ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Lidice
ročník X - číslo 1
Návštěva z Oradour-sur-Glane
V úterý 31. ledna t.r. zavítali do Lidic vzácní
hosté z Oradour-sur-Glane, obce ze
střední Francie. Pan Robert Hebras, nositel
Řádu čestné legie, pamětník tragických
událostí v Oradouru, a pan Richard
Jezierski, ředitel oradourského památníku.
V odpoledních hodinách se sešli s lidickými
ženami a dětmi na besedě v hale muzea. Za
pomoci tlumočnice si vyměnili vzpomínky na
tragické dny svých obcí.
Pan Hebras prožíval 10.
června 1944 jako 19letý
chlapec. Ve stejném
věku Miloslava Kalibová
10. červen 1942 v
Lidicích.
Osudy
Oradouru a Lidic jsou si i v dalším podobné.
Kdesi byl zastřelen vysoký důstojník SS a
strašná pomsta padla na místo, které
s atentátem nemělo nic společného. Do té
doby místní občané neviděli v Oradouru
jediného německého vojáka. Obyvatelé
městečka byli v odpoledních hodinách
shromážděni na náměstí u kostela. Muži
v několika skupinách odvedeni na různá
místa a postříleni, ženy s dětmi do kostela,
kde uhořely. Jen několika málo mužům se
podařilo zachránit, byli mimo domov nebo se
skryli a němečtí vojáci je neobjevili.
Zachránila se pouze jedna žena a jedno dítě.
Kromě pana Hebrase žije ještě jeden
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pamětník. Z jeho rodiny zahynuly matka a
dvě sestry. V Oradouru zahynulo 642
občanů - 245 žen, 207 dětí a 190 mužů.
Obec Oradour-sur-Glane nebyla již
znovupostavena, navěky zde stojí tichý
monument nacistického zvěrstva. Po válce
dostal Oradour od vlády nejvyšší státní
vyznamenání, když však byli zajištění
pachatelé soudem zprošteni viny, toto
vyznamenání Oradour vrátil. Přijal je teprve
k 60. výročí. Z naší strany se
hosté dozvěděli o osudu
babičky a strýce Pavla
Horešovského, kteří v tu
osudnou noc byli u nich na
návštěvě, ale prokázali se
bydlištěm v Makotřasech a
byli
německými
vojáky
z obce vyvedeni. Jaroslava Skleničková
uvedla několik vzpomínek na osudy
francouzských vězenkyň v Ravensbrücku a
jejich evakuaci. Marie Šupíková vzpomněla
na svoji návštěvu v Oradouru, kde jsou
zachovány trosky vypálených domů,
dopravních prostředků, dětského kočárku aj.,
vše tak, jak němečtí nacisté zanechali po
svém hrůzném činu. Byli na ústupu, vždyť to
bylo 6 dnů po invazi západních armád do
Francie. Na závěr si hosté se zájmem
prohlédli dokumenty o Lidicích vystavené
v hale muzea, pietní území a večer se
zúčastnili pořadu: „Světla za Oradour“
v Lidické galerii.

Text: Miloslava Kalibová – předsedkyně ZO Českého svazu bojovníků za svobodu Lidice
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Poncar František
Nešporová Anna

*1.1.
*23.1.

83 let
86 let

Lidice čp. 162
Lidice čp. 72

Korecká Květoslava
Vaněček Josef
Eis Jaroslav
Skleničková
Jaroslava

* 4.3.
* 9.3.
*20.3.
*27.3.

80 let
80 let
81 let
80 let

Lidice čp. 48
Lidice čp. 135
Lidice čp. 137
Lidice čp. 141

Jubilantům upřímně přejeme hodně zdraví , pohody a štěstí i do dalších let

OPUSTIL NÁS NAVŽDY
Kohlíček Josef

† únor

83 let

Lidice čp. 25

Pozůstalým vyjadřujeme projev nejhlubší účasti nad bolestnou ztrátou, která je postihla.

Vážení čtenáři,
do společenské kroniky lze posílat různá poděkování,
gratulace apod. Uvítáme, když se s ostatními čtenáři podělíte o své prožitky,
nápady či návrhy ku prospěchu nás všech. Na stránkách ZPRAVODAJE
Obecního úřadu Lidice uveřejníme váš názor i připomínky k dění v naší obci.
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 (zdef)

Zpravodaj OÚ Lidice
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Kultura v Lidicích
V Lidické galerii jsou kromě stálé
sbírky a „Mezinárodní dětské výstavy“
během roku i příležitostné výstavy
obrazů, keramiky i dalších výtvarných
děl. Několik výstav historického
významu se uskutečnilo v prostorách „In
memoriam“. Od loňského léta jsou
v Lidicích pořádány kulturní programy.
Zahájeny byly koncertem Václava
Hudečka, vysoce mistrně předvedenými
díly barokní hudby i jeho slovním
přiblížením života a tvorby skladatelů.
Byly i další krásné pořady – koncert
*Marty Hanfové se
smíšeným pěveckým
sborem města Buštěhrad a
jejími hosty v upravené
zahradě Lidické galerie.
(*Marta je vnučkou lidického
dítěte pana Václava Hanfa a
čerstvou absolventkou
operního zpěvu na Pražské konzervatoři.
Úspěšně vystupuje u nás i v řadě
zahraničních míst. Na mezinárodní soutěži
v Citta de Vesta v Itálii získala první cenu).

