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X
23. září: PODZIM

Společnost ČEZ Distribuce, a. s.,
která do Vašich domácností dodává
střídavý elektrický proud, oznamuje

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
z důvodů nezbytných prací na distribuční soustavě.

S AKY – celá obec (mimo areál VKM)

5. 10. 2011 od 7:30 do 14:00

S nastávajícím podzimem se do našich
domovů vkrádá chlad a my si už brzy budeme
muset zatopit v kamnech.
Z našich komínů, které jsme si VŠICHNI
(???) nechali včas dobrovolně prohlédnout
a zkontrolovat, se krajinou vonící tlejícím listím
bude linout dým nikoli bramborové natě, či
plastových lahví, ale takový, který nebude
obtěžovat naše sousedy a bude tiše stoupat
k nebi, kde se rozplyne, aniž by svým složením
přispěl ke vzniku karcinogenních látek…
A pak nastane ten správný čas, ve kterém se
budeme moci oddávat nějaké příjemné činnosti.
A tou by mohla být třeba … návštěva divadla?
Do jednoho z nich, toho kladenského,
nahlédneme očima osoby z nejpovolanějších,
která má přehled o veškerém divadelním dění
a necháme se pozvat třeba na první premiéru
nové sezóny OTHELLO, která se odehraje už
1. října. V režii Ondřeje Pavelky se jako Othello
představí Jan Krafka, kterého můžete vidět mimo
jiné po celé zemi na billboardech na bankovní
účet Era (reklama s Kačabou).
Othello má podtitul – nostalgický muzikál
o lásce, žárlivosti a touze po moci – tedy
o věcech, které jsou nám všem již od nepaměti
tolik blízké.
Necháte-li se zlákat pozvánkou, kterou pro
Vás připravil pan Antonín Prynke, produkční
kladenského divadla, nebude litovat. Je zde
k vidění mnoho známých tváří z Vašich
oblíbených seriálů, či zábavných pořadů. Ale
osobní zážitek z představení a divadelní
atmosféra má něco do sebe.
Jak jsme to za časů ochotničení říkali u nás
v TŘEBIVADLE?
„ divadelní zábava patří k nejušlechtilejší,
jíž sobě možno přáti, neboť plynouc z umění,
ušlechťuje ducha a srdce a slouží hojnému
poznání pravd života a různých stránek jeho
a poměrů“.
Markéta Jehličková
Uzávěrka tohoto čísla 21. září 2011
Informační zpravodaj TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK
vydává Obecní úřad Třebichovice. MK ČR E 13890.
Připravily: M. Jehličková (mj), K. Pečená (kp)
Redakční rada: K. Pečená, J. Povondrová, L. Pečený
Úřední hodiny OÚ Třebichovice:
Po:
7.00 – 13.00
18.00 – 20.00
Út:
7.00 – 12.00
12.30 – 15.00
St:
7.00 – 13.00
18.00 – 20.00
Čt:
7.00 – 12.00
12.30 – 15.00
Pá:
7.00 – 12.00
12.30 – 15.00
Telefon: 312 672 216
E-mail:
obectrebichovice@seznam.cz / info@trebichovice.cz
URL:
www.trebichovice.cz
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INFORM ACE Z OÚ
USNESENÍ Z ASTUPI TELSTV A
Z VEŘEJNÉHO Z AS ED ÁNÍ KON ANÉHO
DNE 12. 9. 2011
USNESENÍ č. 3/6VZ/2011:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s podpisem SMLOUVY O UZAVŘENÍ
BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE se společností ČEZ
Distribuce, a. s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035,
zastoupené na základě plné moci společností AZ Elektrostav, a.s., se sídlem v
Nymburku, Bobnická ul. 2020, IČ 45149909, číslo smlouvy: IP-126004027/VB001, název akce: Třebichovice – 149/31 přípojka NN – Lučan.
USNESENÍ č. 4/6VZ/2011:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s přijetím účelové dotace z rozpočtu
Středočeského kraje, ze Středočeského fondu KULTURA A OBNOVA PAMÁTEK
v rámci tématického zadání PODPORA KULTURY A OBNOVY PAMÁTEK,
oblast PODPORA OBECNÍCH KNIHOVEN.
USNESENÍ č. 5/6VZ/2011:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s podpisem předložené Smlouvy o vkladu,
nájmu a provozování vodárenské infrastruktury mezi Obcí Třebichovice,
Středočeskými vodárnami a VKM, a. s. pro prodloužení vodovodního řadu v
délce 77, 38 m na pozemcích p.č. 813/1 k p.č. 391/1.
USNESENÍ č. 6/6VZ/2011:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s podpisem Smlouvy o spolupráci
veřejných zadavatelů mezi Obcí Třebichovice a Středočeským krajem na akci
„II/118 Třebichovice, průtah“.
USNESENÍ č. 7/6VZ/2011:
ZO Třebichovice vyjadřuje souhlas s bezúplatným převodem pozemku parcelní
číslo 13/1 v k.ú. Třebichovice a staveb na něm se nacházejících – objektu k
bydlení čp. 24, zapsaného v KN na LV 60000 včetně příslušenství (kolny a
hospodářské stavby nezapsané v KN), které společně tvoří jeden funkční celek
včetně movitých věcí (bytového zařízení do 5 místností a vybavení domácnosti,
nacházejících se ve výše uvedeném objektu, oceněných na 0 hodnotu dle
znaleckého posudku č. 2/2010 soudního znalce Ing. Luboše Vrtilky ze dne 10. 3.
2010), z vlastnictví státu do vlastnictví Obce Třebichovice z důvodů veřejného
zájmu – zajištění bezpečnosti obyvatel.
Za tímto účelem pověřuje starostku obce k podání žádosti Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových odboru Odloučené pracoviště Kladno
o bezúplatný převod výše uvedených nemovitostí, včetně věcí movitých.
ZO Třebichovice se zároveň zavazuje, že předmětné nemovitosti budou využity
výhradně ve věci veřejného zájmu, kterým je zajištění bezpečnosti dopravy a
zejména bezpečnosti obyvatel v obci Třebichovice a nebudou převedeny na třetí
osobu s výjimkou převodu pozemků, po kterých povede po realizaci projektu
silnice II. tř. č. 118. Ty by měly po geometrickém zaměření a rozdělení
připadnout Středočeskému kraji jako vlastníkovi komunikací II. tříd. O možnosti
bezúplatného převodu objektu k bydlení čp. 24, který bude odstraněn, bude dále
jednáno. Demolicí objektu by došlo k zániku vlastnického právo k této
nemovitosti. Pokud bude možnost bezúplatného převodu objektu k bydlení čp. 24
ze strany Obce Třebichovice na Středočeský kraj zamítnuta, je Obec
Třebichovice s touto skutečností srozuměna.
Naplněním tohoto veřejného zájmu je realizace projektu s názvem „II/118
Třebichovice, průtah“, který Obec Třebichovice spolu se Středočeským krajem
připravuje. Jedná se o odstranění dvou staveb – čp. 24 na pozemku parcelní
číslo 13/1 a čp. 38 na pozemku parcelní číslo 13/2 v k.ú. Třebichovice, rozšíření
a rekonstrukci komunikace II. tř. č. 118, která v daném úseku – zúžení
komunikace v intravilánu obce – vykazuje bodovou závadu v šířkovém vedení
komunikace a rozšíření vozovky v tomto místě a zbudování chodníků pro pěší
bezpečnost silniční dopravy a především bezpečnost chodců v této lokalitě zvýší.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

