlo a ukázal jim místa, kde kdysi stával Horákův statek nebo kostel. "Každou
takovou návštěvu vítáme. Prohlídce pietního území kvůli štědré sněhové nadílce předcházela náročná
příprava. Velmi nám v tom pomohla obec, která nám v tomto smyslu vychází vstříc celoročně. Nebýt jí, nebyli
bychom schopní zabezpečit údržbu vysoko zavátých cest na pietním území. Věříme, že spolupráce s obcí
bude pokračovat i s jejím novým vedením," vyjádřil se ředitel Památníku Lidice JUDr. Milouš Červencl.
(ps) Kladenský deník - 14.3.2006

Ř E D I T E L P A M Á T N ÍK U L I D I C E M I L O UŠ Č E R V E N C L
P R A C U J E S K O L E K T I V E M N A N O V É E X P O Z I C I A Ř Í K Á:
* Řekne-li se Památník Lidice, hodně lidí si vybaví betonové monstrum, které hyzdilo pietní místo skoro
dvacet let. Co vítá návštěvníky dneska?
Značení je velmi dobré, lidé určitě nezabloudí a dostanou se k fontáně na nádvoří, jak říkáme. Potom
se mohou vydat na pietní území k Horákovu statku, k hromadnému hrobu nebo k působivému sousoší
lidických dětí od sochařky Marie Uchytilové. Také mohou jít do růžového sadu, a pokud přijdou mezi
květnem a říjnem, jsou mile překvapeni, v jak dobrém je stavu.
* A co expozice?
Schválně jsem se jí vyhnul, protože je v provizorním stavu. Prošla náročnou rekonstrukcí, která
skončila na podzim m.r. Nyní probíhá instalace nové expozice, která s názvem „A nevinní byli vinni...“
bude oficiálně otevřena při pietní vzpomínce 10. června 2006.
* Kdo ji připravuje?
Pracují na ní renomovaní historici z Vojenského historického ústavu pod vedením Eduarda Stehlíka,
režisér Pavel Štingl a vše výtvarně zastřešuje Bohumír Prokůpek. Expozice se trochu zhlédla v Muzeu
války v Londýně a bude emotivně působit na každého, kdo přijde. Je o lidické tragédii, ale i minulosti
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a přítomnosti. Navíc je doplněna o exponáty z úspěšné výstavy Antropoid, která pojednávala o atentátu
na Heydricha. Zhlédli jsme většinu filmových smyček a mohu potvrdit, že dojem to bude mimořádný.
Je to dobře, protože zpochybňování všeho, co se za 2. světové války událo, bolí nejen pomalu
odcházející pamětníky. Naší povinností je zachovat vědomí o tragédii i pravdu o Lidicích.
* Jak se vám podařilo získat peníze na novou expozici?
Vše, co probíhá, je zásluhou už zesnulé ředitelky paní Ing. Marie Tělupilové a zesnulého ministra
kultury Pavla Dostála, který nebývalým způsobem postavil památník na nohy a vrátil mu důstojnost,
kterou si zasluhuje. Počítali jsme, kolik stála stavební rekonstrukce všeho včetně pietního území,
a došli jsme k číslu 116 miliónů korun převážně od ministerstva kultury. Druhým přispěvatelem byl
Česko-německý fond budoucnosti a přispěla také Evropská unie.
* Jakou máte zkušenost se zahraniční spoluprací?
Kdysi byla velmi těsná, ale po revoluci nezbylo téměř nic. Navázaly se nové vztahy s památníkem
koncentračního tábora Ravensbrück, kde byly vězněny lidické ženy, s Oradourem a s Hirošimou.
Shodou okolností se v úterý 31.1. v Lidické galerii uskutečnil večer nazvaný Světlo za Oradour. Příběh
francouzské obce je takřka identický s Lidicemi, vše se stalo také 10. června, ovšem během čtyř hodin
a o dva roky později. Na komponovaný večer přijel díky francouzskému velvyslanectví více než
osmdesátiletý pamětník a ředitel Památníku Oradour, vystoupil také Jiří Dědeček a Zora Jandová
s francouzskými šansony. Měli jsme vyprodáno dva dny dopředu a vše proběhlo mimořádně působivě.
Chceme v této tradici pokračovat.
* Máte nějaký nelehko realizovatelný sen?

MUZEUM
V „Památníku Lidice“ pracují obětaví lidé, každý chce svoji práci prezentovat, a proto bych byl rád,
kdyby se nám podařilo zvýšit návštěvnost. Před revolucí se pohybovala kolem 150 tisíc lidí. V
posledních letech jsme ji měli kolem 30 tisíc a při zavřeném muzeu klesla o polovinu. Věřím, že s
otevřením nové expozice se to rapidně změní. Ředitel památníku z Oradouru nás zaskočil faktem, že ho
navštěvuje 350 tisíc lidí. A pro francouzskou vládu je to rodinné stříbro, kterého si všichni považují a
věnují se mu. Mají pro letošek z ministerstva školství určeny tři pedagogy, kteří se budou věnovat
výpravám. Jen dětí přijde 50 tisíc. To je sen.
* Co s tím?
Díky ministerstvu školství jsme získali akreditaci na seminář pro pedagogy, první běh začíná
27. března. Tři dny po vyhlášení byl obsazen. Budou tam přednášet odborníci a věříme, že se díky
pedagogům vrátí návštěvy škol. Česká účast je přitom čtvrtinová, nejvíce lidí k nám jezdí z Německa,
Beneluxu,
skandinávských
zemí
a
zvyšuje
se
návštěvnost
z Japonska.
PRÁVO - Lukáš Táborský-2006

