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Královské město Slaný v letech 1999—2000

Úvodem
Vážení čtenáři, milí Slaňáci a příznivci královského města Slaného,
tiskem, který právě držíte v ruce, je Vám předkládán první nesmělý pokus o přehled událostí spojených s naším městem v letech 1999 až 2000.
Snažili jsme se pro Vás a budoucí generace zachytit co nejvíce významných momentů společenského života Slaného. Dozajista bylo na celou řadu
zaznamenáníhodných akcí zapomenuto. Je téměř nemožné obsáhnout vše, aniž by byla zachována alespoň minimální míra „čtivosti“ textu.
Fenoménem královského města je totiž neobvykle bohatý vnitřní život jeho obyvatel. Troufám si tvrdit, že počet dobrovolných spolků působících v kulturních, sportovních, charitativních a dalších zájmových oblastech snese srovnání s nejaktivnějšími městy z velikostně obdobných sídel
České republiky. Taktéž investiční a stavební činnost ve Slaném za uvedené roky byla mimořádná. O tom, že Slaný se po zhruba čtyřiceti létech, kdy
stálo ve stínu svého městského rivala, okresního města Kladna, vzmáhá a obrazně napsáno „zvedá hlavu“, svědčí i zvýšený zájem celostátně
rozšířených médií a neobvykle vysoký počet zahraničních návštěv na radnici. O Slaném se ví. Přejme si, aby se tento jev stal trvalým. Aby město
s neobyčejně zajímavou minulostí a příjemnou přítomností mělo i obdobně důstojnou budoucnost.
Ctižádostí autorů této ročenky není vytvořit souběžný zdroj údajů vedle prestižní ročenky Slánský obzor, která v roce 1993 navázala na více než stoletou tradici svého vydávání, ale výčtem a obrazovou dokumentací umožnit občanům, kteří mají zájem o naše město, snazší přístup k informacím,
které jsou často nesourodé, musí se pracně shánět a ověřovat. Zároveň bychom rádi, milí čtenáři, přispěli k Vaší větší hrdosti na místo našeho
společného žití, na královské město Slaný. Zaslouží si to.
Milí Slaňáci, je mou příjemnou povinností poděkovat všem autorům a spolupracovníkům za jejich laskavou účast, za jejich čas, strávený u počítače,
při čtení rukopisu, a za pomoc při korekturách. Vážení příznivci královského města Slaného, přeji Vám příjemné čtení.

Ivo Rubík, starosta města
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Královské město Slaný v letech 1999—2000

Úvodem
Tyto ročenky byly sestaveny zpětně dle soudobých zpráv v regionálním
tisku (Slánské listy, Slánská radnice), plakátů, pozvánek, výročních
zpráv a na základě informací vedoucích pracovníků a ředitelů různých
slánských institucí a škol. Jsme si vědomi, že ročenky postrádají řadu
datací slánského sportovního dění, ale množství sportovních klubů a
jejich účast v různých místních, okresních, oblastních a i vyšších soutěžích by tato ročenka v rámci svého rozsahu neobsáhla. Stručné
informace o soutěžích a jejich výsledcích jsou proto shrnuty u jednotlivých klubů v kapitole Spolková činnost. Velmi stručně je pojat průmysl;
živnosti a obchod jsou zachyceny pouze v číslech.

Základní údaje pro roky 1999 a 2000
Počet částí města: 10 (Slaný, Dolín, Želevčice, Lotouš, Blahotice, Netovice, Kvíc, Kvíček, Trpoměchy, Otruby)
Rozloha území: 35,1 km2, nadmořská výška: nám. Tomáše Garyka Masaryka — 268 m n. m., Slánská hora (nejvýše položené místo) — 330 m n. m.
Počet domů: celkem 1 927, ve Slaném je 1 721 čísel popisných, poslední
číslo dostala Plavecká hala, jinak se pro nové stavby používají čísla domů
již zbořených.
Adresa: Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný
Telefon: 0314/511 111, fax: 0314/522 771
Internetová stránka: http://www.meuslany.cz

Šindler (bezpartijní, za US), MUDr. Bohumil Vašek (bezpartijní, za KDU-ČSL), Mgr. Zdeněk Víšek (ČSSD) — 5. 10. 1999 rezignoval a byl přes
Jaroslava Janovského, který nepřebral jako první náhradník svůj mandát,
nahrazen 16. 12. 1999 Josefem Ferenčíkem, Mgr. Zdeněk Vostrý (US),
Milan Zelenka (bezpartijní, za KDU-ČSL).
Dne 5. června 2000 předali zastupitelé stran ČSSD a KSČM na městském
úřadě rezignace jedenácti svých členů, včetně rezignací zastupitelů Jana
Pánka a Jiřiny Cinkové, kteří ale s pravým účelem odchodu ze zastupitelstva, jímž mělo být vyvolání mimořádných komunálních voleb, nesouhlasili a o týden dříve před oficiálním předáním rezignací poslanců KSČM
a ČSSD vzali písemně své podpisy zpět. Rezignace podali a členy zastupitelstva tak přestali být pánové Jaroslav Matějka, Josef Ferenčík,
Stanislav Majer, Vladimír Nosek, Vladimír Peška, Josef Pošmourný, Jiří
Klas, Radislav Kasík a Václav Koudela. Dne 15. června 2000 se sešlo
městské zastupitelstvo bez rezignujících členů opozice. Slib nových
členů zastupitelstva — náhradníků za zastupitele ČSSD a KSČM — se
rozhodl složit pouze jeden z nich, člen ČSSD František Šimánek, a ihned
se ujal své funkce. Dne 27. září 2000 složili v zasedání městského zastupitelstva slib noví členové Milada Honcová (KSČM), Dagmar Pokorová
(KSČM), Jaroslava Dolejší (KSČM), Ing. Jaromír Horáček (KSČM), Karel
Kos (KSČM) a Ing. Vladimír Bakajsa (ČSSD), kteří se tak plně ujali svých
mandátů.
Zastupitelstvo se v roce 1999 sešlo v sedmi pravidelných a třech mimořádných zasedáních, v roce 2000 v šesti pravidelných a dvou mimořádných zasedáních.

Městská rada
MUDr. Bohumil Vašek (KDU-ČSL), MUDr. Jan Shon (US), do 31. 10. 1999,
k tomuto datu odešel i ze zastupitelstva a byl nahrazen MUDr. Svatoplukem Solařem (US), MUDr. Vladimír Lelek (US), MUDr. Renata
Ranková (bezpartijní, za ODS), Vojtěch Kočka (KDU-ČSL), Hana Jiráňová
(ODS), Ing. Miroslav Hampl (bezpartijní, za ODS), Mgr. Šindler Miroslav
(US) — od 1. 11. 1999. Po rezignaci Mgr. Miroslava Šindlera a Hany Jiráňové na jaře 2000 bylo schváleno zastupitelstvem 25. dubna 2000 snížení stavu radních na sedm.
Městská rada se v roce 1999 scházela pravidelně dvakrát měsíčně po
celý rok, dále ve čtyřech mimořádných a jednom výjezdním zasedání,
v roce 2000 se scházela pravidelně dvakrát měsíčně a v pěti mimořádných zasedáních.
Komise řízené městskou radou: bytová, životního prostředí, dopravní,
finanční a kontrolní komise, komise pro rozpočtové a příspěvkové organizace.

Hlavní budova městského úřadu na náměstí T. G. Masaryka

Personální obsazení městského úřadu

Zastupitelstvo
Městské zastupitelstvo má 27 členů: Mgr. Jiřina Cinková (bezpartijní, za
ČSSD), Ing. Jiří Drholec (bezpartijní, za ODS), Ing. Miroslav Hampl (bezpartijní, za ODS), Josef Jelínek (Sdružení nezávislých kandidátů), Hana
Jiráňová (ODS), Mgr. Olga Judlová (bezpartijní, za ODS), Radislav Kasík
(KSČM), Ing. Jiří Klas (KSČM), Vojtěch Kočka (KDU-ČSL), Václav Koudela (KSČM), MUDr. Vladimír Lelek (US), Karel Ležák (ODS), Jaroslav
Matějka (ČSSD), Stanislav Majer (ČSSD), Ing. Vladimír Nosek (ČSSD), Jan
Pánek (ČSSD), RNDr. Ladislav Peška (KSČM), Josef Pošmourný (KSČM),
MUDr. Renata Ranková (bezpartijní, za ODS), RNDr. Ivo Rubík (ODS),
MUDr. Jan Shon (US), Eleonora Suchopárková (ODS), Mgr. Miroslav

Královské město Slaný v letech 1999—2000

Starosta: RNDr. Ivo Rubík (e-mail: rubik@meuslany.cz)
Místostarosta: Karel Ležák (e-mail: lezak@meuslany.cz)
Tajemník: Ing. Petr Kolačkovský (e-mail: kolackovsky@meuslany.cz)
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Odbory městského úřadu

Základní údaje pro rok 2000

Organizačních a vnitřních věcí, Výstavby a životního prostředí, Finanční,
Investičně-správní, Majetkoprávní, Živnostenský. 1. 9. 1999 byl z odboru
Výstavby a životního prostředí vyčleněn samostatný odbor Životního
prostředí, od 1. 10. 1999 byl z Finančního odboru vyčleněn samostatný
odbor Sociálních věcí, školství, zdravotnictví, kultury a tělovýchovy.

Počet obyvatel i se spádovými obcemi: 15 754.
Sňatků bylo v roce 2000 ve Slaném uzavřeno 101.
Narodilo se 377 živých dětí, z toho 95 do Slaného.
Zemřelo 332 lidí, z toho 134 obyvatel Slaného.
Přistěhovalo se 308 obyvatel.

Základní údaje pro rok 1999
Počet obyvatel i se spádovými obcemi: 15 676 obyvatel (z toho 7 618
mužů a 8 058 žen). Samotné královské město Slaný má 14 036 obyvatel
(6 810 mužů a 7 226 žen), Blahotice 31 (14 a 17), Želevčice 94 (39 a
55), Dolín 286 (146 a 140), Kvíc 415 (212 a 203), Kvíček 553 (261 a
292), Lotouš 37 (20 a 17), Netovice 9 (6 a 3), Otruby 83 (46 a 37), Trpoměchy 132 (64 a 68). Stavy obyvatelstva jsou k 7. květnu 1999.

Na jaře roku 2000 byl dotvořen systém sledování kvality ovzduší
v okrese Kladno, jehož součástí je měřicí stanice, která byla umístěna za
Městským divadlem. Tím se Slaný, jako jedno ze sto dvaceti míst v České
republice, stalo součástí celorepublikového a evropského systému
hodnocení kvality ovzduší s centrem v Mnichově.
Televizní obrazovka ve výloze městského úřadu od té doby dvakrát denně
informuje občany o některých aktuálních parametrech kvality ovzduší
a zároveň je využívána jako světelné noviny městského úřadu.

Sňatků bylo v roce 1999 ve Slaném uzavřeno 118.
Narodilo se 348 živých dětí, z toho 114 do Slaného.
Zemřelo 332 lidí, z toho 130 obyvatel Slaného.
Přistěhovalo se 273 obyvatel.

Z novoročního výstupu na Slánskou horu
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Kalendárium

Kalendárium
Události a akce roku 1999 ve zkratce
2. ledna Narodila se první slánská občanka roku 1999, kterou byla
Martina Vejražková. Maminka Martina dostala od zástupců města kytičku
a pro novorozeně jí starosta města věnoval vkladní knížku s částkou
3 000 Kč. | Dům dětí a mládeže Ostrov Slaný uspořádal Novoroční výstup na Slánskou horu pro děti, mládež i dospělé ke společnému přání
všeho dobrého městu Slaný a jeho obyvatelům. Výstup byl zpestřen
několika zastaveními u cedulí s připravenými úkoly a předsevzetími do
nového roku. U tří křížů plnili účastníci úkol poslední, kterým bylo napsat své přání v poselství starostovi města.
7.—9. ledna se Slaný prezentovalo společně s okresem Kladno na veletrhu Region Tour v Brně. Hlavním tématem stánku bylo Národopisné muzeum v Třebízi. Prezentace města měla u veřejnosti velice slušný ohlas.
13. ledna byl v Domě dětí a mládeže Ostrov Slaný otevřen Kurz pro
rozvoj grafomotoriky, určený dětem s problémy se svalovou koordinací
ruky. | V Městském divadle se malým divákům ze Slaného a Slánska představili herci divadla Pohádka Praha s pohádkou Království pro šaška
Vaška. Hrálo se v rámci dětského divadelního předplatného od 10.00,
13.00 a 15.00 hodin.
15. ledna vystoupila v Dividýlku populární folková skupina Cop.
16. ledna se v Městském divadle uskutečnil 2. ročník soutěže sympatických a chytrých dívek Dívka 99. Pořadateli byl Dům dětí a mládeže
Ostrov a Městský úřad Slaný. Titul Miss publikum získala Jana Tlustá,
která se stala i vítězkou soutěže Dívka 99. Spolu s ní do oblastního kola
postoupily celkově druhá Zdeňka Michaličková a třetí Romana Marušáková. Postupující dívky dekorovala Klára Típková, vítězka loňské premiéry Miss Poupě. Celý program konferovala a také v něm zazpívala Petra
Černocká. | Prvním plesem roku 1999 byl Reprezentační ples v hotelu
Atlas, pořádaný Nadací mateřství primáře MUDr. Jaroslava Nachtigala,
Galerií Antik a hotelem Atlas.
20. ledna V koncertu nazvaném Kytara a flétna vystoupili v kapli
Vlastivědného muzea slánský kytarista Martin Carvan a flétnista Miroslav
Matějka, zakladatel a vedoucí Ensemble Martinů. | V Městském divadle se
uskutečnila slavnostní obnovená „premiéra 1999“ divadelní pohádky
Jana Drdy v úpravě a režii Libora Dobnera Dalskabáty hříšná ves aneb
Zapomenutý čert. Na místě starosty RNDr. Ivo Rubíka, který v premiéře
29. prosince 1998 uvedl novou komedii Spolku divadelních ochotníků
královského města Slaného krátkým projevem, vystoupil tentokrát v úvodu dlouholetý slánský kronikář, zasloužilý pedagog a divadelní ochotník
Jaroslav Šrajer, který jménem souboru pozdravil vyprodané hlediště a
společně s diváky popřál hercům tradiční „Zlomte vaz!“

na téma Reflexní terapie a jiné formy alternativní medicíny. | Ve vojenské
posádce Slaný-Drnov se setkali představitelé armádního velení a představitelé města, zastoupení starostou a některými radními, se zástupci
partnera z NATO — německého Bundeswehru. | V Městském divadle
vystoupili herci pražské divadelní společnosti Háta Čestmír Gebouský,
Jana Šulcová, Mahulena Bočanová, Dalimil Klapka, Olga Želenská a další
v americké situační komedii Tenor na roztrhání.
28. ledna seznámil vedoucí slánské hvězdárny Jaroslav Trnka publikum
se souhvězdími zimní oblohy ve stejnojmenné přednášce.
29. ledna Repríza úspěšného představení slánského Dividýlka na mateřském pódiu Hostina kanibalů. | Erotický ples v hotelu Atlas.
30. ledna se konal maturitní ples Středního odborného učiliště strojírenského Slaný.
31. ledna byla v Městském divadle odehrána v rámci odpoledních představení pro děti a rodiče činoherní pohádka na motivy románu R. Kiplinga Mauglí v podání souboru Mladá scéna z Ústí nad Labem.
2.—5. února sehráli herci Dětské scény pod vedením Františka Polaty
v rámci divadelních představení pro školy ze Slaného a Slánska opakovaně pohádku Jiřího Žáčka Kašpárek v pekle v dramatizaci Libora Dobnera.
5. února Petra Černocká vyslýchala v rámci svého pravidelného pořadu
Cukrárna ve slánském Dividýlku předního pražského kriminalistu, emeritního radu JUDr. Miloslava Dočekala. | V hotelu Atlas uspořádalo svůj
maturitní ples Soukromé osmileté gymnázium Anglo-americké akademie
Kladno.
6. února zavedla Knihovna Václava Štecha sobotní dopoledne u internetu pro děti do patnácti let. Každou sobotu se ve studovně a v čítárně
mohou děti bavit a zdokonalovat v práci na internetu od 9.00 do 12.00
hodin.
7. února Taneční odpoledne pro starší a pokročilé v hotelu Atlas za
hudebního doprovodu slánské hudební sešlosti Vrzy.
8.—10. února Recitační soutěž Slánka pro kategorii mateřských škol a
první stupně základních škol v Dividýlku organizovaná Domem dětí
a mládeže Ostrov Slaný, 10. února recitační soutěž Slánka pro kategorii
druhého stupně základních škol. | Kruh přátel hudby spolu s Vlastivědným muzeem Slaný připravil v kapli Vlastivědného muzea koncert
Stamicova kvarteta.

21. ledna proběhl v sále hotelu Atlas aktiv ředitelů všech slánských škol
s pracovníky referátu školství OkÚ a za účasti starosty města. | V Domově
důchodců byla slavnostně uvedena do provozu nová prádelna.
22. ledna koncertovala v pravidelném jazzovém večeru v Dividýlku slánská dixielandová skupina Old Timers. | Vojenský ples v hotelu Atlas.
23. ledna Ples Asociace futsalu (malé kopané) v hotelu Atlas.
27. ledna vyslechli zájemci v přednáškové místnosti Knihovny Václava
Štecha v rámci pravidelného cyklu Čaj o páté vyprávění paní Jany Volfové

Královské město Slaný v letech 1999—2000
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11. února vystoupil v sólovém koncertu nazvaném Sám v Městském
divadle zpěvák Jaromír Nohavica.
12. února vidělo vyprodané Dividýlko Travestie show v podání slánského
souboru Slané pusinky.

27. února shlédli děti a rodiče v sobotním odpoledním představení
v Městském divadle pohádku Potkal klauna potkal klaun aneb Jak letěli
v jedné nůši dělat cirkus na Venuši. | Vlastivědné muzeum uspořádalo
vzpomínkové setkání u hrobu Václava Beneše Třebízského v Praze. | Ples
ODS v hotelu Atlas. | V únoru uspořádalo oddělení pro děti Knihovny
Václava Štecha besedu se spisovatelkou Markétou Zinnerovou.

13. února Společenský ples hotelu Atlas a CK Slantour.
15. února bylo po šestinedělní přestávce, při které byla zřízena nová
kotelna a rozvody ústředního vytápění v celé budově, znovu otevřeno
Vlastivědné muzeum, které nabídlo hned dvě nové zajímavé výstavy.
V prvním patře byla otevřena dlouhodobá expozice s názvem Chvála
hlíny, prezentující hrnčířské výrobky z muzejních sbírek a výrobky Petra
Volfa z Nového Strašecí. Sběratelé autogramů, Jiří Hanibal z Ostravy a
Martin Dušák ze Slaného, naplnili plochu druhé zahajovací výstavy
v galerii Vlastivědného muzea celou řadou tváří a autogramů známých
českých i světových osobností. | V obřadní síni MěÚ poděkovali zástupci
gymnázia a starosta města studentovi Janu Jirsákovi za vzornou reprezentaci města a školy.

5. března Cukrárna Petry Černocké v Dividýlku. | Maturitní ples Středního odborného učiliště Stochov v hotelu Atlas.
7. března Ples s hudební skupinou Vrzy v hotelu Atlas.
8. března uspořádal v sokolovně odbor Sokolské všestrannosti slánského
Sokola osmé dětské karnevalové šibřinky.
9. března V Mladé Boleslavi byla založena Regionální rozvojová agentura
středních Čech. Slaný se stalo jedním ze spoluzakládajících měst společně s okresními hospodářskými a agrárními komorami a ostatními
městy. Regionální rozvojová agentura by měla sehrávat důležitou úlohu
při společné politice členských subjektů zejména vzhledem k Evropské
unii a představitelům našeho státu.
11. března Veřejné zasedání městského zastupitelstva.
12. března křtil v Dividýlku za spolupráce Miloše Dvořáčka své nové
album Valašský styl písničkář Wabi Daněk. | Ples KSČM v hotelu Atlas.
13. března Ples Basketbalového klubu Slaný v hotelu Atlas s nejbohatší
tombolou v historii basketbalových plesů.
15. března oslavila nejstarší občanka města paní Marie Špurková 101
let. S blahopřáním a květinovými dárky přišla řada gratulantů, mezi
kterými nechyběl ani starosta města.

Z výstavy „120 let učňovského školství“ ve Vlastivědném muzeu
16. února vystoupila v kapli Vlastivědného muzea v rámci slánských
jazzových večerů zpěvačka Vlasta Průchová za doprovodu Zdeňka Zdeňka a Víta Fialy.
17. února se od 10.00, 13.00 a 15.00 hrála v Městském divadle v rámci
dětského divadelního předplatného pohádka Raf a Ňaf. | Čaj o páté
v Knihovně Václava Štecha. Vyprávění kronikářky města, paní Olgy Judlové, na téma Slánské kroniky.

16.—19. března Tradiční burza jarního a letního oblékání v Domě dětí a
mládeže Ostrov Slaný.
17. března Tři představení zábavného dětského programu Bonifácova
škola kouzel v Městském divadle v rámci dětského divadelního předplatného. | Čaj o páté v Knihovně Václava Štecha. Na téma Dětskýma očima
přednášel Karel Hlavatý. | V koncertu Kruhu přátel hudby vystoupila
Michiyo Keiko, japonská sopranistka, působící v České republice, za
klavírního doprovodu doc. Jaroslava Šarouna. V první části koncertu
přednesla písně B. Martinů, J.B. Foerstra a A. Dvořáka a ve druhé části
zazpívala árie z oper světových skladatelů.

18. února sehráli slánští ochotníci pro školy dvě reprízy pohádkové komedie Jana Drdy Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert.
21. února Taneční odpoledne pro starší a pokročilé v hotelu Atlas za
hudebního doprovodu slánské hudební sešlosti Vrzy.
22. února uspořádal Dům dětí a mládeže Ostrov pro děti, které neodjely
na jarní prázdniny, program plný her a soutěží nazvaný Olympiáda pro
šikovné. | Přednáška ředitelky Vlastivědného muzea B. Frankové o slánských hospodách pro Spolek přátel žehu.
23. února uspořádal Dům dětí a mládeže pro děti, které nejely na jarní
prázdniny, sportovní odpoledne „Dobrodružná výprava za pokladem“.
25. února Světem galaxií. Přednáška o galaxiích, kterou pronesl vedoucí
slánské hvězdárny Jaroslav Trnka. | Vlastivědné muzeum uspořádalo
vzpomínkové setkání v rodném domku V. Beneše Třebízského v Třebízi.
26. února reprízovalo Dividýlko opět úplně vyprodanou Hostinu kanibalů. | Byl otevřen diskotékový palác U Batelky s názvem Disco Lib Slaný.
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V pořadech KPH koncertoval i známý trumpetista Miroslav Kejmar
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18. března Husitství v severních Čechách — přednáška PhDr. Štaubera ve
Vlastivědném muzeu.

Jiřím Hanibalem a Martinem Dušákem u příležitosti ukončení jejich
společné výstavy.

19. března Jazzový večer v Dividýlku s mosteckou kapelou Lady I & The
Blues Birds. | Reprezentační ples podnikatelů v hotelu Atlas.

29. března—2. dubna Hody, hody — velikonoční předváděčka ve výstavní síni Vlastivědného muzea. Ukázky zdobení kraslic a výroby
tradičních i netradičních velikonočních ozdob s prodejem.