sobota 26. listopadu 2011
Třebichovice – za obecním úřadem – 13.50 – 14.10
Saky – u kapličky – 14.20 – 14.40
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USNESENÍ č. 8/6VZ/2011:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s úpravou výše odměn zastupitelů
a nečlenů ZO, kteří zastávají funkce jako fyzické osoby, s platností od
1. 10. 2011 takto:
Jehličková M./starostka 13.108,00 Kč, Glas J./místostarosta 7.568,00 Kč,
Gomolová E./předsedkyně kontrolního výboru 1.194,00 Kč, Kalušová
M./předsedkyně finančního výboru 1.194,00 Kč, Brejník P./předseda
stavebně bytové komise 1.194,00 Kč, Hanušová M./předsedkyně
kulturně sociální komise 1.194,00 Kč, Hora L./předseda komise pro
rozvoj obce 1.194,00 Kč, Jakešová D./předsedkyně komise
volnočasových aktivit 1.194,00 Kč, Pešek F./předseda komise pro
životní prostředí 1.194,00 Kč, Pečená K./předsedkyně komise Redakční
rada 757,00 Kč.
USNESENÍ č. 9/6VZ/2011:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s rozpočtovým opatřením
č. 4/2011.
USNESENÍ č. 10/6VZ/2011:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s předloženým návrhem Pravidel
pronajímání obecních bytů. Tyto budou také vyvěšeny na webových
stránkách obce.

