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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

2. 12. od 15:30 na sále
JAK PŘEDAT DÁRKY?
Zabalené, jmenovkou označené balíčky
VČETNĚ UVEDENÍ VĚKU DÍTĚTE
budeme letos nosit
v pátek 1. 12. od 18 do 20 nebo
v sobotu 2. 12. od 10 do 11 na malý salónek OÚ.
Nejdříve budou rozdány balíčky těm nejmenším dětem,
ti starší přijdou na řadu později.
Balíčky odevzdané před nadílkou budou předány jako poslední.

Sál otevřen od 15:00, v 15:30 začínáme!

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA

2. 12. od 20:00 na sále
se skupinou ŠVANDA BAND
Vstupné 80 Kč

Uzávěrka tohoto čísla: 20. listopadu 2017
Informační zpravodaj TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK
vydává Obecní úřad Třebichovice. MK ČR E 13890.
Připravila: M. Jehličková (mj)
Příspěvky: M. Antušák
Úřední hodiny OÚ Třebichovice
Po: 8.00 – 13.00
18.00 – 20.00
Út:
zavřeno
St:
8.00 – 13.00
15.00 – 17.00
Čt:
zavřeno
Pá: zavřeno
Po telefonické dohodě je možné sjednat návštěvu
i mimo úřední hodiny.
Telefon:
E-mail:
URL:

312 672 216
obectrebichovice@seznam.cz
www.trebichovice.cz

Informační zpravodaj Třebichovický měsíčník najdete také na webových stránkách obce www.trebichovice.cz
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INFORMACE Z OÚ
USNESENÍ ZE 7. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZO TŘEBICHOVICE
KONANÉHO DNE 30. 10. 2017
USNESENÍ č. 3/7VZ/2017:
ZO Třebichovice schvaluje předloženou kupní smlouvu týkající se
prodeje bytové jednotky č. 13/4, která je zapsána na listu vlastnictví
č. 497 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální
pracoviště Kladno včetně spoluvlastnických podílů k příslušným
pozemkům s kupujícím panem Alešem Mračkem, bytem Třebichovice
89, 273 06 Libušín, kupní cena činí 581.590 Kč a ukládá starostce tuto
smlouvu jménem obce uzavřít.
USNESENÍ č. 4/7VZ/2017:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s podpisem Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o
právu provést stavbu č. IP-12-6013099/VB/001, Třebichovice, parc.
č. 797/13 – kNN se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, zastoupenou na základě
plné moci společností ELEKTROMONT Matějka, a.s., se sídlem
J. Šotky 445, 271 01 Nové Strašecí, IČ 25732633.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva

v pondělí 18. prosince 2017
od 18.15 hodin v sídle OÚ
Program zasedání:
1.

Zpráva o plnění usnesení z minulého
zasedání ZO

2.

Rozpočtové opatření č. 10/2017

3.

Rozpočet pro rok 2018

4.

Plán práce pro finanční výbor na r. 2018

5.

Plán práce pro kontrolní výbor na r. 2018

6.

Stanovení inventarizační komise

7.

Úprava odměn zastupitelům v souladu
s novým Nařízením vlády

8.

Aktualizace cen Přílohy č. 1 ke smlouvě o
úhradě za shromažďování, sběr, přepravu,
třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu od fyzických osob

9.

Schválení smlouvy o dílo – Výměna výplní
107 Třebichovice

10. Pracovněprávní vztahy mezi obcí a členy
zastupitelstva obce
11. Schválení smlouvy o zemědělském pachtu
s AGD Kačice, s.r.o.
12. Odstoupení od smlouvy o spolupráci
veřejných zadavatelů se Středočeským
krajem
13. Uzavření smlouvy o spolupráci veřejných
zadavatelů s KSUS
14. Různé

2017

▼▼▼▼▼▼▼▼

Od 20. 11. do 29. 11. 2017 probíhá

VÝBĚR STOČNÉHO
v hotovosti v sídle OÚ
pondělí

20. 11.

8 – 12

18 – 20

středa

22. 11.

8 – 12

15 – 17

pondělí

27. 11.

8 – 12

18 – 20

středa

29. 11.

8 – 12

15 – 17

PLATBY V HOTOVOSTI LZE PROVÁDĚT
JEN V UVEDENÝCH DNECH A HODINÁCH.
Pro bezhotovostní platby využijte
účet uvedený na fakturách.