21. března Karnevalový ples s hudební skupinou Vrzy na zakončení plesové sezóny v hotelu Atlas.
22.—28. března V rámci akce Březen — měsíc internetu poskytovala
Knihovna Václava Štecha zájemcům internet zdarma.
23. března Divadelní společnost Josefa Dvořáka uvedla v Městském
divadle představení Spaste duše, revizor!, vytvořené podle klasické předlohy N.V. Gogola. V hlavních rolích vystoupili J. Dvořák a P. Filipovská.
24. března Na internetové stránce města bylo poprvé umístěno aktuální
číslo prestižní ročenky s více než stoletou tradicí Slánský obzor. Tímto
počinem byl umožněn i našim krajanům a slánským rodákům v zahraničí
snadný přístup k informacím o našem městě. | Proběhla okresní soutěž
zručnosti studentů SOU, organizovaná slánským SOU strojírenským.
25. března byla ve Vlastivědném muzeu otevřena výstava 120 let
učňovského školství ve Slaném, uspořádaná Středním odborným učilištěm strojírenským Slaný a Vlastivědným muzeem. | „S dalekohledem
po jarní obloze“ byl název další přednášky Jaroslava Trnky ve slánské
hvězdárně.
26. března Dividýlko uvedlo v další vyprodané repríze vlastní dramatickou úpravu Ryanova románu Jak jsem vyhrál válku (premiéra byla
19. prosince 1981).
27. března Kašpárek v pekle — dopolední představení Dětské scény pro
školy. | Beseda v galerii Vlastivědného muzea se sběrateli autogramů

30. března Jarní koncert pěveckého sboru při Gymnáziu Václava Beneše
Třebízského pod vedením Tamary Bernardové v kapli Vlastivědného
muzea. | Vernisáž žižického rodáka Vladimíra Jelínka v Galerii Ikaros
Antik. Jeho výstava Sklo, obrazy a grafika byla pak v Galerii Ikaros Antik
otevřena ve dnech 31. 3.—24. 4.
6. dubna převzali představitelé města v Praze na ministerstvu vnitra
rozhodnutí o začlenění Slaného do Programu prevence kriminality.
Z poskytnuté částky 1 450 000 Kč připadnou zhruba dvě třetiny na kamerový monitorovací systém ve středu města, další prostředky na vydávání měsíčníku Slánská radnice, na činnost klubovny Romské rady, na
zřízení venkovních betonových stolů pro stolní tenis, košů pro basketbal
a jiné.
7. dubna V dubnovém koncertu Klubu přátel hudby v kapli Vlastivědného muzea vystoupil jeden z nejstarších českých souborů České trio.
9. dubna Klubový večer s hercem a komikem Jiřím Krampolem s názvem
Je někdo dokonalý? uváděl v Dividýlku Saša Hemala.
10. dubna Slaňačka Jana Tlustá obsadila druhé místo v semifinále soutěže Dívka 99 v Mladé Boleslavi.
14. dubna byla v galerii Vlastivědného muzea otevřena putovní výstava
Přírodní park Džbán. | V rámci středečního posezení Čaj o páté v Knihovně Václava Štecha besedovali členové Základní kynologické organizace
Slaný na téma Vztah člověka ke psu.

Slánská mládež u nově zřízeného internetu v Knihovně Václava Štecha
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15.—17. dubna se konal na pražském Žofíně pátý sněm Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Královské město Slaný, které je zakládajícím členem tohoto prestižního sdružení, zde bylo zastoupeno
starostou a místostarostou.
16. dubna Jazzový večer s pražským jazzovým kvartetem Four Roses.
V předprogramu vystoupil Beta Band pod vedením Rudolfa Hyšky.
17. dubna Duhové bubliny — klauniáda s obřími mýdlovými bublinami
ve třech představeních v rámci dětského divadelního předplatného
v Městském divadle.
21. dubna Slavné koncerty provedli v kapli Vlastivědného muzea mistři
České filharmonie Bohumil Kotmel (housle), František Host (violoncello)
a Jiří Hudec (kontrabas) za doprovodu Komorního orchestru Dvořákova kraje, řízeného členem České filharmonie, profesorem Václavem
Mazáčkem.
22. dubna Den Země na slánském náměstí. Tradiční oslava mezinárodního svátku naší planety, organizovaná Domem dětí a mládeže Ostrov.

Penzešová a tříkolky: Sára Pokutová. | Májová veselice slánských komunistů v zahradě restaurace Hamburk s hudební skupinou Rytmus a
s táborákem.
5. května Zahájení výstavy obrázků dětí v 8. MŠ nazvané Příroda —
mocná čarodějka. | Koncert Základní umělecké školy Slaný v Městském
divadle a koncert Nosticova kvarteta v kapli Vlastivědného muzea
v rámci koncertů Kruhu přátel hudby. | Repríza dividýlkovské adaptace
Ryanova protiválečného románu Jak jsem vyhrál válku v rámci Husitských slavností.
7. května Slavnostní kladení věnců u památníků padlých hrdinů. | Majáles studentů Gymnázia Václava Beneše Třebízského a studentská akademie v Městském divadle. | Zpěvačka Jitka Vrbová s přáteli v Dividýlku
v pořadu Od táboráku k jazzu.
9. května Mši svatou celebroval v děkanském kostele sv. Gotharda pražský biskup Václav Malý.
11. května Svátek dříve narozených v Městském divadle. Zábavný pořad
u příležitosti Mezinárodního roku seniorů, ve kterém zpívali Iveta Simonová, Ivana Zbořilová a Jiří Škvára za doprovodu orchestru V. Brože a
vystoupil komik a imitátor Alois Matoušek.
12. května Večer s paní Jiřinou Jiráskovou v Městském divadle.
14. května Cukrárna P. Černocké s herečkou Dášou Bláhovou v Dividýlku.

Den Země na slánském náměstí T.G. Masaryka
23. dubna Výlet s exkurzí Společnosti V.V. Štecha při Vlastivědném
muzeu — Za klapotem mlýnů. | V Klubu Dividýlka nabídli exotiku s erotickým nábojem a písničkami Zuzana Navarová a Ivan Gutierrez.

15. května První ročník Husitských slavností ve Slaném. Slavnosti zahájil
průvod husitů, který veden dvěma jezdci na koních, Hvězdou z Vícemilic
(starosta Ivo Rubík) a Janem Roháčem z Dubé (Václav Štěrba), vyšel od
Domu dětí a mládeže a prošel slánskou Londou na náměstí. Tady za
zvuků písně Kdož sú boží bojovníci prošel kordónem diváků a zastavil se
v horní části náměstí. Zde ze hřbetu koně přečetl Jan Roháč z Dubé
zprávu o dobytí a poddání se města a poté průvod v dobových kostýmech opět za zvuků husitského chorálu náměstí opustil. V následném
programu vystoupila skupina historického šermu Carpe Diem z Prahy a
zahrála pražská hudební skupina MaPa. Na náměstí byly rozmístěny
stánky s občerstvením a nápoji, včetně medoviny, a byla tu instalována
výstava husitských zbraní. Po celé sváteční dopoledne bylo veřejnosti
otevřeno Vlastivědné muzeum s kaplí a Velvarská brána.

24. dubna Posádkový den na ploché dráze ve Slaném. Přehlídka historických vojenských vozidel, ukázky výcviku psů, ukázky bojových vozidel
a protiletadlové techniky a simulovaný jaderný výbuch. | Herci Středočeského divadla v Kladně sehráli v Městském divadle v rámci sobotních představení pro rodiče a děti pohádku Kterak se čert o princeznu
pokoušel.
25. dubna V Městském divadle se představili herci divadla Na Vinohradech ve hře E. Albeeho Křehká rovnováha. V hlavních rolích viděli diváci
Janu Hlaváčovou, Petra Kostku, Hanu Maciuchovou, Jaroslava Satoranského, Zlatu Adamovskou, Gabrielu Vránovou a další.
27. dubna Vernisáž k výstavě Adolfa Borna v Galerii Antik.
30. dubna sehrálo Dividýlko reprízu vlastní adaptace povídek humoristy
E. Kishona Židovský poker. | V dubnu vyšlo první číslo obnoveného informačního zpravodaje MěÚ Slánská radnice. Náklad 6 000 ks. Informační
zpravodaj je zdarma roznášen do všech domácností ve Slaném.

Hvězda z Vícemilic a Jan Roháč z Dubé vjíždějí na slánské náměstí

1. května Den kola na Hájích; pátý ročník, organizovaný Domem dětí a
mládeže Slaný za účasti více jak šedesáti dětí. Vítězové: starší žáci: Petr
Zahrádka, mladší žáci: Miroslav Vepřek, kategorie nejmladších: Aneta

20. května Královské město Slaný se poprvé představilo na 4. regionální výstavě okresu Kladno na náměstí Sítná v Kladně. | Slavnostní předání maturitních vysvědčení maturantům v kapli Vlastivědného muzea.
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17. května Přednáška ředitelky Vlastivědného muzea B. Frankové pro
členy Spolku přátel žehu o slánských ulicích.
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Kalendárium
Komorní koncert členů Hudebního studia Domu dětí a mládeže Slaný
v kapli Vlastivědného muzea.
21. května Pohromadě na přehradě. Jazzový večer v Dividýlku s libereckou bluesovou skupinou.
22. května Kouzelná píšťalka — pořad pro děti a rodiče, uspořádaný
Městským úřadem a Vlastivědným muzeem. Účinkovaly soubory Flauto
(děti a rodiče se zobcovými flétnami z Prahy) pod taktovkou profesora
Václava Žilky a Velvarská píšťalka pod vedením Blanky Dragounové.

10. června Slavnostní předání maturitních vysvědčení absolventům Integrované střední školy Slaný ve Vlastivědném muzeu. | Koncert absolventů základní umělecké školy v kapli Vlastivědného muzea. | Krysař — premiéra dětského divadelního souboru Vrtule při 3. základní škole Slaný
v divadélku v klubu Bungr.
12. června Letní trhy na náměstí Tomáše Garyka Masaryka. | Pro veřejnost byla otevřena slánská plovárna.

24.—28. května oslavilo dětské oddělení Knihovny Václava Štecha ve
Slaném 50 let svého trvání. V rámci oslav byla uspořádána soutěž pro
žáky základních škol, výstava ručních prací dětí z mateřských škol a
slosovatelná anketa. Navíc se v těchto dnech mohli noví členové přihlásit
zdarma, knihovna prominula čtenářům poplatky z prodlení, připraveny
byly i drobné dárky a výprodej starších knih.
25. května byla v Galerii Antik otevřena výstava skupiny Týn 99 (Vojtěch
Adamec ml. — obrazy, Vojtěch Adamec st. — sochy a obrazy, Marie Adamcová — keramika, Anna Vančátová, Dana Raunerová a Dušan Filip Škráček — obrazy a kresby, Jan Samec — obrazy, kresby a keramika).
26. května Premiéra Dětské scény — Vzpomínky víly Vševědky. Tři představení v rámci dětského divadelního předplatného. | Trubka a varhany —
koncert Kruhu přátel hudby v kapli Vlastivědného muzea v podání
sólotrumpetisty České filharmonie, profesora pražské AMU Miroslava
Kejmara a profesorky Jiřiny Pokorné.
28. května Další repríza představení Jak jsem vyhrál válku v Dividýlku.
29. května Republikové finále v soutěži Dívka 99 v Ostravě za účasti
slánské Jany Tlusté, která skončila na vynikajícím sedmém místě.
29.—30. května Mistrovství ČR juniorů na ploché dráze ve Slaném.
30. května Den dětí uspořádal Dům dětí a mládeže Slaný na zahradě
restaurace Na Střelnici. Na programu byly hry, sportovní show, soutěže a
diskotéka. | Začala další etapa prací na položení kabelové televize ve
Slaném, prováděných kladenskou firmou Euba. Jednalo se o napojení
jednotlivých objektů v lokalitě vojenského sídliště a následně v sídlišti
za nádražím.
1. června začala 38. sezóna provozu letního kina ve Slaném.

Pro veřejnost byla znovu otevřena slánská plovárna
13. června Na slánském náměstí se uskutečnil druhý ročník basketbalového turnaje Atak Street Cup 1999.

2. června Vlastivědné muzeum dopoledne — točení keramiky a ukázky
tvorby keramika Ing. Petra Volfa z Nového Strašecí, odpoledne — přednáška o užité keramice. | Koncert pěveckého sboru Schola Cantorum
Sanctae Caeciliae v děkanském chrámu sv. Gotharda, uspořádaný Společností pro postavení sochy Tomáše Garyka Masaryka ve Slaném.

14. června byla v galerii Vlastivědného muzea otevřena výstava Památné
stromy v okrese Kladno.

3. června Slavnostní předání maturitních vysvědčení absolventům Středního odborné učiliště strojírenského Slaný ve Vlastivědném muzeu.

17. června oslavili slánští občané v kapli Vlastivědného muzea 150. výročí narození a připomenuli si 115. výročí úmrtí třebízského rodáka, kněze a spisovatele Václava Beneše Třebízského. V dopoledním programu
byla přednáška Dílo a životní osudy V. Beneše Třebízského, odpoledne se
uskutečnil zájezd rodným krajem V. Beneše Třebízského. | Koncert Lužeckého kvarteta, komorního sdružení při Vlastivědném muzeu, v kapli Vlastivědného muzea v rámci Klubu přátel hudby k 35. výročí svého vzniku.

8. června Setkání slánských skautů s vedením města v obřadní síni městského úřadu. Při příležitosti tohoto setkání poděkoval starosta Ivo Rubík
skautům za pomoc při likvidaci černých skládek v okolí města. | Koncert
absolventů Základní umělecké školy Slaný v kapli Vlastivědného muzea.
9. června byl zástupcům města slavnostně předán Historický atlas města
Slaného. Slaný se tím zařadilo jako šesté město České republiky v tomto
Historickém atlasu Evropy. Při malé slavnosti v přednáškové síni Vlastivědného muzea předali tvůrci atlasu, slánský rodák doc. Josef Žemlička
a PhDr. Eva Semotánová, toto unikátní dílo zástupcům města a některých jeho institucí.

Královské město Slaný v letech 1999—2000

16. června Slavnostní předání maturitních vysvědčení absolventům
Gymnázia Václava Beneše Třebízského ve Vlastivědném muzeu.

18.—20. června Soutěžní přehlídka postavených plastikových modelů,
uspořádaná Domem dětí a mládeže Slaný a prodejnou plastikových
modelů Artur Model Centrum Slaný.
21. června Senátorský den Ing. Karla Burdy na radnici. Návštěva sportovního areálu, Linetu a Středočeské obchodní společnosti.
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22. června Slavnostní předání maturitních vysvědčení absolventům
Gymnázia Václava Beneše Třebízského ve Vlastivědném muzeu. | Setkání
slánských představitelů, umělců a kulturních pracovníků s čestným občanem města, malířem a grafikem, profesorem Ladislavem Čepelákem ve
Vlastivědném muzeu u příležitosti umělcových 75. narozenin.
23.—24. června Prodejní a výměnná burza učebnic, skript a školních
pomůcek v Domě dětí a mládeže Ostrov Slaný.
25. června Dívky 99 a móda, která frčí. Módní přehlídka nejen pro třináctileté na náměstí Tomáše Garyka Masaryka; pořadatel Dům dětí a mládeže Ostrov Slaný.
26. června Orion klub Slaný uspořádal už XI. ročník závodů historických
vozidel do vrchu na trati Knovíz—Olšany.
30. června První ročník soutěže Slánská Písnička. Soutěžní přehlídka folkových, country a trampských písniček v podání dětí a mládeže. Pořadatel Dům dětí a mládeže Ostrov Slaný. | Slavnostní předání maturitních
vysvědčení absolventům Gymnázia Václava Beneše Třebízského ve Vlastivědném muzeu.
7. července Pěší výlet na Říp v rámci „Prázdnin s Ostrovem“.
14. července byla otevřena další část slánské tržnice, spojená s původní
průchodem do objektu za Jihomoravskou vinárnou pana Ivo Slánského.
29. července v 9.15 přestřihl starosta města RNDr. Ivo Rubík pásku
u vchodu do nové slánské kryté plavecké haly a slavnostně tak zahájil její
provoz. Slavnostního otevření se mimo jiné zúčastnili poslanec Parlamentu ČR a předseda jeho rozpočtového výboru Vlastimil Tlustý, senátor
Karel Burda, přednosta Okresního úřadu Kladno Ing. Václav Mikulecký,
Jaromír Jágr senior z Energie Kladno, starostové Kladna, Velvar, Zlonic a

řada dalších hostů. Jako první byl plavčíky do bazénu krásného „aquaparku“ vhozen slánský starosta. Stavba, která stála 73 352 000 Kč
(z toho 25 miliónů státní dotace), prováděná stavební firmou Stavitelství
Kladno, s. r. o., trvala necelý rok. Hala obsahuje bazén o rozměru 25×12
metrů, 165 cm hluboký dětský bazén, divoké koryto, vířivku, chrliče vody
a 87 m dlouhý tobogan. Optimální kapacita haly je 135 osob, maximální
až 220 osob. Vedoucím haly byl jmenován Ing. Pavel Vrzáček a personál
tvoří čtyři strojníci, čtyři pokladní, čtyři uklízečky a pět plavčíků.
31. července Druhý ročník výstavy uměleckých předmětů a obrazů pod
širým nebem „Lidický dvůr“ s programem, ve kterém se mimo jiné také
malovalo na nahé ženské tělo, a se mší v kostele sv. Jakuba Většího. |
V Otrubech byl slánským děkanem Pavlem Táborským posvěcen nový
smírčí kříž, vyrobený Františkem Tichým ze Slaného, postavený na místě
původního zničeného věkovitého kříže. | Byly ukončeny práce na nových
kabelových rozvodech instalovaných firmou Kabel Plus v lokalitách
u bývalých kasáren a u stadionu.
11. srpna sledovali obyvatelé Slaného poslední úplné zatmění Slunce ve
dvacátém století.
13. srpna večer bylo telefonicky ohlášeno, že na diskotéce U Batelky se
nachází bomba. Objekt byl okamžitě vyklizen, ale ani po třech hodinách
hledání nebyla žádná bomba nalezena.
18. srpna vyvrcholily na slánském zimním stadionu Dny Daewoo, pořádané českými dealery známé korejské automobilky. Program moderovala
Bára Štěpánová. Slavnostní večer pokračoval u táboráku na slánské plovárně a byl zakončen ohňostrojem. | O prázdninách byla ve slánském
gymnáziu provedena velká rekonstrukce elektroinstalace a topení, byl
vytvořen satelitní a počítačový okruh, nový zabezpečovací systém a
rekonstruována byla také kreslírna. Rekonstrukci umožnila pětimiliónová
dotace a prováděla ji slánská firma Elektro Šrámek.

Slavnostní otevření plavecké haly — pásku při vstupu přestřihl starosta Ivo Rubík
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V Otrubech byl slánským děkanem Pavlem Táborským posvěcen nový smírčí kříž, postavený na místě původního zničeného věkovitého kříže

Královské město Slaný v letech 1999—2000
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V srpnu a v září 1999 se ve Slaném natáčel nový film režiséra Jana
Švankmajera Otesánek. Točilo se v exteriérech i interiérech, dokonce i v
budově městského úřadu. Animované scény byly natáčeny v ateliérech
skupiny Athanor v Knovízi.

15. září se uskutečnil první ročník Běhu do schodů na Pražské, pořádaný
Domem dětí a mládeže Ostrov Slaný. | Byl slavnostně uveden do provozu
nový dalekohled v městské hvězdárně, patřící k největším v republice,
jimiž lze pozorovat oblohu pouze lidským okem.

19. srpna byl v Husově ulici č. p. 89 veřejnosti slavnostně otevřen nový
Restaurant No. 89.

17. září Jazzový večer v Dividýlku, ve kterém se publiku představily slánská jazzová kapela Pupleho sirotci a dixielandová litoměřická hudební
skupina Veteráns Jazz Band.

3. září Půlnoční koncert při svíčkách v kostele svatého Jakuba Většího
v Lidicích Menších.

18.—19. září Okresní výstava hospodářských zvířat v areálu modelářského střediska, uspořádaná slánskou organizací Českého svazu chovatelů.
19. září Výlet historickým vlakem ze Zlonic na horu Říp, organizovaný
v rámci akce Zlonice 99.
22. září Vzpomínkovým aktem na slánských hřbitovech u opraveného
hrobu akademického sochaře Václava Nejtka bylo vzpomenuto nedožitých 100 let slavného slánského rodáka. U příležitosti tohoto výročí
byla také ve Vlastivědném muzeu otevřena výstava Václav Nejtek a Slaný. | V dopoledních hodinách se v lesoparku Háje uskutečnil tradiční
crossový běh na 503 m pro nejmladší žáky a žákyně a 1 609 m pro ostatní, Slánská míle. | V 15.00 odstartoval běh studentů, pedagogů a absolventů slánského gymnázia Slaný—Pegnitz, uspořádaný na počest desátého výročí družby a vzájemných výměn mezi slánským gymnáziem a
střední školou v Pegnitz. Část trasy na území Německa běžel také starosta města Slaného.

Půlnoční koncert při svíčkách v kostele sv. Jakuba Většího v Lidicích
Menších se stal pěknou tradicí

23. září Slánskému publiku se představil v kapli Vlastivědného muzea
anglický studentský pěvecký sbor Cadenza of Cambridge University

4. září Nultý ročník rockového festivalu ve Slaném. Šestihodinový rockový maratón na bývalém hřišti SK Slavoj Slaný, při kterém kapely
vystupovaly na pódiu, kterým byl valník.

25. září Slaný versus Kralupy — první část televizní soutěže Město proti
městu na náměstí T.G. Masaryka, natáčená televizí Galaxie. | Repríza
dividýlkovského představení Vyšetřování případu podvodného revizora.

6. září začalo veřejnosti sloužit šest nových nadstandartních pokojů ve
slánské nemocnici. Tři na chirurgickém a tři na interním oddělení. Jednolůžkové pokoje jsou vybaveny polohovacím lůžkem, lednicí, televizí, telefonem, sprchou, WC a umyvadlem. Na chirurgickém oddělení je navíc
možnost přistýlky pro rodinného příslušníka.

29. září Baby klub v 8. mateřské škole U Divadla. | Den pro zdraví, druhý
ročník sportovního dne, pořádaný Domem dětí a mládeže Ostrov Slaný. |
Koncert Panochova kvarteta v rámci koncertů Klubu přátel hudby.

7. září zemřel ve věku 44 let Milan Balog, bývalý člen městské rady a zastupitelstva, majitel čalounické firmy a pivnice U Zlatého koně, zakladatel
fotbalového klubu Slánská formanská společnost (SFS), muzikant, sponzor celé řady sportovních a společenských akcí.
8. září Vernisáž výstavy obrazů malíře Jiřího Ščerbakova v Galerii Antik.
10. září besedovali v Dividýlku účastníci české horolezecké expedice
Lhotse 99 rodák, dobrodruh a moderátor Stanislav Berkovec a herečka
Jana Paulová v pořadu nazvaném Himalájská dobrodružství. Před besedou byli účastníci expedice přijati starostou v obřadní síni MěÚ, kde jim
byla předána ampule naplněná prstí ze slánského náměstí s tím, že bude
rozprášena na vrcholu osmitisícové hory Lhotse.
11. září Den otevřených památek ve Slaném s možností prohlídky Velvarské brány, Černé bašty, Vlastivědného muzea včetně kaple, kostela
svatého Gotharda a kostela Nejsvětější trojice. Uskutečnila se také
procházka po prvním slánském hřbitově s výkladem průvodce. | Podzimní trhy na náměstí Tomáše Garyka Masaryka. | Slavnost uzavření
kruhu v Malých Lidicích s programem, ve kterém se mimo jiné představila skupina historického šermu Sinister, a přednáška Františky Vrbenské
o strašidlech. Celá slavnost se odbývala v historických kostýmech.
13.—16. září proběhla v prostorách Domu dětí a mládeže Ostrov Slaný
burza podzimního odívání.
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V Baby klubu 8. mateřské školy U Divadla
2. října uspořádala ZO Českého kynologického svazu ve Slaném na
cvičišti tradiční závod na počest založení klubu. Zúčastnilo se 22 psovodů ze Středočeského a Severočeského kraje. | Slánská písnička —
první ročník soutěžní přehlídky ve zpěvu folkových, country a trampských písniček v letním kině ve Slaném. Pro děti a mládež do 18 let
uspořádal Dům dětí a mládeže Ostrov Slaný. | Premiéra hry Krysař, kterou na motivy Viktora Dyka dramaticky upravil Jiří Rezek, v provedení
divadelního souboru Vrtule v klubu Bungr při 3. ZŠ Slaný.