DISKUZE
V rámci diskuze padla také otázka týkající se stavu kanalizace,
konkrétně vybírání stočného. Přítomní obdrželi kladnou odpověď,
neboť vše spěje ke zdárnému konci a stočné se skutečně již
BRZY začne platit. Blíže k této tématice na další straně.
Také občany zajímalo, jak je to s odváděním a čištěním
odpadních vod v obci Vinařice, poukazovali na silné znečištění
vodních toků. Pan starosta k našemu dotazu sdělil, že obec
Vinařice v současné době připravuje projekt na výstavbu
kanalizace se zakončením na vlastní ČOV. Výstavba je
plánována na přelom roku 2012/13. Co se týče staré čističky u
Věznice Vinařice, tato bude někdy v 10-11/2011 přepojena na
novou ČOV Kladno-Hnidousy a následně zrušena.
Závěrem zprávu, která jistě potěší zejména ty, kterým tularémie
nedala spát: Krajská veterinární správa vydala nařízení
o ukončení mimořádných veterinárních opatření k prevenci
a tlumení tularémie zajíců. Nebezpečí z nákazy tedy již pominulo!

Dlužím ještě jednu odpověď, která se týká výstavby plotů.
Obrátili se na mne občané, kteří byli nemile překvapeni,
když si jejich sousedé vystavěli sice velmi hezký, ale na
jejich vkus příliš vysoký plot, který díky své výšce a hustotě
dosti podstatným způsobem omezil dopad slunečních
paprsků na jejich pozemek.
Zákon (stavební) neukládá při stavbě plotu ohlašovací
povinnost, ani nestanovuje jeho maximální výšku. OÚ
nemůže zasahovat ani do stavebního řízení, ani do
sousedských vztahů, které jsou v mnoha případech na ostří
hrany…
Je možné obrátit se na příslušný stavební úřad, nebo lze
podat sousedskou žalobu. Obě jmenované záležitosti jsou
velmi nepříjemné pro obě strany a troufám si tvrdit, že
vedou především ke zhoršení vzájemných vztahů.
Pravděpodobnost odstranění či úprava stavby je
minimální, protože příslušný orgán neshledá v tomto
případě žádné pochybení.
Uvažovat o nějaké vzájemné dohodě je asi již pozdě, ta
měla předcházet samotné stavbě. Pokud totiž plánujeme
cokoli, co bude s největší pravděpodobností omezovat naše
okolí, pamatujte, prosím, na to, že tam, kde končí moje
svoboda, začíná svoboda těch druhých. A to bychom měli
mít na paměti všichni při veškerém našem konání.
mj
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SVAZEK OBCÍ TSH
(T)řebichovice, (S)vinařov, (H)rdlív
se sídlem:
Třebichovice 89, 273 06 Libušín
IČ 72547367
Bankovní spojení: 107-425040227/0100
sotsh@seznam.cz
Výše zmíněné obce založily nový právnický subjekt –
svazek obcí – v jehož názvu jsou skryta počáteční písmena
názvů členských obcí.
Každá z nich si na svém veřejném zasedání v červnu
letošního roku odsouhlasila založení svazku, podpis
zakladatelské smlouvy včetně stanov a zvolila své zástupce do
nejvyššího orgánu svazku – členské schůze takto:
(T) Markéta Jehličková, František Pešek, (S) Jaroslav
Pružinec, Miroslav Mach, (H) Radek Růžička, Michal David.
Jako náhradníci byli zvoleni (T) Lukáš Hora, (S) Romana
Horová, (H) Stanislav Pelán, do dozorčí rady (T) Marie
Kalušová, (S) Jaroslav Fučík, (H) Roman Janyš.
Dne 29. června se uskutečnila první členská schůze, na které
byly určeny osoby vykonávající příslušnou působnost a zvolen
předseda (M. Jehličková) a místopředseda (J. Pružinec).
Předsedkyně svazku byla zmocněna k podání žádosti o
registraci svazku ke KÚ Středočeského kraje. Žádost byla
podána a dne 12. 7. 2011 byl nově vzniklý svazek
zaregistrován pod. č. 316/2011/KL do registru zájmových
sdružení právnických osob a svazků obcí.
Předmětem činnosti svazku je společné provozování jednotlivých
kanalizačních sítí v majetku členských obcí s cílem zajistit
zneškodňování odpadních vod vznikajících činností fyzických a
právnických osob v jednotlivých obcích v ČOV Třebichovice,
