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Oslavy svátku „Dne vzniku samostatného československého státu“

Společné foto odměněných s vedením města (zleva: starosta města Mgr. Martin Hrabánek,
Mgr. Zdeněk Vostrý, Ing. Vladimír Rogl, prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc., syn PhDr. Karla Křesadla, MUDr. Martin Votýpka Pecha, místostarosta města Ing. Pavel Zálom, uvolněný člen RM
Ing. Pavel Bartoníček, Ing. Pavel Ovčařík).
Fotoreportáž Pavel Vychodil
Ve čtvrtek 27. října ve městě proběhly
oslavy 98. výročí vzniku samostatného Československa. Je už dlouholetou tradicí, že
slavnostní rámec oslav zvýrazňuje hudba
„Dvořačka“, která již od 9:30 vyhrávala na
Masarykově náměstí.
Přesně v 10:00 hod. se vydal průvod doprovázený dechovou hudbou na slánské
hřbitovy. V čele průvodu nesli věnce vojáci
4. brigády rychlého nasazení Žatec (dále jen
4. brn), za nimi starosta města Martin Hrabánek, místostarosta Pavel Zálom, uvolněný
člen Rady města (dále jen RM) Pavel Bartoníček, členové českého svazu bojovníků za
svobodu (ČSBS), členové československé
obce legionářské v čele s předsedkyni okresního sdružení paní Evou Armeanovou (dále
jen ČSOL), baráčnici 17. župy Slaný, baráčníci Kvíc a Kvíček, baráčníci Středokluky (dále
jen baráčníci), pozvaní státní zaměstnanci,
zástupci škol, zaměstnanci městského úřadu
a další hosté.
Slavnostní chvíle umocnilo i vyzvánění
klášterních zvonů při příchodu průvodu na
hřbitov. S vojenskými poctami byly položeny
věnce u pomníků vojáků, kteří zemřeli ve vojenském lazaretu ve Slaném v průběhu 1. světové války a u památníku legionářů. Stuhy po
položení věnců upravili starosta města Martin Hrabánek, místostarosta Pavel Zálom,
uvolněný člen RM Pavel Bartoníček. Dále své
věnce k památníkům položili zástupci ČSBS
a ČSOL. K památníku legionářů také polo-