Splatnost poslední letošní splátky
je ke dni 30. 11. 2017.
Žádáme uživatele
OBECNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE,
aby si ve vlastním zájmu ověřili,
zda mají uhrazeny
všechny splátky za stočné.
Pokud totiž využíváte možnost splácet
stanovenou částku po splátkách (čtvrtletně),
je bohužel velmi běžné,
že zapomínáte splátky hradit.
▼▼▼▼▼▼▼▼
Od příštího roku proto zvažte možnost
JEDNORÁZOVÉ ÚHRADY ZA STOČNÉ.
Vyvarujete se tak případným nepříjemnostem
s exekutorskou kanceláří.
Dále žádáme majitele nemovitostí,
aby si překontrolovali, zda mají uzavřenou
smlouvu o odvádění a čištění odpadních vod
s obcí Třebichovice.
KAŽDÝ VLASTNÍK NEMOVITOSTI
napojené na kanalizaci
je povinen smlouvu uzavřít a platit stočné.
Součástí smlouvy je formulář, kde vlastník nemovitosti
přizná počet osob, které obecní kanalizaci využívají.
Pokud se počet uživatelů v průběhu roku změní,
je jeho povinností nahlásit změny v počtu osob.
Vzhledem k naší znalosti místního prostředí včetně
počtu osob v té které nemovitosti se nacházejících
(a Vaši sousedé mají oči dokořán),
je nanejvýš trapné blafovat a zkreslovat fakta.
Děkujeme Vám za součinnost.

mj
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Vážení občané, milí čtenáři,
rok 2017 se chýlí ke svému závěru a je tedy nejvyšší čas
připravit rozpočet na rok příští. V tento okamžik ještě není
návrh rozpočtu k dispozici, ale v nejbližších dnech bude
vyvěšen na úřední desce a na webových stránkách obce.
V rámci jednotlivých paragrafů se ukrývají akce, které bychom
rádi realizovali. V příštím vydání TM bych se o nich zmínila
podrobněji, ale nyní ještě k současnému dění.
Finišujeme s dočasnou úpravou prostranství po objektech,
které byly v minulosti odstraněny. Na jejich místě vznikne
bezpečný prostor pro průchod pěších. Byla uložena vodovodní
přípojka po č.p. 24 do revizní šachty, ze které bude v budoucnu
zásoben vodou objekt opravené stodoly sloužící obci jako
skladiště. Buduje se dešťová a elektrická přípojka, snažíme se
ve spolupráci s odbornou firmou přeložit telekomunikační
kabely CETIM, které nám svou existencí zde způsobují nemalé
potíže. Povrch bude upraven tak, aby byl bezpečně schůdný.
Zdůrazňuji však, že se jedná o dočasnou úpravu! Finální
podobu prostranství bude třeba zajistit na základě projektové
dokumentace, jejíž součástí bude úprava celé historické návsi,
tedy prostor okolo prodejny, kapličky včetně legalizace cest zde
v průběhu času vzniklých. Projekt by měl řešit také parkování
před prodejnou a otáčení autobusu, který sem zajíždí. Nejprve
zadáme studii, která zmapuje možnosti úpravy návsi, následně
budeme hledat vhodný dotační titul, ze kterého bychom mohli
revitalizaci historické návsi realizovat. Zatím se tedy spokojíme
s málem a budeme kvitovat, že odtud zmizel rozpadající se
objekt, že máme prostor pro bezpečný průchod, a že jednoho
dne zde vznikne snad reprezentativní prostor, za který se
nebudeme muset stydět.
Prioritou i pro rok příští bude pro nás vyhotovení projektové
dokumentace s pracovním názvem II/118 Třebichovice,
průtah, která je „na pořadu dne“ již od roku 2011. Vše, co se
do této chvíle odehrálo, souvisí právě s možností tuto akci
zrealizovat. Podívejme se tedy ve zkratce, co všechno
předcházelo dnešnímu stavu, kdy je vše připraveno pro zadání
dokumentace:
2011, jaro
Obec podává petici hejtmanovi Středočeského kraje.
2011, červen
Obec obdržela odpověď pana hejtmana, kde je vyjádřen souhlas
s neutěšenou situací a přislíbeno řešení. To spočívá ve společném úsilí
obce a kraje při rekonstrukci – přeložce silnice v zúženém úseku a
vybudování chodníků. Podmínkou rozšíření komunikace je
odstranění dvou staveb – č. p. 24 a č. p. 38.
Bylo ujednáno, že o převod nemovitosti č. p. 24 požádá kraj. Ten pak
svoji žádost po dohodě s obcí stáhl a žádost o bezúplatný převod
podala obec. Ta se také ujala úkolu získat do vlastnictví sousední
nemovitost č. p. 38.
2011, září
Dne 26. 9. 2011 byla podepsána Smlouva o spolupráci veřejných
zadavatelů mezi Obcí Třebichovice a Středočeským krajem, ve které
se obec zavazuje k vyhotovení projektové dokumentace a kraj k
finančnímu zajištění stavební části projektu „II/118 Třebichovice,
průtah“, tj. stavebních objektů, které jsou součástí silnice II/118 a ve
vlastnictví Středočeského kraje.
2011 – 2015
Ve věci získání vlastnických práv k nemovitosti č. p. 38 podnikala
obec kroky od roku 2011 do roku 2014, kdy celou nemovitost získala
prostřednictvím několika dražeb do svého vlastnictví. V roce 2015
byla nemovitost odstraněna na základě demoličního výměru.
V současné době již budova nestojí na svém místě a první podmínka
realizace projektu byla splněna.
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Nákup nemovitosti č.p. 38 včetně nákladů na demolici
hradila obec Třebichovice ze svého rozpočtu.