včetně vybírání stočného od uživatelů kanalizace, provádění
oprav, rekonstrukcí a technického zhodnocení kanalizace a ČOV.
Na 2. členské schůzi byly stanoveny další úkoly potřebné
pro zdárný rozjezd naší činnosti – zřízení účtu u KB, a.s., zřízení
pracovního místa, ale především podání žádosti o povolení
k provozování kanalizace a ČOV ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje dle zákona č. 274/2001 Sb., O vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů.
Provozovat kanalizaci lze jednak na základě živnostenského
oprávnění, nebo prostřednictvím tzv. oprávněné osoby, která
splňuje kritéria dle zákona o vodovodech a kanalizacích (ZVK),
má příslušné vzdělání a praxi a garantuje obcím, popř. svazkům,
které obce založí, dohled nad provozováním této velmi složité
infrastruktury.
Dovolte, abych vám ve zkratce tuto oprávněnou osobu
představila, neboť již několik let nad námi drží ochrannou ruku
a vede naše kroky tím správným směrem. Je to pan Ing. Dr.
Libor Novák, který je zároveň spolumajitelem akreditované
laboratoře AQUA-CONTACT Praha v.o.s., která každý měsíc
odebírá vzorky z ČOV, vyhodnocuje objem vypouštěných vod a
měří míru jejich znečištění, vypracovává roční zprávy, které
jsou pro nás velmi důležité, neboť slouží jako podklad pro řadu
dalších úkonů, jež je třeba dle právních předpisů předkládat
různým orgánům státní správy.
Svazek tedy pod záštitou oprávněné osoby předložil na KÚ
Středočeského kraje další žádost – o povolení k provozování
kanalizace a ČOV.
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Zároveň bude zřízeno jedno pracovní místo od 1. 10. 2011.
Paní Kamila Svobodová bude vykonávat administrativní práce
pro svazek na zkrácený úvazek. Svazek za tímto účelem využije
možnosti dotace mzdy Úřadem práce a zároveň požádá o
jednorázový příspěvek na vybavení pracoviště.
Co se dalšího postupu týče, bylo navrženo vydat v obcích,
kde jsou obyvatelé připojeni na kanalizaci, obecně závaznou
vyhlášku o odvádění odpadních vod a placení stočného.
Tento dokument je zatím ve fázi vývoje a musí být prověřen na
Ministerstvu vnitra, Odboru dozoru a kontroly veřejné správy,
kam se vyhlášky zasílají, před tím, než bude postoupena
zastupitelům obcí ke schválení.
Vyhláška upravuje způsob odvádění odpadních vod
(likvidaci splaškových odpadních vod) v obci Třebichovice
a Svinařov v souladu s platnými právními předpisy a
Kanalizačním řádem ČOV Třebichovice.
Pro ilustraci jedna citace: Svedení splaškové odpadní vody
do bezodtokové žumpy umístěné na vlastním pozemku je možné
pouze v případě, že neexistuje technické řešení napojení na
obecní kanalizační systém. V tomto případě musí žumpa
odpovídat ČSN a majitel musí pravidelně zajišťovat (na vlastní
náklady) její vyvážení oprávněnou organizací (pomocí FEKA
vozů). Doklady o četnosti a zaplacení odvozu splaškových
odpadních vod, popř. protokol o provedené zkoušce
vodotěsnosti žumpy je její majitel povinen na vyžádání předložit
obecnímu úřadu.
Vyhláška dále (mimo jiné) stanovuje majitelům nemovitostí
napojených na kanalizační systém povinnost platit poplatek za
odvod a vyčištění odpadních vod (stočné). Tato povinnost se
týká každého uživatele kanalizace.
Stočné bude účtováno paušálem na osobu v souladu
s prováděcím předpisem ZVK. Zde je opět třeba odborné
konzultace, abychom nepřekročili hranice zákona. Výše
stočného musí vždy vycházet z uznatelných nákladů na provoz
kanalizace a ČOV, tento výpočet je třeba odeslat ke kontrole na
Ministerstvo zemědělství. Úhrada stočného bude možná jednak
bezhotovostním převodem na účet Svazku obcí TSH, ve
výjimečných případech v hotovosti na obecním úřadě.
Jsou to již 3 roky, co byla ČOV uvedena nejprve do