Přátelské posezení s Vlastimilem
Harapesem, adventní koncert Dětského
pěveckého sboru POPELKA ze ZUŠ
Praha 5-Košiře s hostem Martou
Hanfovou u společného hrobu lidických
mužů. V první polovině letošního roku
je pro galerii zajištěn program „Lidické
zimní večery“ v nichž jsme již viděli
pořady převzaté z divadla VIOLA:
Alphonse Daudet- „Listy z mého
mlýna“ s Dalimilem Klapkou, Karlem
Urbánkem, Ljubou Benešovou a
Markétou Stivínovou, Kressmann
Taylor: „Adresát neznámý“ s Janem
Hartlem a Jiřím Dvořákem. V úterý 31.
ledna byl pořad „Světlo za Oradour“
jehož se zúčastnili vzácní hosté

z Oradouru a zástupci francouzského
velvyslanectví v Praze, Ministerstva
kultury ČR a Vojenského historického
ústavu. Po krátkých projevech hostů
z Oradouru přispěli k úspěchu
večera pásmem francouzských šansonů,
Jiří Dědeček a Zora Jandová za
doprovodu svého manžela Zdeňka
Merty. (Zora Jandová vzpomněla i na
svého dědečka, který zahynul
v Osvětimi). Oba zpěváci zpívaly česky i
francouzsky. V pondělí 13. února bylo
další převzaté představení divadla
VIOLA: „Hodně smíchu
a pár slz aneb co život dal
a vzal Betty Mc
Donaldové“. Životní osudy
autorky bestselleru „Vejce
a já“ velmi živě a poutavě
přiblížily divákům
prostřednictvím knihy
Blance Caffierové, (dlouholeté
přítelkyně Betty), Carmen Mayerová a
Tereza Kostková. Pořady Lidické
galerie jsou velmi zdařilé a oblíbené,
dostaly se do povědomí návštěvníků ze
širokého okolí i z Lidic. Zájem
převyšuje i dané možnosti prostor
Galerie. Vřelé poděkování patří panu
řediteli Památníku JUDr. Miloušovi
Červenclovi za jeho výborný počin na
tomto úseku a také v ostatní činnosti, i
jeho spolupracovníkům. Všem je třeba
popřát hodně dalších úspěchů.

Text: Miloslava Kalibová

Zpravodaj OÚ Lidice
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Památník Lidice
Přehled kulturních večerů v „Lidické galerii“
Úterý ~ 21. března. 2006
„Jarní koncert - Con voce festiva“ skladby italských a českých mistrů
baroka přednese:
„LYRA DA CAMERA“
Jitka Navrátilová – cembalo
Johana Rosická – soprán
Josef Sadílek – trubka
Bledar Zajmi – violoncello
začátek představení v 19°° hod v Lidické
galerii

Sobota ~17. června 2006
„FOLKOVÝ FESTIVAL“
začátek koncertu v 16°° hodin v zahradě
Lidické galerie
Čtvrtek ~ 22. června. 2006
„STAMICOVO KVARTETO“
hudební koncert
začátek představení v 19°° hodin
v zahradě Lidické galerie

Sobota ~ 10. června. 2006
koncert „Světlo za Lidice“
účinkuje MARTA HANFOVÁ
se svými hosty a orchestrem.
(vstupné – zdarma)
Začátek představení v 18°° hodin
v zahradě Lidické galerie

Zvýhodněné předplatné lidických kulturních večerů pro 1. pololetí roku 2006
Průkazka předplatného je přenosná. Rezervace jednotlivých vstupenek
osobně v recepci Lidické galerie nebo tel. 312 253 702, 312 253 063
(otevřeno denně: listopad-březen 9 00-16 00, duben-říjen 9 00 – 18 00 hod.)

Ve čtvrtek 16. února 2006 byla v Lidi

Ve čtvrtek 16. února 2006 byla v Lidické galerii zahájena výstava:
Bohumír Prokůpek – Fotografie a poznámky z let 1963 – 2005
Jan Raba – Klidné věci, fotografie z let 1998 – 2005
Zveme vás na výstavu, která potrvá do 14. května 2006

Zpravodaj OÚ Lidice
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Dětské zprávičky

1
.

2

Divadelní klub ÍČKO je zájmový
kroužek ZŠ a MŠ Oty Pavla
v Buštěhradě. Vznikl a působil ve
škole od 13. října 2003. Od 11.
ledna 2004 zkouší v Sokolovně
Buštěhrad každé úterý od 15.00 –
17.00 hod. V „ÍČKU“ je 38 členů,
jak herci, tak zvukaři, osvětlovači,
nápověda, inspicient a režisér.
V pátek 4. listopadu 2005 byla v
Sokolovně premiéra představení
„Divotvorná knížka“ a v sobotu 5.
byla repríza. V pořadu úspěšně
účinkovaly i děti z Lidic. Foto: 1 bratři Michal a Jakub Flodrovi,
Foto:2 – Martina Miková a Jiří
Pavlovský.