Vzpomínka na č.p. 38
2015, březen
Zastupitelstvo obce Třebichovice formou opatření obecné povahy
č. 1/2015 vydalo Změny č. 2 územního plánu, které nabyly účinnosti
dne 15. 4. 2015. Zde je mimo jiné řešeno rozšíření komunikace II/118
v prostoru st. parc. 13/1, 13/2 v k.ú. Třebichovice. Jedná se o
rozvojovou plochu s označením ZV1, která navazuje na rozvojovou
plochu DSs1 a využívá zbytek pozemku dotčeného úpravou silnice pro
veřejnou zeleň. Tím je splněna další podmínka pro realizaci projektu.

Opětovně obec Třebichovice hradí veškeré náklady spojené s
vyhotovením změny územního plánu ze svých zdrojů.
Stavební pozemky ve vlastnictví obce byly poskytnuty pro
účely uskutečnění plánovaného záměru zvýšení bezpečnosti
dopravy v obci.
2016, únor
Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a
movitým věcem č.j. UZSVM/7207/2015-SKLM mezi obcí Třebichovice
a státem byla uzavřena dne 10. 2. 2016, přičemž návrh na vklad byl
podán dne 22. 2. 2016. Budova č. p. 24 se tak stala majetkem obce
Třebichovice.
Po 6ti letém úsilí starostky obce bylo dosaženo dalšího cíle, podotýkám,
že bez přispění kohokoli z kraje, ač bylo několikrát žádáno o pomoc…
2016, květen
V květnu 2016 byly zahájeny práce na vypracování statického
posudku obytné budovy č. p. 24 a budovy přilehlé (bývalé stodoly).
Dle „Návrhu na odstranění stavby“ obytné budovy č. p. 24 z května
2016, vypracovaného Ing. Martinem Trčkou, autorizovaným inženýrem
pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT – 0006018, bylo dle závěrů
statika zadáno vyhotovení projektové dokumentace na odstranění stavby
(demoliční výměr).
2016, listopad
Poptávka na zpracování projektové dokumentace pro odstranění obytné
budovy č. p. 24 v obci Třebichovice byla zadána v 11/2016, dodavatel
Ing. Miroslav Vlček, autorizovaný inženýr ČKAIT 0001553 byl vybrán
v rámci poptávkového řízení dne 30. 11. 2016.
2017, březen
Po výběru dodavatele demolice společnosti Fimorek byla koncem
března 2016 budova odstraněna.
Budovy, které tvoří opěrný systém budov vedlejších, byly opraveny.

Veškeré náklady spojené s demolicí budovy, opravami budov
a prostranství, včetně posudků a projektových dokumentací
opětovně hradila obec Třebichovice ze svého rozpočtu.
Celkové náklady na přípravu „společné akce“ tak stály obec
Třebichovice bezmála 2 miliony korun. Kraj nevydal na
společnou věc doposud ani haléř a vynaložil nulové úsilí.
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Oprava místní komunikace okolo bytovek je dalším trochu
menším cílem, leč i zde narážíme na mnohé překážky. Někteří
občané zde vlastní pozemky, na kterých se nachází veřejné
prostranství, tedy i místní komunikace. Abychom získali finanční
prostředky na opravu od Ministerstva pro místní rozvoj, je třeba
tyto plochy odkoupit. Záleží tedy na vstřícnosti občanů, zda
prodají pozemky, či nikoli. Pokud nebude obec 100%
vlastníkem komunikace, nemáme šanci peníze získat.
Alokováno je jen omezené množství prostředků a převis žádostí
je enormní… Prosím tedy ty z vás, kteří máte osud tohoto
projektu ve svých rukou, abyste pomohli obci a jejím občanům.
Dokumentace je již v realizaci, žádost je třeba do konce roku
připravit a podat. Moc času nám nezbývá…