zkušebního, posléze trvalého provozu. Po celou tu dobu
uživatelé kanalizace v obou obcích odvádějí a likvidují
splaškové odpadní vody zcela ZDARMA.
Náklady na veškerý provoz a údržbu jsou hrazeny z
obecního rozpočtu obce Třebichovice a koncem roku
rozúčtovány obci Svinařov, která příslušnou část uhradí obci
Třebichovice zpět. O neudržitelnosti takového stavu myslím
není třeba nikterak diskutovat. Takový servis si ani jedna z obcí
nemůže dovolit.
Náklady roku 2010 dosáhly v Třebichovicích výše 540 000
Kč, ty letošní by neměly překročit 800 000 Kč. Na kanalizaci je
připojeno 862 uživatelů. Zcela jednoduše lze tedy vypočítat, že
paušál za stočné na osobu za rok 2011 by se měl pohybovat
okolo 900 Kč pro každého uživatele, v přepočtu 75 Kč/měsíc,
2,50 Kč/den.
Jakmile obdržíme povolení k provozování, bude obecně závazná
vyhláška zveřejněna, stejně jako všechny výše zmíněné
dokumenty. Na webových stránkách obce bude zřízena v rámci
menu nová položka SVAZEK OBCÍ TSH, ale protože řada z Vás
dává přednost informacím v listinné podobě, najdete vyhlášku i na
stránkách TM, stejně jako další podstatné údaje.
M. Jehličková
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MY? SOBĚ? A SPOLEČNĚ?
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VEŘEJNÁ ZASEDANÍ
Chtěla bych se trochu dotknout této problematiky. Je zarážející kolik mají naši
spoluobčané dotazů, připomínek, návrhů a problémů. Ale bohužel je ještě s větším
podivem, že nechodí na veřejná zasedání svých zastupitelů. Chtěla bych všem jen
vzkázat, pokud budete své problémy, názory a připomínky ventilovat vždy jen „na
ulici a u piva“, nikdy nedojdete vyřešení situace. Spousta z Vás se totiž obrací na
ty, kteří nejsou kompetentní situaci řešit a předávat informace z „druhé ruky“, také
nikdo nebude. To nemluvím o tom, že Ti, kteří přijdou, řeší vždy jen svůj
konkrétní problém a mají pocit, že se vyřeší teď hned.
Ten, kdo byl na posledním veřejném zasedání, ví, že zastupitelé v rámci
prázdné pokladny přistoupili k tomu, že si odsouhlasili snížení svých platů (snad
poprvé v historii). Je mi smutno, jak neustále slyším jen, já mám problém, u nás,
my potřebujeme. Ještě se mi nestalo, že bych slyšela, oni by potřebovali, tam u
nich je problém. Chci Vás jen upozornit na to, že je starou pravdou, že „příklady
táhnou“ a „jak se do lesa volá, tak se z něj také ozývá.“ Nezapomínejte na to. Vše
špatné se obrátí vždy jen proti Vám. My jsme „do toho šli“, protože jsme chtěli a
chceme něco změnit, ale nebude to ze dne na den. Za poslední rok se dávaly
dohromady nepořádky, které „jsme zdědili“. A nebylo jich málo. Myslím, že jsme
s nimi ještě neskončili. Jediný, s kým jsme momentálně asi úplně skončili, je
zřejmě pan Hora, kterého jsme již pomalu půl roku neviděli na OÚ.
K výše uvedenému článku mám ještě dovětek. Na vesnici vždy byla jedna
velká „drbárna“ a bohužel i k nám dorazila jedna z neřestí dnešní doby a tou je
„slečna závist“. Všichni dnes závidí všem a hlavně Ti, kteří jsou sami tzv.
vykukové. To znamená, že sami zadarmo nevstanou ráno ani z postele, ale že
soused si zase koupil něco nového, to dokáží rozebírat celé hodiny.
Věřte, že nikdo v dnešní době nedostane nic zadarmo a buď si na to vydělal
rukama, nebo hlavou. Ta druhá varianta je opravdu k naštvání, protože 90 % lidí
tuto možnost díky své inteligenci nemá. Jistě existuje i třetí možnost, ale na tu zase
95 % lidí nemá žaludek. Takže, pokud někomu závidíte těch pár korun, které si
vydělá navíc, věřte, že Vám nikdo nebrání a i Vy si můžete vydělat, ale pozor na
úkor svého volného času a to je mnohdy velký problém. Vím, o čem mluvím a je
mi velice líto všech, kteří nevidí dění kolem sebe a sami jdou svým dětem
příkladem.