Foto: Mgr. Dana Heráňová
V současné době „ÍČKO“ nacvičuje pohádkový muzikál „Kocourek Modroočko“ a pohádku Marka
Veselého z Lidic „Strašpytel a krotitelka duchů“ s hudbou Pavla Kovaříka z Kladna, absolventa
Konzervatoře v Teplicích. Až bude připraveno premiérové představení, určitě vás prostřednictvím
„ZPRAVODAJE“ včas a rádi pozveme.
(Divadelní klub ÍČKO se obrací na čtenáře lidického ZPRAVODAJE s prosbou, zda-li by někdo
nemohl darovat pro náš amatérský soubor šatní skříň na ukládání kostýmů. Ta může mít
maximální šířku 120 cm, hloubku 60 cm – výška nerozhoduje. Odvoz bychom si zajistili.
Informace možno sdělit ve čtvrtek v knihovně nebo na e.mail: Zdenek.Fous@seznam.cz,
Tel.604 929 169, 312 253 230. Děkujeme )

*( zdef)

Zpravodaj OÚ Lidice
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DOBRÉ ZPRÁVY, dobré zprávy, DOBRÉ ZPRÁVY

Téma: Ochrana přírody a životního prostředí, klady a zápory z činnosti lidí ve vztahu k přírodě. Chránění prostředí v rybníku, řece a moři.
Odevzdání prací: 5. října 2005 ~ vyhlášení výsledků: 11. listopadu 2005. Za Veřejnou
knihovnu Lidice se zúčastnili čtyři mladí čtenáři ve výtvarné technice kresba, malba a
grafika. Tři z nich získali velmi pěkná ocenění. Do soutěže bylo zasláno více jak 2000
výtvarných prací. (zdef)

Michaela Straková
ve III. kat. 9-11 let
3. místo

Aleš Kachlík
ve IV. kat. 12-14 let
2. místo

Veronika Hanzlíková
v V. kat. 15-19 let
2. místo

T.J. Sokol Buštěhrad a Divadelní klub ÍČKO při ZŠ
a MŠ Oty Pavla Buštěhrad srdečně zvou v pátek

17. března 2006 od 19.00 hod. do buštěhradské
Sokolovny, na skvělé divadelní představení studentů Dramatického klubu při Gymnáziu, nám.
E. Beneše, Kladno. Režie: prof. M. Pochmanová.
W. Shakespeare: „SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ“.
(ve vyzdobeném sále s jevištěm, oponou, reflektory a ozvučením)

♦Vstupné: děti 20,- Kč, dospělí: 40,- Kč♦

Zpravodaj OÚ Lidice
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Zprávy - OÁZA LIDICE
Lékaři
MUDr. Karel Jeřábek – praktický lékař
liché středy - od 12.30 hodin
MUDr. Pavel Skála – lékař pro děti a
dorost
sudé úterky - od 16.00 hodin

Cvičení v OÁZE
úterý
čtvrtek

Kadeřnictví – J. Macháčková
Pondělí–pátek: 13.00 – 18.00 hod.
telefonicky lze dohodnout osobní objednávku:

312 253 008, 603 885 784

= dobrý pocit na váze
od 19.00 hod.
hod.
od 19.00 hod.

Těšíme se na Vaši účast
OÁZA zve zájemce o dobrou zábavu na zájezd do „KABARETU u FLEKŮ“
v Praze. V pátek 17. března 2006 - odjezd v 17.30 hod. od OÚ Lidice. Cena zájezdu
Kč 200,- bližší informace: Pavla Nešporová-tel. 312 253 504, 737 832 005

Zprávy z MATEŘSKÉ ŠKOLY
V polovině ledna 2006 proběhl zápis do MŠ nejprve
pro lidické děti, další týden pro ostatní zájemce. Všechna
místa jsou obsazena. O MŠ v Lidicích je velký zájem, ale
kapacita nedovoluje větší naplnění než 30 dětí, proto
musíme zájemce odmítat. Zájem je hlavně proto, že
přijímáme děti od dvou let a také proto, že můžeme
nabídnout mnoho ostatních aktivit jako např.: aerobik,
plavání, angličtina, návštěvy loutkového divadla
v Kladně, ( i do MŠ jezdí občas loutkové divadlo),
cirkusová představení, ukázka dravých ptáků, hudební
koncerty a další jiné aktivity. Od března t.r. začne i
rytmické cvičení pro děti 1 x týdně v MŠ. Jezdíme každoročně na týdenní pobyt ve škole
v přírodě.
Zapsala: Eva Nováková, ředitelka MŠ Lidice
************************************************************************

Zpravodaj OÚ Lidice
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Zprávy od RYBÁŘŮ
Všem členům ČRS MO Lidice - důležité informace pro rok 2006.
Ceny příspěvkových známek pro rok 2006
Členové (dospělí)
300,- Kč
Dorost (mládež do 18 let)
200,- Kč
Žáci (mládež do 15 let)
100,- Kč
Zápisné = výše členských příspěvků
300,- Kč