foto: Zdeněk Fous- Zpravodaj -2006
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JUNÁK – Svaz skautů a skautek - středisko Buštěhrad -„STRÁŽ LIDIC“.
Skautská
nebo-li Junácká
organizace byla
založena
při vzniku
Československé
republiky
v r. 1918
a do dnešní doby
byla
třikrát
zrušena
totalitními režimy.
Český Junák byl
opět
obnoven
v r. 1990
a v mnoha
městech vznikaly
chlapecké a dívčí
oddíly. Nejinak tomu bylo i v nedalekém Buštěhradě. Postupem času dětí přibývalo a oddíly
se rozšiřovaly. I já měl to štěstí, že jsem byl členem takového oddílu. Po vojně jsem začal pomáhat
s vedením oddílu Zálesáci a dnes jsem jeho vůdcem. Ale nejsem na všechno sám, již mi s vedením
oddílu pomáhají chlapci, kteří mezitím odrostli. V současnosti je Junák Buštěhrad rozdělen do šesti
oddílů, které navštěvují děti nejen z Buštěhradu, ale i širokého okolí: BERUŠKY, LIŠKY, VLČATA,
ZÁLESÁCI, VLCI, OLDSKAUTI. Ve středisku Buštěhrad bylo pro rok 2005 registrováno 118 členů.
Každý oddíl se schází jednou týdně na oddílové schůzce v klubovně, která se nachází v prostorách
buštěhradské sokolovny.O víkendech vyrážíme na oddílové výpravy do přírody na jedno i vícedenní
výlety. Každoročně pořádáme celostřediskové akce na kterých se podílejí všechny oddíly.
V loňském roce to bylo např. Okresní kolo Svojsíkova závodu v Lidicích, výstava fotografií v „Malé
galerii klub íčko“ ve výlohách lidické knihovny. V Buštěhradě Čarodějnice a Den dětí. V Lidicích se
rádi zapojujeme i při čištění černé skládky nebo hrabání listí v prostorách památníku a 10. června
stojíme čestnou stráž u společného hrobu lidických mužů. Asi nejoblíbenější a zároveň nejdelší akcí
je letní tábor, kde hrajeme celotáborové hry vždy na jiné téma. Tábořiště máme u řeky Střely poblíž
Rabštejna v západních Čechách. Během celoroční činnosti a samozřejmě i na táboře se snažíme
učit děti formou her a soutěží, kromě skautských dovedností, také lásce k přírodě a vlasti,
kamarádskému chování a slušnému vystupování.Vždy, když připravuji program na schůzku nebo
výpravu, vzpomínám, jaké to bylo, když jsem jako chlapec chodil do oddílu, a jak moc jsem se tam
těšil. Pokaždé doufám, že se klukům hra nebo soutěž bude líbit. A když pak vidím rozesmáté tváře
a zápal do hry, je to pro mne ta největší odměna.
Tomáš Skála -

„ Havran“

(z Oradourské ulice v Lidicích)
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DOBRÉ ZPRÁVY, dobré zprávy, DOBRÉ ZPRÁVY
Hevesyho cena pro Jana Kučeru z Lidic – Světové ocenění pro vědce z Ústavu jaderné
fyziky Akademie věd České republiky. Ve městě Kona na Hawaii (USA), kde proběhla ve dnech
3. – 7. dubna 2006 Mezinárodní konference o metodách a aplikacích radioanalytické chemie, byla
udělena vědci z Ústavu jaderné fyziky AV ČR v Řeži doc. Ing. Janu Kučerovi, CSc. prestižní
Hevesyho medaile. Byl tím oceněn jeho příspěvek k rozvoji jaderných analytických metod, zejména
neutronové aktivační analýzy, jejího užití v různých oblastech a výchova jak českých,
tak zahraničních studentů a výzkumných pracovníků. Medaile Georgie Hevesyho se uděluje od roku
1968 za vynikající výsledky a soustavnou celoživotní práci v oblasti radioanalytické a jaderné
chemie. Je pojmenována po Georgie de Hevesym (1885-1966), který získal Nobelovu cenu v roce
1943 za chemii a to především za svoji práci týkající se využívání radioaktivních izotopů
jako stopovačů při studiu chemických procesů.

Zprava: Prof. Dr.Amares Chatt, Kanada, předává Hevesyho medaili doc. Ing. J. Kučerovi, CSc.
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– připravila Šárka Třísková
Den matek

Druhá květnová neděle patří všem maminkám. Překvapivě již v antickém Řecku
byl slaven Den matek, který vzdával hold ženám jako stvořitelkám života. Další
stopy nalezneme v Anglii, kde se již v 16. století objevuje tradice "Mateřské
neděle", kdy bez ohledu na věk a společenské postavení byl tento jeden den
věnován setkání dětí se svými matkami.
Připomeňme si tedy nejen v tento sváteční den, že maminku máme každý
opravdu jen jednu a ona je ta jediná, která o nás celý život nesobecky pečuje. Prostě jejími dětmi
zůstaneme ve dvou stejně jako ve čtyřiceti letech. Važme si její neviditelné péče, kterou často
skutečně pocítíme až tehdy, když maminku ztrácíme. Nebojme se tedy vyslovit dík za naši výchovu,
mateřskou obětavost a lásku.

