ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Lidice
ročník X - číslo 2

duben 2006

zdarma

Pálení čarodějnic
aneb Filipojakubská noc.
Noc ze 30. dubna na 1.května
představuje pro mnohé z nás dobrou
příležitost sejít se s přáteli a
spolu s dětmi rozdělat
oheň. V minulosti to
měla být mj.
ochrana
před
nečistými silami. A jak
vlastně slavili tento
svátek naši předkové?
Dříve než se v předvečer
svátku sv. Filipa a Jakuba
vypravili na kopec za vesnici, aby „pálili
čarodějnice“, dělali kolem chalupy

různá opatření, která měla zabránit zlým
silám v páchání škod. Před chlévy se
pokládaly drny, protože lidé věřili, že
čarodějnice na nich nejdříve musí
spočítat trávu, teprve potom se může
pustit do díla. Podlahy světnic se
pokrývaly jarním kvítím. Čarodějky
musely počítat semínka. Celé stavení se
kropilo
svěcenou
vodou,
na
křižovatkách cest se scházeli lidé,
hlučeli, práskali biči a občas někdo
vystřelil na znamení bdělosti a
ostražitosti před zlými silami.
Připravila : Šárka Třísková

Obecní zastupitelstvo Lidice srdečně zve děti
i dospělé v neděli 30. dubna 2006, kdy se budou pálit

.
Sraz je před obecním úřadem v 19. hodin,
kde děti obdrží „Čarodějný balíček“.
00

Zapálení hranice u rybníka v 19.30 hodin.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Petýrková Marie
Rychtaříková
Veronika
Žemla Ladislav
Mûllerová Irena

* 13.4.
* 13.4.

80 let
80 let

*16.4.
*22.4.

81 let
86 let

Lidice čp. 73
Lidice čp.
162
Lidice čp. 21
Lidice čp. 94

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

Hánová
Růžena

† 14.3.

84 let

Lidice čp.
96

P o d ě k o v á n í
• Děkuji Obecnímu úřadu a Obecnímu zastupitelstvu Lidice za blahopřání
k mým 80. narozeninám a za hezké květiny a dárky, které mi přišel předat a
poblahopřát pan Marek Veselý. Též děkuji Základní organizaci ČSBS Lidice
zastoupenou sestrami Šupíkovou a Chválovou za přání a dárek. Bylo to
příjemné posezení, velice mě to potěšilo. Květoslava Korecká,
ul. 10. června čp. 48, Lidice
• Děkuji všem sousedům, obecnímu zastupitelstvu zastoupeným panem
Markem Veselým, za upřímné blahopřání a dárky u příležitosti mého
životního jubilea.Josef Vaněček, Oradourská, čp. 135, Lidice
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Památník Lidice

Památník Lidice pořádá soutěž.
Památník Lidice připravil pro mládež od 11
do 18 let vědomostní soutěž „Lidice pro 21.
století“. Záštitu nad touto soutěží převzali
ministr kultury a ministryně
školství,
mládeže
a
tělovýchovy. V prvním kole
musí
účastníci
prostřednictvím
internetu
zodpovědět patnáct otázek a
napsat esej na určené téma.
Do druhého kola pak
postoupí 42 nejlepších.
Soutěžní práce je možno
zasílat v češtině, němčině a
angličtině. „Nevylučuji ale, že podle
zkušeností z tohoto ročníku, bude v příštích
letech počet jazyků rozšířen ještě o některé
další, například o ruštinu, francouzštinu nebo
španělštinu,“ uvedl ředitel Památníku Lidice
Milouš Červencl. Otázky 1. kola budou na
internetu zveřejněny od 1. dubna do 8.
května, druhé kolo proběhne od 19. do 21.