Královské město Slaný v letech 1999—2000

Kalendárium
6. října Vernisáž k zahájení výstavy českého grafika Josefa Lieslera v Galerii Ikaros Antik. | Večerní orientační běh pro děti a mládež organizovaný
Domem dětí a mládeže Ostrov Slaný.

nad Vltavou a postoupilo do semifinále, kde nakonec prohrálo s Novým
Jičínem. (Televizní záznam byl odvysílán 17. listopadu.)

8. října Režisér Zdeněk Troška v Cukrárně Petry Černocké v klubu Dividýlka. | Zahájen 4. ročník astronomického kurzu ve slánské hvězdárně.
13.—15. října byl natáčen v Městském divadle televizní pořad Šance.
14. října byla zahájena v galerii Vlastivědného muzea výstava obrazů
s názvem Slaný štětcem Ivana Alschera.
15. října Jazzový večer v klubu Dividýlka, ve kterém vystoupilo swingové
kvarteto Jana Jiruchy — J.J. Jazmen.
16. října Havelské trhy na náměstí T.G. Masaryka. | Václav Nejtek a
Slaný — výstava k 100. výročí narození slánského akademického sochaře
ve Vlastivědném muzeu a pietní akt na hřbitově. | 40. výročí vojenského
útvaru Slaný-Drnov. | V Městském divadle sehráli pražští herci Kateřina
Hrachovcová, Milena Dvorská, Jan Čenský, Michal Suchánek a další
komediální parodii na americký western Podvodníci.

V soutěži Město proti městu se utkalo Slaný s Kralupy nad Vltavou
5. listopadu Koncert folkové skupiny Nezmaři v Dividýlku.

18.—23. října Týden knihoven, ve kterém měla Knihovna V. Štecha program: 18. 10. Den otevřených dveří, 19. 10. Setkání se zastupiteli města,
20. 10. Děti v knihovně, 21. 10. Knihovna handicapovaným a seniorům,
22. 10. Cizojazyčná literatura, 23. 10. Knihovna pro celou rodinu.
20. října V dětském oddělení Knihovny Václava Štecha se uskutečnila
beseda se spisovatelem Zbyňkem Malínským. | Děti slánských školek a
škol viděly v Městském divadle pohádku Kuk a Cuk, uvedenou herci
brněnského Divadla pro děti v rámci dětského divadelního předplatného.
22. října koncertoval v Dividýlku písničkář Pavel Dobeš.
25. října Poslanecký den předsedy rozpočtového výboru parlamentu
Ing. Vlastimila Tlustého (ODS) na radnici. Prohlídka rekonstruovaného
divadla, gymnázia a nové plavecké haly, návštěva Linetu. | V Dividýlku se
uskutečnil pořad pro seniory To byl pan Hašler — procházka životem a
tvorbou českého písničkáře.
27. října zemřel po delší nemoci ve věku 59 let známý dlouholetý člen
slánského Dividýlka a funkcionář slánského hokeje František Flégr.
29. října Hudební pořad Veteráni studené války (Růžek—Juračka—Petřina) v Dividýlku.
28. října oslavil vojenský útvar 2516 Slaný-Drnov 40. výročí svého vzniku. Do posádky přijel vojákům blahopřát velitel vzdušných sil Armády
České republiky generálmajor Ladislav Klíma. Na náměstí Tomáše Garyka
Masaryka se uskutečnil slavnostní nástup 41. protiletadlové raketové
brigády s přehlídkou vojenské techniky. Slavnostní ceremoniál vyvrcholil
promenádním koncertem Ústřední hudby Armády České republiky, řízené
dirigentem Jaroslavem Šípem, a předáním propůjčeného praporu města
do rukou starosty. Prapor byl propůjčen v roce 1994 nyní již zrušené
posádce v bývalých vojenských kasárnách ve Slaném. | V podzimních
měsících bylo v prostorách části bývalého lomu na Slánské hoře vysázeno asi 450 stromů a měl by zde vzniknout nový lesopark.

6. listopadu Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka — hra v provedení
kladenského Divadla V.A.D. v Dividýlku.
7. listopadu Podskalák v Městském divadle. Lidová opereta s písněmi
Karla Hašlera a s Josefem Zímou v hlavní roli.
9. a 10. listopadu Tracyho tygr — představení Středočeského divadla
v Kladně pro školy.
11. listopadu Den veteránů si u příležitosti výročí podepsání mírové
smlouvy na konci 1. světové války připomněli příslušníci 41. protiletadlové raketové brigády Slaný-Drnov. Zástupci armády, představitelé
města a příslušníci brigády spolu s bývalými důstojníky položili věnce
k památníkům padlých na slánských hřbitovech.
12. listopadu uváděl Standa Berkovec v Dividýlku emeritního kriminálního radu Miloslava Dočekala v pořadu Náš přítel Polda.
13. listopadu Martinské trhy na náměstí Tomáše Garyka Masaryka.
17. listopadu V odpoledních hodinách uspořádaly ODS, KDÚ-ČSL a US
na slánském náměstí krátkou vzpomínku k desátému výročí 17. listopadu 1989. Při této příležitosti uspořádalo Gymnázium Václava Beneše
Třebízského podvečerní štafetový běh městem. Zúčastnilo se sedm štafetových družstev — pět z gymnázia, jedna z gymnázia v Pegnitz a jedna štafeta městského úřadu, ve které běžel spolu s několika radními také starosta RNDr. Ivo Rubík a nestárnoucí místostarosta Karel Ležák.

2. listopadu Slavnostní vernisáž k otevření výstavy malířky Venduly
Ratajové v Galerii Ikaros Antik.
3. listopadu V rámci pravidelných pořadů Čaj o páté se v Knihovně
Václava Štecha uskutečnila beseda s bratrem Petrem ze slánského kláštera na téma Bosí karmelitáni ve Slaném. | Televize Galaxie vysílala soutěž nazvanou Město proti městu, ve které zvítězilo Slaný nad Kralupy
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Zvítězila štafeta Sprinteři slánského gymnázia. V dalších dvou dnech
soupeřili sportovci slánského a pegnitzského gymnázia ve fotbale, volejbale (chlapci a dívky), basketbale (chlapci) a házené (dívky). | Pohádka
O líném Honzovi v provedení dětského Divadélka u Zvonu v městském
divadle v rámci dětského divadelního předplatného. Při Čaji o páté
v Knihovně V. Štecha besedovaly Ing. Eva Pešková a Dr. Tamara Cenková.
18. listopadu zavítal do slánské Obchodní akademie Edvarda Beneše
ministr školství, mládeže a tělovýchovy Eduard Zeman, který besedoval
se zdejšími studenty.
18.—20. listopadu Burza zimního sportovního vybavení na Ostrově.
19.—21. listopadu proběhl 33. ročník Slánských jazzových dnů.
19. listopadu Koncert v hotelu Atlas — zahájila Dana Vrchovská se skupinou ostravského baskytaristy Jiřího Urbánka, následovalo Trio Rudolfa
Daška, Jana Koubková s obnovenou skupinou zesnulého Luďka Hulana
Jazz Sanatorium, na závěr koncertu pražská skupina Hot Line. | Noční
koncert mostecké skupiny Lady I & The Blues Birds v restauraci U Zlatého kapra a následná jam session.

Vánoční výzdoba na slánském náměstí
21. listopadu Závěrečný koncert Slánských jazzových dnů v kapli
Vlastivědného muzea, ve kterém vystoupil americký zpěvák Andrew Lee
Davidson s doprovodným triem Víta Fialy.
26. listopadu Další úspěšná repríza dividýlkovského představení Vyšetřování případu podvodného revizora.
26. a 27. listopadu Burza hraček a knih na Ostrově. | Víkend pro krásu
určený účastnicím soutěží Dívka 99 a Miss poupě 2000 na Ostrově.
28. listopadu Dětské Caruso v Mětském divadle moderoval Otakar
Brousek mladší.
30. listopadu Slavnostní vernisáž k otevření výstavy obrazů malíře
Vlastimila Zábranského a figurální keramiky Hany Štroblové v Galerii
Ikaros Antik, která při příležitosti vernisáže oslavila páté výročí svého
otevření. | V listopadu vystavoval v malé fotografické galerii kavárny
Wilson slánský fotograf Jiří Jaroch. | Ve slánské hvězdárně byla otevřena
výstava s názvem Astronomie rudolfínské Prahy. | Na konci listopadu
začaly bezpečnosti našeho města sloužit první dvě kamery monitorovacího systému.
V prosinci 1999 bylo náměstí Tomáše Garyka Masaryka a přilehlé ulice
poprvé vyzdobeny nákladnou a nádhernou světelnou vánoční výzdobou,
na kterou město uvolnilo 670 tisíc korun. Vedle tradičního vánočního
stromu vyrostla na náměstí také velká sněhově bílá pyramida. Vánoční
výzdobu s osvětlením instalovala firma Elektro Šrámek. | Zasloužilí dárci
krve převzali v areálu slánské nemocnice 15 zlatých a 33 stříbrných plaket Jana Jánského. | Byla otevřena nová naučná stezka na Slánské hoře.
4. prosince Mikulášské trhy na slánském náměstí. | Mikulášská besídka a
karneval pro děti v hotelu Atlas. | Vánoční koncert souboru Schola Cantorum v kostele Nejsvětější trojice.
6.—10. prosince Vánoční výstava Speciální mateřské školy z Dražkovické
ulice v přednáškové místnosti Vlastivědného muzea. | 7. 12. dětský vánoční koncert dětí ze Speciální mateřské školy v kapli Vlastivědného muzea.

33. Slánské jazzové dny — Jana Koubková
20. listopadu Koncert v Městském divadle v rámci Slánských jazzových
dnů. Publiku se představili Bohemia Big Band a Láďa Kerndl, Marcela
Králová a Teptet. | Jazzový večer v hotelu Atlas zahájil pražský Swing
Quartet, dále hráli Return to Silence (moderní mainstream), americké
trio kytaristy Rudyho Linky a zlatým hřebem večera bylo vystoupení
orchestru Swingband Ferdinanda Havlíka. | Noční koncert slánské skupiny Old Timers v restauraci U Zlatého kapra a následující jam session.
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8. prosince vznikla z iniciativy města Komise pro strategické plánování
ekonomického rozvoje Slaného. | Setkání starosty města se členy bývalých sborů PTP v posádkovém domě armády.
9. prosince Vánoční koncert Komorního pěveckého sdružení Schola
Cantorum sv. Cecilie z Rozdělova v kapli Vlastivědného muzea.
11. prosince Vánoční trhy na slánském náměstí. | Představení Dvě
Cecilky — výpravná pohádka pražského divadla v Bráníku pro děti a
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rodiče v Městském divadle. | V Domě dětí a mládeže proběhla soutěž dětských keramických výtvorů O hliněnou pícku. | Cukrárna Petry Černocké
v Dividýlku hostila známou herečku a moderátorku Báru Štěpánovou.

17. prosince Jazzové Vánoce v Dividýlku. Vystoupila skupina Léčba hlukem a Zuzana Dumková se skupinou Saquitarius.
21. prosince Koncert interpretů základní umělecké školy v kapli muzea.

12. prosince natáčela ve Slaném televize Prima pořad Jiřího Krampola a
jeho hostů Nikdo není dokonalý.
14. prosince sehrálo v Městském divadle Čechovo Prozatímně osvobozené divadlo Praha autorskou hru Dívčí válka.

22. prosince Premiéra pohádky Dětské scény Slaný Příběh Vendelína
Puškvorce v Městském divadle.

15. prosince Čaj o páté v Knihovně Václava Štecha. Na téma numerologie
pro rok 2000 hovořila paní Jana Volfová. | Vánoční koncert Slánského
komorního sdružení a Slánského žesťového souboru v kapli Vlastivědného muzea.

23. prosince Obyvatelé Slaného a okolí si mohli v přízemí budovy městského úřadu připálit a odnést domů „Betlémské světlo“. Z rodné jeskyně
Ježíše Krista v Betlémě nedaleko Jeruzaléma bylo letecky přepraveno
rakouskými skauty do Vídně a odtud se rozjelo vlaky po celé Evropě.
Z Prahy do Slaného dopravil „betlémské světlo“ vedoucí klobuckých
skautů Vráťa Hýsek.

16. prosince Vánoční koncert pěveckého sboru Gaudeamus při Gymnáziu Václava Beneše Třebízského.

24. prosince Tradiční zpívání vánočních koled v podání slánských hudebníků v podloubí náměstí Tomáše Garyka Masaryka.

Každý si mohl připálit a odnést domů plamínek Betlémského světla
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Události a akce roku 2000 ve zkratce
1. ledna byla od 9.00 sloužena novoroční mše ve slánském kostele svatého Gotharda. | Dopoledne se uskutečnil novoroční výstup na Slánskou
horu. | V 17.59 zhaslo celé slánské náměstí a v 18.00 rozzářil slánské
nebe kouzelnou desetiminutovou produkcí ohňostroj na oslavu magického roku 2000. Celý střed města byl zaplněn tisícovkami dětí a dospělých. Po skončení ohňostroje korzovaly po městě desítky slavnostně naladěných lidí. | V 18.25 se narodilo ve slánské porodnici první novorozeně
roku 2000, holčička Sandra osmnáctileté maminky Ivanky Firoňové
z Kralup nad Vltavou.

14. ledna Tanec na mlatě v dobových kostýmech se skupinou Veterán
Western pod vedením Jaroslava Dobnera v Dividýlku. | Ples halového fotbalu s vyhlášením nejlepších hráčů, rozhodčích a osobností Kladenska
v hotelu Atlas.
15. ledna byl na slánském náměstí vystaven v rámci náboru do Aeroklubu Slaný bezmotorový letoun L 13 Blaník. | V hotelu Atlas se konal
pátý reprezentační ples Nadace mateřství primáře MUDr. J. Nachtigala a
Galerie Ikaros Antik. Výtěžek 26 000 Kč byl odevzdán jako příspěvek na
zakoupení bazénu pro těhotné ženy ve slánské porodnici.
19. ledna Premiéra pohádky O líných strašidlech aneb Poklad ve mlýně
v provedení Slánské scény v Městském divadle. | Koncert Pražského tria
v kapli Vlastivědného muzea v rámci Klubu přátel hudby.
21. ledna Maturitní ples slánského gymnázia. | Koncert slánské hudební
skupiny Totální nasazení a punkrockové skupiny Volant z Pardubic
v hudebním klubu Inferno. | Koncert jazzové skupiny ASPM Jana Spáleného v Dividýlku v rámci Jazzových večerů.
23. ledna Recitační soutěž Slánka pro kategorii mateřských škol v Dividýlku, organizovaná Domem dětí a mládeže Slaný.
25. ledna Divadelní představení v Městském divadle — francouzská
komedie M. Hennequina Prolhaná Ketty v provedení pražské divadelní
společnosti Háta; v hlavních rolích Mahulena Bočanová a Martina
Menšíková.
26. ledna Čaj o páté v Knihovně Václava Štecha s rodákem, spisovatelem
Václavem Cibulou.
26.—28. ledna V Městském divadle se natáčel pod vedením režiséra
Františka Poláka další z hudebně zábavných televizních pořadů Šance.
27. ledna Přednáška Jaroslava Trnky ve slánské hvězdárně o základních
pojmech z oblasti mechaniky sluneční soustavy.
28. ledna Jak jsem vyhrál válku — již 55. repríza úspěšné hry souboru
Dividýlko. | Maturitní ples Středního odborného učiliště strojírenského
Slaný v hotelu Atlas.
29. ledna Sněhová královna — sobotní pohádka pro děti a rodiče v městském divadle v podání souboru Mladá scéna z Ústí nad Labem. | Erotický
ples v hotelu Atlas.

Ohňostroj v podvečer 1. ledna 2000 na slánském náměstí
3. ledna Ve 20.57 se pětadvacetileté mamince Jitce Rollové narodil první
občánek královského města Slaného v roce 2000 — Patrik.

30. ledna Miss Poupě 2000. Základní kolo soutěže v Městském divadle
vyhrála čtrnáctiletá Veronika Plchová ze Slaného, druhá byla Kateřina
Kindlová (vítězka oblastního kola) a třetí Kateřina Hlebcová ze Slaného.

4. ledna V kapli Vlastivědného muzea se uskutečnilo ekumenické setkání
církví kladenského okresu, nazvané Na prahu roku 2000. Po čtení Písma
svatého a po vystoupení zástupců jednotlivých církví byla přítomným
představena nová knížka Církve na Kladensku a Slánsku.
5. ledna byla podepsána kupní smlouva mezi městem a společností
Hejtmanský dvůr. Na základě tohoto dokumentu vznikne do dvou let na
náměstí Tomáše Garyka Masaryka hotelový a restaurační komplex
v budově bývalého hejtmanství. | Novoroční koncert pěveckého sdružení
Vox Melodica v kapli Vlastivědného muzea.
12. ledna Konkurz nových herců divadelního souboru Dětská scéna.
13. ledna Koncert skupiny Spirituál kvintet v Městském divadle ve Slaném v rámci Jazzových večerů.
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10. března vyvěsili starosta města RNDr. Ivo Rubík a Standa Berkovec v 8.00 na budovu městského úřadu tibetskou státní vlajku

Královské město Slaný v letech 1999—2000

strana

23

Královské město Slaný v letech 1999—2000
31. ledna Poslanecký den Jana Žižky (ČSSD) u starosty města.
1. února převzalo město první čtyři byty vzniklé z půdních vestaveb. Po
několikaleté odmlce tak město začalo stavět nové bytové jednotky.
4. února Maturitní ples První soukromé obchodní školy Kladno v hotelu
Atlas. | K zápisu prvňáčků na slánských základních školách přišlo ve Slaném 232 dětí.

deváté dětské karnevalové šibřinky v sokolovně. | Ples basketbalistů
v hotelu Atlas.
21. února zahájila Středočeská plynárenská, a. s., Slaný provoz v nové
budově u prodejny Plus.
22. února bylo v prostorách bývalé prodejny Slánka v Tomanově ulici ve
Slaném otevřeno Zahrádkářské a chovatelské centrum.

5. února V Plzni, v nominaci na Mistrovství České republiky v kick-box
full-contactu, se prosadil borec slánského Sokola Jan Vranovský a na
MČR postoupil z prvního místa. | Cukrárna Petry Černocké v Dividýlku,
tentokrát se známým sexuologem Radimem Uzlem.
7. února Knihovna Václava Štecha zahájila v oddělení pro dospělé provoz
pomocí automatizovaného výpůjčního systému.
7.—12. února mělo na slánském zimním stadionu soustředění ženské
hokejové národní družstvo. V závěru soustředění porazilo v přátelském
utkání hokejistky Dánska 2:0. Soustředění bylo přípravou na MS skupiny
„B“ v Lotyšsku
9. února V Městském divadle sehrála pražská divadelní společnost Josefa
Dvořáka Moliérovu komedii Pepini. V hlavních rolích Josef Dvořák a
Pavlína Filipovská. | Vernisáž k otevření výstavy naivního umění v obrazech a grafice kladenského malíře Jaroslava Tyxy.
11. února Travestie show Slaných pusinek v Dividýlku. | Vojenský ples
posádky Drnov-Podlešín v hotelu Atlas.
12. února zahájilo Vlastivědné muzeum novou výstavu s názvem Nadějné možnosti, ve které vystavovali keramička Jana Přibylová a malíř a
kreslíř František Králík. | Ples hotelu Atlas a cestovní kanceláře Slantour.
14. února bylo ve Wilsonově ulici otevřeno centrum léčící pomocí alternativních metod, zahrnující například i vykládání karet a numerologii. |
V městském divadle vystoupila Věra Bílá se skupinou Kale. Koncert organizovala Romská rada a Městský úřad ve Slaném.
16. února Premiéra divadelní pohádky Libora Dobnera Netopýr aneb Lež
má měkký nos v provedení Slánské scény v Městském divadle. | Křest
sbírky Svět dětskýma očima, vydané Knihovnou Václava Štecha ve spolupráci se slánskými školami, Galerií Ikaros Antik a za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR v rámci programu Čaj o páté.
18. února Jazzový večer v Dividýlku se swingovou skupinou Jazz Band
Trumpets. | Valentýnský ples v hotelu Atlas.
19. února uspořádali slánští Sokolové za hojné účasti slánské omladiny

Profesor Antonín Leopold uvádí výstavu Evy Hüttnerové v Galerii Ikaros
23. února Koncert souboru Baroque Jazz Quintet v kapli Vlastivědného
muzea v rámci koncertů Klubu přátel hudby.
24. února schválilo městské zastupitelstvo na svém zasedání vstup
Slaného do Sdružení měst a obcí.
25. února Jak jsem vyhrál válku — další vyprodaná repríza komedie
slánského Dividýlka. | Filmový klub Slaný uvedl v městském kině holandský film Siberia.
26. února Dvě Cecilky, odpolední představení pro děti a rodiče v Městském divadle v podání Divadelního spolku ochotníků v Bráníku. | Slavnostní výroční schůze ZO Českého svazu zahrádkářů u příležitosti sedmdesátého pátého výročí založení slánské organizace.
27. února vypukl kolem čtvrté hodiny ranní požár v areálu skladů a dílen
společnosti Besta, při kterém shořela skoro celá 50 m dlouhá a 20 m
široká hala. Zlikvidovat požár trvalo hasičům devět hodin, při stále
hrozícím nebezpečí výbuchu zde uskladněných kyslíkových, acetylénových a propan-butanových lahví. Požár vznikl poruchou elektroinstalace.
3. března Country večer v sále sokolovny v Kvíčku, ve kterém vystoupily
mimo jiné ostravská country rock bandová skupina Tyrkys a pražská
dívčí taneční skupina Country Hell. Vzpomínkový večer na zesnulého
Milana Baloga. | Taneční večer s kladenskými Heligonkáři v hotelu Atlas.
4. března navštívil slánskou plaveckou halu sto padesátý tisící návštěvník. | Beseda v Dividýlku s herečkou Uršulou Klukovou o její herecké
práci a o zážitcích kolem ní.
8. března Vernisáž výstavy malíře a ilustrátora Káji Saudka v Galerii
Ikaros Antik.
9. března Koncert pěveckého sboru Schola Cantorum Sanctae Caeciliae
v kapli Vlastivědného muzea. Výtěžek koncertu byl věnován Společnosti
pro postavení pomníku Tomáše Garyka Masaryka.