Letnice – zapomenuté svátky
Milí čtenáři, zajímá vás, které svátky přicházejí
padesát dní po Velikonocích (a spadají tedy do
období mezi 10. květnem a 13. červnem)? Ano,
jsou to letnice (někdy označované jako
svatodušní svátky). Kromě církevních oslav byl
tento svátek od středověku provázen bujarými
lidovými oslavami. Vesnice bývaly vyzdobeny
májemi. Po svatodušní neděli, která probíhala
především v duchu církevních oslav, se hoši a
dívky převlékali za krále a královnu, ozdobili si

šaty kvítím a chodili ve svatebním průvodu od
domu k domu prosit o dárky. Slavnost končívala
honěním krále, který byl nakonec hozen do
vody, nebo byl místo něj alespoň utopen
vycpaný strašák. Stavění májí, pořádání
„věnečků“ i jízdy králů měly mnoho rozmanitých
krajových podob.
Použité zdroje: H. Doležalová, Nápady pro
maminky na mateřské dovolené internet.

Tip na výlet
Teplé počasí jistě mnohé z vás zláká k pěším výletům a vyjížďkám na kole. Nezapomeňte se při
svých toulkách pozastavit třeba v sousedních Makotřasech. Víte, že zde
v minulosti mj. stávala tvrz založená v r. 1379? Tato tvrz svým valovým
opevněním, obvodovou hradbou s válcovou věží a palácem připomínala
spíše malý hrádek. Zcela zpustla až koncem 16. století, kdy byly její zdi
rozebírány na stavby v okolí. Dochovaly se z ní dva nepřístupné valeně
klenuté sklepy a zbytek zdi v zahradě domu č. 40. Soudí se, že i samotná
ves Makotřasy byla v minulosti opevněna; nasvědčuje tomu zbytek mohutného valu v zahradě
domu č. 23. Dle některých odborníků může tento val být dokonce pravěkého původu. V roce 1961
zde při stavbě komunikace z Prahy do Slaného totiž došlo k unikátnímu objevu. Pod skrývkou
zeminy se objevily stopy objektu, který neměl v Evropě obdoby. Odkryté náznaky stavby svědčí o
hlubokých matematických znalostech budovatelů. Dle nalezených střepů nádob, nástrojů a zbytku
nedaleké osady byla stavba datována do doby před šesti tisíci lety. Naše sousední víska má tedy
zřejmě mnohem starší historii než egyptské pyramidy a existovala již dávno před populárním
anglickým kamenným kruhem Stonehenge.
Použité zdroje: O. Dvořák, Z. Svobodová, Pole slunečního býka; internet
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Zprávy z veřejného zasedání OZ LIDICE
*ZÁPIS č. 30
V Lidicích dne 6. dubna 2006, zahájení v 1900 hod.
Návrh programu:
1) Schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2006 a rozpočtového výhledu do roku 2009
2) Projednání a schválení „Dohody o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce“ pro T.J. Sokol
Lidice a Memento Lidice, o.p.s.
3) Jmenování nových zástupců obce do správní a dozorčí rady Memento Lidice, o.p.s.
4) Projednání a schválení dohody mezi obcí Lidice a Statutárním městem Kladno o úhradě neinvestičních
výdajů na žáky
5)
6) CYKLO –LIDICE - žádost o souhlas s uzavřením místních komunikací
7) Žádost pana Jiřího Homoly a Ing. Františka Slavíka o pokácení stromů
8) Informace o změně teritoriální působnosti obvodního oddělení POLICIE ČR
Dubí
9) Nabídka pozemků určených k převodu
10) Měsíční odměny členům zastupitelstev
11) Výsledek jednání před soudem prvního stupně-pozemky v Zahradnictví
12) Žádost o odkoupení dlažebních kostek
13) Různé
Usnesení:
1) Zastupitelé obce s rozpočtem na rok 2006 a s výhledem obce do roku 2009 - souhlasí
2) Zastupitelé obce projednali a souhlasí s podmínkami „Dohody o poskytnutí veřejné finanční podpory
z rozpočtu obce Lidice“ mezi obcí Lidice a Memento Lidice o.p.s. Předmětem dohody je poskytnutí veřejné
finanční podpory na provozní výdaje ve výši 50.000,- Kč. Doba platnosti je od 7.4. do 31.12.2006.
Dále byla za stejných podmínek projednána „Dohoda“ mezi obcí Lidice a T.J. SOKOL Lidice s tím,
že předmětem dohody je poskytnutí veřejné finanční podpory na provozní výdaje ve výši 100.000,- Kč.
Doba platnosti dohody je od 7.4. do 31.12. 2006.
3) Zastupitelé obce jmenovali paní Danu Vondruškovou zástupcem obce v dozorčí radě Memento Lidice o.p.s.
Dále jmenovali pana Václava Zelenku a pana Marka Veselého zástupci obce Lidice ve správní radě
Memento Lidice o.p.s.
4) V souladu s ustanovením § 178 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) zastupitelé projednali