Současný stav

Místní komunikace okolo bytovek čeká na opravu
Vzpomínka na č.p. 24

Na základě mnohých jednání starostky s představiteli
Středočeského kraje a KSUS bylo minulý týden dojednáno
nové nastavení pravidel vzájemné spolupráce.
Vzhledem k tomu, že je nyní nově investiční činnost převedena
z kraje na KSUS, bude uzavřena nová smlouva o spolupráci
mezi obcí a KSUS, přičemž původní smlouvu se Středočeským
krajem vypovíme. To bude také na programu veřejného
zasedání.
Nejedná se ovšem o pouhou výměnu smluvních stran, ale o
podstatnou změnu, kterou přináší příslib nového smluvního
partnera KSUS, který se ve smlouvě zavazuje k financování
části projektové dokumentace, a to svých objektů, tedy
silnice, mostků, propustků a části dešťové kanalizace. Na obci
tedy zůstane financování stavebních objektů v našem vlastnictví
(chodníky, osvětlení, …). Obec sehraje roli zadavatele veřejné
zakázky na vyhotovení projektové dokumentace, nicméně ta
bude financována ze dvou zdrojů. Považuji toto za nemalý
úspěch, který přinese velikou úsporu pro naši obec…
Pokud se tedy podaří v roce 2018 vyhotovit projekt, bude
následné období věnováno snahám o získání dotačních
prostředků na realizaci průtahu. Reálně se tedy rýsuje rok
2019/20 jako čas, kdy bychom se mohli dočkat nové silnice u
nás. A to je také odpověď pro mnohé z vás, kteří se mě
vyptáváte, „kdy už to bude…“. Jak sami vidíte, nebylo to, není
to a nebude to vůbec jednoduché. Cesty k vysněným cílům
bývají strastiplné. A tohle je opravdu vysoký cíl…

OZNÁMENÍ
Obecního úřadu Třebichovice
V souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2016, o nočním klidu,
ve dnech konání

Mikulášské zábavy 2. 12. 2017
se doba nočního klidu v noci následující po konání akce
3. 12. 2017 vymezuje od 2. do 6. hodiny.

Byla zadána veřejná zakázka na výměnu výplní v budově č.p.
107, kde budou také vyměněna vrata, která porazil vítr včetně
branky do dvora.
Vzhledem k tomu, že se doposud nepodařilo zajistit odstranění
pořezaných kmenů v lese nad obcí, a les tak zůstává
neprůchodný, mohou občané využívat nově upravenou
úvozovou cestu nad kapličkou, která je bezpečně dovede do
lesa.
Na úřední desce visí záměr obce o zemědělském pachtu, který
bude také na programu zasedání, jakožto mnohé jiné zajímavé
body a tak se těšíme, že se dne 18. prosince s Vámi setkáme na
letošním posledním veřejném zasedání.
M. Jehličková

V sobotu 25. 11. 2017
ve 13 hodin
odjíždí od Jednoty
autobus do pražského
divadla
NA FIDLOVAČCE,
kde budou k vidění

V neděli 26. 11. 2017
ve 14 hodin
se sejdeme u dětského
hřiště za OÚ.

JEPTIŠKY.

Oprašujeme
nedělní
vycházky .

Občané Třebichovic
mají dopravu ZDARMA!
Ostatní 100 Kč.
Přejeme pěknou zábavu!

Čeká nás trasa
Třebichovice, Svinařov,
Smečno, Třebichovice
(se zastávkou v cukrárně?)

►
►
►
►
►
►
►
►
►

Vzhledem k tomu, že se „šíří“ mezi některými občany
nepřesné informace, oznamuji těmto pravidel neznalým
šiřitelům, že existenci zákonného ustanovení o době
nočního klidu lze překonat pouze v rámci obecně závazné
vyhlášky, kterou schvaluje MVČR a kde lze upravit dobu
nočního klidu pouze a jen pro akce určené široké
veřejnosti. Soukromé akce nelze tímto způsobem ošetřit.
Pokud se tedy chceme bavit i po 22. hodině, je třeba
postupovat tak, abychom zákonnému ustanovení dostáli.
Není v kompetenci OÚ povolovat výjimky. Toto platí již
od roku 2016! Obecně závazná vyhláška je na webu obce!
starostka
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STALO SE V MĚSÍCI LISTOPADU
Lampionový průvod do Sak