Nejúspěšnější komedie Dividýlka — Jak jsem vyhrál válku
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10. března vyvěsili starosta města RNDr. Ivo Rubík a Standa Berkovec
v 8 hodin na budovu městského úřadu tibetskou státní vlajku, kterou
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Slanému věnoval prezident Václav Havel. Vlajka je jednou ze čtyř vlajek
v České republice, vysvěcených čtrnáctým tibetským dalajlámou. Naše
město se tak připojilo k celosvětové protestní kampani proti okupaci
Tibetu Čínou, genocidě tamního národa a ničení svébytné tibetské kultury. | S úsměvem idiota — pořad plný písniček a vyprávění známé dvojice
hudebníků, textařů a básníků Petra Skoumala a Jana Vodňanského
v Dividýlku.
11. března Sobotní představení Slánské scény s reprízou pohádky Netopýr aneb Lež má měkký nos pro děti a rodiče v Městském divadle. |
Proběhl šestý společenský ples ODS v hotelu Atlas.
13.—18. března uspořádala Knihovna Václava Štecha v rámci akce
Březen — měsíc internetu dny otevřených dveří, besedy, soutěže, práce a
hry s internetem: 13. 3. vyhlášení soutěže o webové stránky Knihovny
Václava Štecha, 14. 3. Den otevřených dveří, 15. 3. Internet pro děti,
16. 3. Senioři a internet a 17. 3. Internet pro děti a učitele.
15. března Gratulace představitelů města nejstarší občance města paní
Marii Špurkové ke 102. výročí naroezní. | Raf a Ňaf v kabaretu, pohádka
pro děti v rámci dětského divadelního předplatného. | Mládí swingu —
koncert nejslavnějších melodií swingové éry v Městském divadle v provedení orchestru Beta Základní umělecké školy Slaný a velkého swingového orchestru Základní umělecké školy v Roudnici nad Labem.
17. března Nové špičkové polohovací lůžko z Linetu pro JIP chirurgického oddělení slánské nemocnice v hodnotě 50 000 Kč předal RNDr. Ivo
Rubík jménem slánské ODS řediteli slánské nemocnice MUDr. J. Šimákovi a primáři chirurgického oddělení MUDr. B. Vaškovi. Lůžko zakoupila
slánská ODS převážně z výtěžku svého tradičního plesu. | Jazzový večer
s kapelou Senior dixieland v Dividýlku. | Ples KSČM v hotelu Atlas.

27. března První ročník plaveckého maratónu, pořádaného Středním
odborným učilištěm strojírenským Slaný, na slánském plaveckém stadionu za účasti osmi set padesáti dětí a mládeže z celého Slánska. | Benátská vdovička — Komedie C. Goldoniho s Janem Čenským, Ladislavem
Trojanem, Miloslavou Steinmasslovou, Adélou Gondíkovou, Danielem
Rousem, Čestmírem Gebouským a dalšími.
29. března Čaj o páté v Knihovně Václava Štecha s herečkou a spisovatelkou Ivankou Devátou.
31. března Na slánské obchodní akademii se konalo krajské kolo soutěže
studentů středních škol v psaní na stroji, počítači a autorské korektuře.
Zúčastnilo se celkem 75 studentů z osmnácti škol (sedm z Obchodní
akademie Slaný). Vítězové, mezi kterými nebyl nikdo ze Slaného, postoupili do celostátního kola. | Písničkový recitál folkového zpěváka Jaroslava
Samsona Lenka v Dividýlku. Poslední pořad ve starém krásném Dividýlku
byl ukončen vzpomínkovým posezením členů a přátel Dividýlka, kterého
se zúčastnil také starosta města. | Byly dokončeny práce na opravě
vodovodního a kanalizačního řádu a regulaci Červeného potoka v Lázeňské ulici prováděné od 6. března slánskou vodohospodářskou společností Slavos, s. r. o., a silničáři. Své práce zde při té příležitosti provedly
také Technické služby (na osvětlení) a plynaři. Oprava vodovodních a
kanalizačních řádů činila necelé 2 milióny Kč. | Městským zastupitelstvem byla odsouhlasena privatizace 923 městských bytů a jejím zajištěním byla pověřena Realitní kancelář Sever z Ústí nad Labem.
Počátkem jara zajistil odbor životního prostředí MěÚ ve Slaném spolu se
Státní meliorační správou Kladno vyčištění zhruba půlkilometrového
úseku Šternberského potoka ve Smečenské ulici. Celá akce stála přibližně 200 000 Kč.

18. března starosta města RNDr. Ivo Rubík zahájil v galerii Vlastivědného
muzea výstavu obrazů čestného občana Slaného, profesora Ladislava
Čepeláka, nazvanou Slánská krajina. Výstava byla otevřena u příležitosti
umělcových 75. narozenin. | Dopoledne pro rodiče a děti v Knihovně
Václava Štecha. | Jarní trhy na slánském náměstí. | Samospráva Penzionu
Na Sadech uspořádala pro seniory Jarní vínek s hudbou slánské skupiny
Atlas Q a s občerstvením.
20. března Recitační soutěž Slánka pro kategorie základních škol v Dividýlku, organizovaná Domem dětí a mládeže Ostrov Slaný. | Starosta
RNDr. Ivo Rubík uspořádal pro zaměstnance Městského úřadu Slaný
v 17.00 výstup na Slánskou horu, kde vyprávěl o její historii, o historii
města a o výsadbě lesoparku v bývalém čedičovém lomu. Tento výstup
by se měl stát tradiční akcí prvního jarního dne.
20.—23. března Burza dětského jarního a letního odívání na Ostrově.
22. března Druhý ročník Soutěže odborných dovedností učebního oboru
zámečník v dílnách Středního odborného učiliště strojírenského Slaný za
účasti studentů a učňů slánských, kralupských, chomutovských, mělnických, dubenských a sedlčanských. Vítězem se stal slánský Stanislav
Beznoska, druhý byl Vít Jaroš z Mělníka a o třetí příčku se dělili Petr
Jiřikovský (Střední odborné učiliště Slaný) a Jan Havel (ISŠ technická
Mělník). | O problematice nadváhy a obezity a o nových možnostech
jejich léčby besedovaly MUDr. Šárka Čermáková a PharmDr. Hana
Mistríková v hotelu Atlas. | Houslový recitál české houslistky Jitky Novákové za klavírního doprovodu Františka Kůdy v rámci koncertů Klubu
přátel hudby v kapli Vlastivědného muzea.
24. března Dividýlkovská premiéra komedie Bedřich raději jódluje.
25. března Kovářská pohádka v představení Spolku ochotníků z Bráníka
v Městském divadle.

Královské město Slaný v letech 1999—2000

Opravy silnice a regulace vodotoku Červeného potoka v Lázeňské ulici
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1. dubna byl na dobu nejméně osmnácti měsíců z důvodů velkých rekonstrukcí na budově někdějšího hejtmanství uzavřen klub Dividýlka, který
se přestěhoval do náhradních místností a sálu v patře bývalého hotelu
Pošta.
3. dubna se uskutečnilo první setkání slánského starosty se starosty
Slánska. Starostové a starostky se vzájemně informovali o možných
postupech při státem chystané reformě státní správy. V rámci této
reformy by město Slaný mělo od 1. 1. 2003 přibližně dvě třetiny kompetencí a výkonů od Okresního úřadu Kladno, který k tomuto datu zanikne.
3.—8. dubna V rámci Týdne dětských knihoven uspořádala Knihovna
Václava Štecha výstavky dětských prací a literární soutěže pro školy
i jednotlivce zaměřené na propagaci dětských knihoven.
4. dubna Vernisáž k zahájení výstavy skla a kreseb Barbory Jelínkové
v Galerii Ikaros Antik.
5. dubna proběhl v 3. základní škole Slaný zápis žáků do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Zápisu se zúčastnilo více než sto zájemců,
což znamená, že budou otevřeny nejméně dvě nové třídy pro budoucí
páté a šesté ročníky. | Po několikaleté přestávce koncertovala v Městském
divadle hudební skupina Fešáci.
7. dubna koncertovalo v Restaurantu No. 89 kytarové a houslové duo
Martin Carvan a Ivo Horňák.
8. dubna Ve slánské sokolovně se uskutečnil Župní přebor sokolské všestrannosti ve sportovní gymnastice a šplhu. Chlapce měl do závodů
nasazeny pouze Sokol Slaný, v dívčích kategoriích obsadila prakticky
všechna první místa děvčata slánského Sokola. Přeboru se účastnilo 50
cvičenců. | Povídačka vystřelená z motyky — pohádka Boženy Němcové
v provedení divadelního souboru z Kralup v Městském divadle. | Repríza
hry Krysař divadelního souboru Vrtule při 3. ZŠ v klubu Bungr.
10. dubna byly ve Vlastivědném muzeu otevřeny dvě nové expozice.
Výstava starých svatebních fotografií s názvem Když si náš dědeček
babičku bral a výstava tištěných a vyšívaných kuchařek Kuchařky a
kuchařky.
10.—14. dubna Hody, hody, doprovody — velikonoční výstava s ukázkami zdobení kraslic, perníků a vizovického pečiva ve Vlastivědném muzeu.
12. dubna O mlynáři Jankovi, představení divadelního souboru z Říčan
v rámci dětského předplatného. | Čaj o páté s psycholožkou Tamarou
Cenkovou v přednáškové síni Knihovny Václava Štecha.

14. dubna Písničkový pořad Vladimíra Merty v kapli Vlastivědného
muzea. | Agáta — český poeticky laděný film o věčných proměnách lásky
v představení Filmového klubu.
15. dubna Trhy na slánském náměstí. | Odbor životního prostředí MěÚ
zorganizoval spolu s TS Slaný a komisí životního prostředí jarní úklid
občanů města, směrovaný zejména k odstranění černých skládek a
nazvaný Den pro mé město. Tento dobrý úmysl MěÚ se ale setkal u většiny obyvatel s naprostým nezájmem.
17. dubna Absolventský koncert Základní umělecké školy Slaný v kapli
Vlastivědného muzea. | Městské divadlo — N. Simon, Bosé nohy v parku,
americká komedie v provedení pražské divadelní společnosti Háta. V režii
V. Postráneckého hráli Lucie Zedníčková, Martin Zounar, Dana Syslová,
Josef Zíma, Michal Suchánek a další.
19. dubna uspořádal Dům dětí a mládeže Ostrov Slaný tradiční oslavu
svátku naší planety Den Země na náměstí T.G. Masaryka. | V dubnovém
koncertu Kruhu přátel hudby vystoupil v kapli Vlastivědného muzea
komorní soubor Lyra da Camera.
20. dubna Dětský karneval na Ostrově — hry, soutěže, tanec a vyhodnocení nejlepší masky. | Vzpomínkové posezení u příležitosti 100. výročí
narození profesora Dr. Karla Eysselta ve Vlastivědném muzeu.
21. dubna Jazzový večer v Městském divadle s populární hudební skupinou Jablkoň, jejímiž členy jsou Slaňáci Martin Carvan a Jan Judl.
22. dubna zahájilo Vlastivědné muzeum ve své galerii slavnostní vernisáží výstavu pastelů slánského malíře Ing. Miloslava Radoměřského.
V úvodu vystoupil s houslovým přednesem Ondřej Martinovský za klavírního doprovodu svého dědečka PhDr. Otakara Martinovského. Úvodní
projev pak přednesl PhDr. Jan Pömerl, ředitel muzea ve Velvarech.
25. dubna přijalo městské zastupitelstvo na svém 10. zasedání jednomyslně usnesení o odprodeji pozemků japonské firmě Mitsubishi Electric
Corporation za symbolickou cenu 1 Kč za m2. Tím byl učiněn velký krok
v programu vytvoření nové průmyslové zóny ve Slaném.
26. dubna začalo ve Slaném natáčení nového televizního seriálu režiséra,
Slaňáka Karla Smyczka To jsem z toho jelen. | Čaj o páté v Knihovně
Václava Štecha s moderátorem, dobrodruhem, horolezcem, výtvarníkem
a hercem Standou Berkovcem, nazvaný Jak jde život.
28. dubna Bedřich raděj jódluje — první repríza nového představení Dividýlka na Poště.
30. dubna K tomuto datu navštívilo slánskou krytou plaveckou halu
200 737 návštěvníků. | Sportovní klub TJ Jiskra Kvíček uspořádal již
desátý ročník tradičního pálení čarodějnic. Asi 600 návštěvníků ze
Slaného a okolí v pěkném večeru bavily hudební skupiny Plachťáci a
VHS Rebel. | V dubnu se v Knihovně Václava Štecha uskutečnil Týden dětských knihoven.
1. května První máj oslavili ve Slaném pouze členové KSČM v tradičním
prvomájovém setkání v zahradě restaurace Hamburk.
2. května Vernisáž výstavy grafiky, kreseb a obrazů Hany Čápové v Galerii Ikaros Antik. | Koncert barokní hudby Musica Veronica v rámci pořadů
Klubu přátel hudby v kapli Vlastivědného muzea.
4. května proběhla v mateřské škole U Divadla slavnostní vernisáž
soutěžní výstavy výtvarných prací nazvané Ve zdravém těle zdravý duch,
které se účastnily děti od 3 do 18 let.

Z vystoupení skupiny Jablkoň ve slánském divadle
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Kalendárium
5. května Pietní akt u památníku padlých hrdinů na Hlaváčkově náměstí
a na slánských hřbitovech s kladením věnců. | Cukrárna Petry Černocké
v Dividýlku na Poště přivítala oblíbeného herce Josefa Vinkláře.
5.—7. května proběhlo v Heřmanově Městci Mistrovství republiky minibasketbalu za účasti malých basketbalistů BC Slaný. Slánští basketbalisté skončili na krásném třetím místě.
6. května uspořádal Dům dětí a mládeže tradiční Den kola Na Hájích.
9. května Koncert žáků základní umělecké školy v městském divadle.
10. května Město Slaný se poprvé připojilo k akci Květinový den, pořádané Ligou proti rakovině Praha. Hlavními iniciátory byla vedoucí Odboru
sociálních věcí, zdravotnictví, kultury, školství a tělovýchovy Ing. Alena
Zahrádková a Svaz skautů a skautek Junák. Celkem se prodalo 3 000
kvítků, za které se utržilo 66 827,40 Kč.
11. května Čaj o páté v Knihovně Václava Štecha — beseda s Juliem
Patakym o reflexní terapii.
11.—14. května byl členem reprezentačního družstva ČR na Mistrovství
světa amatérů a profesionálů v kick-boxu v řeckém Chalkidiki slánský Jan
Vranovský. V eliminačním zápase byl vyřazen soupeřem z Jordánska.
12. května Tradiční Majáles slánského gymnázia zakončený studentskou
Akademií v Městském divadle. | V Dividýlku na Poště koncertovala
hudební skupina Neřež.

Majáles slánského gymnázia v ulicích města

13. května Druhý ročník Husitských slavností ve Slaném zahájily
slavnostní salvy a historický průvod v čele s Janem Roháčem. Na náměstí
byl provozován historický trh s ukázkami řemesel a s dobovou krčmou.
Nechyběli kejklíři, ukázky dvorních tanců, historický šerm a hudební

12. května proběhl tradiční Majáles slánského gymnázia zakončený studentskou Akademií v Městském divadle

Královské město Slaný v letech 1999—2000
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vystoupení několika skupin. Po celý den byly zpřístupněny objekty Velvarské brány a Vlastivědného muzea. Slavnosti byly ukončeny vystoupením hudebních skupin Ergo, Čtyřlístek a MaPa. Organizátorem slavností byl Městský úřad Slaný ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Slaný.

obědě se zástupci města a 44. protiletecké brigády v kasárnách Drnov
následovalo přijetí zástupců zahraničních ozbrojených sil v obřadní síni
MěÚ, kde je starosta RNDr. Ivo Rubík stručně seznámil s historií, přítomností i blízkou budoucností našeho města.

13.—14. května Výstava zvířectva k 75. výročí založení slánské Základní
organizace Českého svazu chovatelů.

25. a 26. května Slavnostní předání maturitních vysvědčení studentům
Gymnázia Václava Beneše Třebízského ve Vlastivědném muzeu.

14. května zhlédli diváci v Městském divadle jednu z nejúspěšnějších
komedií Neill Simona Vstupte!, nastudovanou v režii P. Háši. Publiku se
v ní představili Jan Čenský, Petr Nárožný, Ladislav Mrkvička a Libuše
Švormová.

26. května reprízovalo Dividýlko svoji novou hru Bedřich raději jódluje.

17. května Premiéra nové pohádky Dětské scény Dobře to dopadlo aneb
Tlustý pradědeček v Městském divadle. | V Čaji o páté v přednáškové síni
Knihovny Václava Štecha besedovala opět psycholožka Tamara Cenková
na téma Vliv nemoci na psychiku člověka. | Koncert absolventů Základní
umělecké školy Slaný v kapli Vlastivědného muzea.
19. května V jazzovém večeru slánského Jazzklubu vystoupila v Dividýlku na Poště hudební skupina Blue Condition Blues Band z Ostrova
nad Ohří.
19.—21. května V Písku se uskutečnil republikový Přebor České obce
sokolské družstev mladšího žactva. Budečskou župu reprezentovalo jediné družstvo, a to čtyřka závodníků slánského Sokola: Moulis, Bedeč,
Zahrádková a Bajgárová, pod vedením cvičitelů Šebesty a Kroufkové.
Družstva soutěžila v Sokolské všestrannosti (atletika, gymnastika, šplh
a plavání). V celkovém sčítání bodovali Zuzana Zahrádková na
2. až 3. místě, Jakub Moulis na 4. až 5. místě, Pavlína Bajgárová skončila
čtrnáctá a Jan Bedeč sedmnáctý. Důležité body našemu družstvu přineslo zejména první místo Zahrádkové a třetí místo Moulise v gymnastice.
20. května Repríza pohádky Dětské scény Dobře to dopadlo aneb Tlustý
pradědeček v sobotním odpoledni pro děti a rodiče v Městském divadle.
23. května dopoledne se na krátkou chvilku zastavily dvě nové sanitky
hnutí Stonožka na nádvoří 1. základní školy ve Slaném. Obě sanitky byly
dalším darem hnutí Stonožka do jugoslávských měst postižených válkou
Sanski Most a Novi Grad.
24. května V Kladně (22. 5.) a ve Slaném proběhlo u příležitosti 55. výročí ukončení 2. světové války slavnostní předání pamětních medailí
přímým účastníkům bojů. Pamětní medaile, které sto čtyřiceti čtyřem
přímým účastníkům bojů z našeho okresu udělil ministr obrany ČR
Vladimír Vetchý, předali zástupci Územní vojenské správy Kladno. Pět
veteránů bylo při této příležitosti povýšeno do vyšších hodností. | Ve
Vlastivědném muzeu byla otevřena výstava soch pod názvem Ze
sochařské tvorby Radoše Cvrčka. | V koncertu Klubu přátel hudby
vystoupilo v kapli Vlastivědného muzea Slaný Pražské kytarové kvarteto.
25. května se ve Slaném uskutečnilo Ekumenické setkání věnované
duchovním dějinám doby husitské. V dopoledním programu se v klášteře
bosých karmelitánů odbývalo kolokvium pod patronací Dr. Františka
J. Holečka, O.M., předsedy Husovské komise při české biskupské konferenci. Odpolední program pokračoval v kapli Vlastivědného muzea přednáškou Pohled na českou reformaci 15. století ve světle závěrů Husovské
komise při České biskupské konferenci a následnou Smírnou ekumenickou pobožností věřících a představitelů církví okresu Kladno za účasti
vikáře Arcidiecéze pražské Mons. ThDr. Jaroslava Škavrady. | Do Slaného
přicestovala na oficiální návštěvu, zprostředkovanou Úřadem pro
zahraniční styky Ministerstva obrany ČR, delegace osmnácti vojenských a
leteckých přidělenců zastupitelských úřadů Maďarska, Norska, Francie,
Polska, Rumunska, Íránu, Nizozemí, Turecka, Rakouska, Bulharska, Číny,
Itálie, Ruské federace a Spojených států amerických. Po společném
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27. května Den dětí organizovaný armádou a městským úřadem v areálu
ploché dráhy. | Vlastivědné muzeum uspořádalo poznávací výlet do
Litoměřic, Oseka a Bohosudova. | Obyvatelé penzionu na Sadech obnovili
tradici staročeských májů. Podávalo se občerstvení, hrála skupina Beta,
zpíval Karol Hevessy a v programu vystoupily děti z MŠ u Labutí.
30. května V kapli Vlastivědného muzea se uskutečnilo divácky nepříliš
navštívené vystoupení skupiny Antonína Gondolána s recitálem zahrnujícím jazz a etnickou hudbu. Koncert natáčela ČT. | Vernisáž výstavy
grafiky Olgy Vychodilové v Galerii Ikaros Antik.
31. května obnovil starosta RNDr. Ivo Rubík po deseti letech slánskou
tradici vítání občánků v obřadní síni MěÚ ve Slaném. Dvacet pět nových
občánků s maminkami přivítali starosta města a pan Ivo Horňák. Při
slavnosti zahrál soubor zobcových fléten Základní umělecké školy Slaný
pod vedením učitele Vladislava Šebka. Rodiče novorozenců se podepsali
do pamětní knihy a každá maminka dostala květinu a pamětní knížku
pro své děťátko. | Slavnostní předání maturitních vysvědčení studentům
Gymnázia Václava Beneše Třebízského ve Slaném ve Vlastivědném
muzeu. | Závěrečný koncert žáků Základní umělecké školy Slaný v Městském divadle. | V květnu se ve Slaném ustavila místní organizace
Sdružení na ochranu nájemníků. Jejím předsedou se stal Géza Tóth.
1. června Slavnostní tisková konference v obřadní síni MěÚ Slaný u příležitosti oficiálního oznámení investičního projektu japonské firmy
Mitsubishi Electric Corporation. | Slavnostní předání maturitních vysvědčení studentům Středního odborného učiliště strojírenského Slaný ve
Vlastivědném muzeu. | Atletická olympiáda 2000 — tradiční atletické
závody pro mladší i starší žactvo na atletickém stadionu za nádražím
organizované Domem dětí a mládeže Ostrov Slaný.
2. června televize Nova natáčela v městském divadle pořad Go-Go Show.
3. června Rybářské závody pro mládež na velkém slánském rybníku
Novas, organizované Domem dětí a mládeže Ostrov Slaný. | Den dětí
v letním kině organizovaný Domem dětí a mládeže Ostrov Slaný. Vstupným byl obyčejný knoflík.

Starosta Ivo Rubík obnovil ve Slaném tradici vítání občánků
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5. června předali zástupci ČSSD a KSČM na městském úřadě rezignace
11 členů, včetně rezignací zastupitelů Jana Pánka a Jiřiny Cinkové, kteří
ale již v předchozím jednání vzali své rezignace zpět. Účelem podání rezignací mělo být vyvolání mimořádných komunálních voleb. Rezignace
podali a členy zastupitelstva přestali být pánové Jaroslav Matějka, Josef
Ferenčík, Stanislav Majer, Vladimír Nosek, Vladimír Peška, Josef Pošmourný, Jiří Klas, Radislav Kasík a Václav Koudela. Pokus o vyvolání
mimořádných voleb se tedy — naštěstí pro naše město — nezdařil.

letišti, kam přiletěl zbrusu novým letadlem SU-267 mistr světa v letecké
akrobacii Martin Stáhalík a přítomným předvedl skvělou exhibici.

6. června natáčela televize Prima v městském divadle zábavný pořad
Nikdo není dokonalý. | Výstava soch akademického sochaře Olbrama
Zoubka v areálu Vlastivědného muzea, atriu a v parku městského kina,
uspořádaná odborem kultury městského úřadu, Galerií Ikaros Antik,
Vlastivědným muzeem a Knihovnou Václava Štecha. Součástí slavnostního zahájení za přítomnosti autora bylo koncertní vystoupení pražského
komorního orchestru Artn.

24. června Po výstavě veteránů v Knovízi se uskutečnil tradiční závod
veteránů do vrchu Knovíz—Olšany.

23. června Dívka 2000 a móda, která frčí — druhý ročník módní přehlídky pořádaný Domem dětí a mládeže Ostrov Slaný ve spolupráci s Orion
klubem Slaný, Knihovnou Václava Štecha a dalšími partnery na náměstí
Tomáše Garyka Masaryka. Na náměstí se uskutečnil sraz historických
vozidel, jejichž výstava zajímavě doplnila módní přehlídku Dívka 2000.