a schválili „Dohodu o úhradě neinvestičních výdajů za žáky“, kteří plní povinnou školní docházku ve šk. roce
2005/2006 v základních školách zřízených Statutárním městem Kladno a mají trvalé bydliště v naší obci.
Jedná se o náklady ve výši 3.600,- Kč/žáka pro rok 2006. Z naší obce je to 8 žáků.
5) Zastupitelé obce projednali a schválili návrh obecního úřadu na odprodej nepotřebného nábytku za cenu
20,- Kč/ks (Jedná se o 2 ks…stůl kancelářský, 1 ks … stolek pod psací stroj, 1 ks …registrační skříň.
6) Společnost CYKLO-LIDICE, jako pořadatel letošního 41. ročníku etapového cyklistického závodu
LIDICE 2006, se na nás obrátila se žádostí o souhlas se zvláštním užíváním a o souhlas k uzávírce
místních komunikací pro prolog a 1. etapu závodu, a to
•
Prolog – 9. června 2006 – Trať: okruh obcí Lidice – jedná se o komunikace II/00714, II/00711 směr
od Makotřas a dále po místní komunikaci zpět do Lidic. Start etapy je v 18.00 hod. před OÚ Lidice, konec
cca ve 20.30 hod.
•
1. etapa – „Lidická“-11. června 2006 – Trať: Lidice, Hřebeč, Hostouň, Běloky, Makotřasy, Lidice. Etapa
se pojede za úplné uzavírky. Start je v 10.00 hod. před OÚ Lidice, okruh se pojede 12 x, předpokládaný dojezd
do cíle je cca v 15.00 hod. Zastupitelé obce nemají námitek a se zvláštním užíváním a uzavírkou místních
komunikací – souhlasí.
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7) Na žádost p.Jiřího Homoly a Ing. Františka Slavíka o pokácení vzrostlých stromů, vydal obecní úřad dne
28.3.2006 rozhodnutí o povolení pokácení, aby mohly být pokáceny ještě v době vegetačního klidu.
8) Obecní úřad obdržel dopis Okresního ředitelství Policie ČR Kladno, ve kterém nás informují o změně
teritoriální působnosti obvodního oddělení Dubí. S platností od 1.5.2006, by naše obec měla spadat
do teritoriálního působnosti obvodního oddělení Kladno – venkov se sídlem ve Švermově. Zastupitelstvo
obce s tímto rozhodnutím nesouhlasí. Na základě jednání starostů dotčených obcí bude zaslán
nesouhlasný dopis jak na Okresní ředitelství PČR, tak PČR – Správa Středočeského kraje –
vzato na vědomí.
9) Pozemkový fond ČR nabízí pozemky určené k převodu podle § 7 zákona 95/1999 Sb., v platném znění,
spadající do územního obvodu naší obce. Seznam pozemků je vyvěšen na úřední desce OÚ.vzato na vědomí.
10) Starosta obce seznámil zastupitele s nařízením vlády č. 50/2006, kterým se mění nařízení vlády č.
37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Starosta
a místostarosta se navýšení měsíčních odměn zříkají.
11) U Okresního soudu v Kladně proběhlo jednání o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
pozemků v areálu bývalého zahradnictví Lidice. Tohoto jednání se za obec zúčastnili pan starosta
Zelenka a Ing. Kovačík, kteří seznámili zastupitele s výsledkem tohoto jednání, dle kterého
se nemovitosti přikazují do výlučného vlastnictví obce, která je povinna do 3 měsíců od nabytí právní
moci tohoto rozsudku zaplatit vyrovnání spoluvlastnických podílů. Rozsudek dosud nenabyl právní moci –
vzato na vědomí.
12) Obecní úřad obdržel žádost pana Šťastného na odkoupení použitých dlažebních kostek. Z důvodu
potřeby dlažebního materiálu na chodníky v západní části obce, zastupitelé s odprodejem nesouhlasí.
13) Různé:
•
Po zimním období se v některých místních komunikacích objevily výmoly – bude řešeno
ve spolupráci s odbornou firmou-vzato na vědomí
•
V příštím čísle Zpravodaje OÚ, bude otištěn seznam důležitých telefonních čísel.
•
Louka ve východní části, tzv. „Ořechovka“, nedělá dobrý dojem při vjezdu do obce. Obecní úřad
odmítá tento pozemek sekat, neboť se jedná o pozemky soukromé. Úprava této plochy bude
provedena firmou HALBOS, s.r.o., která nabídla bezúplatnou pomoc.
•
V areálu bývalé ČOV padl vzrostlý topol. Některý ze „snaživých“ občanů vyřezal silné dřevo a větve
ponechal na soukromém pozemku svému osudu. Bude uklizeno technickou skupinou OÚ – vzato
na vědomí.
•
Zasedání ukončeno ve 21.45 hodin
Příští veřejné zasedání bude ve čtvrtek 1. června 2006 od 19.00 hod. v zasedací síni OÚ v Lidicích
(*Pro květnové vydání „Zpravodaje“ text upraven podle zápisu Miroslava Čermáka)