KATKA A LUBOŠ NÁM!

broušení
malování 1 nátěr malování 1 nátěr
mytí oken
úklid
stěn a stropu
bílou barvou
barevně
2
od
14,-/m
od
160,-/hod
10,-/m2
13,-/m2
18,-/m2
plocha stropu 252 m2
2 520,3 276x2
252 m2
celkový čas
plocha čelních stěn 126 m2
1 260,4 536,oken
30 hodin
plocha bočních stěn 130 m2
1 300,4 680,celkem
5 080,6552,9 216,3 528,4 800,celková suma
36 796,výdaje za materiál
8 000,celková úspora
28 796,Takže – až si zase jednou řeknete: „jó Pečenejch, ty se maj“, tak si vezměte do ruky tento plátek a podívejte se, kolik Vám z obecní
pokladny dokážou za dva a půl měsíce ušetřit, protože nejsou líní, práce je baví a udělají něco rádi i pro ostatní. Důležitý je vždy
výsledek a skvělý pocit, že po nás něco zůstane pro další generace. Děkujeme tímto svým rodičům za to, jak nás vychovali.
Kateřina a Luboš Pečených
nejmenší zjištěné ceny

odstraňování
starých nátěrů
15,-/m2
3 780,1 890,1 950,7 620,-

Tyto řádky píši pro ty, kteří jsou zelení závistí, aby věděli, kolik jsme s mým
skvělým mužem ušetřili obecní pokladně ve svém volném čase, kdy většina z Vás
si užívala svého „zaslouženého volna“. Jen chci podotknout, že to bylo poprvé a
naposledy. Protože „blbce“ pětistům obyvatelům obce opravdu nadále nemíníme
dělat. Nyní se totiž ukázalo jak „Vám všem“ záleží na společném majetku. Takže
pro příště tyto akce proběhnou tak, jak tomu bylo doposud. Najme se firma, která
to od začátku do konce udělá za „NÁS“ a zaplatí se z obecního rozpočtu. Náklady
na tyto firmy budou jistě rok od roku dražší. Takže jen pro info předkládám čísla,
která by se musela zaplatit, a která se opravdu zaplatila, za vymalování „našeho“
sálu v místním pohostinství. Děkujeme všem, kteří alespoň jednou přišli přiložit
ruku k dílu, a omlouvám ty, kteří ze zdravotních, nebo věkových důvodů nepřišli.
Ti, kdo nepřišli, jistě vědí, že jich se naše "díky" netýká.
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DO DIVADLA LAMPION ZA OTHELLEM I OPICÍ ŽOFKOU
Je tomu již rok, co kladenské městské divadlo začalo hlásat, že jde do rekonstrukce. Díky administrativním průtahům však
avizovaná rekonstrukce začne až letos na podzim. Městské divadlo Kladno se proto přestěhovalo na svou druhou scénu,
do divadla Lampion, které je přímo na náměstí Starosty Pavla, v historickém centru Kladna. Od září tak mají diváci na
jednom místě pohádky pro děti i komedie Městského divadla Kladno.
Slovní spojení „herci kladenského
divadla“ na první pohled žádnou senzaci
nevyvolává. Pokud se však začnete
zajímat o to, co kladenské divadlo hraje,
kdo v něm hraje a kdo divadelní hry
režíruje, zjistíte, že řadu herců a tvůrců
celkem dobře znáte. Uměleckým šéfem
kladenského činoherního souboru je
režisér Tomáš Svoboda a dramaturgem
dramatik Petr Kolečko. Oba dva jsou
spjati s již legendárním představením
o kladenském hokejovém hrdinovi
s názvem Jaromír Jágr, Kladeňák.
Jméno Tomáše Svobody pak čtenáři
objeví také např. na DVD Blonďatá
bestie, kterého se prodalo desítky tisíc
kusů. Petr Kolečko je zase spoluautorem
oblíbeného seriálu Okresní přebor, který
napsal spolu s jeho režisérem, Janem
Prušinovským. Kolečko a Prušinovský se
sešli i v kladenském divadle, kde přivedli
na jeviště známou Moliérovu komedii
Zdravý nemocný. Jan Prušinovský si
z Okresního přeboru vzal Luďka Sobotu
a obsadil ho do hlavní role Argana.