června a vítězové obou kategorií převezmou
ceny 14. září 2006, symbolicky na základech
lidické
školy
na
pietním
území.
Předsedou 11-ti členné
poroty,
ve
které
jsou historici,
pedagogové,
ale
i
spisovatel Roman Cílek a
za Lidice Jiří Pitín, byl
zvolen Eduard Stehlík z
Vojenského historického
ústavu v Praze, který se
významnou měrou podílel
na tvorbě vědomostního
testu. Porotci i pracovníci Památníku Lidice
jsou zvědavi, kolik účastníků tato soutěž
osloví. „Myslím si, že jich bude hodně,
protože propozice rozesíláme na pět tisíc
škol v České republice a prostřednictvím
našich zastupitelských úřadů i do zahraničí,“
připomněl ředitel Památníku Lidice.

MEZINÁRODNÍ DĚTSKÁ VÝTVARNÁ VÝSTAVA

se koná pravidelně v naší republice již od konce 60.
let 20. století. Výtvarné práce dětí ze všech typů škol z více než 70 států
světa - malba, kresba, grafika, keramika, textil, řezby ze dřeva, kovové a
papírové objekty, loutky, hračky i fotografie - jsou odměňovány čestným
diplomem a nejlepší získávají pamětní medaili a diplom "Lidická růže". Po
ukončení hlavní expozice se výstava pravidelně instaluje na řadě míst v
tuzemsku i v zahraničí.
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Kresby z Lidic na cestách
Kresby z 32. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné soutěže Lidice 2004 obdivují v těchto
dnech Kazachové. Expozice v AlmaAtě je inspirována hudbou. Jsou na ní zastoupeny také
práce kazachstánských dětí. Ty nejlepší dostaly koncem února za své výtvory věcné ceny
a sladkosti, které jim věnovaly Památník Lidice a české velvyslanectví v Kazachstánu.
Výstava v AlmaAtě potrvá do konce dubna. Poté se exponáty přesunou zpět do Lidic, aby
v srpnu odletěly opět do světa - do brazilského Rio de Janeira a tamních Lidic.
V plné přípravě je výstava 34. ročníku MDVV. Ve dnech 5.- 6. dubna 2006 zde zasedá
odborná porota a ve čtvrtek 1. června v 11.00 hod. bude zahájena vernisáží výstava, nad
kterou letos opět převzali záštitu ministři kultury, školství, tělovýchovy a zahraničních
věcí. Vernisáž, při které budou předána vítězům již výše zmíněná ocenění, bude doprovázena
bohatým zábavným programem pro děti v zahradě Lidické galerie.
Texty připravil: Marek Veselý – podrobnějšími informacemi doplnil ředitel Památníku
Lidice: JUDr. Milouš Červencl

Zprávy z kultury
V úterý 28. února 2006 jsem opět seděl v hledišti nově vybudovaného divadélka Lidické galerie. Už
při příchodu do Galerie jsem ve dveřích nepřehlédl oznámení „DNES VYPRODÁNO“. Nebylo se
čemu divit, neboť na programu bylo představení jednoho herce: „NEKONEČNÁ MOC TOUHY“ a to
v podání herečky Hany Maciuchové, která si kompozici pořadu připravila sama a to v režii Tomáše
Vondrovice. Hana Maciuchová recitovala básně dvou autorek, které si jsou obsahově tak podobné,
že divák nabývá dojmu, že se
jedná o dílo jednoho autora.
Li Čching Čao je autorka básní
z 11. století a Erica Jongová z 20.
století. Přesto jsou obě autorky
ve svých básních neobyčejně
otevřené se smyslem pro sebeironii. Mapují vlastní život plný zvratů, upřímných přiznání i těch
nejintimnějších věcí a to vše je protnuto vtipným humorem. V přednesu paní Hany Maciuchové je
to nezapomenutelný zážitek, neboť dokázala svou recitací strhnout do děje všechny přítomné
diváky.
Pro Hanu Maciuchovou bylo určitě milým překvapením, když se na podiu při předávání kytičky
objevila její bývala studentka z pražské DAMU, slečna Jitka Moučková z Kladna. Měl jsem velkou
radost, že jsem se na tomto překvapení trochu podílel i já. Na závěr bych rád upřímně poděkoval,
jak paní Haně Maciuchové za krásný zážitek, tak i všem organizátorům z Památníku Lidice za
nevšední večer všedního únorového dne. Budu se těšit na další zajímavé kulturní pořady v Lidické
galerii a to obzvláště v současné době, kdy se mnohdy kultura mění v pokleslou zábavu.
Napsal:: Zdeněk Fous
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Zprávy ze školní družiny - ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad
Maškarní karneval ve školní družině
Masopustní zvyky mají svůj původ ve
starých pohanských oslavách jara. Tehdy se
lidé snažili pomocí strašidelných masek,
převleků a tanců zahánět zimu.
Také ve školní družině při ZŠ a MŠ
Buštěhrad si děti každoročně užívají svůj
Masopust. Těsně před jarními prázdninami
jsme uspořádali maškarní karneval.
Proběhl ve čtvrtek dne 23.února 2006.
Přesně ve 13.00 hod. se rozpoutala barevná
zábava v netradičním oblečení s maškarami
vlastní výroby a maskami nevídanými.
Převlek přináší pocit volnosti a rovnosti mezi
všemi, a tak jsme byli svědky toho, jak
žebračka tančí s králem a příšera z hlubin
moře vesele poskakuje s letuškou nebo
vodníkem.