Deskové hry v knihovně

Foto: Renata MAT
Lampionový průvod čekalo v cíli milé překvapení v podobě ohně
a možnosti opékání buřtů. Dětí i dospělých bylo víc jak 50, což
organizátory moc a moc potěšilo.
A co jsme se také dozvěděli:
17. listopadu slavíme nejen státní svátek (Den boje za svobodu
a demokracii), ale také Světový den předčasně narozených dětí.
Za nedonošené děti se považují děti narozené od 24. do 37. týdne
těhotenství a děti s nízkou porodní hmotností od 500 gramů do 2,5 kg.
Miminka jsou v inkubátorech, které jim zajišťují termoregulaci, protože
jsou velmi náchylná k prochladnutí. Nemají totiž ještě podkožní tuk, který
by je ochránil.
Nedonošené děti sice mají vystavěné plíce, ale chybí v nich látka, která
udržuje plicní sklípky rozepjaté. Děti se tak musí napojit na podporu
dechu a je jim podáván umělý surfaktant.
Jednoduché není ani krmení. Trávicí systém dítěte ještě není na mléko
připraven a tak je jim zavedenou sondou do pusinky podávána infúze.
Od devadesátých let se v Česku u nedonošených dětí praktikuje takzvané
klokánkování. Děti se pouze v pleně položí na nahou hruď matky, aby
slyšely tlukot srdce a cítily vůni její kůže.
V současnosti se odhaduje, že předčasně se narodí 7 až 10 procent dětí. Za
posledních dvacet let se jejich šance na přežití znásobily. Zatímco dříve se
považovaly za životaschopné děti s hmotností nad 1 kilogram, od roku
1994 je v Česku hranice stanovena na 24. týden a 500 gramů.

Podle výzkumu, který proběhl v
Dánsku, chapadélka chobotniček
připomínají nedonošeňátkům pupeční
šňůru jejich maminky. Miminka mají
tendenci k úchopu a tím, že mají
chapadélka při ruce, netahají si za
zavedenou sondu či jiné hadičky. Cítí
se bezpečněji, jsou klidnější a tím
pádem jsou také stabilnější a lépe
prospívají.

◄◄◄ Čtěte na:
http://www.nedoklubko.cz/chobotnicky

Narodil se chlapeček, malý jak tvůj paleček… 

O projektu Chobotničky pro kulíšky

Foto: Mata JEH
Děkujeme Dominice a Ivoně za novou tvář knihovny
a za organizaci povedené akce. Určitě si ji zopakujeme!
Už koncem prosince…
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STALO SE V MĚSÍCI LISTOPADU pokračování
TŘEBIVADLO ve Slaném

Foto: Milan PET

Již podruhé hostovalo TŘEBIVADLO na prknech Městského divadla ve Slaném. Před
vyprodaným sálem sehrálo v neděli 19. listopadu svoji poslední pohádku s názvem Babičko,
vyprávěj… a že se tahle trojpohádka dětem líbí, se mohli naši ochotníci opětovně přesvědčit,
když jim tleskal sál… Děkujeme za krásnou prezentaci, za radost, kterou svými výkony
rozdáváte…
mj
Kladenské Vánoce (SOBOTA PRO DĚTI)
2.12.2017 14:30 - 18:00, náměstí Starosty Pavla
14:30 - 15:00 hlavní pódium písničkový set divadelního spolku TAŠKA
KLADNO
15:00 - 16:00 ledová plocha ukázkový trénink HC a PZ Kladno
16:00 - 17:00 hlavní pódium KLAUN PÁRTY Honzy Lukavského
17:30 - 18:00 hlavní pódium písničkový set divadelního spolku TAŠKA
KLADNO
Kladenské Vánoce (SVÁTEČNÍ NEDĚLE)
3.12.2017 14:30 - 18:00, náměstí Starosty Pavla
14:30 - 15:00 hlavní pódium hudební skupina CROSSBAND
15:00 - 15:30 ledová plocha Vánoční krasobruslařská show
16:00 - 17:00 hlavní pódium zpěvačka MARIKA POSTLEROVÁ
17:30 - 18:00 hlavní pódium hudební skupina CROSSBAND

Vánoční trhy na Kladně
V pátek 1. 12. začínají vánoční trhy a skončí až 26. 12. 2017. Konají se
na náměstí Starosty Pavla od 11:00 do 20:00. Na trzích je možné zakoupit
dekoraci, dárky, ruční výrobky (dřevěné hračky, bižuterie, sklo, keramika,
atd.), jmelí, svíčky, cukroví, trdelníky, punč, medovinu, klobásy i další
dobroty. Také pár dní před svátky budou k dispozici stromky
a kapři.
Trhy budou doprovázeny bohatým kulturním programem, čeká na vás
kluziště, vystoupení zpěváků a hudebníků, pohádky a také ohňostroj.
Město Kladno opět přichystalo krásné trhy, které se letos nazývají
Kladenské Vánoce, tak se na ně zajděte podívat, protože patří
k příjemné sváteční atmosféře.
Ledová plocha bude otevřena od 1. prosince do 31. ledna, ve všední dny
od 13:00 do 21:00 a o víkendech od 10:00 do 21:00.