Ceny povolenek podle schválené kalkulace pro rok 2006
v MO kategorie B a D
Mimo pstruhové – MP (Středočeský územní svaz)
Krajská
10 celoroční
ZTP, vojáci, studenti, důchodci nad 70 let
14 dorost
15 mládež - žáci
Celosvazová
30 celoroční
31 ZTP, dorost, vojsko, studenti
35 žáci

850,- Kč
600,- Kč
600,- Kč
300,- Kč

1.400,- kč
940,- Kč
470,- Kč



Vydávání povolenek bylo zahájeno 25. února 2006 v restauraci
„Lidická galerie“ v Lidicích.
 UPOZORNĚNÍ pro všechny členy: náhrada za neodpracované brigádní hodiny
(10 hodin) činí: 500,- Kč.
 Výroční členská schůze se konala 19. února 2006 od 10.00 hod. v restauraci
„Lidická galerie“ v Lidicích.
V sobotu 29. dubna se konají rybářské závody, začátek v 7.00 hod.,
startovné 100,- Kč, žáci 50,- Kč
Dále upozorňujeme členy, že zahájení rybolovu – otevření vody – je 1.5.2006
 Vyzýváme všechny rybáře, aby dodržovali čistotu a pořádek
na našich i ostatních revírech.
 Výbor ČRS MO Lidice přeje všem mnoho vzrušujících zážitků
při našem krásném sportu.

Text:.Petr Klíma

Zpravodaj OÚ Lidice
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Zprávy z KNIHOVNY
 Výsledky naší knihovny za rok 2005: registrováno: 92 čtenářů z toho 22 dětí,
uskutečněno: 1.869 výpůjček knih
 BŘEZEN - „MĚSÍC KNIHY A INTERNETU“
 První čtvrtek v měsíci, tzn. 2. března 2006 bude
knihovna otevřena od 9.00 - 10.00 a od 16.00 - 20.00 hod.
 Připomínám čtenářům, že jsem začal vybírat registrační
poplatek na kalendářní rok 2006. Děti do 15 let platí Kč 20,-,
dospělí Kč 40,- . (Prosím o placení v drobných mincích) Po
zaplacení registrace se knihy půjčují celý rok zdarma
 Upozorňuji čtenáře, že je nejvyšší čas vrátit zapůjčené knihy z roku 2005
 V pátek 27. ledna 2006 do naší knihovny přivezli pracovníci Středočeské vědecké
knihovny Kladno nový soubor z výměnného fondu v počtu 282 knih, převážně novinek
 Malá galerie klub ÍČKO ve výlohách knihovny: „Obrázky Aleše Kachlíka, Barevný
linoryt - výtvarný kroužek HRUŠKA z Prahy a fotografie z kulturních pořadů Lidické
galerie“.
 Pravidelně mohu zařazovat do zpráv z knihovny poděkování našim čtenářům i
lidem, kteří ochotně nabídnou či poskytnou radu i pomoc
 V dubnu 2005 jsem do knihovny obdržel knihu:“POHÁR ZÁZRAKŮ“, kterou
napsala paní Marie Hovorková z Mladé Boleslavi. Knížka je jejím malým dárkem pro
naše čtenáře
 Antonínu Nešporovi za skvělou publikaci „UKRAJINA 98“, kterou poutavě sepsal
o propagační jízdě terénních automobilů
 Anně Černé z Kladna za publikaci k 60. výročí osvobození naší vlasti: „1945-2005
KLADENSKO NEZAPOMÍNÁ“
 Slávka Kopecká darovala do naší knihovny vánoční dárek v podobě šesti krásných
knih z jejího nakladatelství „Sláfka“
A. Cibulka: ZDENKA SULANOVÁ - utajená hvězda
O. Sommerová: O ČEM SNÍ MUŽI
J. Pavel: BLÁZINEC I V MÉ HLAVĚ

H.Pavel: VRÁTIL JSEM ČAS
Z.Ortová: MINIATURNÍ NEŘESTI
P.Koudelka:KATASTROFICKÉ

FEJETONY

 Markovi Veselému za jeho báječnou knížku „PŘÍPADY INSPEKTORA
KOPŘIVY“, kterou vydalo nakladatelství PORTÁL s.r.o Praha v roce 2005. Knížka
obsahuje 30 krátkých detektivních příběhů. Rozluštění a vysvětlení zápletek je založeno
na znalosti fyzikálních zákonů. Určeno dětem od 9 let
 Miloslavě Kalibové za publikaci „Museli pracovat pro Říši“, kterou vydal Státní
ústřední archiv v Praze. Spis pojednává o nuceném pracovním nasazení českého
obyvatelstva v letech 2. světové války
 Firmě DARVIS spol. s r.o. z Kladna za rychlý a spolehlivý servis při výskytu závad
počítačů v knihovně
*(jednatelem je Ing. Petr Klíma - rodák z Lidic čp. 49)
 Na shledanou se všemi zájemci o čtení se těší
*Zdeněk Fous, knihovník