D ů l e ž i t á

z p r á v a

Upozorňujeme, že nejpozději dnem 31.12.2006 skončí platnost občanských průkazů bez
strojově čitelných údajů vydaných do 31. 12. 1996. Konec platnosti se vztahuje i na občanské
průkazy s vyznačenou platností „bez omezení“, s výjimkou občanských průkazů občanů
narozených před 1. lednem 1936. Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými
údaji je občan povinen předložit nejpozději do 30. listopadu 2006. Doporučujeme občanům,
aby o výměnu občanského průkazu žádali v průběhu celého roku a neponechávali ji na
poslední měsíce roku 2006
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Zprávy z KNIHOVNY
První čtvrtek v měsíci, tzn. 4. května 2006 bude knihovna
otevřena od 9.00 - 10.00 a od 16.00 - 20.00 hod.
Malá galerie klub ÍČKO: od 10. dubna se ve výloze objevila
nová výstavka
1) VÝTVARNÉ PRÁCE DĚTÍ z Masarykovy jubilejní ZŠ Hřebeč , která jistě
potěší kolemjdoucí, jak naše občany, tak i návštěvníky obce. Do výlohy ještě
přibudou tři závěsné nástěnky s fotografiemi a informacemi z Lidické galerie.
Na Velký pátek 14.4. byla instalovaná výstavka fotografií a květinové výzdoby z obchůdku LINEA
z Buštěhradu.
2) JAK DNES ŽIJÍ v Buštěhradě čtyři pravnoučata prvního lidického knihovníka p. Rudolfa
Suchého.
Na zajímavých fotografiích jsou sourozenci: David Berovič, žák 4. třídy buštěhradské školy
a Veronika Ottlová, studentka 2. ročníku Střední odborné školy civilního letectví, Praha-letiště
Ruzyně, kteří navštěvují Divadelní klub „ÍČKO“. Helena Krausová a Iva Peterková jsou sestry,
které společně provozují obchůdek s květinami LINEA v Buštěhradě a svou činnost rozšiřují
i do oblasti kultury a na fotografiích se přesvědčíte s kolika zajímavými lidmi, které poznáte
z divadla, filmu i televize, se už osobně setkaly. Davida, Veroniku, Helenu i Ivu spojuje s historií
naší knihovny jedno společné, a to je jejich pradědeček Rudolf Suchý, první lidický knihovník.

Rudolf Suchý - se narodil 24.11.1881 v Lidicích a vyučil se krejčím. Toto povolání
vykonával na mnoha místech, mimo jiné i ve Vídni. Právě tehdy mu
však zemřel otec a on se musel vrátit domů a převzít malé
hospodářství. Po vypuknutí první světové války narukoval a na frontě
byl třikrát raněn. Po návratu do Lidic se mu usilovnou prací podařilo
hospodářství rozšířit a přebudovat. Kromě práce na vlastním
spravoval i knihovnu čtenářského spolku „Vlast“ a zároveň vypomáhal
jako kostelník. V úterý 9. června 1942 předal u notáře v Unhošti
hospodářství synovi Josefovi, aby si mohl dopřát zaslouženého
odpočinku. Druhého dne byli oba u zdi Horákova statku zastřeleni
a dům vypálen. Tragedii nepřežil ani jeho roční vnuk Pepíček, který byl zavražděn
v Chelmnu. V Buštěhradě byl ženatý jeho syn Rudolf, který díky změně bydliště lidickou
tragedii přežil. On měl čtyři děti.

„PSOHLAVCI“ od Aloise Jiráska je jedna
z mála či snad dokonce jediná, dochovaná
kniha lidického čtenářského spolku „Vlast“.



Na shledanou se všemi zájemci o čtení se těší Zdeněk Fous, knihovník
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Zprávy pod čarou - - 
Jarní úklid - Každá zahrádka v Lidicích se probouzí, každá
si zaslouží péči svých majitelů. Jenže Lidice, to nejsou
jenom zahrádky, to je i jejich okolí. Proto například také
rybáři si během březnových a dubnových víkendů
nahrabali (ne, nevidím do hospodaření „tichých bláznů“) úhledné kupky staré
trávy, odpadu a větví. Odpracovali si tak povinné brigádnické hodiny tím
nejlepším způsobem. Rybám to určitě bude jedno, ale jim se u té vody bude
sedět určitě lépe. Nehledě na stále vzrůstající počet návštěvníků, kteří
se do lidického rybníka (koupaliště) chodí koupat. Podíváme-li
se k druhému rybníku a na pietní území, zjistíme, že i firma, která se stará
o úpravu Sadu a zeleně, začala s jarním průklestem náletových dřevin. Tu, co mi paměť sahá,
už dávno nikdo neprováděl. Lidice zkrátka vítají jaro čisté a upravené.