25. června Druhý ročník slánské soutěže ve zpěvu Dětské Caruso uváděl
herec a moderátor Otakar Brousek mladší. Vítězem se stal Tomáš Zrcek
(20 bodů) před Petrem Ryšavým, Annou Balogovou a Lucií Chvapilovou
(všichni 19 bodů).
26. června Koncert Společnosti pro postavení pomníku Tomáše Garyka
Masaryka ve Slaném v kapli Vlastivědného muzea. | Beseda v Knihovně
Václava Štecha se spisovatelem pro děti Jiřím Kalounem.
27. června Literární soutěže pro děti slánských ZŠ v Knihovně Václava
Štecha. | Vernisáž výstavy akvarelů, koláží a asambláží Miloše Nolla
v Galerii Ikaros Antik.
29. června Autorodeo na ploché dráze. Tuto atrakci navštívily stovky
pozorných diváků. | Slánská hudební skupina Deratizéři křtila v sále
Dividýlka na Poště nové CD s názvem Slánské pověsti.
30. června Tradiční rozloučení se školou s vyzváněním na zvon bývalého

Sochař Olbram Zoubek připravuje instalaci výstavy ve Slaném
7. června Absolventský koncert žáků Základní umělecké školy Slaný,
zpěváků učitele Jaroslava Dobnera, v kapli Vlastivědného muzea. | Mé
srdce je zimmer frei — Jitka Molavcová a Jiří Suchý s Divadlem Semafor
v Městském divadle.
9. června Finále soutěže Domu dětí a mládeže Ostrov nazvané Rekordy
s hvězdičkou na slánském náměstí.
9.—11. června Den otevřených dveří hasičského domu ve Slaném s možností prohlídky zásahové techniky.
13. června Slavnostní předání maturitních vysvědčení studentům Integrované střední školy Slaný ve Vlastivědném muzeu.
15. června se sešlo městské zastupitelstvo bez rezignujících členů opozice. Slib nových členů zastupitelstva — náhradníků za zastupitele ČSSD
a KSČM — se rozhodl složit pouze jeden z náhradníků ČSSD, František
Šimánek, a ihned se ujal své funkce.
16. června vjeli do Slaného na koních a velbloudu středověcí rytíři ze
skupiny Traken, kteří po zahajovacím ceremoniálu na náměstí Tomáše
Garyka Masaryka a po uvítání starostou města přejeli na hřiště někdejšího Slavoje, kde vybojovali své premiérové představení.
17. června zavítalo do Slaného 38 amerických letců z druhé světové války, aby uctili památku svých kamarádů, kteří byli nad Slaným sestřeleni
2. března 1945. Po slavnostním uvítání v kapli Vlastivědného muzea se
všichni odebrali k památníku sestřelených amerických letců, kde Američané položili věnce a památník pokryli květinami. Pietního aktu se účastnili generálmajoři František Peřina a Alois Šiška, hrdinové z bitvy o Anglii.
Po obědě v Jágrově penzionu v Kladně vyvrcholila celá akce na slánském
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Oficiální oznámení investičního projektu firmy Mitsubishi
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piaristického gymnázia v kapli Vlastivědného muzea pro studenty slánského gymnázia. | Zahájení výstavy truhlářských prací učňů Středního
odborného učiliště Slaný a slavnostní předávání výučních listů.

30. července K tomuto datu uvalil Krajský obchodní soud v Praze
konkurz na společnost Strojírny Slaný. Správcem konkurzní podstaty byl
jmenován advokát Karel Chmel.

Červen—červenec 2000 XIII. sokolského sletu Praha 2000 se zúčastnili
také slánští Sokolové. Ve cvičení děvčat reprezentovaly naše město
žákyně Radka Bedečová, Denisa Pichová, Kamila Dítětová, Pavlína
Bajgarová, Kristýna Horvátová, Adéla Maternová, Zuzana Zahrádková,
Nikola Macáková, Zuzana Vaňková, Eva Fejerová, Lenka Ungerová,
Kateřina Koutná a Klára Dušičková pod vedením cvičitelek Marie Mösnerové, Věry Vaňkové a Ladislavy Fialové. Ve cvičení Věrné gardy
reprezentovali Slaný Vladimír Kadlec a František Čermák. | Jana Zimolová, žákyně 7. třídy 1. základní školy Slaný, zvítězila se svým obrázkem
Pták v hnízdě v kategorii mládeže v soutěži Příroda kolem nás, která se
uskutečnila v Křivoklátě v rámci Evropského dne parků Federace
European. | Supermarket Jednoty U Pánka oslavil třicet let svých
obchodních služeb slánskému a mimoslánskému obyvatelstvu. | Slánská
radnice vydala prostřednictvím svého informačního zpravodaje veřejnosti k prostudování Strategický plán ekonomického rozvoje, obsahující
akční plány Komise pro strategický rozvoj. | Profesionální hasiči oslavili
30. výročí svého ustavení ve Slaném.

26. července—6. srpna reprezentoval Standa Berkovec město Slaný
v jedné z nejvýznamnějších terénních motocyklových soutěží Master
Rallye z Paříže přes Nancy do Istanbulu. | V červenci a v srpnu se uskutečnila velká rekonstrukce 1. základní školy. Byly provedeny vnější a
vnitřní opravy 1. MŠ U Labutí, včetně opravy požární nádrže před
budovou v hodnotě 2 183 000 Kč. V tomto období také proběhla druhá
etapa rekonstrukcí v Městském divadle (viz. Kultura)

1. července byla otevřena pro slunění návštěvníků kryté plavecké haly
její venkovní část s dětskými atrakcemi a občerstvením.

20. srpna získal slánský plochodrážník Miroslav Fencl na ME juniorů
v belgickém Helzog-Zolderu bronzovou medaili.

3. července byl na gynekologicko-porodnickém oddělení nemocnice ve
Slaném slavnostně zahájen provoz porodního boxu pro alternativní
porody. Ve spolupráci ředitelství nemocnice a Nadace mateřství byla
zakoupena vana, ve které mohou maminky rodit do vody.

25. srpna byla po dlouhých letech uzavřena budova slánské pošty. Důvodem bylo zahájení celkové rekonstrukce. Do jejího ukončení bude veřejnosti sloužit pošta v budově bývalého Okresního domu.

5. srpna se v Malých Lidicích se konal třetí ročník výstavy pod širým
nebem, zvaný Lidický dvůr.
10. srpna Závěr hokejové Jágr školy byl ukončen příjemným posezením
na slánské plovárně se skupinou Plachťáci a s řadou známých sportovních osobností. Večer ukončila autogramiáda Jaromíra Jágra a závěrečný ohňostroj.
19.srpna Oslavy 50 let ploché dráhy ve Slaném.

V Malých Lidicích se konal třetí ročník výstavy pod širým nebem, zvaný Lidický dvůr
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29. srpna—2. září „Kde je zakopaný pes?“ byl název výstavy autorských
prací lidí žijících se závislostí v Galerii Ikaros Antik pod záštitou Občanského sdružení Šance a Resocializačního institutu v Kladně. | Slánští plochodrážnící oslavili 50. výročí založení plochodrážního sportu ve Slaném.
Na konci srpna 2000 zahájili pracovníci Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Praze pod vedením PhDr. Václava Mouchy archeologický
výzkum v Kvíci u Slaného, v poloze Na Vejrovně. Na dvou odkrytých plochách přibližně 100 krát 30 metrů bylo zaregistrováno více než 230
archeologických objektů, především kruhovitých jam, zahloubených do
spraše, které původně sloužily k uchování zásob. Druhotně pak byly
využity k umístění odpadků z pravěkých domácností. Podle předběžných
zjištění patří všechny jámy kultuře knovízské, která je příznačná pro
mladší dobu bronzovou (asi 1300—1000 let př. n. l.).

11.—15. září Burza dětského odívání do školy a pro volný čas v Domě
dětí a mládeže Ostrov Slaný. | První ročník rockového festivalu Rock na
valníku.
15. září Koncert pražské folkové skupiny Klíč v klubu Dividýlka.
19. září Rybářské závody O slánského kapra na rybníku Novas, připravené Domem dětí a mládeže Ostrov Slaný.
20. září navštívili Slaný v rámci svého výjezdního zasedání členové
Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu
České republiky. Výjezdního zasedání se účastnili senátoři Alfréd Michalík
(ČSSD), Vladimír Oplt (ODS), Jaroslav Petřík (KDU-ČSL), Karel Korytář
(ČSSD) a Jiří Rückl (ODA) v čele s předsedou výboru senátorem Karlem
Burdou (ODS). Jako představitelé města se zasedání zúčastnili starosta
RNDr. Ivo Rubík a místostarosta Karel Ležák. Zvláštním hostem byl přednosta Okresního úřadu Ing. Václav Mikulecký. Součástí poslaneckého dne
byla procházka za historií Slaného s průvodním slovem ředitelky
Vlastivědného muzea Boženy Frankové.
22. září Ivan Myslikovjan & Blue Birds se představili v jazzovém večeru
v klubu Dividýlka.
23. září Druhý ročník soutěžního festivalu Slánská písnička v letním kině,
organizovaný Domem dětí a mládeže Ostrov Slaný.
27. září Tradiční běh Slánská míle v lesoparku Háje. | Zahajovací koncert
nové koncertní sezóny Klubu přátel hudby v kapli Vlastivědného muzea
předvedl Komorní orchestr Dvořákova kraje pod taktovkou profesora
Václava Mazáčka, člena České filharmonie.
28. září Přednáška „Zkáza přichází z kosmu“ ve slánské hvězdárně.
30. září Bedřich raději jódluje — repríza dividýlkovské komedie. | Od
začátku září 2000 byl ve slánské nemocnici znovu otevřen rekonstruovaný a modernizovaný pavilon bývalé laboratoře. Nyní slouží ambulantní
urologii, revmatologii, ortopedii a nosnímu, ušnímu a krčnímu oddělení.
3. října Beseda s Ivankou Dobejovou ve Vlastivědném muzeu o šité krajce, kterou zde vystavovala. | Vernisáž výstavy obrazů Jana Škorky v Galerii Ikaros Antik.

Archeologický průzkum pravěkého sídliště pod Vejrovnou
2. září byla ve Vlastivědném muzeu otevřena výstava šité krajky slánské
rodačky Ivanky Dobejové Prolamované vyšívání. Její součástí byly grafiky
Olgy Vychodilové a Jany Boudové, zapůjčené Galerií Ikaros Antik.
4. září přijel do Slaného na náměstí Tomáše Garyka Masaryka mikrobus
„Zemák“ s premiérem Milošem Zemanem, který zde vystoupil v krátkém
projevu ke zhruba sto dvaceti posluchačům.

6. října navštívil Slaný ministr kultury Pavel Dostál. Po městě jej provázeli starosta s místostarostou. Po prohlídce města, divadla, Vlastivědného
muzea a bašty č. p. 58 navštívil pan ministr také Národopisné muzeum
v Třebízi, které provozuje město Slaný.
7. října Vernisáž k zahájení výstavy slánského fotografa Jiřího Jarocha
v galerii Vlastivědného muzea.
9. října zemřel ve věku 76 let rodák z Veltrus, akademický malíř, grafik,
ilustrátor, vysokoškolský pedagog a od roku 1995 čestný občan královského města Slaného, profesor doc. Ladislav Čepelák.

5. září Vernisáž výstavy grafičky a malířky Evy Haškové v Galerii Ikaros.
6. září Slavnostní otevření nových prostor ambulance slánské nemocnice.
8. září Vystoupení slánské skupiny Kujooni v nové multimediální show
Příběh opravdového Kujoona v klubu Dividýlka.
9. září Den otevřených památek ve Slaném.
9.—10. září uspořádala slánská Základní organizace Českého svazu
chovatelů výstavu drobného zvířectva, exotů a akvarijních ryb v areálu
modelářského střediska.

Královské město Slaný v letech 1999—2000

10. října Slavnostní zahájení převodu prvních městských bytů soukromým vlastníkům v rámci privatizace části bytového fondu města.
11. října Na ploše budoucí průmyslové zóny se odbýval slavnostní ceremoniál poklepání na základní kámen nové továrny Mitsubishi Electric.
Slavnostní ceremoniál zahájil český zástupce společnosti Shimizu Europe
Jaroslav Čermák, který průběh celého aktu moderoval a který po
krátkých nezbytných pozdravech předal slovo prezidentu společnosti
Mitsubishi Electric Automotive Czech (MEAC), panu Masazumi Kavachimu. Ten ve svém projevu ocenil především obrovskou podporu, kterou
přípravě tohoto projektu věnovalo město Slaný, společnost Shimizu
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a Czechinvest. Informoval přítomné, že příští rok bude ve stejné době
stát na tomto místě nová moderní továrna produkující součástky pro
automobilový průmysl v Evropě. Starosta Ivo Rubík konstatoval, že
město si velice váží této investice a podpory ze strany Japonska i české
vlády a prezentoval dopady této investice na život ve Slaném. Za českou
vládu se slavnostního ceremoniálu zúčastnil náměstek ministra obchodu
a průmyslu Karel Špaček, který ve svém příspěvku ocenil fakt, že se
Mitsubishi Electric rozhodla investovat právě v naší zemi. Prezident
společnosti Shimizu Europe, která pro Mitshubishi Electric výstavbu
nové továrny ve Slaném zajišťuje, pan Kioshi Koshida prohlásil, že si jeho
společnost velice váží toho, že jí Mitsubishi Electric tento projekt svěřila,
a přislíbil, že jeho společnost vynaloží veškeré úsilí, aby byl projekt včas
a úspěšně dokončen. Po závěrečném vystoupení generálního manažera
zastoupení Mitsubishi Electric Europe v Praze Miroslava Figela bylo přistoupeno k vlastnímu poklepání na základní kámen, které provedli všichni představitelé české i japonské strany.
12. října Židé na Kladensku a Slánsku — beseda se slečnou Blankou Rozkošnou s prezentací její stejnojmenné knihy ve Vlastivědném muzeu.
13. října Pohřbu čestného občana města Slaného, profesora docenta
Ladislava Čepeláka, se ve Veltrusech účastnila řada slánských občanů.
Delegaci města vedl starosta RNDr. Ivo Rubík. | Vlastivědné muzeum
uspořádalo historicko-naučnou procházku pro žáky ze zlonické školy po
hisorických domech ve Slaném. | V Knihovně Václava Štecha byl zahájen
Týden knihoven. | Slánská skupina Totální nasazení pokřtila v Dividýlku
své nové CD nazvané Spreyopithecus Chaluhensis. V první části večera
vystoupila skupina Deratizéři, ve druhé polovině se uskutečnil originálně
provedený křest a ve zbytku večera hrálo Totální nasazení.

14. října uspořádalo Vlastivědné muzeum historicko-naučnou procházku
pro studenty slánského gymnázia s prohlídkou kostela svatého Gotharda,
kostela Nesvětější trojice a slánských hřbitovů.
16. října Výchovný koncert pro studenty slánského gymnázia v kapli
Vlastivědného muzea.
18. října Koncert Sukova kvarteta v rámci pořadů Klub přátel hudby
v kapli Vlastivědného muzea.
19. října První ročník plaveckého maratónu ve slánské plavecké hale
organizovaný Středním odborným učilištěm strojírenským Slaný v rámci
Minimálního preventivního programu drogové závislosti. Maratónu se
zúčastnilo celkem 19 škol ze Slánska s počtem 836 žáků. Všichni účastníci získali památeční plaketu. Děti ze speciálních škol a mentálně
postižení dostali kromě plakety za svoji účast ještě trička. | Ředitelka a
učitelky 1. MŠ U Labutí zahájily novou akci školky — Uspávání broučků.
Dospělí i děti se s lampiony odebrali na Háje, kde u Tyršova pomníku
všichni společně zhlédli a vyslechli připravený program.
20. října navštívila 1. základní školu na Hájích paní Běla Gran Jensen,
která zde předvedla a podepisovala knihu hnutí Stonožka Kdyby všechny
děti světa. Akce se zúčastnili norský velvyslanec Jeho Excelence Lasse
Sigurd Seim, náčelník vojsk KFOR generál Šíba, náčelník generálního
štábu generál Šedivý, za kancelář prezidenta republiky PhDr. Štětinová,
náměstek ministra školství pan Mullner, ředitelka školského úřadu paní
Burešová, přednosta okresního úřadu Ing. Mikulecký a řada dalších osobností slánského kulturního, hospodářského a společenského dění.
21. října Na slánském letišti se konal ukázkový letecký den, uspořádaný
členy slánského Aeroklubu.
22. října navštívil penzion Na sadech astrolog Emil Václav Havelka. Po
skončení jeho přednášky si každý z účastníků mohl nechat zdarma diagnostikovat svůj zdravotní problém.
24. října byl zahájen provoz v nově otevřeném Mateřském centru při
2. mateřské škole ve Slaném. | V hotelu Atlas se představili v pořadu
Hvězdy, jak je neznáte pánové Suchánek a Genzer.
25. října Čaj o páté v Knihovně Václava Štecha s autory, režiséry a herci
Dividýlka Jaroslavem Hložkem a Ing. Jiřím Šímou.
28. října byla na slánském náměstí v rámci oslav vzniku samostatné
Československé republiky slavnostně odhalena socha prvního prezidenta
Tomáše Garyka Masaryka. Oslavy začaly pietním aktem a kladením věnců
u pomníků účastníků bojů za svobodu našeho národa a na slánských
hřbitovech. Po návratu předal starosta Ivo Rubík v obřadní síni MěÚ
pamětní listy a stříbrné medaile těm, kteří se nejvíce zasloužili o to, že
v tento slavnostní den bylo možno sochu prvního prezidenta ve Slaném
odhalit. Oceněni byli autoři sochy akademičtí sochaři Miroslav Pangrác a
František Radvan, kovolijec Petr Dvořák, autor podstavce, architekt Jan
Hančl a předseda Společnosti pro postavení pomníku prezidentu Masarykovi ve Slaném Vojtěch Kočka. Po předání ocenění nastoupila jednotka
44. protiletadlové brigády v Podlešíně za doprovodu vojenské kapely
k přehlídce, po které byla prezidentova socha na náměstí Tomáše Garyka
Masaryka slavnostně odhalena. Oficiální program ukončil slavnostní
pochod nastoupených vojáků.
31. října Beseda s poslancem Zdeňkem Bártou a senátorem Václavem
Fischerem ve Vlastivědném muzeu. | Vernisáž výstavy obrazů a grafiky
Tomáše Bíma v Galerii Ikaros Antik.
3. listopadu vystoupila v Dividýlku hudební skupina Bran.
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Kalendárium
8. listopadu Při Čaji o páté besedoval v Knihovně Václava Štecha kuchař
Ladislav Nodl na téma ze Zichovce do světa.
10. a 11. listopadu vysadila ve Slaném skupina občanů nové stromy,
zejména v lesoparku Háje. Každý strom dostal jméno a byl opatřen
cedulkou se jménem svého sponzora.
11. listopadu přijel do Slaného předseda ODS, profesor Václav Klaus,
aby na krátkém mítinku na náměstí Tomáše Garyka Masaryka podpořil
kandidaturu poslance parlamentu Ing. Petra Bendla.
12. listopadu proběhly ve Slaném doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR a volby do nově vznikajících krajských zastupitelstev. Z 12 399
zapsaných voličů se k volbám dostavilo pouze 3 812 voličů, kteří odevzdali 3 618 platných hlasů.
15. listopadu Koncert barokní hudby v kapli Vlastivědného muzea. | Koncert Old Timers Jazz Band v předváděčce Slánských jazzových dnů.
17. listopadu Slánské křižovatky — přehlídka mladého divadla v klubu
Bungr při 3. ZŠ. | Slánské jazzové dny v hotelu Atlas: J.J. Jazzman &
K. Arnström (Švédsko), Pavel Jakub Ryba & M.T.S. Ensemble, Petr
Kořínek Jazz Orchestra, Michal Prokop & Friends feat. L. Andršt. V restauraci U Zlatého kapra po půlnoci Dixieland Messengers.
18. a 19. listopadu Dvacátý první ročník tradičního krasobruslařského
závodu Slánská brusle na zimním stadionu. Účastnilo se 136 závodníků
v sedmi kategoriích z 22 oddílů Čech a Moravy. | Slánské jazzové dny
v hotelu Atlas — Peter Lipa & Band (Slovensko), Big Band Trumpets,
D.C. Band, František Kop Quartet, Pražský swingový orchestr J. Matouška. U Zlatého kapra po půlnoci — Blue Condition Blues Band.

9. prosince Sportovní klub orientačního běhu uspořádal tradiční silniční
a terénní Slánský běh na 12 kilometrů. | Adventní koncert v klášteře
bosých karmelitánů.
11. prosince Chorus Carolinus Kladno — koncert pěveckého sboru pod
vedením Karla Procházky v kapli Vlastivědného muzea.
12. prosince Předání nově zrestaurovaných postranních lodí ve slánském
kostele svatého Gotharda.
13. prosince Čaj o páté v Knihovně Václava Štecha, na téma O lidské duši
mluvila Jana Volfová. | Vánoční koncert Speciální mateřské školy v kapli
Vlastivědného muzea.
14. prosince Vánoční koncert Základní umělecké školy v kapli Vlastivědného muzea.
15. prosince Darja Kuncová a Jaroslav Kos Trio. Vánoční pořad Jazzklubu v klubu Dividýlka na Poště. Jako předkapela vystoupila skupina
Ivana Šimrala Avalon.
16. prosince Keramická soutěž O hliněnou pícku v Domě dětí a mládeže
Ostrov Slaný.
19. prosince Vánoční koncert Integrované střední školy Slaný v kapli
Vlastivědného muzea.
20. prosince Vánoční koncert Kruhu přátel hudby v provedení Slánského
komorního sdružení a Slánského žesťového souboru v kapli Vlastivědného muzea.
22. prosince Vánoce v Dividýlku — komponovaný pořad Dividýlka a hostů.

19. listopadu Slánské jazzové dny v kapli Vlastivědného muzea — Irena
Budweiserová & Fade In, odpoledne U zlatého kapra Old Timers Jazz
Band.
22. listopadu Vzpomínka na Josefa Kyliese a Jana Jungmanna, zakladatele slánské muzejní galerie ve Vlastivědném muzeu. | Koncert skupiny
Lady I & The Blues Birds v klubu Dividýlka.

23. prosince Občané města a okolí si mohli v přízemí budovy MěÚ
připálit a odnést domů „betlémské světlo“. | Uskutečnila se sbírka pro
Dům rodin Smečno. | Vánoce v Dividýlku — odpolední repríza pro rodiče
a děti a večerní repríza. | Advent ve Vlastivědném muzeu.

25. listopadu Slavnostní vernisáž k zahájení výstavy keramika Ladislava
Zápařky v galerii Vlastivědného muzea.
28. a 29. listopadu Dopolední a odpolední výchovné koncerty pro slánské školy v kapli Vlastivědného muzea.
29. listopadu Čaj o páté v Knihovně Václava Štecha s besedou Dr. Tamary Cenkové na téma Mezilidské vztahy, jak je neznáme.
30. listopadu Koncert pražského orchestru Artn v kapli Vlastivědného
muzea. | Vše o mé matce, španělsko-francouzská komedie v rámci
pořadů Filmového klubu.
Listopad—prosinec 2000 Dny otevřených dveří Integrované střední školy
Slaný a Středního odborného učiliště strojírenského Slaný. | Dny otevřených dveří Gymnázia Václava Beneše Třebízského Slaný.