Kladenské Vánoce (VOKÁLNÍ PONDĚLÍ)
4.12.2017 16:00 - 18:00, náměstí Starosty Pavla
16:00 - 17:00 hlavní pódium Vánoční představení 2. ZUŠ Moskevská
17:00 - 18:00 hlavní pódium smíšený pěvecký sbor GAUDIUM
Kladenské Vánoce (MIKULÁŠSKÉ ÚTERÝ)
5.12.2017 16:00 - 18:00, náměstí Starosty Pavla
16.00 - 16:30 hlavní pódium JAROSLAV UHLÍŘ s kapelou
16:30 - 17:30 náměstí Mikuláš přijede na koni
17:30 - 18:00 hlavní pódium JAROSLAV UHLÍŘ s kapelou
Kladenské Vánoce (STŘEDOVĚKÁ STŘEDA)
6.12.2017 16:00 - 18:00, náměstí Starosty Pavla
16.00 - 16:30 hlavní pódium hudební skupina BAKCHUS
16:30 - 17:30 hlavní pódium Vánoční představení kladenské ZŠ
17:30 - 18:00 hlavní pódium hudební skupina BAKCHUS
Kladenské Vánoce (COUNTRY ČTVRTEK)
7.12.2017 16:00 - 18:00, náměstí Starosty Pavla
16.00 - 16:30 hlavní pódium hudební skupina POUTNÍCI
16:30 - 17:30 hlavní pódium Vánoční představení kladenské ZŠ
17:30 - 18:00 hlavní pódium hudební skupina POUTNÍCI
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Kladenské Vánoce (ROCKOVÝ PÁTEK)
8.12.2017 16:00 - 18:00, náměstí Starosty Pavla
16.00 - 16:30 hlavní pódium hudební skupina PLÁN B
16:30 - 17:30 hlavní pódium Vánoční představení kladenské ZŠ
17:30 - 18:00 hlavní pódium hudební skupina PLÁN B

Kladenské Vánoce (OLDIES ÚTERÝ)
19.12.2017 16:00 - 18:00, náměstí Starosty Pavla
16.00 - 16:30 hlavní pódium hudební skupina BLUE STAR
16:30 - 17:30 hlavní pódium Vánoční představení kladenské ZŠ
17:30 - 18:00 hlavní pódium hudební skupina BLUE STAR

Kladenské Vánoce (SOBOTA PRO DĚTI)
9.12.2017 14:30 - 18:00, náměstí Starosty Pavla
14:30 - 15:00 hlavní pódium kapela PÍSKOMIL SE VRACÍ
15:00 - 16:00 ledová plocha ukázkový trénink HC a PZ Kladno
16:00 - 17:00 hlavní pódium Animační program PÍSKOMIL SE VRACÍ
17:30 - 18:00 hlavní pódium kapela PÍSKOMIL SE VRACÍ

Kladenské Vánoce (STŘEDOVĚKÁ STŘEDA)
20.12.2017 16:00 - 18:00, náměstí Starosty Pavla
16.00 - 16:30 hlavní pódium kapela KRLESS
16:30 - 17:30 hlavní pódium Vánoční představení kladenské ZŠ
17:30 - 18:00 hlavní pódium kapela KRLESS