Letadla budou opět burácet nad Lidicemi Podle tiskové zprávy státního podniku Letiště Praha bude
počínaje 17. dubnem 2006 zahájena pravidelná jarní
údržba dráhového systému. Pro lidické občany
to znamená, že v době
od 28.4. do 12.5. 2006 budou muset
snášet zvýšený hluk nad svými hlavami,
neboť v té době bude zavřena hlavní
dráha (RWY 06/24).
Jarní úpravy provádí podnik Letiště Praha
(bývalé ČSL) pravidelně před hlavní letovou sezónou.
Opravují se nově
vzniklé trhliny a zvětralé povrchy, renovují spáry a odstraňují nánosy gumy v místech přistávání
letadel. Na jarní údržbu podnik vynaloží 100 milionů korun. Lidičtí pak musí vynaložit značné úsilí,
aby hluk vydrželi

V Lidicích vykradeno německé auto,
policisté mění teritoriální rozdělení . . . . . . . . .
Jak informuje Kladenský deník ze dne14.3.2006, tak na návštěvu
Lidic nebude rád vzpomínat německý občan. Z jeho vozu před
památníkem totiž kdosi ukradl batoh i s brýlemi za 12 tisíc korun,
doklady a klíče. Podobných událostí neustále přibývá – vykrádají
se auta zaparkovaná u hřbitovů a rodinné domky. A pochopitelně
nejen u nás, ale i v okolních obcích. Republiková policie často
přijede pozdě. Od 1. května však můžeme doufat ve zlepšení.
Změní se totiž hranice jednotlivých obvodních oddělení a zkrátí
se tak dojezdové vzdálenosti. Do konce dubna spadají
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Lidice do teritoria Kladno – Dubí, ale od počátku května to bude OO PČR Kladno – venkov,
kam patří dále Buštěhrad, Lidice, Zájezd, Makotřasy a část Kladna, zejména v oblasti Podprůhonu
a Ostrovce. Sídlo tohoto obvodního oddělení Policie České republiky je ve Švermově
(ul. 28. října 573, Kladno 7), telefon: 312 273 356 nebo 974 873 571.
Dodatek: na zasedání obecního zastupitelstva (6.4.2006) jsme vyslechli informaci pana starosty,
který společně s ostatními představiteli okolních obcí, kterých se toto teritoriální přerozdělení
dotkne, zvažuje zaslání nesouhlasného vyjádření PČR s tímto krokem. Důvodem je např. i to,
že ze Švermova je do Buštěhradu a Lidic rozhodně dál než z Dubí a také pro to, že stávající
policisté již zmíněné obce, situaci a občany v nich dobře znali a mohli tak účinněji zasahovat.

Rok 2006 bychom opět mohli nazvat rokem voleb. Kromě listopadových
komunálních voleb (tedy voleb do místních zastupitelstev) nás čekají
především červnové volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky.
Termín: pátek 2. června 14.00 – 22.00 hodin
sobota 3. června 8.00 – 14.00 hodin
Místo: okrsková volební místnost – obřadní síň
Obecního úřadu Lidice
(pokud se nemůžete dostavit do volební místnosti
např. ze zdravotních důvodů, požádejte OÚ a z volební
okrskové komise za vámi přijdou s urnou domů)
Kdo volí: každý, komu bude 2. června 18 let a je svéprávný
Hlasovací lístky: voliči obdrží nejpozději 3 dny před volbami
Co s sebou: občanský průkaz, nebo pas (případně voličský průkaz – pokud volí mimo svůj
volební obvod).
Poznámka: o vydání voličského průkazu je nutné požádat obecní úřad do 26. května 2006
Jak volit: volič vloží do obálky jediný hlasovací lístek – kandidátní listinu vybrané strany
(na něm může zakroužkovat nejvýše dvě jména – preferenční hlasy)
Bližší informace: OÚ Lidice
Zprávy pod čarou … připravil: Marek Veselý
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Fotbalové zprávy - T . J . S o k o l L i d i c e
Dne 9.4.2006 sehrálo naše A mužstvo 16.kolo mistrovské soutěže I.B třídy proti :
SOKOL LIDICE - SLOVAN KLADNO
3 : 0 ( 2:0)
rozhodčí: Jirků,Vlk,Grešo
branky : MACHUTA Robert 1, STÁREK Josef 1, BÍLEK Martin 1
Sestava Lidic: Jaroslav TESAŘ, Roman HALWIGER, Jaroslav TOPKA ( od 56.Aleš Radosta),
Josef STÁREK, Jan HALWIGER, Martin BÍLEK, Petr ZÝKA(od 65.min.
Vojta Šromovský),
Marek VOKURKA, Tomáš EGRMAIER (od 72.min.Milan Záleský), Robert MACHUTA, Tomáš RADOSTA