Koncert v kapli Vlastivědného muzea

2. prosince Mikulášské trhy na náměstí Tomáše Garyka Masaryka.
4. prosince byla otevřena tradiční výstava Advent ve Vlastivědném
muzeu s předváděním výroby ozdob, pečiva a podobně.
5.—8. prosince Dopolední a odpolední výchovné koncerty pro slánské
základní a střední školy v kapli Vlastivědného muzea. | 8. 12. vánoční
koncert Základní umělecké školy Slaný v kapli Vlastivědného muzea.
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Spolková činnost

Spolková činnost
Shrnuje spolky, svazy, sportovní kluby a zájmové organizace, na které
přispívá Městský úřad Slaný.
Aeroklub — AČM Slaný — letecké modelářství, bezmotorové létání, motorové létání, létání na ULL, balonové létání, paragliding. Účast na
Mistrovství ČR pro dvoučlenné posádky v poháru Železných hor. Počet
členů 75, předseda Miloš Žalud.
Asociace futsalu (malého fotbalu) Slaný — mimo jiné soustřeďuje slánské kluby: AC Sparta Slaný, R.S.C. Čechie Slaný, FC Stadion Slaný, 1. DFK
Slaný, FC Foboz Slaný, Hrasl Slaný, R.S.C. Čechie Slaný B, FK Slaný SFS,
R.S.C. Čechie Slaný C a Alpina Slaný. Čtyři přidružené mládežnické oddíly
(1. ZŠ Slaný, 2. ZŠ Slaný, Speciální škola Slaný a Gymnázium Václava
Beneše Třebízského Slaný) hrají Ostrovní ligu organizovanou Asociací a
Domem dětí a mládeže Slaný. Celkem 14 slánských oddílů, počet členů
byl 220. Jednatel Pavel Nepil.
Autoklub v AČR — Plochá dráha — Na Mistrovství ČR juniorů obsadili
slánští reprezentanti 6., 7. a 10. místo, v závodu dvojic 5. místo, v závodu seniorů 2., 11. a 13. místo a v Extralize družstev 3. místo. Počet členů
35. Předseda Petr Křikava.
Basketbalový klub Slaný — oddíly: muži (5. místo v Oblastním přeboru),
ženy (8. místo ve 2. lize žen), starší dorostenci (4. místo v Oblastním přeboru), mladší dorostenci (8. místo v Oblastním přeboru), mladší dorostenky (2. místo v Oblastním přeboru a postup do dorostenecké ligy),
starší žákyně (3. místo v Oblastním přeboru), starší minižáci (1. místo
v Oblastním přeboru a 3. na Přeboru republiky), starší minižákyně (1. místo v Oblastním přeboru a 2. místo na Přeboru republiky), mladší minižáci (5. místo v Pražském přeboru). 222 členů. Předseda Ladislav Čepelák.
Consortium Camerale Slanense (Slánské komorní sdružení) — občanské
sdružení, založeno 1996 - hudební spolek sdružující slánské hudebníky.
Koncertní činnost ve Slaném, na Slánsku i v celé ČR.
Český červený kříž — dětský oddíl získal 4. místo v soutěži zdravotních
hlídek okresu Kladno. Příprava zdravotních hlídek, předání Jánského
plakety dárcům krve. Počet členů 200. Jednatel Mgr. Alena Holcová,
místopředsedkyně.
Český kynologický svaz, ZKO-231 Slaný — výcvik psů, účast na celostátních výstavách a závodech. V roce 1999 obsadili psovodi ZO Slaný 2. a
3. místo v Okresní lize kynologů. V květnu 2000 účast na Mistrovství
republiky dorostu kladečů stop v Kladně-Švermově. Počet členů 38.
Jednatel Karel Bradáč.
Český rybářský svaz MO Slaný — je složkou středočeského rybářského
svazu Praha, je součástí krajského hospodaření a plní stanovený zarybňovací plán ministerstva zemědělství ve druzích a počtu ryb pro sportovní
revír Velký slánský rybník. Formou brigád udržuje řádný vzhled okolí
sportovního rybníku a ostatních chovných rybníků v okolí Slaného.
Účastník rybářských závodů a soustředění. Počet členů 223. Jednatel
Ladislav Havel.

v květnu a v září 1999. V roce 2000 oslavil spolek 75. výročí založení
a k výročí uspořádal dvě výstavy. Počet členů 47. Předseda Josef Hnízdil.
Dětská organizace Sluníčko — pořádání dětských táborů, tuzemských
i zahraničních zájezdů. Počet členů 103. Jednatelé Lenka Vokřálová,
Vladimír Hlebec.
Dětská scéna Slaný — divadelní soubor Dětská scéna byl založen v listopadu 1977 a od té doby působí nepřetržitě na mateřské scéně v Městském divadle ve Slaném. Spoluzakladatelem a dlouholetým vedoucím
souboru byl František Polata (do prosince 1999), nyní vede soubor Naďa
Krunclová. Soubor má 24 dětských herců. Mimo vystoupení na mateřské
scéně vystupoval soubor také v zájezdových představeních a na soutěžních přehlídkách. V roce 1999 nastudoval soubor dvě představení:
Vzpomínání víly Vševědky a Příběh Vendelína Puškvorce (každá hra
měla kolem 20 repríz). V roce 2000 premiéroval hry Dobře to dopadlo
aneb Tlustý pradědeček, lupiči a detektivové (7 repríz do zavření divadla) a Sněhurka a sedm trpaslíků (24 repríz).
Dividýlko Slaný — malá divadelní scéna. Odehráno 34 představení.
Spolupracuje při zajišťování provozu Klubu Dividýlka. V roce 2000
stěhování z mateřského divadla v bývalém ZK ROH Slaný do náhradních
prostor v bývalém hotelu Pošta. Mediální propagace města. Počet členů
je 37. Vedoucí Jaroslav Hložek.
Ekolov — ochrana a záchrana dravců, odstřel zdivočelých holubů, tuzemská i zahraniční setkání sokolníků. Členy je pět sokolníků a dva adepti.
Jednatel Aleš Steinbrecher.
Erinaceus — ZO ČSOP — záchranná stanice pro malé a poraněné ježky až
do jejich vypuštění do přírody, účast na petičních akcích, sčítání kání,
strážní služba, odklízení náletových, již vyřezaných dřevin na Slánské
hoře, oprava značení a podobně. Práce s ochranářskou tématikou. Počet
členů 14. Vedoucí Jindřich Pešička.
FC Catherine Slaný — kopaná. Oddíly FC Catherine A (4. místo v 3. třídě
okresního přeboru), FC Catherine B (11. místo v 4. třídě okresního přeboru). Počet členů 61. Jednatel Milan Silný.
Fotbal klub Slánské formanské společnosti — kopaná, 6. místo v 3. třídě okresního přeboru v roce 1999, 7. místo v roce 2000. Počet členů je
210. Jednatel Jaroslav Veselý.
Hokejbalový klub Bendy Boys Slaný — A-tým: 1. místo v Regionální lize,
vítězství v play-off kvalifikace o národní ligu a postup do Národní ligy.
B-tým: 8. místo ve 2. kladenské lize, 3. místo v SHM Cap Praha. Pořadatel
a účastník čtvrtého ročníku Slánské ligy (1. a 3. místo). Počet členů 53.
Jednatel Pavel Novák.
HC Slaný 1998 — lední hokej (6. místo v okresním přeboru mužů). Počet
členů 18. Jednatel Karel Liberský.
HK LEV Slaný — lední hokej, 4 mužstva: muži (2. NHL), přípravka, děti a
žáci (Oblastní přebor). V roce 2000 navíc družstvo juniorů, hraje společnou mistrovskou soutěž středočeského a pražského regionu, a družstvo
nejmladších (1.—3. třídy), hraje republikovou turnajovou soutěž. Počet
členů 183. Předseda Ing. Vladimír Kazatel.

Český svaz bojovníků za svobodu — spolková činnost, organizování pietních aktů. Počet členů 37. Předseda Josef Petiška

Jazzklub Slaný — organizátor jazzových večerů a Slánských jazzových
dnů. V roce 1999 uspořádal 9 jazzových večerů a 33. Slánské jazzové
dny. V roce 2000 stejný počet večerů a 34. Slánské jazzové dny. Vydává
vlastní Zpravodaj. Počet členů 104. Jednatel Jaroslav Čečrdle.

Český svaz chovatelů Slaný — chov zvířat, pořádání výstav, účast na
tuzemských i mezinárodních výstavách, titul Evropský šampión. Výstava

Tělovýchovná jednota Jiskra Kvíček — aerobik, líný tenis, kondiční
cvičení, sálová kopaná, oddíl boxu Heros Slaný, organizuje sportovní a
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společenské akce v Kvíčku ve spolupráci s dalšími zdejšími spolky. Počet
členů 111. Předseda Ing. Jan Konopčík.
Judo klub Slaný — regionální mistrovství (šestkrát 1. místo, jednou
2. místo, jednou 3. místo), Mistrovství republiky (jednou 4., 5. a 6. místo), Pohár olympijských nadějí (jedenkrát 4. místo), jeden závodník
v 1. lize mužů. Počet členů 52. Předseda Vladimír Mesároš.
Junák — pořádá letní a zimní tábory, spolupracuje s českou armádou,
pomáhá při likvidaci černých skládek. Zahrnuje 6 oddílů složených
z menších družin. Pravidelné týdenní schůzky družin, čtrnáctidenní
schůzky oddílů, měsíční výlety oddílů po okolí. Zimní tábor na chatě
v Tanvaldě, letní tábory ve Strunkovicích, Žluticích a v Bělči nad Orlicí.
Počet členů 111. Vůdce Antonín Bosák.
Klub českých turistů — pořádá tradiční pochody: Tříkrálový a Za Havlíčkem, lyžařské zájezdy na Klínovec. Přibližně 42 akcí pro důchodce ročně.
Nesoutěží. Počet členů 26. Předseda Jiří Jirát.
Klub důchodců — organizuje zájezdy na výstavy, poznávací zájezdy, přednášky, oslavy Svátku matek. Počet členů 99. Předseda Karel Sulek.
Kroužek železničních modelářů — při Domě dětí a mládeže Slaný. V roce
1999 letní prázdninové putování na kolech po zrušených tratích severních Čech, pomoc se zajištěním výstavky železničních modelů, spolupráce s jinými kroužky tohoto typu, modelářské burzy, od dubna vlastní
časopis Semafor. V roce 2000 letní prázdninové putování po zajímavých
tratích jižních Čech, prohlídka úzkokolejky v Rakousku a jinak stejná činnost jako v roce 1999. Počet členů 10. Vedoucí Miloš Pokorný.
Kruh přátel hudby — pořádá ve spolupráci s Vlastivědným muzeem
pravidelné koncerty vážné hudby desetkrát v roce. Počet členů 50. Předseda Václav Šarboch.
LTC Slaný — tenisový klub. Organizační zabezpečení sportovních soutěží.
V roce 1999 družstvo dospělých obsadilo předposlední místo v krajské
soutěži 1. třídy a v baráži si vítězstvím uchovalo příslušnost v soutěži
i pro sezónu 2000. Starší žáci obsadili 2. místo v krajské soutěži 2. třídy,
mladší žáci obsadili 4. místo v krajské soutěži 1. třídy. Na dvorcích LTC
Slaný byl uspořádán okresní přebor mladšího žactva. V období 1.—5. července proběhl 5. ročník turnaje O pohár královského města Slaného,
rozšířený o kategorii mladšího žactva. V roce 2000 obsadilo družstvo
dospělých 1. místo v oblastní soutěži 2. třídy, starší žáci 5. místo v krajské soutěži 2. třídy. Na dvorcích LTC byl uspořádán okresní přebor mladšího žactva a v období 4.—7. července proběhl šestý. ročník turnaje
O pohár královského města Slaného. Počet členů 127. Předsedou je
Ing. Petr Šarboch.
Modelářský klub — v roce 1999 účast na celkem osmnácti soutěžích
celostátního kalendáře leteckých soutěží. Osm pořádali na letišti ve
Slaném a v Sazené. V roce 2000 tatáž činnost. Ve všech soutěžích obsazují členové klubu přední místa. Členů 42. Jednatel Václav Fuxa.
Orion klub — historická vozidla. Účast na závodech historických vozidel,
pořadatel burz náhradních dílů a jedenáctého (1999) a dvanáctého
(2000) ročníku Jízdy historických vozidel do vrchu Knovíz—Olšany.
Třetí místo na ME závodů veteránů. Počet členů 7. Předsedou je pan
Václav Bečvář.
Ostrov — Dům dětí a mládeže ve Slaném — zájmové kroužky, soutěže,
letní i zimní tábory, zahraniční zájezdy, sportovní vyžití mládeže. Organizátor nebo spoluorganizátor soutěží Slánská míle, Keramický festival,
Strašidlák, Miss Poupě, Slánka, Den dětí, Den Země, Husitské slavnosti,
Den pro zdraví, Atletická olympiáda a dalších. Počet členů 430. Ředitelka
Mgr. Miroslava Kaisrlíková.
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Radioklub OK1KSL — sdružuje zájemce o elektroniku, radiové vysílání a
výpočetní techniku. Účast na mezinárodních závodech, 3. místo v kategorii více operátorů v OK/OM DX Contestu. Počet členů 28. Předsedou je
Ing. Miroslav Hampl.
Slánská scéna — spolek divadelních ochotníků královského města Slaného — působí na mateřské scéně v Městském divadle Slaný. V lednu 1999
obnovená premiéra Drdovy pohádkové komedie se zpěvy Dalskabáty,
hříšná ves aneb Zapomenutý čert a sedm repríz. V roce 2000 v lednu
premiéra pohádky Vladimíra Čorta O líných strašidlech aneb Poklad ve
mlýně a jedenáct repríz, v únoru premiéra pohádky Libora Dobnera
Netopýr aneb Lež má měkký nos a deset repríz. V roce 1999 byl počet
členů 34, v roce 2000 39. Vedoucí souboru (principál) Karel Vidimský.
Sokol — Tělocvičná jednota Sokol Slaný — Odbor sokolské všestrannosti
má oddíly: rodiče a děti, nejmladší žactvo, mladší žactvo, starší žactvo,
dorost, ženy — rytmická gymnastika, zdravotní tělocvik a seniorský klub
přispívajících (mladší, starší žactvo a dorost — úspěšná reprezentace na
župních a republikových závodech). Pod slánským Sokolem závodí
sportovní oddíly Karate-do SPORT klub (nominace na MČR — Vranovský,
Národní pohár v kick-boxu v Mostě 2. místo Vranovský, Národní pohár
full-contact 4. místo Hamza, MČR v Plzni 3. místo Vranovský), odbíjená
(ženy — 2. místo v oblastním přeboru II. třídy, smíšené družstvo rekreační odbíjené), nohejbal (oddíl si vybojoval postup do oblastního přeboru). Sokol Slaný má 477 členů, starosta Ing. Jiří Mareš.
Sportovně střelecký klub Slaný — ČKD. Každoročně pořádá závod „Velká cena města Slaného“, účastní se podobných soutěží v jiných místech
ČR, 2 střelci nominováni na Evropský policejní parkur, držitelé 1., 2. a
3. výkonnostní třídy. Klub má 81 členů, předseda Svetislav Modlík.
Sportovní klub Dům dětí a mládeže — šachy — 2. místo v Regionálním
přeboru, postup do Regionální ligy v bleskové hře, soutěže jednotlivců,
práce s mládeží. Klub má 20 členů, jednatel Ing. Miloš Růžička.
Sportovní klub Slaný — kopaná. Muži (sestup do nižší soutěže), dorost
(9. místo v Oblastním přeboru), starší žáci (3. místo v I. A třídě), mladší
žáci (vítěz I. A třídy), přípravky A a B (10. a 11. místo v okresní soutěži).
Klub má 286 členů, předseda je Ing. Antonín Svatoš.
SK orientačního běhu — vítěz v soutěži Středočeské oblasti, 8. místo
v rámci ČR. 1999 — J. Hanák — vítěz krajského žebříčku jednotlivců
v kategorii juniorů, A. Libecajt 2. místo v kategorii mužů, V. Hodr —
2. místo v kategorii staršího dorostu. V žácích nejlepší výsledky P. Rubík
a L. Peška — 2. místo ve Středočeské soutěži žákovských družstev 2000.
Přeborníci kraje s účastí na MČR v OB na klasické trati — junior J. Hanák
a starší dorostenec V. Hodr. Stříbrné medaile na MČR v rogaidingu
v kategorii mužů na 24 hodin družstvo ve složení J. Najman a J. Hanák.
Ve veteránských kategoriích nejlépe reprezentuje St. Nosál. Klub má 54
členů, předseda je Václav Matoušek.
Stanice pro záchranu a ochranu ptáků — stanice paní Jany Novotné byla
k 1. srpnu 2000 zrušena.
Stolní tenis club Slaný — Muži A (divize), muži B (KP II. třídy — vítěz
s postupem do I. třídy) muži C (okresní přebor 2. místo), žáci a žákyně
účast v okresních a krajských přeborech. Klub má 76 členů, předseda
Jindřich Horský.
Svaz zdravotně postižených, ZO Slaný — pořádá pro své členy zájezdy,
nakupuje vstupenky do Městského divadla. Počet členů 261, výbor (devět členů), předseda Vojtěch Krček (1999) a Josef Sedloň (2000).
Vrtule — divadelní soubor při 3. ZŠ Slaný. Působí v divadle ve školním
klubu Bungr. V roce 1999 získal soubor 1. místo v okresní přehlídce dět-
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Spolková činnost — Školství
ských divadel, 2. místo ve středočeské přehlídce, obojí s hrou Pohádky
pro nehodné děti. V roce 2000 1. místo v okresní přehlídce dětských
divadel, 1. místo ve středočeské přehlídce, účast na celostátní přehlídce
Dětská scéna 2000 — vše s hrou Krysař. V červnu 2000 premiéra hry
Oskarky. Členové souboru se účastní různých recitačních soutěží. Soubor
organizuje představení jiných souborů v klubu Bungr a pořádá zájezdová
představení. V roce 1999 byl počet členů 26, v roce 2000 klesl na 23.
Vedoucí souboru Jiří Rezek.
Vzduchoplavecká společnost — úspěšná reprezentace na závodech,
Českým balónovým svazem vyhodnocena jako nejlepší pořadatel roku
1999. Společnost poskytla balón při prvních Husitských slavnostech.
Počet členů 32, jednatel Jaroslav Hložek.

Školství
Gymnázium Václava Beneše Třebízského
Smetanovo náměstí 1310. Ve školním roce 1998/1999 studovalo na gymnáziu celkem 388 studentů (osmileté studium 178, sedmileté 136 a
čtyřleté 77) ve 14 třídách. Ve škole vyučovalo 29 pedagogických pracovníků a pracovalo 7 ostatních zaměstnanců. K přijímacím zkouškám do
primy se přihlásilo 74 žáků, přijato bylo 31 žáků, k přijímacím zkouškám
do prvního ročníku se přihlásilo 45 žáků, přijato bylo 31. Školu ukončilo
58 žáků, k maturitám šlo 56 a 5 repetentů. U maturit prospělo s vyznamenáním 17 studentů, prospělo 38 a neprospělo 6 (z toho 4 repetenti).
Ve školním roce 1999/2000 studovalo na gymnáziu celkem 421 studentů (osmileté studium 216, sedmileté 128, čtyřleté 77) v patnácti třídách.
K přijímacím zkouškám do primy se přihlásilo 74 žáků, přijato bylo 31,
k přijímacím zkouškám do prvního ročníku se přihlásilo 69 žáků, přijato
bylo 65. Školu ukončilo 58 studentů, k maturitám jich šlo 56 a 5 repetentů. U maturit prospělo s vyznamenáním 17 studentů, 38 prospělo a
jeden neprospěl.
V obou školních rocích na škole vyučovalo 29 pedagogických pracovníků
a pracovalo sedm ostatních zaměstnanců. Ředitel RNDr. Milan Dundr,
zástupce RNDr. Vladimír Kulich.

deném školním roce se nematurovalo. Ředitel školy Ing. Miloslav Stöckl,
zástupkyně Ing. Lubomíra Brázdová.
V roce 1999 financovalo město ve škole rekonstrukce rozvodu plynu,
požární stěnu a nátěry oken a v roce 2000 opravu střechy a klempířské
práce. V listopadu 1999 navštívil školu ministr školství Eduard Zeman a
besedoval se studenty. Škola zaznamenala úspěchy svých studentů
v celonárodním kole středoškolských odborných činností v ekonomických oborech v roce 1999. V roce 1999/2000 organizovala slánská
obchodní akademie krajskou soutěž v psaní na stroji a PC.

Integrovaná střední škola Slaný
Hlaváčkovo náměstí 673. Ve školním roce 1998/1999 studovalo na škole
155 žáků v osmi třídách, pedagogický sbor tvořilo patnáct učitelů, ostatních zaměstnanců bylo pět. Na školu byl přijat 101 žák a školu ukončilo
40 žáků (11 s vyznamenáním, 29 prospělo). Ve školním roce 1999/2000
studovalo na škole 205 žáků v deseti třídách, pedagogický sbor tvořilo
patnáct učitelů, ostatních zaměstnanců bylo šest. Na školu bylo přijato
94 žáků a školu ukončilo 41 žáků (dva s vyznamenáním, 39 prospělo).
Ředitel školy Ing. Lubomír Stříbrský, zástupce pro pedagogiku Richard
Webinger, zástupce pro ekonomiku Ing. Jaroslava Cvrčková.
Škola pořádala ve školním roce 1998/1999 pěvecké koncerty rodinné
školy pod vedením Ivo Horňáka. V obou školních rocích pořádala dny
otevřených dveří a cca dvakrát ročně výstavy ve školní galerii.

Střední odborné učiliště strojírenské Slaný
Šultysova 518. Ve školním roce 1998/1999 studovalo v Středním odborném učilišti Slaný v jedenácti třídách 186 žáků. Ředitelka Mgr. Šárka
Veselá, zástupce Ing. Karel Vancl. Na školu byli přijati 102 žáci a Střední
odborné učiliště Slaný ukončilo 24 žáků — tři s vyznamenáním.
V květnu 1999 se žáci Středního odborného učiliště Slaný zúčastnili soutěže oboru truhlářů FOR ARCH v Plzni a dva se umístili na 4. místě.
V soutěži zámečníků, pořádané Středním odborným učilištěm Slaný
24. 3. 1999, za účasti šesti dalších učilišť z ČR, získalo Střední odborné
učiliště Slaný druhé místo. Učiliště uspořádalo ve slánském Vlastivědném
muzeu výstavu ke 120. výročí učňovského školství ve Slaném.

Ve dnech 22.—23. 3. 1999 štafetový běh Slaný—Pegnitz. Dne 20. 4. 2000
oslava 100. výročí narození profesora Karla Eysselta. O prázdninách
1999 financovalo město velké rekonstrukce na budově (viz. Kalendárium).

Ve školním roce 1999/2000 studovalo Střední odborné učiliště Slaný
v jedenácti třídách 227 žáků. Ředitelka Mgr. Šárka Veselá, zástupce
Mgr. Jan Hitz. Na školu bylo přijato 73 žáků, školu ukončilo 74 žáků,
z toho patnáct s vyznamenáním. V tomto školním roce získalo Střední
odborné učiliště Slaný druhé místo v soutěži truhlářů FOR ARCH v Plzni
a v soutěži Ostrova Dům dětí a mládeže Člověk v přírodě získalo první
místo za kolektivní model dětského a sportovního hřiště. Organizovalo
druhý ročník soutěže zámečníků (účast a výsledky viz. Kalendárium).
Střední odborné učiliště Slaný po oba školní roky spolupracovalo s agenturou MEDEA KULTUR Praha, která se zabývá problematikou mládeže
(xenofobie, rasismus, drogy, alkoholismus) a organizovalo její besedy
v Městském divadle pro všechny slánské školy.