smažené na másle. Hlavně, že hudba hrála
pěkně hlasitě a v moderním rytmu.Všichni
tančili a závěrečné vyhodnocení masek bylo
teprve před námi. Smích, hlahol a ruch
všeho druhu se rozléhal ve stařičké budově
školy celou hodinu. Zaháněli jsme zimu
opravdu poctivě.
Napočítali jsme 64 masek a vybrat z nich
nejlepší bylo velice těžké. Vždyť každý, kdo
si převlek donesl, chtěl vyhrát. Nezbývalo
než odměnit všechny zúčastněné drobnou
sladkostí
Naše zařízení pravidelně navštěvuje patnáct
dětí z Lidic. Jistě mezi nimi poznáváte
Martinku Mikovou a Míšu Flodra, jejichž
převleky patřily k nejoriginálnějším.

Nikomu nevadilo, že do konce masopustu
zbývá jen několik dní a že nikdo nepodává
koblihy

1

Text a fotografie:
Anna Holeyšovská
Vedoucí vychovatelka ŠD
ZŠ a MŠ Buštěhrad

Foto - 1:
Lucie Raková
z Buštěhradu,
Martina
Miková z Lidic

Foto - 2:
Michal Flodr
z Lidic

2
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Zprávy od sousedů – obec Hřebeč
Z rozhodnutí Ministerstva
školství,
mládeže
a
tělovýchovy ČR se od
školního roku 2006- 2007
mění statut Základní školy
Hřebeč na školu plně
organizovanou.
To
znamená, že od
září
2006 se škola rozšíří o
6. ročník a v následujících
letech se bude postupně rozrůstat tak,
až se naplní všech devět ročníků.
Dnešní žáci 5.třídy mají tedy možnost
zůstat ve Hřebči a pokračovat v plnění
povinné školní docházky na stejné
škole, jako dosud. V současné době je
pro případné zájemce v budoucí 6. třídě
ještě několik volných míst. Škola přivítá
také nastávající prvňáčky, i v budoucí
1. třídě jsou volná místa v lavicích.

V době, kdy se některé
školy ruší, hřebečská
škola dokazuje svou
kvalitu, a to například i
svým rozšířením. Učitelé
školy usilovně dokončují
školní vzdělávací program,
podle kterého se začne
pracovat
od
nového
školního roku. Pro 15
budoucích prvňáčků to například bude
znamenat, že jedním z povinných
předmětů bude anglický jazyk. Pro 13
budoucích šesťáků to bude znamenat,
že nebudou muset na 2. stupeň školy
dojíždět do Kladna či Buštěhradu.
Mgr Věra Komárková,
ředitelka ZŠ Hřebeč

Co je nového ve škole ve druhém pololetí školního roku 2005/2006
1.

2.
3.
4.
5.