Náhradníci: Martin Wohlmut, A.Radosta, M.Záleský, V.Šromovský
Průběh zápasu: Proti mužstvu,které nás na podzim 2005 na jeho hřišti po "podivném" výkonu
rozhodčích porazilo 2:1, jsme nastoupili se zdravým sebevědomím a s úmyslem mu porážku vrátit
i s úroky. Ke hře jsme si zvolili zcela nové míče se kterými se bude hrát na MS v Německu. Hřiště
po dvou odložených utkáních bylo vcelku v pořádku, pouze nám chyběla naše výborná
travička,ale toto jsme museli vzhledem k současnému počasí překousnout.
Zápas jsme od samého počátku převzali do rukou a soupeř se jen bránil. V 18. minutě utkání jsme
Tomášem Egrmaierem kopali trestný kop z levé strany. Tomáš centr přetáhl přes celou obranu
a zde vzadu čekala naše exkluzivní posila z SK Kladno Robert MACHUTA (jeho otec také
v Lidicích v minulosti kopal) a ten rovnou z voleje poslal míč do branky a my jsme se ujali vedení
1:0.
Další perfektně nacvičenou standardní situaci jsme předvedli ve 30. minutě
,kdy na Egrmaierův centr tentokrát z pravé strany naskočil Josef STÁREK a jako vždy hlavou
uklidil míč do sítě a bylo to již 2:0 pro Lidice. Ve 36. minutě dostal žlutou kartu náš Jarda
Topka,když zastavil na polovině hřiště pronikajícího útočníka Slovanu.Ve 42. minutě se Slovan
pokusil o protiútok, ale střela Špalka skončila těsně vedle.
Ve druhém poločase se hra mírně vyrovnala.Slovan se snažil o ztečení naší branky,ale vytvořil
si pouze jednu šanci,kdy jeho střela v 76.minutě skončila na břevně,kde ji potom zlikvidovala další
posila z SK Kladno, mladý brankář Jaroslav Tesař. V 82. minutě dostal za strkání žlutou kartu náš
Tomáš Radosta. V našem mužstvu došlo ke 3 výměnám hráčů, kdy odešli pro zranění Topka, Zýka
i nachlazený Egrmaier. Noví hráči Aleš Radosta,Vojta Šromovský a zejména Milan Záleský
rozhýbali opět mužstvo k lepšímu výkonu a tak jsme ještě v nastaveném čase (93.min.)
Martinem BÍLKEM po krásném centru Milana Záleského zvýšili na konečných 3:0.
Utkání lze hodnit tak, že jsme v klidu přehráli zachraňující se Slovan Kladno a získali jsme důležité
body na domácím hřišti.Odveta se podařila.
Dne 15.4.2006 sehrálo naše mužstvo již 17.kolo mistrovské soutěže I.B třídy skupina A
a to na hřišti vedoucího celku naší skupiny :
FK KNĚŽEVES - SOKOL LIDICE
0 : 1 (0:0)
branky:Milan Záleský 1
rozhodčí: HR: Šmíd, 1.AR: Sýkora, 2.AR: Reipric
sestava Lidic: Tesař – Roman Halwiger,Topka,Stárek, Jan Halwiger, Bílek,
Tomáš Radosta,Vokurka,Tlustý (od 80.min.Záleský), Šromovský (od 62.min.Aleš Radosta),
Machuta
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Náhradníci: Wohlmut, A. Radosta, Záleský
Zranění: Zýka, Egrmaier,
K celkovému hodnocení zápasu lze říci, že jsme sehráli velmi pěkné utkání, kdy jsme mimo dvou
šanci v l. poločase domácí k ničemu nepustili a zcela zaslouženě jsme měli více ze hry a také nám
štěstí přálo, když jsme v 92. minutě vsítili vítěznou branku. Rozhodčí Šmíd i jeho asistenti na čarách
nám nic neodpustili, hodně „připískávali“ domácím a zcela jasně bylo vidět, že jejich výkon musel
být domácími hodně ovlivněn. Domácí diváci, ačkoliv byli hodně zklamáni, nakonec uznali, že jsme
byli lepší po všech stránkách a vyhráli jsme zcela zaslouženě.
Dne 19.4.2006 sehrálo naše A mužstvo odložené l 4 .kolo mistrovské soutěže 1.B třídy skupiny A
proti:
SK SLANÝ - SOKOL LIDICE
0 : 0 (0:0)
branky : --rozhodčí : HR: SKALICKÝ, 1.AR: Choleva, 2.AR: Stádník
Sestava Lidic: Jaroslav TESAŘ – Roman HALWIGER, Jaroslav TOPKA, Petr ZÝKA,
Aleš RADOSTA, Martin BÍLEK(od 46. Vojtěch Šromovský), Marek VOKURKA,
( od 75.min.Josef Stárek),Tomáš RADOSTA, Pavel TLUSTÝ - Robert MACHUTA,
Tomáš EGRMAIER
Náhradníci: Stárek, Záleský, Šromovský, Wohlmut
Zranění : Jan Halwiger
K hodnocení zápasu mohu uvést, že naše mužstvo nemělo svůj den, protože působilo, mimo
začátků obou poločasů, unavenějším dojmem, než mladí domácí. Ve druhém poločase jsme
kazili více rozehrávku ve středu hřiště a tím jsme obraně přidělávali práci. Myslím, že se zde
projevilo nasazení v zápase v Kněževsi, které bylo příkladné. Podle mého názoru se sice
nevyhrálo, ale také jsme neprohráli a to byl dle mého názoru nejlepší výsledek pro obě mužstva.
Celkově to byl pěkný zápas. Dalo by se říci, že to byl „zlatý“ bod ze hřiště
soupeře,který se hodně zlepšil proti výkonům na podzim. Myslím si, že rozhodčí tentokrát byli
dobří. V Kladenském deníku se objevil nadpis:“ Lidickou mašinu přibrzdil slánský expres“,
což v podstatě byla pravda, protože příští kolo tj. v neděli 23.4.2006 hrajeme na domácím hřišti
v derby proti Slavoji Kladno a to si myslím již bude zase zcela jiné utkání, doufejme že vítězné,
aby se nám špička tabulky nevzdálila.
Střelci Lidic: Stárek 8,Tomáš Radosta 7, Záleský 5, Gotthard 5, Aleš Radosta 3, Vokurka 2,
Zýka 2, Koloušek 2, Bílek 2, Tlustý 1, Machuta 1
Nahrávači Lidic: Egrmaier 12, Koloušek 4, Bílek 3, Tomáš Radosta 3, Aleš Radosta 3, Zýka 2,
Vokurka 2, Záleský 2,Tlustý 2, Stárek 1, Gotthard 1, Roman Halwiger 1, Topka 1
KANADSKÉ BODOVÁNÍ po 17.kole:
1. Egrmaier
13
(1+12)
2. Radosta Tomáš
10
(7+3)
3. Stárek
9
(8+1)
TABULKA I.B třídy skupina A po l7. kole: (ze 14 mužstev)
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1.
2.