Obchodní akademie dr. Edvarda Beneše

Základní umělecká škola Slaný

Smetanovo náměstí 1200. Ve školním roce 1998/1999 studovalo na
škole 354 žáků ve dvanácti třídách, které vyučovalo 26 interních a dva
externí pedagogičtí pracovníci, ostatních zaměstnanců bylo osm. Maturitou školu ukončilo 110 studentů. Ve školním roce 1999/2000 studovalo
na škole 433 žáků v patnácti třídách, které vyučovalo 32 interních a dva
externí pedagogičtí pracovníci, ostatních zaměstnanců bylo osm. V uve-

Sadová 1160. Ve školním roce 1998/1999 studovalo ve škole celkem
707 žáků v oborech hudebním (552), tanečním (95), výtvarném (47) a
literárně dramatickém (13). Ředitel Martin Krňanský (do 30. 4. 1999),
Jitka Budilová (od 1. 3. 1999). Výuku zabezpečovalo 33 učitelů (z toho
14 interních, 9 pracujících důchodců a 10 externích). Odloučená pracoviště — budova bývalého okresního domu ve Slaném, Zvoleněves, Zlonice

Dne 14. prosince 1998 získal student Jan Jirsák Cenu Jaroslava Heyrovského za úspěchy v chemických soutěžích. Ve školním roce 1998/1999
uspořádalo gymnázium (7. května 1999) klasický Majáles s oslavou desátého výročí jazykové a sportovní výměny s gymnáziem v německém
Pegnitz. K zajímavým akcím patří jazyková výměna s Američany (29. 4.—
5. 5. 1999) v Holandsku a později v USA.
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a Smečno, od září 1999 Klobuky. Absolventské koncerty — v březnu 1999
absolventů učitele Vítka v kostele sv. Gotharda, absolventů učitelů
Klempta, Nové a Berušky v sále Základní umělecké školy Slaný, absolventů učitelů Budilové, Hlavatého a Hekové v kapli Vlastivědného muzea,
absolventů učitelů Hlavatého a Tomáška v kapli Vlastivědného muzea a
absolventů učitele J. Dobnera v kapli Vlastivědného muzea. Závěrečný
koncert v Městském divadle. Mimo uvedené akce se uskutečnilo dalších
30 mimoškolních a školních vystoupení a koncertů.
Ve školním roce 1999/2000 studovalo ve škole celkem 682 žáků v oborech — hudebním (524), tanečním (105), výtvarném (39) a literárně dramatickém (14). Výuka v literárně dramatickém oboru byla ukončena
k 31. lednu 2000. Ředitelka Jitka Budilová. Výuku zabezpečovalo (stejně
jako ve školním roce 1998/1999) 33 učitelů. V tomto školním roce bylo
uskutečněno 43 mimoškolních hudebních vystoupení a koncertů, včetně
devíti výchovných koncertů pro žáky základních škol. 17. května absolventský koncert v kapli Vlastivědného muzea (pět absolventů) a 7. června absolventský koncert v kapli Vlastivědného muzea (šest absolventů).

1. základní škola Slaný
Politických vězňů 777. Ve školním roce 1998/1999 bylo ve škole celkem
28 tříd (sedmnáct na prvním stupni a jedenáct na druhém stupni), které
navštěvovalo celkem 673 žáků. Ředitel: Mgr. Stanislav Švarc, zástupci:
Mgr. Jiřina Cinková, Mgr. Jaroslav Sejpal. Vyučovalo 39 pedagogických
pracovníků a zaměstnáno bylo osm dalších pracovníků (THP, školník,
školnice, uklízečky, kuchyně). K zápisu 5.—6. února 1999 se dostavilo 56
dětí. V roce 1999 ukončilo školu 55 žáků, z nichž pět odešlo na osmileté
gymnázium, 18 na jiné střední školy, 27 do Středního odborného učiliště
Slaný, čtyři do odborných učilišť a jeden do pracovního poměru. Ve školním roce 1998/1999 z celkového počtu 641 žáků prospělo s vyznamenáním 48 žáků, 547 prospělo, 37 neprospělo a devět dělalo opravné
zkoušky. V květnu 1999 rekonstrukce velké tělocvičny, šaten a sprch.
Ve školním roce 1999/2000 bylo ve škole celkem 27 tříd (šestnáct na
prvním stupni a jedenáct na druhém stupni), které navštěvovalo celkem
641 žáků. Ředitel: Mgr. Stanislav Švarc, zástupci: Mgr. Jiřina Cinková,
Mgr. Jaroslav Sejpal. Vyučovalo 38 pedagogických pracovníků a dále bylo
zaměstnáno 15 dalších pracovníků (THP, školník, uklízečky, kuchyně).
Čtyři oddělení školní družiny navštěvovalo 93 žáků. K zápisu 4. února
2000 se dostavilo 56 dětí. Sedmnáct dětí bylo přesunuto ze 2. a 3. ZŠ ve
Slaném. V roce 2000 ukončilo školu 55 žáků, z nichž šest odešlo na
osmileté gymnázium, 17 na jiné střední školy, 24 na Střední odborné učiliště Slaný, čtyři na odborné učiliště a jeden do pracovního poměru. Ve
školním roce 1999/2000 z celkového počtu 641 žáků 48 prospělo
s vyznamenáním, 547 prospělo, 37 neprospělo a devět absolvovalo
opravné zkoušky.

2. základní škola Slaný
Komenského 618. Ve školním roce 1998/99 docházeli do školy 602 žáci
do 21 tříd. Vyučovalo 33 pedagogických pracovníků a pracovalo sedm
dalších zaměstnanců. K zápisu do prvních tříd se přihlásilo 116 dětí a 86
bylo přijato. Školu ukončilo 58 žáků.
Ve školním roce 1999/2000 docházelo do školy 643 žáků do 22 tříd.
Vyučovalo 36 pedagogických pracovníků a pracovalo sedm dalších
zaměstnanců. K zápisu do prvních tříd se přihlásilo 94 dětí, přijato bylo
59 dětí. Školu ukončilo 64 dětí. V květnu 2000 natáčel ve škole režisér
Karel Smyczek televizní seriál To jsem z toho jelen. Ředitel Mgr. Miroslav
Šindler, zástupce Miroslava Golisová.

3. základní škola Slaný
Rabasova 821. Ve školním roce 1998/1999 docházelo do školy 603 žáků
(378 na první stupeň, 225 na druhý) do 25 tříd. Při zápisu do prvních
tříd bylo přijato 88 dětí. Školu ukončilo osm žáků s vyznamenáním a 41
prospěl. Osm šlo studovat na gymnázium, šestnáct na střední odborná
učiliště, čtyři na Střední odborné učiliště Slaný s maturitou a 21 na
Střední odborné učiliště Slaný.
Ve školním roce 1999/2000 docházelo do školy 607 žáků (353 na první
stupeň, 254 na druhý stupeň) do 25 tříd. Při zápisu bylo přijato 93 dětí.
Školu ukončilo 11 žáků s vyznamenáním a 31 prospělo. Šest šlo studovat
na gymnázium, devatenáct na střední odborná učiliště, sedmnáct na
Střední odborné učiliště Slaný s maturitou.
Ve škole vyučovalo 38 pedagogických pracovníků a pracovalo devatenáct
dalších zaměstnanců. Ředitel Mgr. Zdeněk Vostrý, zástupci Mgr. Miroslava Bicencová (první stupeň) a Mgr. Jana Rumlová (druhý stupeň).
Škola vydávala vlastní časopis Ježek — deset čísel ve školním roce (i na
internetu). Škola má vlastní klub Bungr, ve kterém působí divadelní soubor Vrtule (viz. Kalendárium a Spolková činnost). V sobotu 15. 5. 1999
se na škole konal den otevřených dveří s vyučováním. Ve škole probíhá
výuka informatiky v kurzech: 1999 — 100 žáků, 2000 — 120 žáků.

O letních prázdninách v roce 2000 se uskutečnila rozsáhlá oprava a
rekonstrukce školy. Byly opraveny římsy a části střechy, byla kompletně
vybudována nová sociální zařízení, byla provedena rekonstrukce odpadů,
vzduchotechniky, zřízeny nové rozvody vody, bylo vyměněno téměř tři
sta oken na budově, ve třech třídách byly instalovány žaluzie a nové podlahy, zbytek opraven. Podle postupného programu byly další třídy vybaveny nábytkem a audiovizuální technikou. Na tyto opravy a rekonstrukce
poskytl Městský úřad Slaný 12,9 mil. Kč.
Z premiéry hry „Krysař“ divadelního souboru Vrtule 10. června 1999
Dne 20. října 2000 navštívila školu paní Běla Gran Jensen, předvedla a
podepisovala knihu Hnutí Stonožka Kdyby všechny děti světa. Akce se
zúčastnili norský velvyslanec, náčelník vojsk KFOR generál Šíba, náčelník
generálního štábu generál Šedivý, za kancelář prezidenta republiky
PhDr. Štětinová, náměstek ministra školství Mullner, ředitelka školského
úřadu paní Burešová, přednosta OÚ Kladno Ing. Mikulecký i řada dalších
osobností slánského kulturního, hospodářského a společenského dění.
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Školství — Kultura

Speciální škola Slaný

9. mateřská škola Slaný

Palackého 570. Ve školním roce 1998/1999 docházelo do šestnácti tříd
157 žáků. K zápisu se nepřihlásil nikdo. Školu ukončilo 32 žáků, z nichž
25 odešlo na odborná učiliště a sedm do pracovního poměru. Celkem
v tomto školním roce prospělo s vyznamenáním devět žáků, 141 prospělo a sedm neprospělo.

U Kasáren, Petra Hrubého 1676. Ve školním roce 1998/99 navštěvovalo
školku 41 dětí ve 2 třídách, vyučovali čtyři pedagogičtí pracovníci a pracovali čtyři ostatní zaměstnanci. Ve školním roce 1999/2000 navštěvovalo školku 38 dětí ve dvou třídách. Do července 2000 vyučovali čtyři
pedagogičtí pracovníci a tři ostatní zaměstnanci, od září 2000 tři pedagogičtí pracovníci. Ředitelka Jaroslava Tunková.

Ve školním roce 1999/2000 docházelo do šestnácti tříd celkem 158 žáků. K zápisu se přihlásili tři. Školu ukončilo 28 žáků, z nichž osmnáct
odešlo na odborná učiliště a deset do pracovního poměru. Celkem v tomto školním roce prospělo s vyznamenáním šest žáků, 144 prospělo a
osm neprospělo.
V obou školních rocích na škole vyučovalo 22 pedagogických pracovníků
a pracovalo pět dalších zaměstnanců. Ředitelka Mgr. Beata Kurillová,
zástupce Mgr. Bohuslava Pavlíčková. Z větších školních akcí uvádíme
například 11. 5. 1999 okresní kolo Sportovních her mládeže, 10. 6. 1999
Olympijský den, 14. 10. 1999 dopravní soutěž BESIP, 6. 4. 2000 beseda
s příslušníky městské policie, vše organizováno školou.

1. mateřská škola Slaný
U labutí, Hlaváčkovo náměstí 222. Ve školním roce 1998/1999 navštěvovalo školku 120 dětí v pěti třídách. V roce 1999/2000 108 dětí v pěti
třídách. Ve školce pracuje devět pedagogických pracovníků a osm ostatních pracovníků. Ředitelka Vlasta Čermáková.
V období červenec—září 2000 financovalo město velké rekonstrukce
exteriérů a interiérů školky v hodnotě cca 3 300 000 Kč (viz. Kalendárium). K mimořádným akcím školky patří Uspávání broučků Na Hájích,
společné závody s rodiči při Dni dětí a slavnostní rozloučení s předškoláky na městském úřadě nebo v kapli Vlastivědného muzea.

2. mateřská škola Slaný
Na Dolíkách, Cyrila Boudy 284. Ve školním roce 1998/1999 navštěvovalo školku 113 dětí v pěti třídách, v roce 1999/2000 96 dětí ve čtyřech
třídách. V roce 2000 bylo při MŠ otevřeno Mateřské centrum. Ředitelka
Eva Špinetová.

6. mateřská škola Slaný
Slaný-Kvíček, Vančurova 584. Ve školním roce 1998/99 navštěvovalo
školku 69 dětí ve třech třídách, v roce 1999/2000 71 dětí ve třech třídách. Ve školce pracuje pět pedagogických pracovníků a čtyři ostatní
zaměstnanci. Ředitelka Naděžda Holovlaská.

8. mateřská škola Slaný
Vítězná 1578. Ve školním roce 1998/1999 i 1999/2000 navštěvovalo
školku sto dětí ve čtyřech třídách. Ve školce pracuje osm pedagogických
pracovníků, čtyři asistenti a osm ostatních zaměstnanců. Ředitelka Marie
Liscová. Ve školce působí tréninkové centrum programu „Začít spolu“.
V rámci tohoto programu zde provádí ročně sedm seminářů a další
školení. Na hospitaci přijíždějí zájemci z celé ČR. V seminářích se ročně
promítne na 250 účastníků. U školky působí Baby klub a Klubovna pro
zdraví, již zajišťuje Středisko ohrožených dětí Kladno. Jednou až dvakrát
týdně zde pořádají besedy pro děti ze základních škol k drogové problematice.

Královské město Slaný v letech 1999—2000

Speciální mateřská škola Slaný
U Kasáren, Dražkovická 1246. Ve školním roce 1998/1999 navštěvovalo školku 30 dětí ve dvou třídách, šest docházelo do třídy v nemocnici.
V roce 1999/2000 navštěvovalo školku 28 dětí ve dvou třídách a šest
docházelo do třídy v nemocnici. Ve školce pracuje šest pedagogických
pracovníků, tři ostatní zaměstnanci a civilní služba. Ředitelka Dagmar
Pavlíková. Školka pořádá (jednou za jeden až dva měsíce) prezentace, při
kterých se rodiče s dětmi které ještě do školky nechodí zúčastňují
různých příležitostných akcí školky (vánoční koncert v kapli muzea,
velikonoční a vánoční výstavy v muzeu nebo v Ostrově atp.) Školka není
zařízením Městského úřadu Slaný ale Školského úřadu Kladno.
Mimo výše uvedené školy a školky pracuje ve Slaném ještě ZŠ při nemocnici, ředitelka Mgr. Věra Vostrá a Středisko výchovné péče pro děti a mládež v ulici Dr. Edvarda Beneše 528.

Kultura
Městské divadlo ve Slaném
V období červenec—září 1999 proběhla první etapa rekonstrukce Městského divadla ve Slaném. Projektantem a generálním dodavatelem byla
firma Oscar CZ, s. r. o., Brno. Záměrem byla kompletní rekonstrukce a
modernizace jevištní technologie. Kompletně bylo vyměněno zařízení
jeviště — scénické tahy, podlaha jeviště, provaziště, portály, kontraportál
a opony. Modernizováno a nainstalováno bylo scénické osvětlení, včetně
provozního rozvodu silnoproudu, regulace a rozvody hlavního osvětlení,
regulace, rozvody a řízení scénického osvětlení, scénická svítidla, pracovní a pomocné osvětlení a rozvody. Ve středu balkonu byla zřízena
moderní zvuková kabina. Moderně nainstalována byla elektroakustika,
hlavní a pomocné ozvučovací soustavy, technologie zvukové režie, intercom a inspice. Subdodavateli při rekonstrukci byly firmy Gradior, s. r. o.,
Brno při strojním vybavení jeviště a Rivo, s. r. o., Slaný ve stavební přípomoci. Hodnota rekonstrukce činila 11 miliónů korun.
V Městském divadle se v roce 1999 (leden—prosinec) uskutečnilo 82
akcí, včetně televizních natáčení, dále pravidelné zkoušky Slánské scény
(úterý a čtvrtky) a Dětské scény (středy a pátky).
V období září—prosinec 2000 proběhla druhá etapa rekonstrukce budovy Městského divadla. Jednalo se o kompletní rekonstrukce divácké části
divadla (hlediště, foyer, galerie a toalety), včetně technologie vzduchotechniky, rozvodů ústředního topení a ZTI. Generálním dodavatelem byla
firma Oscar CZ, s. r. o., Brno. Architektonické řešení Oscar CZ, s. r. o.,
Praha, ak. arch. Jaromír Pizinger a Helena Tůmová. Subdodavatelé: Appl
Jaroslav, Žamberk — umělecké zámečnictví, Alto — Knytl & Kolínský, Praha — štukatérství, Kutilová Jana, Slaný — podlahové krytiny, Zeman
Lubomír, Praha — umělecký restauratér, Alnus, s. r. o., Žatec — truhlářské
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výrobky, H-klima, s. r. o., Kuřim — vzduchotechnika. Hodnota druhé etapy
rekonstrukce: 26 miliónů korun.
V Městském divadle se v roce 2000 (leden—červen) uskutečnilo 67 akcí,
včetně televizních natáčení, dále pravidelné zkoušky Slánské scény
(úterý a čtvrtek) a Dětské scény (středa a pátek). Po zbytek roku byla
prováděna druhá etapa rekonstrukce divadla.

Městské kino ve Slaném
Stálé kino odehrálo v roce 1999 celkem 490 představení, která zhlédlo
16 990 diváků. Nejúspěšnější filmy: Zachraňte vojína Ryana, Dr. Doolittle, Maffiosso a Život brouka. V roce 2000 kino odehrálo celkem 498
představení, která zhlédlo 16 528 diváků. Nejúspěšnější filmy byly: Prci
prci prcičky, Pelíšky, South Park: Peklo na zemi a Princezna ze mlejna.
Průměrné vstupné na filmové představení činilo 50 Kč. Stálé kino promítá také pro mateřské školy, základní školy, učiliště, obchodní akademii a
gymnázium. Pro školy promítá na základě dohody s filmovým distributorem, který dodává některé filmy s 50% slevou na vstupném.

Letní kino ve Slaném
Sezóna červen—srpen. Odehráno v roce 1999 celkem 88 představení,
která zhlédlo 7 930 diváků. Nejúspěšnější filmy byly: Velmi nebezpečné
známosti, Pelíšky, Matrix a Past. V roce 2000 odehrálo letní kino celkem
90 představení, která zhlédlo 7 295 diváků. Nejúspěšnější představení
byla: Samotáři, Gladiátor, Mumie a Americká krása.

Práce probíhaly za nepřerušeného provozu knihovny. Rekonstrukcí se
řešily nejen dlouhodobé havarijní problémy prostor, jako například shnilé
podlahy, ale i úpravy nových místností, které umožní rozšíření služeb pro
návštěvníky knihovny i města, zejména vytvoření Informačního centra
Slaného, jež bylo otevřeno v polovině roku 2001. Situace v knihovně se
ukázala být ještě podstatně horší, než zaměstnanci investičního odboru
městského úřadu původně předpokládali. Zastupitelstvo tak v průběhu
roku dvakrát posilovalo rozpočet v této kapitole přesouváním ušetřených
peněz. Nakonec se zde investovalo okolo 3 miliónů korun.

Státní okresní archiv Kladno, pobočka Slaný
Fričova 149. Studovna pro badatele, publicistická činnost, spoluúčast na
vydávání regionálních publikací, spoluúčast na některých výstavách.
Vedoucí PhDr. Jana Krotilová.

Galerie Ikaros Antik Slaný
Fügnerova 667. Soukromá galerie manželů Ing. Marcely Hruškové a
Ing. Jiřího Hrušky. Vedle stálé prodejní expozice uvádí ročně přibližně
deset samostatných výstav. Účastní se dalších významných společenských akcí (plesy Nadace mateřství, akce Knihovny Václava Štecha, akce
Domu dětí a mládeže Slaný a dalších), vystavuje také ve Slánské spořitelně a jinde a spolupracuje se slánskými školami.

Vlastivědné muzeum Slaný
Vlastivědné muzeum s pobočkou Národopisného muzea v Třebízi a se
stálou galerií a koncertní síní v bývalé kapli piaristického gymnázia
(kromě svých dlouhodobých výstav a stálých expozic) v roce 1999 organizovalo nebo se spolupodílelo na organizaci sedmdesáti tří různých kulturně společenských akcí. Spolupodílelo se na vydání ročenky společnosti Patria, Vlastivědného muzea a Státního okresního archivu v Kladně
Slánský obzor, na vydání Historického atlasu města Slaného a dalších
drobných regionálních pracích. V depozitu studuje a čerpá řada regionálních i mimoregionálních badatelů. Z mimoslánských výstav pořádá vedle
stálých expozic pravidelné výstavy v Třebízi a účastní se lednových výstav Region Tour v Brně a květnových Regionálních výstav v Kladně.
V roce 2000 muzeum mimo výše uvedené pořádalo nebo se spolupodílelo na pořádání dalších devadesáti pěti akcí. Ředitelka Božena Franková.

Knihovna Václava Štecha
V roce 1999 bylo v knihovně 3 013 registrovaných čtenářů a zařízení
knihovny využilo 38 506 návštěvníků. Zapsáno bylo 152 682 výpůjček.
Přírůstky do knižního fondu činily 2 237 kusů. Knihovna uspořádala
nebo se podílela na uspořádání sto devíti vzdělávacích a kulturních akcí,
v prostorách knihovny bylo instalováno 58 výstavek a nástěnek. K roku
1999 činil celkový počet knih v evidenci 74 134 kusů. Vedoucí byla do
10. 5. 1999 Eva Rubešová, od 10. 5. 1999 Mgr. Naděžda Rollová.
V roce 2000 bylo v knihovně 2 898 registrovaných čtenářů a zařízení
knihovny využilo 39 020 návštěvníků. Zapsáno bylo 143 000 výpůjček.
Přírůstky do knižního fondu činily 3 145 kusů. Knihovna uspořádala
nebo se podílela na uspořádání sedmdesáti čtyř vzdělávacích a kulturních akcí, včetně výstavek a nástěnek. Celkový počet knih v roce 2000
činil 75 684 kusů. V létě a na podzim roku 2000 byly z prostředků MěÚ
Slaný provedeny rekonstrukce dětského oddělení a oddělení pro dospělé.
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Hudebně zábavné těleso Kujooni na vernisáži v Galerii Ikaros Antik

Klub Bungr při 3. základní škole Slaný
Zařízení 3. základní školy Slaný, mateřská scéna divadelního souboru
Vrtule — více viz Spolková činnost

Církve
Církev československá husitská — Sbor Karla Farského Církve československé a husitské ve Slaném, Šultysova 603.
Evangelická církev metodistická — Farnost Slaný, Vepřkova 1087.
Církev římskokatolická — Farní kostel sv. Gotharda, Vinařického 16.
Filiální kostely sv. Jakuba Většího v Malých Lidicích a sv. Václava v Ovčárech (ruina). Klášter bosých karmelitánů s kostelem Nejsvětější trojice
a kaplí Božího hrobu v Kvíčku. Kostel sv. Gotharda byl zařazen do programu regenerace památkové péče. Pro rok 1999 bylo na jeho opravy
vyčleněno z prostředků státu 400 tis. Kč, 115 tis. Kč z prostředků města
Slaného a 58 tis. Kč z prostředků římskokatolické církve.

Královské město Slaný v letech 1999—2000

Kultura — Církve — Zdravotnictví — Sport — Podnikání

Zdravotnictví
Zařízení zdravotní a sociální péče.

Městská nemocnice Slaný
Oddělení: chirurgie, interna, gynekologicko-porodnické, novorozenecké,
dětské a ARO, s celkovým počtem lůžek 284, včetně deseti lůžek JIP
(čtyři chirurgie, šest interna). Péči o pacienty zajišťuje celkem 351 zaměstnanců, z toho čtyřicet lékařů a 154 zdravotních sester. Ředitel
MUDr. Jiří Šimák.

Poliklinika Slaný
Smetanovo náměstí. Stejně jako obvodní střediska soukromé zdravotní
zařízení.

Domov důchodců Slaný
Hlaváčkovo náměstí 218. Zařízení Okresního ústavu sociální péče s kapacitou 77 obyvatel. Vedoucí Jiří Šeps.

Dům s pečovatelskou službou Slaný
Brožovského 604. Zařízení Okresního ústavu sociální péče s kapacitou
21 obyvatel a s pobočkami v Otvovicích (sedmnáct míst), Zlonicích (deset míst) a ve Velvarech (jedenáct míst). Včetně pochůzek pečuje přibližně o 210 osob. Vedoucí Helena Prušáková.