▲ Foto: Luděk Sobota a Alena Štréblová
v komedii Zdravý nemocný (režie: Jan
Prušinovský)
ZNÁMÉ TVÁŘE Z TELEVIZNÍCH
OBRAZOVEK V DIVADLE
Mezi herci kladenského souboru najdeme
i další známé tváře. Mladá děvčata, ale
i ženy nejlepšího věku si velmi oblíbily
Štěpána Benoniho, kterého můžete každý
den vidět v seriálu Ulice. Diváci stanice
Prima Love znají Alenu Štréblovou, která
hraje
sekretářku
Táňu
v
nyní
reprízovaném seriálu Ošklivka Katka.
Pánové mohou obdivovat i herectví Lenky
Zahradnické, jejíž sestřička Veverka
v Ordinaci v růžové zahradě je na
obrazovkách také každou chvíli.

Nezapomenutelné výkony podává také
Zdeněk Dolanský, otec Jana Dolanského.
Všichni herci dojíždějí do Kladna z
Prahy, proto je potkáte i na pražských
divadelních scénách. Jediným hercem
kladenského divadla, který na Kladně
i bydlí, je Jaroslav Slánský.

▲ Foto: Tomáš Petřík a David Matásek
v komedii Jaromír Jágr, Kladeňák
(režie: Tomáš Svoboda)

HORKÁ NOVINKA –
OTHELLO V REŽII
ONDŘEJE PAVELKY
Absolutní novinkou na repertoáru bude
od října Shakespearova klasika –
Othello. Jeho režie se ujal známý herec
Ondřej Pavelka, který s dramaturgyní
Adélou Šotolovou upravil původní
překlad Jiřího Joska. Do hlavní role
obsadil Jana Krafku, Desdemonou bude
Týna Průchová, Jagem Tomáš Petřík.
Dále uvidíte Lenku Zahradnickou,
Alenu Štřéblovou, Jana Vlase a Petra
Pěknice. Othello v režii Ondřeje Pavelky
bude předveden jako nostalgický
muzikál o lásce, žárlivosti a touze po
moci. V Divadle Lampion se pilně
zkouší každý den a premiéra je v sobotu
1. října od 19.30 hodin. Veřejnou
generálku mohou diváci navštívit den
předtím, v pátek 30. září od 10.30 hodin.

KLADENSKÉ DIVADLO
HRAJE PRO VŠECHNY
Z repertoáru Městského divadla Kladno
si vybere snadno každý na webových
stránkách www.divadlokladno.cz.
Ke všem komediím jsou zde popisky,
obsazení, fotografie a videoukázky.
Začít můžete klasikou – Zdravý
nemocný se líbí dětem i babičkám.
Když přijdete na Jaromíra Jágra,
Kladeňáka, uvidíte nejen Davida
Matáska a všechny herce kladenského
divadla, ale poznáte, že tato komedie
pobaví i absolutní nesportovce.
Pokud se chcete pořádně zasmát a ještě
se něco nového dozvědět, běžte na titul s
výmluvným názvem Bible: Kompletní
slovo Boží (výcuc) ve 120 minutách.
Za dvě hodiny vám Štěpán Benoni,
Zdeněk Dolanský a Zdeněk Velen vtipně
předvedou celou knihu knih.