Sokol Vraný
FK Kněževes

16
15

12
11

0
1

4
3

31:20
46:23

36
34

3.

Sok.LIDICE

15

10

2

3

40:14

32

18

Doplňující zpráva pro lidický ZPRAVODAJ .
K výsledkům našeho A mužstva, které úspěšně bojuje v I.B třídě bych chtěl ještě přidat dosavadní
výsledky našeho B mužstva, které bojuje ve III. třídě skupině A Okresního svazu Kladenska.
Do tabulky jaro 2006 je již započítán předehrávaný zápas Hřebeč -Lidice B na podzim 2005.
Po odloženém zápase proti Baníku Stochov nastoupilo naše B mužstvo proti silnému celku
SK Velké Přítočno, ale ačkoliv nehrálo špatně, tak se mu nakonec nepodařilo soupeře
ani na domácím hřišti udolat. Vzhledem k tomu, že jsem nebyl na zápase přítomen musím použít
citaci z Kladenského deníku,kde se uvádí,že :
“V Lidicích se představilo Přítočno, které v půli prohrávalo gólem po standardce (Mondek).
Po přestávce ale zvýšilo nasazení a aktivitu, za což se dočkalo odměny, když Holečkem,
J. Lhotou a Šíbrem skóre otočilo. Na druhou stranu se, ale i jeho gólman P. Lhota měl
co otáčet”.
K tomu jaké byly v tomto kole dosaženy výsledky uvádím, že : Hřebeč - Stochov 3:0,
Lidice B - V. Přítočno 1:3, Dřetovice - Stehelčeves 3:2, Bratronice - Smečno 4:2,
Unhošť - K. Žehrovice B 5:2, Švermov - Družec 0:0, Tuchlovice B - Novo B 6:1
V Dalším již 16. kole hráli naši borci na hřišti vždy nevyzpytatelné Sparty Stehelčeves, která dokáže
i nepříjemně překvapit. Znovu jsem nebyl na zápase přítomen a proto pouze předkládám citaci
z Kladenského deníku ze dne 18.4.2006 a to, že:
“Lidice na začátku utkání přežily díky brankáři Hájkovi dva úniky v podání Petra Donovala
a Veselého. Samy pak domácí Stehelčeves v závěru půle dvakrát v koncovce vyučily (Vojč
a Mondek). Po pauze měli domácí mírnou převahu, zkušení hosté je však do vyložené šance
nepustili a zaslouženě si odvezli tři body”.
Výsledky: Tuchlovice B Hřebeč 0:1, Novo B - Švermov 3:0, Družec - Unhošť 6:1, Kam. Žehrovice B
- Bratronice 3:4, Smečno - Dřetovice 3:2, Stehelčeves - Lidice B 0:2, Velké Přítočno - Stochov 3:0.

Já pevně doufám, že štěstí neopustí ani jedno naše mužstvo, a že budeme i nadále dělat radost
našim příznivcům.

*Pro květnové číslo Zpravodaje připravil: vedoucí A mužstva - Vasilij Stach
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*Pošta Lidice hledá pracovníka(ci)
na nepravidelnou výpomoc za paní
doručovatelku na dohodu o pracovní
činnosti. Informace u vedoucí Pošty
Lidice nebo:
tel. 312 253 086

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

800 - 11.30
800 - 11.30
800 - 11.30
800 - 11.30
800 - 11.30

1300 – 1600
1300 – 1600
1400 – 1700
1300 – 1600
1300 – 1600

** Mladá rodina se dvěma dětmi koupí domek v Lidicích.
Jsme vážní a solidní zájemci. Děkujeme za nabídku.
Irena Savičová, tel. 608 702 651

Uveřejnění INZERÁTU s podnikatelským záměrem se účtuje: za celou stránku A5
Kč 100,- za polovinu stránky Kč 50,-. Poplatek se platí v kanceláři OÚ Lidice
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LINEA

vše pro radost i pro užitek.

 zveme Vás k nákupu do našeho obchůdku …
 kompletní svatební servis (květiny, zdobení aut, stolů, interiéru …
 květinové vazby (pánské-klobásové, cigaretové … dětské-cukrlata …
extravagantní - paví pera apod.)
 květinové aranžmá (květinové koše, mísy, výzdoba interiéru,
kanceláře apod.)
 smuteční vazby (text-látkové vyšívané stuhy, kytice na rakev,
výzdoba oltáře-kostel)

Veškeré květinové vazby se provádějí z čerstvě dovezených květin
(holandské květiny), předání dle přání zákazníka i mimo pracovní
dobu. Po domluvě je možné květiny dovézt (svatby, pohřby …)
 dárkové zboží + dárkové balení
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