Kladenské Vánoce (SVÁTEČNÍ NEDĚLE)
10.12.2017 14:30 - 18:00, náměstí Starosty Pavla
14:30 - 15:00 hlavní pódium zpěvák PETR KOLÁŘ
15:00 - 15:30 ledová plocha Vánoční krasobruslařská show
15:30 - 16:30 hlavní pódium hudební skupina LIPANY B. BAND
16:30 - 17:30 hlavní pódium MĚSTSKÉ DIVADLO KLADNO
17:30 - 18:00 hlavní pódium zpěvák PETR KOLÁŘ
Kladenské Vánoce (VOKÁLNÍ PONDĚLÍ)
11.12.2017 16:00 - 18:00, náměstí Starosty Pavla
16.00 - 16:30 hlavní pódium hudební skupina LET´S GO
16:30 - 17:30 hlavní pódium Vánoční představení kladenské ZŠ
17:30 - 18:00 hlavní pódium hudební skupina LET´S GO
Kladenské Vánoce (OLDIES ÚTERÝ)
12.12.2017 16:00 - 18:00, náměstí Starosty Pavla
16.00 - 16:30 hlavní pódium hudební skupina MILAN ILÉŠ ORCHESTAR
16:30 - 17:30 hlavní pódium Vánoční představení kladenské ZŠ
17:30 - 18:00 hlavní pódium hudební skupina MILAN ILÉŠ ORCHESTAR
Kladenské Vánoce (STŘEDOVĚKÁ STŘEDA)
13.12.2017 16:00 - 18:00, náměstí Starosty Pavla
16.00 - 16:30 hlavní pódium kapela ŘEMDICH
16:30 - 17:30 hlavní pódium Vánoční představení kladenské ZŠ
17:30 - 18:00 hlavní pódium kapela ŘEMDICH
Kladenské Vánoce (COUNTRY ČTVRTEK)
14.12.2017 16:00 - 18:00, náměstí Starosty Pavla
16.00 - 16:30 hlavní pódium FRANTIŠEK NEVĚD & skupina TIEBTREAK
16:30 - 17:30 hlavní pódium Vánoční představení kladenské ZŠ
17:30 - 18:00 hlavní pódium FRANTIŠEK NEVĚD & skupina TIEBTREAK
Kladenské Vánoce (ROCKOVÝ PÁTEK)
15.12.2017 16:00 - 18:00, náměstí Starosty Pavla
16.00 - 16:30 hlavní pódium hudební skupina KAPIŠTO
16:30 - 17:30 hlavní pódium Vánoční představení kladenské ZŠ
17:30 - 18:00 hlavní pódium hudební skupina KAPIŠTO
Kladenské Vánoce (SOBOTA PRO DĚTI)
16.12.2017 14:30 - 18:00, náměstí Starosty Pavla
14:30 - 15:00 hlavní pódium kapela KŮZLE HUSOU
15:00 - 16:00 ledová plocha ukázkový trénink HC a PZ Kladno
16:00 - 17:00 hlavní pódium DIVADLO LAMPION
17:30 - 18:00 hlavní pódium kapela KŮZLE HUSOU
Kladenské Vánoce (SVÁTEČNÍ NEDĚLE)
17.12.2017 14:30 - 18:00, náměstí Starosty Pavla
14:30 - 15:00 hlavní pódium zpěvačka ILONA CSÁKOVÁ
15:00 - 15:30 ledová plocha Vánoční krasobruslařská show
16:00 - 17:00 hlavní pódium hudební projekt JOHNNY & SPOL.
17:30 - 18:00 hlavní pódium zpěvačka ILONA CSÁKOVÁ
Kladenské Vánoce (VOKÁLNÍ PONDĚLÍ)
18.12.2017 16:00 - 18:00, náměstí Starosty Pavla
16.00 - 16:30 hlavní pódium ženský pěvecký sbor SONG LADIES
16:30 - 17:30 hlavní pódium Vánoční představení kladenské ZŠ
17:30 - 18:00 hlavní pódium ženský pěvecký sbor SONG LADIES