Penzion Na Sadech
Slaný, Na Sadech 173. Zařízení městského úřadu s kapacitou 85 bytů
pro 107 obyvatel. Vedoucí Ladislav Leitner.
Ve městě soukromě působilo osm všeobecných lékařů, čtyři pediatři,
třináct praktických zubních lékařů, tři gynekoložky, dva zubní laboranti,
dva střední odborní pracovníci a devatenáct odborných lékařů.

Sport
Sportovní zařízení
Víceúčelová sportovní hala se zimním stadionem, velkou tělocvičnou pro
basketbal, hernou pro squash a bowling, saunou a regenerací. Krytý plavecký bazén s vířivkami a tobogánem. Plochodrážní stadion. Čtyři fotbalová hřiště. Čtyři tenisové kurty LTC Slaný. Minigolf. Atletický stadion
s běžeckou dráhou. Víceúčelová hala BIOS. Sokolovna Tělocvičné jednoty
Sokol Slaný se třemi letními kurty pro odbíjenou a nohejbal. Sokolovna
v Kvíčku s tělocvičnou a letním kurtem. Sportovní střelnice. Tři fitness
centra. Kynologické cvičiště. Modelářské středisko. Letní plovárna. Herna
stolního tenisu ST klubu na plovárně.

Královské město Slaný v letech 1999—2000

Den kola v lesoparku Háje

Podnikání
Průmyslové, zemědělské a obchodní podniky
F. X. Meiller, s. r. o., Netovická 386, strojírenská výroba, výroba nástaveb na nákladní automobily, zaměstnává 454 zaměstnanců. • Linet,
spol. s r. o., Želevčice 5, výroba vybavení zdravotnických a jiných sociálních zařízení, zaměstnává 210 zaměstnanců. • Ralston Energy Systems,
spol. s r. o., Netovická 875, výroba baterií a monočlánků, 200 zaměstnanců. • Ekofrukt Slaný, spol. s r. o., Trojanova 1566, sadařství, velkoobchod se zeleninou a ovocem, 180 zaměstnanců. • Voest Alpine M.C.I.,
ocelové konstrukce Slaný, spol. s r. o., Netovická 538, výroba ocelových
konstrukcí, 165 zaměstnanců. • Strojírny, s. r. o., Ouvalova 554, Slaný,
kovoobrábění, stavba strojů, zaměstnává 138 zaměstnanců. • Mannesmann Dematic, s. r. o., Bienerova 1536, výroba transportní techniky, 135
zaměstnanců. • Grafobal, spol. s r. o., Nosačická 1512, Slaný, výroba
papírových obalů pro potravinářství, farmacii a podobně, zaměstnává
120 zaměstnanců. • Ovus, s. r. o., Těhul, živočišná výroba, 107 zaměstnanců. • ZZN Slaný, a. s., Pražská 1579, výroba a opravy zemědělských
strojů, výroba krmných směsí, zaměstnává 107 zaměstnanců.
Podnikatelské subjekty s počtem pracovníků nižším než 100 zaměstnanců: Ocelové konstrukce, s. r. o., Ouvalova 554, výroba ocelových konstrukcí, 98 zaměstnanců. • Stavby a rekonstrukce K.N.Š., spol. s r. o.,
Lázeňská 304, stavební práce, zaměstnává 85 zaměstnanců. • Olga
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Přibylová a synové, K.H. Borovského 36, přádelna, zaměstnává 82
zaměstnanců. • Technické služby, spol. s r. o., Nejtkova 1709, služby
v komunální oblasti, zaměstnává 80 zaměstnanců. • A-servis, s. r. o.,
Ouvalova 554, opravy automobilů Tatra, 79 zaměstnanců. • ČKD Mobilní
jeřáby, a. s., Politických vězňů 1337, výroba autojeřábů, zaměstnává 71
zaměstnanců. • ZOP, s. r. o., Flaškářská 606, šití a zdravotní technika,
zaměstnává 66 zaměstnanců. • Středočeská obchodní společnost, s. r. o.,
Lidická 1296, obchodní činnost — textil, 60 zaměstnanců. • Servis jeřábů, a. s., Netovická 374, opravy zvedacích zařízení, zaměstnává 52
zaměstnanců. • Truhlářský podnik Dvořák, Pražská 398, výroba nábytku,
truhlářské práce, zaměstnává 51 zaměstnanců. • RDK servis, s. r. o., Kynského 126, výroba a prodej tepelné energie, zaměstnává 50 zaměstnanců. • Kratochvíl, s. r. o., Bienerova 1532, velkoobchod elektro,
zaměstnává 44 zaměstnanců. • Palaba, a. s., Netovická 875, pronájem
nebytových prostor, 41 zaměstnanců. • Stavební firma Houda—Jirák,
Plynárenská 44, stavebnictví, 41 zaměstnanců. • Besta, s. r. o., Palackého 209, stavební a obchodní činnost, 37 zaměstnanců. • Energocentrum, s. r. o., Netovická 681, nákup a prodej energie, zaměstnává 37
zaměstnanců. • Kovodružstvo VD, Netovická 294, autoopravárenství,
zaměstnává 36 zaměstnanců. • Příprava materiálu a výroba ozubení, s. r. o., Netovická 356, příprava materiálu a výroba ozubení, zaměstnává 36 zaměstnanců. • Pekařství Vilém, s. r. o., Kynského 128,
pekařství, zaměstnává 34 zaměstnanců. • Adelheid Petrlíková — Regno,
Pražská ulice, výroba a montáž plastových oken, 33 zaměstnanců. •
Klatos s. r. o., Nosačická 1499, zemědělství, zaměstnává 29 zaměstnanců. • Bateria Slaný, Netovická 875, výroba baterií a akumulátorů,
zaměstnává 26 zaměstnanců. • Ing. Slabecký — Inprostav, Dražkovická
ulice 1311, stavebnictví, zaměstnává 25 zaměstnanců. • Pekařství Grunt,
Pastýřská 524, pekařství, autodoprava, zaměstnává 25 zaměstnanců. •
Stavební chemie, a. s., Lázeňská 297, výroba nátěrových hmot, zaměstnává 25 zaměstnanců. • Bopan, s. r. o., Třebízského 175, pekařství,
zaměstnává 24 zaměstnanců. • Čalounictví Balog, Smečenská ul., výroba
čalouněného nábytku, zaměstnává 23 zaměstnanců. • MT Montek, s. r. o., Politických vězňů 1337, montáže, 23 zaměstnanců. • Merx,
s. r. o., Dražkovická 627, pronájem nebytových prostor, 22 zaměstnanců.
• Agroslužby Václav Ungr, Trojanova 805, služby v zemědělství, zaměstnává 22 zaměstnanců. • Elektromontáže Hošínský, Dukelských hrdinů
1229, elektroinstalace, zaměstnává 20 zaměstnanců. • Nástrojárna
Palaba, a. s., Pražská 643, nástroje, kovoobrábění, zaměstnává 20
zaměstnanců.

Podnikatelé
Ve Slaném bylo registrováno celkem 4 506 podnikatelů, z toho 3 346
fyzických a 1 260 právnických osob.

Policie České republiky
Obvodní oddělení ve Slaném má celkem 22 policistů, kteří zajišťují pořádek i v okolních obcích.

Městská policie Slaný
V roce 1999 řešila městská policie ve Slaném 1 219 přestupků. Z toho
880 pro porušování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, 198
proti veřejnému pořádku, 55 proti občanskému soužití, 60 proti majetku, 26 pro nedovolené vylepování plakátů. Na nesprávně zaparkovaná
auta obuli 175 botiček. Zadrželi a Policii ČR předali 54 pachatelů trestných činů a udělili 916 blokových pokut v celkové hodnotě 195 300 Kč.
V roce 2000 navýšila MP počet strážníků o čtyři nové strážníky, od konce
května v přímém výkonu služby. Konečný stav k závěru roku je 18 strážníků. Ve druhém čtvrtletí bylo zakoupeno nové služební vozidlo Škoda
Felicia Combi a ve třetím čtvrtletí převedeno z majetku městského úřadu
vozidlo Škoda Felicia. K 15. 9. 2000 byl zprovozněn a oživen pult centrální ochrany, na který byly postupně připojovány objekty města. Do konce
roku bylo na PCO připojeno sedmnáct objektů.
V roce 2000 řešila městská policie 152 přestupků na úseku veřejného
pořádku a občanského soužití, 56 přestupků proti majetku, 1 893 přestupků na úseku dopravy — 900 domluv, 907 blokových pokut zaplacených na místě v celkové výši 148 650 Kč, 87 blokových pokut na místě
nezaplacených v celkové výši 39 500 Kč, a nasadila 201 botičku s poplatky 15 000 Kč — 26 přestupků na úseku životního prostředí, dvacet devětkrát prováděla asistenční kontroly s RDK , kontroly nájemníků pro
majetkoprávní odbor, zapečetění a otvírání bytů, dvakrát v součinnosti
s odborem sociálních věcí a školství a dvakrát kontrolovala s živnostenským odborem provozování hracích automatů. Přestupkové komisi městského úřadu bylo předáno 30 případů. Mimo výše uvedené prováděli 157
zásahů v součinnosti s Policií ČR, devadesátkrát dvakrát zasahovala
nebo spolupracovala při jiných událostech a třikrát organizovala besedy
ve školách a školkách.

Prevence kriminality
Velmi úspěšný program města Slaného a ministerstva vnitra pokračoval
i v roce 2000. Město získalo na základě předložení kvalitního projektu
grant v hodnotě 3 miliónů a samo dodalo 900 tisíc korun.

Doprava
České dráhy — železniční stanice Slaný, Wilsonova 539. • ČSAD, a. s.,
Lacinova 1366. • Autodoprava Josef Mička, Na Vinici 441. • Autotrans
Ing. Bosák, Riegerova 1352. • B. A. S. Slaný, spol. s r. o., Vepřkova 1100.

Služby
Finanční — zajišťovaly čtyři bankovní úřady, čtyři pojišťovny ve městě.
Právní — devět advokátních a komerčně právních kanceláří, pět samostatných notářských kanceláří. Auditorské a daňové — čtyři daňoví poradci, jeden auditor a sedm účetních firem. Realitní — čtyři realitní kanceláře. Personální — poradenství poskytuje Úřad práce. Hotelové a ubytovací — hotel Atlas, Zimní stadion VSH Slaný a další soukromá ubytovací zařízení.
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Převážnou většinu peněz spotřebovala další etapa vytváření kamerového
monitorovacího systému města, který ve sledovaných prostorech velmi
úspěšně potlačil kriminální projevy a vandalismus spodiny společnosti.
Od září byl instalován městský pult centrální ochrany, na který jsou
postupně připojovány veškeré nekomerční objekty. Unikátní je propojení
pultu s kamerovým systémem, který umožňuje v případě nedovoleného
vniknutí osoby do budovy okamžitou obrazovou dokumentaci. Celý systém v průběhu roku opakovaně prokázal svoji užitečnost. V období
podzimního svátku „dušiček“ byly zajištěny i prostory všech městských
hřbitovů.V rámci programu prevence kriminality se buduje i velký
skatepark včetně U-rampy.

Královské město Slaný v letech 1999—2000

Podnikání — Bezpečnost — Investice

Investice
Strategický plán ekonomického rozvoje města
Zhruba padesátičlenná skupina složená z místních podnikatelů, představitelů samosprávy, státních orgánů, školských zařízení, bankovního
sektoru a dalších po několikaměsíční diskusi vypracovala analytický
dokument, který stanovuje prioritní problémy našeho města v blízké
i vzdálenější budoucnosti. Jasně vytyčuje úkoly a zodpovědnosti.
Plán byl schválen městským zastupitelstvem, a tím se stal oficiálním
dokumentem města. Již sám fakt, že se Slaný samo podílí na vytváření
strategického plánu podle kritérií Evropské unie, sehrál významnou roli
mimo jiné při rozhodování japonského koncernu Mitsubishi umístit svoji
strategickou investici právě do našeho města.
Celý proces byl však úžasný tím, že se dala dohromady skupina významných osobností, která zdarma a s velkým nadšením pracovala pro město.
Přijetím dokumentu zastupitelstvem však práce rozhodně neskončila.
Část původní komise se schází každý měsíc pod názvem Poradní sbor
starosty (starosta, tajemník, představitelé slánských firem — F. X. Meiller,
Mannesmann Dematic, Ekofrukt, Voest Alpine, K.N.Š., Rivo, Elektro Jelínek, městské nemocnice a zástupkyně Pracovního úřadu Slaný). Zkušenosti, které tito lidé dávají městu k dobru, jsou neocenitelné. Například
vznik Pracovní unie, Poradního sboru a vůbec celá práce nad strategickým plánem vzbudily značný zájem zejména ekonomicky zaměřených
médií. Do města rovněž zavítala řada zahraničních obchodních delegací.

Nová průmyslová zóna
Prakticky celý rok 2000 probíhala náročná jednání s investory v nové
průmyslové zóně na severu města. 15. ledna 2000 byla první schůzka
s vyslanci zahraničního investora z Japonska. Tak, jak se v mezinárodní
soutěži zvyšovaly šance Slaného, nabývala jednání na intenzitě a délce.
Více než pět měsíců bylo naše město podrobováno nesmírně detailní
zkoušce. Práce nad projektem byla pro městský úřad těžká i proto, že
investor si z pochopitelných důvodů nepřál předčasné seznámení veřejnosti se svým záměrem. Únik informací by byl důvodem k odstoupení
z kontraktu.
Japonská investice není pro město významná „pouze“ jako příspěvek
k řešení nezaměstnanosti, ale dá se předpokládat, že přitáhne i další
investice do města, znamená i velkou příležitost ve službách pro drobné
podnikatele (například v restauračních a ubytovacích službách — Restaurant No. 89, Union, projekt Hejtmanského dvora a další). Prestižní pro
město bude i to, že do Slaného bude na příkaz tokijského ústředí koncernu přestěhována kancelář Mitsubishi Europe. Znamená to, že kterýkoli
obchodník z Evropy, který bude chtít jednat s firmou Mitsubishi, bude
muset navštívit Slaný. Pokud se bude trh v Evropě rozvíjet, jak se předpokládá, a Japonci i naše město zůstanou úspěšní, může být do deseti let
v severní oblasti města zaměstnáno okolo sedmi set, možná až tisíc lidí.

Staré průmyslové zóny
Město bylo aktivní i v takzvaných starých průmyslových zónách, zejména v oblasti zkrachovalého ČKD. V úzké spolupráci se slánskými firmami
vzniklo několik strategických projektů, které slouží k řešení problémů
těchto lokalit do budoucnosti (odkoupení klíčové příjezdové komunikace
do majetku města, vstřícnost k rozvojovým a stabilizačním plánům

Královské město Slaný v letech 1999—2000

firem — například nová ubytovna pro pracovníky F.X. Meiller o kapacitě
asi 100 lůžek, souhlas s odprodejem pozemku pro nové parkoviště).
Na radnici se rovněž shromažďují nabídky slánských firem na volné
prostory pro podnikání (například Palaby, A-servisu, prostorů po zaniklém Tempu a dalších). Zajímavé jsou projekty velkých strojírenských
podniků na území města v oblasti stabilizace zaměstnaneckých kádrů,
zejména vytvoření Personální unie. Na projektu spolupracují i místní
pobočka Úřadu práce a Střední odborné učiliště strojírenské. Všechny
tyto myšlenky vznikly při projednávání strategického plánu rozvoje
města.

Severní obchvat města
Z urbanistického a dopravního hlediska se jedná o klíčový problém
města. Ideje nad možnými řešeními stále se prohlubujících problémů při
neúměrném zatížení města tranzitní dopravou vznikaly postupně. První
návrhy, které konstatovaly z hlediska města naprosto nepřijatelné řešení
zakreslené ve stávajícím územním plánu Slaného (faktická likvidace poloviny parku Na Hájích, znehodnocení lokality vhodné pro výstavbu rodinných domů, neúnosné přiblížení komunikace ke stávající bytové výstavbě
města na zhruba 50 metrů, znehodnocení nejúrodnější části ovocných
sadů města), padly ve vedení města někdy v polovině roku 1999. Tím
fakticky začala diskuse o problému.
Postupně na základě nesčetných jednání se diskusím dala jasnější představa a plán. Lobbystickým tlakem a s účinnou pomocí přednosty okresního úřadu byla akce severního obchvatu města zařazena do tzv. bílé
investiční knihy na Ministerstvu dopravy ČR (akce zahajované do roku
2005). Ředitelství silnic a dálnic nechalo vypracovat objemnou studii,
která ve variantách nabídla možná řešení. Zastupitelstvem byla vybrána
jedna z variant. Byla zadána změna územního plánu. Studie byla projednána se starosty obcí, jejichž katastru se přeložka silnice týká a kteří
musí změnu zapracovat do územních plánů svých obcí. Pro lepší časovou
představu byl vypracován harmonogram prací a postupu. Na základě
shody u reprezentantů všech zainteresovaných složek byl dán podnět
k zapracování severního obchvatu do územního plánu vyššího územního
celku Pražského regionu.
S pomocí členů komise pro strategický rozvoj bude vedením města na
jaře roku 2001 předložena studie obchvatu jako komplexní environmentální řešení územního celku před komisí v Bruselu. Pro rozvoj města se
jedná o zcela zásadní problém.

Plynofikace města
V roce 2000 byla dokončena plynofikace Kvíčku. Systém je kapacitně připraven tak, aby se dalo pokračovat do Kvíce. Vše záleží jen na penězích.
Slaný nezapomnělo ani na přidružené obce. Koncem roku 2000 byl
městu od Středočeské plynárenské společnosti předán pro plynofikaci
nutný dokument — generel plynofikace přidružených obcí (Trpoměchy,
Lidice, Otruby, Želevčice, Dolín). Pro nejbližší období se v této oblasti
stává důležitou příprava plynofikace Želevčic a Dolína. Ta má návaznost
na zavedení plynu do výrobních hal Linetu (velkoodběratel) a blízkých
obcí Hobšovic a Beřovic. Je však jasné, že zavedení plynu do místních
domků musí být spojeno s finanční spoluúčastí obyvatel.

Čistička odpadních vod
Problém s čističkou odpadních vod vznikl na jaře roku 2000. Morálně a
technicky zastaralé zařízení slánské čističky si nedokázalo poradit především s jednou složkou znečištění odpadních vod, kterou je amoniak.
Vodohospodářské orgány vydaly nařízení, které hrozilo celkovou stavební
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uzávěrou ve městě. Znamenalo by to zmrazení veškeré výstavby, od
velkých staveb typu haly Mitsubishi, přes stavby rodinných domů, až po
rozšíření drobných provozoven podnikatelů. A navíc miliónové pokuty.
V samém závěru roku 2000 se snad podařilo celou věc vyřešit. Navržené
technické řešení bylo myšlenkově propojeno s vytvářením infrastruktury
nové průmyslové zóny a díky tomu bylo možné, aby město požádalo
o státní dotaci, kterou obdrželo. Finanční podíl města na rekonstrukci
čističky odpadních vod se tak zkrátil o milióny. I tak se jedná o velkou a
náročnou investici.

Výstavba nových bytů
Po několikaleté přestávce byly ve Slaném postaveny nové byty. Vznikly rekonstrukcí neobyvatelných a nevyužívaných prostor, často vedených jako památky města, na bytové jednotky. Velmi těžkou a náročnou
rekonstrukcí prošel památkový dům ve Vinařického ulici u kostela
sv. Gotharda, kde vzniklo pět krásných bytů. Nádherná práce byla odvedena i při rekonstrukci do té doby zdevastované bašty ve dvoře bývalého
okresního domu. Vznikl zde atypický, velmi romantický druh bydlení.
Pilotní projekt půdních vestaveb vznikl na domě v Želivského ulici (první
čtyři byty). Zkušenosti získané při realizaci tohoto specifického způsobu
výstavby bytů ukazují, že je možné tímto směrem pokračovat i v dalších
letech.

Restaurace na zimním stadionu

Velmi viditelnou prací byla úprava dopravního řešení ve středu města.
Snad tak bylo splněno to, co si většina slušných Slaňáků přála, tj. že
v pěší zóně nemají auta co dělat a že mají parkovat tam, kde mají vyhrazena místa. Je samozřejmé, že v této oblasti nemůžeme být spokojeni
nikdy a že se úpravy dopravní situace v centru Slaného budou odehrávat
i v letech příštích. Základ je však udělán.
Krásné restaurační práce proběhly v programu regenerace městských
památek. Kromě již výše zmíněné rekonstrukce bašty za okresním
domem byly obnoveny malby v kapličkách kostela sv. Gotharda (stát,
město a církev sdružily finance — podíl města zde byl v roce 2000 asi
300 tisíc Kč) a zrestaurován byl velký litinový kříž na třetím hřbitově
včetně náročného pozlacení (150 tisíc korun).
Finančně méně náročné úpravy proběhly i v řadě kanceláří na městském
úřadě, kde se zlepšilo nejen pracovní prostředí pro úředníky, ale především pro návštěvníky. Různé menší úpravy byly prováděny po celý rok
i v plavecké hale (signalizace tobogánu, úpravy skříněk proti vykrádání,
květinová výzdoba atd.).
Počátkem Adventu se střed města opět po roce rozzářil slavnostním
vánočním osvětlením. Krásná výzdoba byla od své instalace v roce 1999
ještě rozšířena o další ulice. Světelná pyramida k novému roku byla
z náměstí přemístěna ke kryté plavecké hale. Předchozí rok vzbuzovala
na náměstí velkou pozornost, ale po odhalení pomníku Tomáše Garyka
Masaryka v rohu náměstí by se do historického středu města nehodila.
Sváteční dojem byl ještě umocněn i velkým ohňostrojem pro třetí tisíciletí, který byl odpálen na Nový rok.

Po dlouhých letech soudních sporů, kdo vlastně je majitelem zmíněných
prostor, byla tato kauza vyřešena ve prospěch města. Mezitím však celý
objekt značně zchátral. Městská rada svým usnesením restauraci začlenila do objektů obhospodařovaných společností VSH, s. r. o. Iniciací tehdejšího jednatele VSH se během neuvěřitelně krátké doby restaurace rekonstruovala do slušivé podoby a důstojného stavu. Určité problémy však
nastaly, kdy se ukázalo, že na rekonstrukci je málo peněz. Zastupitelstvo
tak na konci roku 2000 urychleně přesouvalo ušetřené peníze z jiných
kapitol, například z dotace na plaveckou halu a dalších akcí. Celá přestavba stála kolem 4 miliónů korun.

Menší investice
Po celý rok 2000 probíhaly opravy vozovek a chodníků na území města.
Rozsáhlá oprava proběhla například v Lázeňské ulici, kde byla kromě
rekonstrukce vozovky plynofikace přilehlých domů a položení nových
chodníků zakryta před budovou Hasičského domu vodoteč Červeného
potoka (finanční podíl města 1,8 miliónů korun). Odstranil se tak nejen
problém havarijního stavu opěrné zdi v korytě potoka a špatné průjezdnosti silnice, ale vzniklo zde několik parkovacích míst navíc. Nový pokryv
vozovky byl proveden i v části ulice Petra Hrubého (cca 120 tisíc Kč).
Infrastruktura v této oblasti je však natolik zanedbaná, že by potřebovala
mnohonásobně více prostředků, než je město schopno uvolnit.
Tak, jak bylo koncem roku 1999 slíbeno, vyrostla u Sokolovny nová autobusová zastávka. Relativně nenáročná investice (167 tisíc Kč) však vyžadovala neúměrné množství práce při jejím zajištění. Klíčovými byla jednání s památkáři a majiteli pozemku. Problémem bylo i umístění zastávky
vzhledem k nedalekému pietnímu místu a průchodnosti chodníku.
Ve spolupráci s firmou Seven byl zhotoven energetický audit zimní a plavecké haly. Audit, na jehož financování se na základě úspěchu našeho
projektu podílel i stát prostřednictvím České energetické agentury, ukázal, kde máme v těchto zařízeních rezervy při úspoře energií. V řešení
problému se bude pokračovat i nadále.
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