Zpravodaj OÚ Lidice
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Zprávy z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ LIDICE
*ZÁPIS č. 28
V Lidicích dne 2. února 2006
Návrh programu:
1) Dopis ZO ČSBS Lidice-projednání udělení čestného občanství s předsedkyní paní Kalibovou
2) Výběr nájemce nebytových prostor bývalé prodejny „U Berušky“
3) Udělení výjimky MŠ Lidice
4) Různé: • oznámení o konání automobilové soutěže
• Francouzské velvyslanectví v ČR – pozvání na seminář
• Stanovisko obce k záměru „Sanace staré ekologické zátěže –„Buštěhradská halda“
Usnesení:
1) Obecní zastupitelé v diskusi ocenili vynaložené úsilí pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka, věnované práci na
zrodu knihy „LIDICE PŘÍBĚH ČESKÉ VSI“, přesto trvali na svém původním rozhodnutí:
neudělit jmenovanému čestné občanství.
2) Na základě oznámení o pronájmu se přihlásili dva uchazeči.
− společnost SWEET SHOP s r.o., zastupující v ČR maďarského výrobce marcipánových produktů, by
chtěla prostory používat jako marcipánový obchod s centrálním skladem. Otevírací doba 1x-2x
týdně+kdykoliv po telefonické domluvě, po zavedení prodejny častěji. V budoucnu i otevření svatebního
studia.
− Ing. Miroslava Trubačová by chtěla prostory využívat za účelem zřízení prodejny květin a bytových
doplňků, zajišťování květinové výzdoby pro slavnostní příležitosti a prodej sadby.
Se společností SWEET SHOP s r.o. bude uzavřena nájemní smlouva se stejnými podmínkami a výší
nájmu jako ostatními nájemci nebytových prostor nákupního střediska.
3) OZ povoluje výjimku na maximální počet 30 dětí zapsaných v MŠ Lidice
4)

Různé:
 ÚAMK ČR – AMK POLDI SPORT Kladno oznámil konání automobilové orientační soutěže v naší obci.
Soutěž se uskuteční 26.5.2006 v čase od 17.00 – 19.00. V čase od 20.30-21.30 se budou auta postupně
přesouvat na parkoviště u Památníku Lidice. Žádáme občany o zvýšenou opatrnost v uvedený den a
hodinu.
 Francouzské velvyslanectví v ČR pořádá ve dnech 20.- 21.4.2006 v Praze seminář věnovaný veřejným
službám a místnímu rozvoji na který budou pozváni zástupci místních samospráv z Francie a ČR.
Smyslem semináře je přispět k posílení vazeb mezi českými a francouzskými městy a regiony.  OÚ Lidice obdržel stanovisko města Buštěhradu k dokumentaci záměru „Sanace staré ekologické zátěže
– Buštěhradská halda“ ve kterém město Buštěhrad s předloženým záměrem nesouhlasí. Protože
problematika buštěhradské haldy se také dotýká občanů naší obce, zastupitelé obce Lidice stanovisko
města Buštěhrad a obce Stehelčeves plně podporují.
 pan Fous informoval zastupitele o činnosti Veřejné knihovny za rok 2005 a nabídl vydávání „Zpravodaje“.
Panu Fousovi bude vyplácena odměna ve výši Kč 1.000,- za jedno číslo. OZ s vydáváním „Zpravodaje“
a výší odměny souhlasí.
 Ing. Kovačík vznesl připomínku na špatný stav vozovek v obci.Pan starosta odpověděl, že obec se
nachází v II. ochranném pásmu a nelze solit, je obtížné v tomto počasí udržet komunikace na solidní
úrovni.
 OZ se dohodli na termínech veřejného zasedání obecního zastupitelstva. Zasedání se bude konat
každý první čtvrtek sudého měsíce od 19.00hod
 další veřejné zasedání se bude konat 16. února 2006 v 19.00hod.

(*Pro březnové vydání „Zpravodaje“ text upraven podle zápisu Miroslava Čermáka) – (zdef)
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ZPRÁVY …

-

Ve středočeské příloze MF Dnes vyšel článek o
tom, co se stalo v uplynulém roce na Kladensku. Může nás jenom těšit, že hned
dvakrát se ve výčtu významných událostí vyskytlo jméno naší obce. A které
události považují redaktoři Mladé fronty Dnes za důležité? Jsou to: Červenec:
„Růžový sad v Lidicích nebyl v červenci pouze místem pietních
vzpomínek, ale i místem, kde si Michaela Nová a Martin Seget dali svůj
první manželský polibek. Bylo to poprvé v historii sadu, kdy se tu odehrála svatba“.
Říjen: „V Lidicích skončila v říjnu stavba nového moderního muzea Památníku Lidice.
Expozice bude otevřena až tento rok v červnu“.
Datum vyhlazení Lidic se stane významným dnem - Již jednou jsme ve
Zpravodaji informovali o tom, že poslanci navrhli, aby se 10. červen stal dnem připomínajícím
vyhlazení Lidic. Návrh byl Poslaneckou sněmovnou schválen a to, zda bude kalendář o tento
významný den obohacen již v letošním roce, mají v rukou senátoři, kteří ho dostali
k posouzení. Kromě dne připomínající vyhlazení Lidic by mezi významné dny měly patřit ještě
Den vzdělanosti 7. dubna (v roce 1348 Karel IV. vydal zakládací listinu pražské univerzity) a
Den rodin 15. května (rodině vyhrazen od roku 1994 Valným shromážděním OSN).
Významné dny jsou normálními pracovními dny.
Připravil: M. Veselý