2017

Kladenské Vánoce (COUNTRY ČTVRTEK)
21.12.2017 16:00 - 18:00, náměstí Starosty Pavla
16.00 - 16:30 hlavní pódium hudební skupina KUPA
16:30 - 17:30 hlavní pódium Vánoční představení kladenské ZŠ
17:30 - 18:00 hlavní pódium hudební skupina KUPA
Kladenské Vánoce (ROCKOVÝ PÁTEK)
22.12.2017 16:00 - 18:00, náměstí Starosty Pavla
16.00 - 16:30 hlavní pódium hudební skupina ENTITA
16:30 - 17:30 hlavní pódium Vánoční představení kladenské ZŠ
17:30 - 18:00 hlavní pódium hudební skupina ENTITA
Kladenské Vánoce (SOBOTA PRO DĚTI)
23.12.2017 14:30 - 18:00, náměstí Starosty Pavla
14:30 - 15:00 hlavní pódium zpěvačka HEIDY JANKŮ
15:00 - 16:00 ledová plocha ukázkový trénink HC a PZ Kladno
16:00 - 17:00 hlavní pódium kapela PÉRO ZA KLOBOUKEMÍ
17:00 - 17:30 náměstí klaun PŮPA
17:30 - 18:00 hlavní pódium zpěvačka HEIDY JANKŮ
Revival Week 2017: SMOKIE & SUZI QUATRO & TINA TURNER
26.12.2017 16:30 - 18:00, náměstí Starosty Pavla
16.30 - 17:00 hlavní pódium kapela SMOKIE REVIVAL Praha
17:30 - 18:00 hlavní pódium kapela SUZI QUATRO & TINA TURNER
REVIVAL
Revival Week 2017: MICHAL TUČNÝ
27.12.2017 16:30 - 18:30, náměstí Starosty Pavla
16.30 - 17:00 hlavní pódium kapela MICHAL TUČNÝ REVIVAL Plzeň
18:00 - 18:30 hlavní pódium kapela MICHAL TUČNÝ REVIVAL Plzeň
Revival Week 2017: RED HOT CHILLI PEPPERS
28.12.2017 16:30 - 18:00, náměstí Starosty Pavla
16.30 - 17:00 hlavní pódium kapela PAPRIKÁCZE
17:30 - 18:00 hlavní pódium kapela PAPRIKÁCZE
Revival Week 2017: DEPECHE MODE
29.12.2017 16:30 - 18:00, náměstí Starosty Pavla
16.30 - 17:00 hlavní pódium kapela DEPECHE MODE REVIVAL BAND
17:30 - 18:00 hlavní pódium kapela DEPECHE MODE REVIVAL BAND
Revival Week 2017: ABBA
30.12.2017 16:30 - 18:00, náměstí Starosty Pavla
16.30 - 17:00 hlavní pódium kapela ABBA WORLD REVIVAL
17:30 - 18:00 hlavní pódium kapela ABBA WORLD REVIVAL
Revival Week 2017: U2
31.12.2017 16:30 - 18:00, náměstí Starosty Pavla
16.30 - 17:00 hlavní pódium kapela U2 DESIRE REVIVAL BAND
17:30 - 18:00 hlavní pódium kapela U2 DESIRE REVIVAL BAND
Revival Week 2017: AC/DC
1.1.2018 17:30 - 18:30, náměstí Starosty Pavla
17:30 - 18:30 hlavní pódium kapela AC/DC – BON SCOTT MEMORIAL
BAND
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Výstava betlémů s názvem Putování za betlémskou
hvězdou nabídne prostorové i papírové betlémy
z muzejních a soukromých sbírek. Ukáže, co
znamenají jednotlivé scény a postavy, a připomene
jednu z nejvýznamnějších betlemářských oblastí
v našem státě - Králíky v Orlických horách.
Doprovodný program:
 O čem betlémy vyprávějí? - přednáška PhDr. Zdeňka
Kuchyňky / čtvrtek 7. prosince od 18 hod.
 Workshop na vyřezávání betlémových figurek králického
typu s řezbářem Oldřichem Čechem / neděle
10. prosince od 14 hod.

LISTOPAD

2017

LISTOPAD
V dobách, kdy nad fyzikou ještě převládala metafyzika, byl dnešní
listopad obdobím roku nejvíce čarodějným, ovládaným božstvy
podsvětí, bohyní stařeny, kultem předků, a vším, co je spojeno se
smrtí.
Není divu, období vládne mlha a tma. Hranice mezi světy jsou
nyní tenké.
Masky ve starověkém Římě mají původ v oslavách, kdy se do
davu živých mísili i „mrtví“. Aby neděsili, a mohli se před
svítáním v klidu vrátit do podsvětí, se při těchto oslavách nosily
masky.
Zdravotně je listopad přechodem ze „suché“ do „mokré“ části
roku, a orgánem, který musí tuto zátěž unést, jsou plíce.
Listopadem začíná v některých aspektech i pro lidi „zimní
spánek“, a nejen pro lidi, odpočívat chce například i půda. Její
nestihnuté rytí v listopadu je proto kontroverzní.
Do stravy se v listopadu začínají prosazovat pokrmy spojené se
zemí. Obzvláště dobře působí bílá ředkev, kedlubny, pórek,
mrkev, cibule, česnek, křen apod. Pokud už bychom na to chtěli jít
silně léčitelsky, můžeme žvýkat kořen puškvorce nebo čekanky.
Pro ty, kteří si nyní po vyřčeném chtějí spravit chuť, mám nabídku
koření, které zahřeje, skořici, fenykl, anýz, kmín, lékořici,
koriandr, zázvor.
Zabíjejme v listopadu – v nás vše nepotřebné, aby nás dále již
netížilo !
Martin Antušák

Placená inzerce