Keramická dílna ožila hlásky dětí z keramického kroužku, ale i maminek, co chodí na
keramiku s předškolními dětmi. Keramická dílna má, (díky sponzoringu ŘLP Praha),
vlastní keramickou pec. Kroužky vedou maminky, paní Blanka Lacigová a paní Markéta
Škodová
Rozběhl se kroužek práce na počítači. Ten vede student Petr Hrubý.
32 školních dětí prožilo v březnu pěkný týden na horách. Podrobné informace i
s fotografiemi najdete na školním webu www.hrebec.cz/skola.
Na 11. dubna 2006 připravujeme jarní, předvelikonoční besídku.
Od 15. července 2006 se uskuteční již 6. letní dětský tábor, který škola pořádá nejen pro
místní děti. Bližší informace a přihlášky – od 3. dubna t.r. ve škole, příp. elektronicky.

*Obci Hřebeč se podařilo získat příslib dotace na dokončení přestavby školy ve výši 6.
mil Kč. Bude se jednat především o rekonstrukci a zateplení střechy na původním
objektu a další drobné práce, které nebylo možné z důvodu nedostatku finančních
prostředků dokončit v předchozích dvou letech.
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Dětské malované zprávičky

Jiří Pavlovský, 4. tř.

Lukáš Dvořák, 2.tř.

Veronika Zelenková, 2. tř.

Michaela Straková, 4.tř.
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Čtenáři nám píší …
… ať to znovu rozjedeme!
To byla závěrečná slova Zdeňka
Fouse, knihovníka a nového redaktora
lidického Zpravodaje, když jsme se
v chladném březnovém dopoledni setkali
u odpadkových popelnic.
Připomněl mi (asi s trochou
lítosti) dobu, kdy jsem
v našem obecním časopisu
míval nejméně jeden článek
… No - časy se mění, co
bylo není … A nejen já jsem
dodával
své
výtvory
Markovi Veselému, ale
mnozí další lidičtí občané si
cvičili
„spisovatelské
umění“ na stránkách naší „drbničky“. A
věru, bylo (a je stále) o čem psát. Tak se
tedy do toho pusťme, přátelé! V jedné
debatě jsem slyšel názor, že … „ je to
tady v Lidicích jakési mrtvolné …“. Inu,
nepokládám se ani za znalce této krásné
obce,
ani
za starousedlíka,
ale
s uvedeným
názorem
hluboce
nesouhlasím. Vzpomínám na den, kdy
jsem poprvé přijel do Lidic – ne se jen

koukat, ale s úmyslem tady bydlet a žít.
Tenkrát
několik
mužů
stěhovalo
přepravky s knihami ze sklepa tehdejšího
„kulturáku“
do nevelkého
pokoje
v OÁZE … právě vedle mé garsonky.
Proč o tom mluvím?
Nebudu líčit, co se všechno
za tu dobu bezmála sedmi
let v naší obci (i v celé
zemi) událo! Stojí za to se
ohlednout a zopakovat si
celý řetěz malých i velkých
změn na tváři Lidic i areálu
Památníku
a
také
vzpomenout si, kteří noví
občané do naší obce přibyli
i kteří odešli. A nejen změnu tvářnosti
krajiny, staveb, ale (a to hlavně) změnu
života v naší obci. Do krásy vyrostl
bývalý Kulturní dům, dnes Lidická
galerie, změnil se celý areál lidického
Památníku
a
Muzea.
Upravenost
Růžového sadu nám mnohá obec může
závidět, stejně tak Memento o.p.s.
vybudovalo středisko OÁZA.