Zprávy z redakce Zpravodaje
o VŠEM DĚTEM, které bydlí v Lidicích, nebo zde navštěvují babičky, dědy a ostatní příbuzné,
ZPRAVODAJ 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
o Děkujeme Ing. Václavu Hanfovi z Lidic, majiteli firmy HALBOS, Kvíc, čp. 11, 274 01 Slaný,
který ZDARMA, včetně papíru, zajistil vytištění březnového Zpravodaje OÚ Lidice
v nákladu 200 ks výtisků s počtem 16 stránek.*** (www.halbos.cz, E.mail: hanf@halbos.cz)
o Markovi Veselému za pravidelné poskytování užitečných a použitelných rad při práci
s počítačem a sdělení praktických zkušeností, získaných za 9 ročníků vydávání Zpravodaje, které
jsem při zpracování příspěvků do prvního čísla s povděkem a velice rád použil. * (zdef)
Zpravodaj Obecního úřadu Lidice. Evidenční číslo: MK ČR E 10562. Vydavatel: Obec Lidice.
První číslo připravil : Marek Veselý 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:
čísla: 15. března 2006.
2006. Cena: zdarma.
Za původnost a obsahovou správnost ručí autoři článků. Publikované články nemusí nutně vyjadřovat stanovisko OÚ či OZ
Lidice. Redakce si vyhrazuje právo drobných úprav textu. Nevyžádané rukopisy a další podklady se nevracejí.
Před vydáním schvaluje starosta obce.

NEPROŠLO JAZYKOVOU ÚPRAVOU
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INZERCE ZPRAVODAJE

RESTAURACE “LIDICKÁ GALERIE“
Tokajická 152, 273 54 Lidice,

Vás srdečně zve

v sobotu 4. března 2006 od 15.00 hod. na

Dětský karneval
a v pátek 10. března 2006 od 20.00 hod. na

Taneční zábavu
na které Vám k tanci a poslechu bude hrát
skupina

Buštěhradská dráha
Rezervace a veškeré informace získáte u obsluhy restaurace,
na tel. 604/692 886 nebo na adrese juzovakaterina@atlas.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu.
****************************************************************************

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

Sportovní příloha Zpravodaje OÚ Lidice
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SPORTOVNÍ PŘÍLOHA ZPRAVODAJE - fotbalové zprávy - T.J. Sokol Lidice
Vážení sportovní přátelé,
Jako velký fanda fotbalu v naší obci a
zároveň jako vedoucí A mužstva našeho
Sokola Lidice, Vám chci podat zprávu o
činnosti tohoto oddílu za PODZIM 2005.
Naše A mužstvo vítězstvím v
Okresním přeboru Kladenska v
letě roku 2005 zaznamenalo
historický úspěch a to postup
do nejnižší, ale již KRAJSKÉ 1.B
třídy skupiny A. Co však
předcházelo těmto sportovním
výsledkům. Nejdříve jsme museli splnit
mnoho POVINNÝCH požadavků Krajského
fotbalového svazu a to např.: Ohraničení
hrací plochy železným
zábradlím+vybudování buněk se sprchou
pro rozhodčí+zkvalitnění hrací
plochy+vybudování oddělených a
zastřešených střídaček pro obě
mužstva+oddělení diváků od hráčů a
rozhodčích jednak fáborama,ale i povinnou

nejméně 8. člennou pořadatelskou
službou+ohraničením plochy pro vozidla
rozhodčích+vybudováním rozšíření
příjezdové cesty jsme získali další místo pro
vozidla, jak soupeře, tak i diváků a ještě
další podrobnosti k utkáním nutná.
Na splnění podmínek bylo zapotřebí
nemalých částek, které muselo
vedení našeho klubu zajistit,abychom
Vás, naše věrné fandy a diváky, mohli
na naše utkání pozvat . K dalším a
samozřejmě zvýšeným položkám patří i
zajištění financí na rozhodčí, kteří již
přijížděli i z Ml.Boleslavi, Příbrami a Mělníka
a také na pořadatelskou službu a také na
Delegáty fotbalového svazu, kteří jezdili
nepravidelně a neohlášeně na kontroly stavu
připravenosti na utkání. Tedy jsme museli
být stále ve střehu a mít vše v pořádku.