žili věnec i zástupci 4. brn. Čestnou stráž na
místech pietního aktu drželi příslušníci Roty
K. Vašátka (v historických uniformách legionářů) a vojáci 4. brn. Starosta města přednesl
u památníku legionářů slavnostní projev, ve
kterém vzpomenul význam vzniku samostatného Československa a zdůraznil aktuálnost
odkazu v dnešní době. Krátce ke shromážděným promluvili i místostarosta Pavel Zálom,
uvolněný člen RM Pavel Bartoníček. Po československé hymně se průvod přesunul zpět
na Masarykovo náměstí, kde před slavnostním aktem hudba zahrála oblíbenou píseň
prezidenta osvoboditele „Ach, synku, synku“. Starosta města, vedení města a zástupci
ČSBS, ČSOL položili kytici k pomníku prvního prezidenta Československé republiky T.
G. Masaryka. Na závěr pietního aktu zahrála
hudba hymnu České republiky. Po skončení
oﬁciální části byli účastníci oslav pozváni do
malé galerie Vlastivědného muzea, kde byla
připravena další část oslav. V malé galerii
proběhla neformální beseda s občerstvením
a byla promítnuta prezentace na téma „Válečný rok 1916“.
Večer pokračovaly oslavy v Městském divadle slavnostním zasedáním zastupitelstva
města. Je tradicí od roku 2004, že se při tomto slavnostním zasedání předávají pamětní
listy občanům, jejichž život je neodmyslitelně
spojen se životem města, o jehož rozkvět se
zasloužili.
Pokračování na straně 2.
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Ohlasy z radnice
V letech již naštěstí dávno minulých
byl listopad měsícem
československo-sovětského
přátelství. Zatímco zarytí milovníci všeho sovětského na to období
dodnes vzpomínají se
slzou v oku, nám ostatním se ulevilo. Generace
dnešních třicátníků již toto období zná jen z vyprávění a my ostatní na něj zvolna zapomínáme.
Listopad ve Slaném se po roce 1989 zvolna
stával obdobím zajímavých kulturních počinů,
naštěstí již bez ideologického zabarvení. Nejinak tomu bylo i letos a v uplynulém měsíci.
Slaný svým obyvatelům nabídlo celou řadu zajímavých akcí.
Slánská akademie, organizovaná odborem
kultury našeho městského úřadu, představila
v MC Grand historika architektury Z. Lukeše
(s přednáškovým programem Mé oblíbené stavby II). Společnost Patriotů Slaného ve spolupráci s městem Slaný v Soukenické ulici u tržiště
slavnostně odhalila pamětní desku dvěma příslušníkům britského královského letectva, kteří tragicky zahynuli v letech 1942 a 1943 a byli
slánskými rodáky (J. Berounský a F. A. Heller).
V chodbě knihovny výstavu Ještě jsme ve válce – Příběhy 20. století vystřídaly práce R. Frančíkové a Z. Štanclové. V muzeu bylo možné navštívit naučnou výstavu Karel IV. a středověk ve
Slaném a též aktuální fotograﬁcký cyklus Kdo
se dá na vojnu… (autorem zdařilých fotograﬁí je
Josef Moucha, synovec čestného občana našeho města Václava Mouchy).
Křest tradičního kalendáře Pozdravy ze Slaného 2017 jeho tvůrci nabídli v kavárně V Ráji.
Městské kino zorganizovalo přehlídku francouzského ﬁlmu. V gymnáziu se uskutečnil již
9. ročník historické konference Slaný a Slánsko
ve XX. století (letošní téma bylo Slaňáci ve světě). SJD (50. ročník) nabídly řadu hudebních
vystoupení včetně vzpomínkového koncertu ke
100. výročí narození Kamila Běhounka.
Akcí by bylo možné vyjmenovat daleko více.
Některé byly navštíveny hojně, některé si své
publikum teprve hledají, některé jsou určeny
pro vybraný okruh zájemců. Některé akce jsou
organizovány za účelem zisku (nebo alespoň
pokrytí nákladů), některé jsou prací dobrovolníků. Jedno mají ale společné. Jsou to akce pro
nás, občany města, a měli bychom je svou přítomností podpořit.
Samozřejmě, není v silách a časových možnostech navštívit vše, co se ve Slaném nabízí.
Jestliže však máme o kulturu ve městě zájem
a chceme její pestrou nabídku zachovat, měli
bychom svůj čas návštěvě toho, co nás zajímá
a považujeme to za prospěšné, věnovat. V měsíci československo-sovětského přátelství byly
některé akce povinné a málokdo si dovolil nepřijít. Nyní je to jen na našem rozhodnutí a překonání pohodlnosti.

Pavel Bartoníček
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Oslavy svátku „Dne vzniku samostatného československého státu“
Pokračování ze strany 1
V prvních řadách divadla usedli ocenění občané, vedení města, zastupitele města
a čestní hosté, kteří přebírali ocenění za nepřítomné. Slavnost v divadle navštívili také
poslanec Parlamentu ČR Stanislav Berkovec, senátor Parlamentu ČR Hassan Mezian, zástupci obcí Slánska, odměnění občané
z předchozích let, příslušníci svazu bojovníků
za svobodu, zaměstnanci městského úřadu,
baráčníci 17. župy Slaný, ale i baráčníci Kvíc
a Kvíček a baráčníci Středokluky, zástupci
škol, ale i cela řada slánských občanů. Tato
skutečnost je dokladem toho, že předávání
pamětních listů zasloužilým občanům města
se stalo součástí tradic našeho města.
Fanfáry zahájily slavnostní zasedání, které moderoval p. Jaroslav Hložek. Následoval
úvodní koncert Dechového kvinteta Národního divadla v Praze. Vlastní zasedání zahájil
starosta města Martin Hrabánek. Usnesení
zastupitelstva o ocenění vybraných občanů
a jejich životopisy přednesl uvolněný člen
RM Pavel Bartoníček. Po přečtení jména
oceněného zazněla slavnostní tuš, jmenovaný vystoupil na jeviště, kde na pozadí probíhala vizuální prezentace hlavních okamžiků
jeho života. Pamětní list, kytičku a dar oceněným předal starosta města společně s místostarostou a uvolněným členem RM. Poté
každý oceněný krátce promluvil k zaplněnému hledišti a podepsal se do pamětní knihy
města.
Pamětní list za zásluhy v oblasti sportu a tělovýchovy byl předán panu Pavlu Ovčaříkovi.
V oblasti školství a vzdělávání byl oceněn pamětním listem Zdeněk Vostrý. Pamětním lis-