Změnila se tvář našich ulic i části chodníků … sami mě jistě doplníte. Stačí připomenout
několik věcí: scházíme se při společné práci i společné zábavě, při výročích i oslavách jak
společenských, tak osobních, hraje se tu divadlo jak dětských souborů, tak dospělých i
zahraničních přátel, konají se koncerty, hraje se tu dobrý fotbal, cvičení žen, máme
výtečnou knihovnu, činí se myslivci i rybáři … pokud jsem na něco nebo někoho
zapomněl, tak mě jistě doplníte. Všechno vyvrcholí před vánocemi mikulášskou nadílkou,
dříve setkání u schodů obecního úřadu a u vánočního stromu, nyní adventní koncert u
společného hrobu lidických mužů … Ještě chce někdo tvrdit, že tu nežijeme jako jedna
velká rodina a že je tady jaksi mrtvo? Ale abych jenom nezpíval chvalozpěvy: ne všichni
jsou vždy ochotni přiložit ruku ke společnému dílu. Máme ještě mnoho rezerv a asi
nebude nikdy dost práce a úsilí vynaloženo na společném i soukromém díle. Krásné
Lidice přece za to stojí! Tak co říkáte (slovy Z. Fouse) rozjedeme to … ?
Napsal: Gustav Suchan z OÁZY
Obrázek nakreslila: Michaela Straková, žákyně 4. tř.
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Zprávy z KNIHOVNY
 První čtvrtek v měsíci, tzn. 6. dubna 2006 bude knihovna
otevřena od 9.00 - 10.00 a od 16.00 - 20.00 hod.
 Malá galerie klub ÍČKO: během měsíce dubna se ve
výlohách objeví dvě nové výstavky. 1) PRÁCE DĚTÍ z Masarykovy jubilejní ZŠ
Hřebeč (děti ze Hřebče hrály ve filmovém dokumentu o Lidicích určeném do nového
lidického MUZEA. 2) JAK DNES ŽIJÍ v Buštěhradě čtyři pravnoučata prvního
lidického knihovníka p. Rudolfa Suchého, který zahynul s ostatními muži
10.června 1942. (Uhodnete, kdo to je a co zajímavého dělají? Přijďte se podívat na fotografie i
jejich výrobky. Já už to vím, na stopu mne přivedla paní Karolina Chaloupecká z Lidic čp.5,
nejdříve narozená čtenářka naší knihovny, která si ve svých krásných 91 letech hodně pamatuje).
K N I Ž N Í
N O V I N K Y
Pohádky o
Baxter, Nicola První prázdninová pusa
Schröder,
zvířátkách
Patricia
Pohádky o
Davis, Guy
Jaroslav Foglar v hádankách a
Raba, Jiří
kamarádech
vzpomínkách
Včelí medvídci od
Kahoun, Jiří
Tom Sawyer na cestách
Twain Mark
jara do zimy
Hurvínek a Mánička Klásek, Martin Dobrodružství tajného agenta
Steklač, Vojtěch
na neznámé planetě
Pankráce Tangenta
 Na shledanou se všemi zájemci o čtení se těší Zdeněk Fous, knihovník
DOBRÉ ZPRÁVY, dobré zprávy, DOBRÉ ZPRÁVY

Divadelní klub ÍČKO při ZŠ a MŠ Oty Pavla v Buštěhradě děkuje
manželům Miluši a Ing. Jiřímu K ů r o v ý m z Lidic čp. 90 za darování
šatní skříně s nástavcem, kterou ochotně odstěhovali do buštěhradské
sokolovny Petr Fûrst a František Rák z Technických služeb města Buštěhrad.
Zajištění odvozu spolehlivě připravil vedoucí TS Zdeněk Formánek.

V pátek 17. března 2006 od 19.00 hod. se uskutečnilo v
sokolovně první převzaté divadelní představení, které organizovali členové
T.J.Sokol a Divadelního klubu ÍČKO Buštěhrad. Studenti z kladenského
gymnázia, za režijního vedení Mgr. Milady Pochmanové, uvedli hru W.
Shakespeara: „Sen noci svatojánské“. Bylo to nádherné představení, při
němž výkony mladých amatérských herců udivovaly skvělým ztvárněním
postav. Také členové ÍČKA dobře zvládli technické zabezpečení tzn.
osvětlení a ozvučení divadla. Bouřlivý potlesk diváků upřímně ocenil
všechny. Během příprav i samotného představení fotografoval:
Ing. Čestmír Sklenička z Lidic. Díky!
(zdef)
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Zprávy od RYBÁŘŮ
Upozornění pro všechny členy:


V měsíci březnu jste měli a ještě nyní v dubnu budete mít
možnost odpracovat brigádní hodiny. Náhrada za neodpracované
brigádní hodiny (10 hodin) činí
500,- Kč



V sobotu 29. dubna 2006 se konají rybářské závody. Začátek v 7.00
hod.
Startovné: 100,- Kč (žáci 50,- Kč) Občerstvení zajištěno. Pro účastníky
závodů jsou připraveny pěkné ceny.
ZAHÁJENÍ RYBOLOVU – OTEVŘENÍ VODY – 1. května 2006

Zprávy od MYSLIVCŮ

 ČMS „OREL Lidice“ informuje: V lednu, únoru, březnu
i nyní v dubnu provádíme zakrmování zvěře, jak pernaté,
tak i spárkaté.
 V březnu provedli členové naší organizace sčítání
zvěře.

Informace: Petr Klíma
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Zprávy z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ LIDICE
ZÁPIS č. 29

V Lidicích dne 16. února 2006

Návrh programu:
1) Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2006
2) Veřejnoprávní kontrola finanční podpory-určení členů kontrolního orgánu
3) Žádost paní Korecké o pokácení stromů
Usnesení:
1) Paní Holubová seznámila zastupitele obce s jednotlivými kapitolami nedaňových a rozpočtových příjmů.
Dále zastupitelé projednali rozpočtové výdaje po jednotlivých položkách dle funkčního třídění. Zastupitelstvo
obce po úpravách položek rozpočtových výdajů a za předpokladu plnění rozpočtových příjmů bere návrh
rozpočtu na vědomí.
2) V prosinci roku 2005 byla poskytnuta T.J. Sokol Lidice veřejná finanční podpora ve výši 100.000,- Kč
z rozpočtu obce. Dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, je nutno provést
veřejnoprávní kontrolu. Zastupitelstvo obce určilo členy kontrolního orgánu, kteří prověří hospodárnost a
účelnost čerpání podpory:
 Ing. Vladimír Kovačík, Ing. Vladimír Horák, paní Michaela Holubová, pan Miroslav Čermák.
 Příjemcem podpory budou předloženy potřebné doklady.
3) Zastupitelé obce projednali žádost paní Korecké o povolení pokácení vzrostlých stromů (hruška a meruňka)
na pozemku u domu č. 48. Jedná se staré stromy, které jsou již proschlé a neplodí. OZ s pokácením
souhlasí.
Zasedání ukončeno ve 21.50 hodin
Příští veřejné zasedání bude ve čtvrtek 6. dubna 2006 od 19.00 hod. v zasedací síni OÚ v Lidicích
(*Pro dubnové vydání „Zpravodaje“ text upraven podle zápisu Miroslava Čermáka)

Zprávy z poštovní schránky
Vážení majitelé psů
buďte, prosím, tak laskaví a uklízejte si po svých miláčcích. Uvědomte si,
že vlastnit psa neznamená jen samou radost, ale také určité povinnosti a
zodpovědnost za jeho chování vůči ostatním lidem. Jak k tomu přijdou
naše malé děti, které šlápnou do čehokoliv a přitom svou potřebu
nevykonávají na chodníky ani do trávy v parku. Sníh hodně ukryl, ale nyní
to začíná být v Lidicích, díky neukázněným majitelům psů, jako na
hnojišti. Vážení, uvažujte o svém jednání, neboť od vašich pejsků to
očekávat nemůžeme. Za vaše rozumné přemýšlení a ohleduplnější chování
vám ostatní občané budou určitě rádi moc děkovat …došlo anonymně
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Zprávy z redakce Zpravodaje

Omlouvám se paní Miloslavě Kalibové, že jsem se v minulém čísle Zpravodaje
dopustil, při opisování jejího textu KULTURA V LIDICÍCH, hrubé gramatické chyby. “Oba
zpěváci zpívaly … V jejím textu, který mi dodala, bylo vše v pořádku. Učím se psát „naslepo“
všemi deseti prsty, sleduji text i formátování textu a přesto se chybička vloudí. Nebo, že by
také ve Zpravodaji řádil tiskařský šotek? Výmluva by to byla skvělá, ale za vše i do budoucna
mohu jenom já.
(*Zdeněk Fous)