Nyní již k samotným výsledkům jednotlivých mužstev:

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

VÝSLEDKY A MUŽSTVA V KRAJSKÉ 1.B TŘÍDĚ SKUPINA A:
Lidice --SK Slaný
9:1
Lidice--Sparta Lužná
0:1
Slovan Kladno--Lidice
2:1
Lidice -- FK Kněževes
3:2
Slavoj Kladno --Lidice
1:3
Lidice -- Český Lev Beroun
0:1
Sokol Vraný --Lidice
2:4
Lidice --- Slavoj Koleč
1:0
SK Pavlíkov --Lidice
1:2
Lidice -- Olympie Zdice
4:0
Esta Oráčov --Lidice
2:2
Lidice -- Kaučuk Kralupy
7:1
Sokol Mšec --Lidice
0:0

Jak jistě vidíte měli jsme velmi dobrou podzimní sezonu o čemž svědčí i následující
tabulka po PODZIMU 2005 (ze 14 mužstev uvedeno 5)
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1.
2.
3.
4.
5.

Vraný
Kněževes
Lidice
K.Kralupy
Oráčov

13
13
13
13
13
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11
10
8
7
5

0
1
2
1
5

2
2
3
5
3
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27: 13
41: 20
36: 14
28: 29
28: 22

33
31
26
22
20

2

( 12)
( 10)
( 5)
( 4)
( 2)

Na domácím travníku nebyl náš stadion zcela nedobytnou tvrzí, ale ze všech mužstev naší
skupiny jsme doma: ze 7 zápasů 5 vyhráli, žádná remíza, pouze 2 prohry, skóre 24:6 a získali
jsme 15 bodů
Zápasy venku: jsme odehráli 6 zápasů, 3 vyhráli, 2 remizovali a pouze 1 prohráli, skóre 12:8 a
celkem jsme získali venku 11 bodů.
Podle vzoru ruského trenéra sborné Tarasova, který byl znám svým bločkem při všech utkáních, tak
i já jsem vzal bloček a zaznamenával jsem různé postřehy pro svého trenéra a také pro mou oblibu
ve statistikách. Mimo jiné jsem pro naše hráče zavedl tzv. LIDICKÉ BODOVÁNÍ po vzoru kanadské
NHL, že jeden gól + přihrávka je vždy jeden bod, a to byste měli vidět, jaký byl najednou zájem, jak
ze strany našich hráčů, tak i samotných příznivců. A jak dopadlo toto hodnocení uvádí následující
tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

KANADSKÉ BODOVÁNÍ :
Tomáš EGRMAIER
Tomáš Radosta
Josef Stárek
Bohumil Gotthard
Karel Koloušek
Milan Záleský
Aleš Radosta
Petr Zýka
Marek Vokurka
Martin Bílek
Pavel Tlustý
Roman Halwiger
Jaroslav Topka

11
10
8
6
6
5
4
4
4
4
3
1
1

1+10
7+3
7+1
5+1
2+4
4+1
3+1
2+2
2+2
1+3
1+2
0+1
0+1

K tomu, jak to bylo rozděleno jednotlivě uvádím, že :
Střelci Lidic : Tomáš RADOSTA 7, Stárek 7, Gotthard 5, Záleský 4, Aleš Radosta 3, Vokurka
2, Zýka 2, Koloušek 2, Tlustý 1, Egrmaier 1, Bílek 1.
Nahrávači Lidic : EGRMAIER Tomáš 10, Koloušek 4, Bílek 3, Tomáš Radosta 3, Zýka 2,
Vokurka 2, Tlustý 2, Stárek 1, Roman Halwiger 1, Aleš Radosta 1, Gotthard 1, Topka 1,
Záleský 1.
Jako perličku mohu uvést, že jsem sledoval v Kladenském deníku také tabulku nejlepších střelců
okresu, kteří hrají Krajskou a vyšší soutěž, kde se naši borci umístili velmi dobře:
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NEJLEPŠÍ STŘELCI OKRESU
(ze 45 hráčů jen část tabulky)
1. Marek Mucha (Slovan Velvary)
I. A třída 13
2. Josef Galbavý
(SK Kladno)
II. liga 8
3. Pavel Veleba
(SK Kladno)
II. liga, divize 7
*4. Jaromír Šilhan (SK Kladno B)
divize 7
5. - 8. Tomáš Radosta (Sokol Lidice)
I. B třída 7
5. - 8. Josef Stárek (Sokol Lidice)
I. B třída 7
16. - 20. Bohumil Gotthard (Sokol Lidice)
I. B třída 5
24. - 28. Jan Záleský (Sokol Lidice)
I. B třída 4
36. - 45. Aleš Radosta (Sokol Lidice)
I. B třída 3
Poznámka: * syn našeho člena - Jaromíra Šilhána z Lidic čp. 146

Toto byla statistika našeho nejlepšího mužstva, ale v naší obci máme naší rezervu, která se skládá
z hráčů, kteří nám v minulosti pomohli "vykopat" Okresní přebor,ale potom vinou zranění,ale i slabší
výkonnosti došlo k obměnám v A mužstvu. Vzhledem k tomu, že se jedná o lidi,kteří mají rádi sport
a fotbal zvláště, tak jsme pro ně založili B mužstvo, které si zajistilo pobyt ve III.třídě okresu Kladno
Výsledky B mužstva ve III. třídě okresní soutěže-- skupina A -- PODZIM 2005
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
6.kolo
7.kolo
8.kolo
9.kolo
10.kolo
11.kolo
12.kolo
13.kolo