▲ Foto: Zdeněk Velen, Štěpán Benoni
a Zdeněk Dolanský v komedii Bible:
Kompletní slovo Boží (výcuc) ve 120
minutách (režie: Tomáš Svoboda)
Pokud zhlédnete výše uvedená divadelní
představení, jste připraveni i na zatím
nejodvážnější a nejbláznivější komedii
autorského tandemu Svoboda-Kolečko.
Příběhy obyčejného hovadství lákají
atraktivním názvem i podtitulem –
komedie o ušlechtilých duších v
neušlechtilých tělech.
Kladenské divadlo má opravdu co
nabídnout. Můžete se o tom přesvědčit
sami při Vaší příští návštěvě.
Rádi Vás tu uvidíme.
Na setkání se těší ANTONÍN PRYNKE,
produkční MDK a divadla Lampion
◄Foto: Jan Krafka na vizuálu k Othellovi
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28. září – státní svátek
DEN ČESKÉ STÁTNOSTI

Dne 13. 8. 2011 se od 9. hodiny ranní uskutečnil fotbalový turnaj za
účasti těchto fotbalových týmů: SK Hrdlív, SK Vinařice, SK Družec a SK
Třebichovice. Hrálo se systémem každý s každým, takže diváci měli
možnost vidět šest utkání s následujícími výsledky.

SK Třebichovice – SK Hrdlív „B“

1:2

vyrovnané utkání rozhodla chyba v obraně ve druhém poločase.

-

SK Vinařice „B“ – SK Družec „B“
-

SK Družec „B“ – SK Hrdlív „B“
-

1:2

lepší Družec se nedokázal brankově lépe prosadit,
ale i tak to byl hezký zápas

2:1

vyrovnané utkání rozhodl Družec druhou brankou, na kterou
Hrdlív již nedokázal odpovědět stejným způsobem

SK Třebichovice – SK Vinařice „B“

2:2

utkání plné zvratů, kdy domácí vedli již 2:0, aby po závěrečných
chybách dovedli utkání do nerozhodného výsledku. Na pokutové
kopy zvítězily Třebechovice, ale až v osmé sérii.

-

SK Vinařice „B“ – SK Hrdlív „B“
-

1:3

Hrdlív svoji převahu po celé utkání vyjádřil i bodovým ziskem

SK Družec „B“ – SK Třebichovice
-

3:1

Družec byl lepším mužstvem a po zásluze zvítězil.

Celkové pořadí:

Umělecká agentura ML Art. pořádá
za finanční podpory OÚ Tuchlovice

1. SK Družec „B“
2. SK Hrdlív „B“
3. SK Třebichovice
4. SK Vinařice „B“

V přestávkách mezi jednotlivými utkáními se uskutečnila soutěž pro
diváky. Kopalo se za značky pokutového kopu na zavěšené lahve v brance
a o první místo se dělila paní Vajcová s panem Soukupem.
Turnaj proběhl bez problémů, jen nás zarazil nezájem místních obyvatel,
přestože turnaj byl včas ohlášen. Hostující mužstva měla v hledišti
nepoměrně více příznivců než domácí.
Za přípravu a průběh celého turnaje děkujeme pánům Javoříkovi,
Abrahámovi a Ferenčíkovi a rovněž Obecnímu úřadu Třebichovice za
finanční příspěvek na zakoupení pohárů pro zúčastněná družstva.
JA

MABON
Původní obyvatelé území dnešních Čech – Keltové, žili v úzkém vztahu s
přírodou, a i jejich náboženství vycházelo z přírodních cyklů. V září Keltové
slavili svátek Mabon. Jednalo se o druhý dožínkový svátek (po srpnovém
Lugnasadu). Slavností Mabonu Keltové děkovali zemi za štědrost… Zároveň
Mabonem začínají přípravy na temnou část roku. Keltští kněží, Druidové, svátek,
(v dnešním kalendáři zářiový), zasvěcovali úvahám nad událostmi uplynulého
roku (od Mabonu k Mabonu) a plánům na rok příští … Hostiny druhého
dožínkového svátku se nesou v podobě jablek a hroznového vína ve všech
možných úpravách …
Martin Antušák

KONCERT
s názvem

„UCTĚNÍ
PAMÁTKY
sv. VÁCLAVA“
Koncert se koná
28. 9. v 16 hod.
v kostele sv. HAVLA
v Tuchlovicích
Účinkuji:
Barbora POLÁŠKOVÁ
– mezzosoprán
Lucie SEDLÁKOVÁ HŮLOVÁ
– housle
Pavel HŮLA – housle
Drahomíra MATZNEROVÁ
– varhany, klavír

V programu zazní hudební
díla z pera J. S. BACHA,
A. VIVALDI, J. KUCHAŘE,
J. PACHELBELA,
G. ROSSINIHI
a W. A. MOZARTA

Vstupné na koncert
je dobrovolné.