„STŘEPY ZNAMENAJÍ ŠTĚSTÍ?!“ Asi jak pro koho. V únoru letošního roku „nějaký“
vandal rozbil sklo obecní skříňky, kam jsem v minulém roce vyvěšoval stránky našeho
Zpravodaje. Zda-li měl vandal štěstí, že mu úlomky skla při ničení nevlétly do oka, nebo já při
uklízení rozbitého skla jsem se nepořezal, tak to nevím, neznám pravý význam tohoto rčení.
Ale snad tím největším štěstím je skutečnost, že se mezi našimi občany i v dnešní době
našel jeden, který se hned nabídnul, že má doma zbytek skla, z kterého mi uřízne novou
tabuli. Co slíbil, to splnil. Skříňka může zase plnit svůj účel a podávat informace pro
návštěvníky naší obce. Rád bych poděkoval dotyčnému, ale nechce být jmenován. Což je
druhá stránka naší svobody. Slušní lidé se stydí, darebáci ne. Přesto Ti, známý, neznámý,
mockrát děkuji!

VŠEM DĚTEM, které bydlí v Lidicích, nebo zde navštěvují babičky, dědy a ostatní
příbuzné, ZPRAVODAJ
z n o v u vzkazuje, že mohou přispívat svými zprávami,
básničkami, články a obrázky do obsahu našeho obecního měsíčníku. Na titulní stránku je
možné nakreslit černobílý obrázek velikosti obdélníku: výška: 13 cm, šířka: 12 cm.
Vaše výtvory lze odevzdat každý čtvrtek od 16.00 – 18.00 hod. ve Veřejné knihovně Lidice

Děkujeme Ing. Václavu Hanfovi z Lidic, majiteli firmy HALBOS, Kvíc, čp. 11, 274 01
Slaný, který ZDARMA, včetně papíru, zajistil vytištění dubnového Zpravodaje OÚ Lidice
v nákladu 200 ks výtisků s počtem 16 stránek.*** (www.halbos.cz, E.mail: hanf@halbos.cz)

 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
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. dubna 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.
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SPORTOVNÍ PŘÍLOHA
ZPRAVODAJE
fotbalové zprávy
T.J. Sokol Lidice
Lidičtí protáhli Tuchlovice
*Kladno - Dvě štiky kladenských fotbalových vod
posledních let se střetly na umělé trávě SK Kladno
v zajímavé přípravě, která nakonec vítěze neměla.
Tuchlovice - TJ Sokol Lidice 3:3 (1:1)
Hosté nastoupili razantněji a dlouho udávali tempo.
Přesto prohrávali po gólu M. Škváry, který z 35 metrů
obstřelil zeď. Jenže Šimůnek dorážkou srovnal
a po změně stran využil chyby Mencla k dalšímu
zásahu. Už na 3:1 zvyšovala posila Lidic z Nova Šromovský, ale pak přece jen mírný favorit zapnul.
Přežil další tutovku Šromovského, sám promarnil
možnosti Stuchlého a Vaigla (břevno), ale nakonec
Jícha hlavou snížil a po chvíli Stuchlý s pomocí břevna
bombou srovnal.
*Branky: 35. M. Škvára, 82. Jícha, 85. Stuchlý - 40.
a 58. Šimůnek, 63. Šromovský.
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Rozhodčí: Blažej.
Lidice: Wohlmuth - A. Radosta, Topka, Stárek,
J. Halwiger, Tlustý, Vokurka, Zýka, Egrmaier ,
Šimůnek, Šromovský.
Zdroj: Kladenský deník - 14.2.2006 *(rm)
*********************************************