Lidice B
Lidice B
SK Velké Přítočno
Lidice B
Baník Smečno
Lidice B
Sokol Družec
Lidice B
SK Tuchlovice B
Lidice B
TJ Unhošť
Sparta Dřetovice
Sokol Bratronice

SK Hřebeč
Baník Stochov
Lidice B
SK Stehelčeves
Lidice B
SK Kam.Žehrovice B
Lidice B
Novo Kladno B
Lidice B
Baník Švermov
Lidice B
Lidice B
Lidice B

0:2
4:0
0:3
3:1
0:4
0:0
5:0
4:2
3:0
4:1
1:3
1:1

K tomu, jak si naše rezerva vedla v soutěži,kde se to jenom hemží tvrdými utkáními s mnoha zraněními hráčů,
častým vylučováním a nadávkami na rozhodčí , tedy v soutěži,která je dosti tvrdá a je mezi mužstvy hodně
rivality? O tom svědčí následující tabulka :
tabulka po 14.kole
III. TŘÍDA, A <P>PODZIM (14 mužstev)
<P>1. Hřebeč
14 12 1 1 58:10 37
<P>2. Tuchlovice B 14 11 1 2 49:24 34
<P>3. Družec
14 10 1 3 40:14 31
<P>4. V. Přítočno 14 8 2 4 33:17 26
<P>5. Lidice B
14 8 2 4 28:19 26<
<P>6. Stehelčeves 14 7 3 4 28:23 24
Jak si naše B mužstvo poradilo se zápasy na venkovních , ale i na domácím trávníku se
soupeři svědčí toto:
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venku:
LIDICE B

7

3

1

3

11:12

10 BODŮ

7

5

1

1

17:7

16 BODŮ

doma :
LIDICE B

Podle hodnocení Kladenského deníku bylo za celou podzimní sezonu v této třídě vyloučeno celkem 32 hráčů
(nejvíce jich bylo z SK Velké Přítočno + Lidice B po 5 )
Ke střelecké tabulce B mužstva se nemohu vyjádřit, protože jsem na mnoha utkáních z důvodů , že jezdím
hodně po Evropě a nemám tedy tolik času, nebyl a tak je nemám zaznamenané.
Kdo by se chtěl podívat na hru našeho B mužstva má možnost chodit na domácí zápasy vždy v sobotu
odpoledne.

V rámci našeho oddílu bylo v letě 2005 založeno i mužstvo " Starých pánů", což se jedná o hráče,
kterým je více než 35 let,kteří mají také svou Okresní soutěž a kde si naši hráči vedou velmi dobře.
Kdo
by měl zájem se podívat na tyto hráče,kde může vidět jak v našem tak i v soupeřových
mužstvech hráče,kteří ještě před několika roky hráli i 1. ligu,např.: náš trener A
mužstva Zdeněk Čurilla,který hrával za Bohemians + Slávii Praha, dále Jarda Topka s
Petrem Zýkou,kteří v minulosti hráli II. ligu za SK Kladno, např. v mužstvu Bratronicko
hraje i bývalý kapitán ČR, hráč Bundesligy a nynější trenér dorostu na SK Kladno Jan
Suchopárek a další, má možnost chodit na jejich domácí zápasy
vždy v pátek odpoledne.
Výsledky " LIGY STARÝCH PÁNŮ " - skupina A
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
6.kolo
7.kolo

Lidice
Lidice
SK Rozdělov
Lidice
Lidice měli volný den
Lidice
Bratronicko

Kablo Kročehlavy
Sokol Družec
Lidice
Sparta Kladno

3:3
5:1
0:11
3:3

TJ Unhošť
Lidice

8:1
0:6

TABULKA PO PODZIMU 2005
Rk.
1.
2.
3.
4.

Tým
Lidice
Družec
Kablo Kročehlavy
Sparta Kladno

Záp
6
6
6
6

+
4
4
3
3

(ze 7 mužstev)
0
2
1
3
2

0
1
0
1

Skóre
36: 8
26: 7
18: 6
19: 9

Body
14
13
12
11

(Prav)
( 2)
( 4)
( 6)
( 2)

Na tabulku střelců jsem se rovněž také nedostal z časových důvodů,děkuji za pochopení.
Doufám,že se bude našim čtenářům Lidického zpravodaje moje zpráva líbit a budu moci i nadále pokračovat v
tzv. Sportovní příloze,kde bych chtěl v budoucnosti podávat i komentáře k jednotlivým zápasům,( ale i k jiné
činnosti jako je např. Pořádání Dětského dne), našich mužstev. Když se to podaří, chtěl bych tyto zprávy
zpestřit i nějakými fotografiemi.
*Napsal: vedoucí A mužstva - Vasilij Stach
(*Text z dodaného písemného materiálu 8 ks stránek na 4 ks stránky utřídil: Zdeněk Fous)