* Dne 8.3.2006 sehrálo naše A mužstvo na umělé
trávě SK Kladno jeden z dalších přípravných
zápasů před zahájením jarní části I.B třídy sezóny
2005-2006 a to proti účastníku Okresního přeboru
Kladenska:
SOKOL LIDICE - SK KAMENNÉ ŽEHROVICE
9 : 1 (6:0)
branky :
TOMÁŠ EGRMAIER 3
Vojtěch ŠROMOVSKÝ 2
Marek VOKURKA 2
Petr ZÝKA 1 (penalta)
Tomáš RADOSTA 1

KAŠPAR 1

rozhodčí :
Vladimír Najman

Sestava Lidic : Ondřej DRTINA, Roman HALWIGER, Zdeněk ČURILLA,
Jaroslav TOPKA, Jan HALWIGER, Pavel TLUSTÝ, Marek VOKURKA,
Petr ZÝKA, Tomáš EGRMAIER, Tomáš RADOSTA,Vojtěch ŠROMOVSKÝ

10. března 2006 odehrálo naše A mužstvo přátelský zápas:

Tatran Rakov
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25. března 2006 odehrálo naše A mužstvo přátelský zápas:

Sokol Lidice – Slovan Velvary
Šramovský 1
Stárek 1
Egrmaier 1

3 : 3 (2 : 1)
Bečvář 1
Vedral 1
Svoboda 1

ROZLOSOVÁNÍ - A mužstvo: „JARO – 2006“
Zápas
Domácí
Hosté
Termín
Den
A3A1401
A3A1507
A3A1602
A3A1706
A3A1803
A3A1905
A3A2004
A3A2104
A3A2205
A3A2303
A3A2406
A3A2502
A3A2607

14. kolo
Sokol Lidice
15. kolo
Sparta Lužná
Sokol Lidice
16. kolo
Sokol Lidice
Slovan Kladno
17.. kolo
FK Kněževes
Sokol Lidice
18. kolo
Sokol Lidice
Slavoj Kladno
19. kolo
Český Lev Beroun
Sokol Lidice
20. kolo
Sokol Lidice
Sokol Vraný
21. kolo
Slavoj Koleč
Sokol Lidice
22. kolo
Sokol Lidice
SK Pavlíkov
23. kolo
Olympie Zdice
Sokol Lidice
24. kolo
Sokol Lidice
Esta Oráčov
25. kolo
Kaučuk Kralupy
Sokol Lidice
26. kolo
Sokol Lidice
Sokol Mšec
SK Slaný

25.3. v 15.00

SO

1.4. v 16.30

SO

9.4. v 16.30

NE

15.4. v 16.30

SO

23.4. v 17.00

NE

29.4. v 17.00

SO

7.5. v 17.00

NE

14.5. v 17.00

NE

21.5. v 17.00

NE

28.5. v 17.00

NE

4.6. v 17.00

NE

10.6. v 10.15

SO

18.6. v 17.00

NE

3
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ROZLOSOVÁNÍ - B mužstvo: „JARO – 2006“
Zápas

Domácí

A2A1706

Stochov A

A2A1602

Lidice

A2A1706

Stehelčeves

A2A1803

Lidice

A2A1905

K. Žehrovice B

A2A2004

Lidice

A2A2104

Novo Kladno B

A2A2205

Lidice

A2A2303

Švermov A

A2A2406

Lidice

A2A2502

Bratronice

A2A2607

Lidice

Hosté
15. kolo
Lidice
16. kolo
V. Přítočno A
17. kolo
Lidice
18. kolo
Smečno
19. kolo
Lidice
20. kolo
Družec
21. kolo
Lidice
22. kolo
Tuchlovice B
23. kolo
Lidice
24. kolo
Unhošť
25. kolo
Lidice
26. kolo
Dřetovice

Termín

Den

01.04. 17.00

SO

08.04. 16.30

SO

15.04. 17.00

SO

22.04. 17.00

SO

30.04. 10.15

NE

06.05. 17.00

SO

14.05. 17.00

NE

20.05. 17.00

SO

27.05. 17.00

SO

03.06. 17.00

SO

10.06. 17.00

SO

17.06. 17.00

SO

*Pro dubnové číslo zpravodaje připravil: vedoucí A mužstva - Vasilij Stach
****************************************************************************