tem v oblasti zdravotnictví a sociálních věci
byl oceněn Martin Votýpka Pecha. Vladimír
Rogl, byl oceněn za přínos občanské společnosti.
Letos poprvé byla předána i cena Vlastimila Kybala, jakožto výraz ohodnocení
dlouhodobé záslužné práce v oblasti kultury
za mimořádné výkony v této oblasti nebo za
formu výrazné podpory společenského a kulturního života ve městě. RM č. 76 na svém
zasedání 12. října 2016 schválila udělení
ceny Vlastimila Kybala slánským rodákům:
jednomu z významných českých historiků
současnosti Josefovi Žemličkovi a historikovi
Karlu Křesadlovi. Jmenovaní se po převzetí
ocenění a kytičky také zapsali do pamětní
knihy města.
Slavnostní akt předání pamětních listů byl
zakončen státní hymnou a úplně na závěr
opět zazněl opět koncert Dechového kvinteta
Národního divadla v Praze. Po skončení koncertu proběhlo, na pozvání starosty města,
neformální setkání na jevišti divadla s malým
pohoštěním.
S předstihem ve středu 26. října člen ZM
Milan Šourek a zástupci městského úřadu
objeli další pamětní místa na území města,
kde položili kytici. Navštívili a uctili hrdiny
u památníku padlým z I. a II. světové války
ve Kvíci, u pomníku legionářů v Želevčicích,
u pomníku padlých za I. světové války v Dolíně na hřbitově a u pomníku legionářů v Dolíně pod kostelem.
L’udovít Šikorský

Varhany znějící 2016 vycházejí na CD
Právě vychází nový kompaktní disk Varhany znějící 2016 Slaný–Zlonice, který vás
prostřednictvím živých záznamů z koncertů provede 6. ročníkem mezinárodního varhanního festivalu Varhany znějící
2016 Slaný–Zlonice.
Nové CD Varhany znějící 2016 představíme na koncertu v úterý 13. prosince 2016
od 19.00 hodin v bývalé piaristické kapli
Zasnoubení Panny Marie ve Slaném.
Na koncertu s názvem Hudba ve Slaném kolem
roku 1600 se představí Ensemble Octopus Pragensis vedený Petrem Daňkem za varhanního
Prostřednictvím živých nahrávek se můžete seznámit s historickými varhanami ve Slaném
doprovodu Pavla Černého.
a ve Zlonicích tak, jak je rozezněli čeští a zahraniční varhaníci. Kromě varhan jsme na fes-

Po skončení koncertu obdrží všichni po- tivalu představili i další historický nástroj – kladívkový klavír. Na nahrávce si tak můžete
sluchači zdarma nový kompaktní disk poslechnout skladby W. A. Mozarta či V. J. Tomáška v takové zvukové podobě, v jaké je
nejspíš mohli slyšet sami autoři. V rámci festivalových koncertů jsme posluchačům nabídli
Varhany znějící 2016.
Počet posluchačů a zájemců o CD je limitován kapacitou kaple.

i klasické spojení varhan a lidského hlasu. Věříme, že i vás z nahrávky osloví krásné komorní
spojení mužského hlasu – basbarytonu s originálním barokním varhanním pozitivem.

www.meuslany.cz

ZPRÁVY Z RADNICE

Slánská radnice č. 11, prosinec 2016

Zastupitestvo města udělilo pamětní listy
Zastupitelstvo města schválilo ocenění navržených občanů na svém řádném
jednání č. 23/2015/ZM, které proběhlo
14. září 2016. Při slavnostním zasedání
27. října 2016 převzali pamětní list tito
občané:
Pavel Ovčařík (1954), za přínos v oblasti
sportu a tělovýchovy. Narodil se
18. července 1954
ve Slaném. Předškolní věk prožil
u babičky ve Zlonicích a ve Slaném.
Od r. 1960 navštěvoval 1. ZDŠ Slaný,
kde začínal sportovat (fotbal, basketbal, tenis). Doma
pod dohledem tatínka začínal se stolním tenisem a od r. 1963
se stal členem oddílu stolního tenisu ČKD
Slaný. Ještě v barvách ČKD Slaný získal v kategorii starších žáků 3. místo na mistrovství
ČSSR. Poté přestoupil v roce 1968 do Sparty
Praha, kde pomohl 12x k získání Poháru mistrů evropských zemí, 7x v řadě byli mistry
republiky a sám v individuálních soutěžích
získal 2x stříbro a 3x bronz. V letech 196973 absolvoval SPŠ stavební v Praze. Jako
člen juniorské reprezentace (1969-72), se
zúčastnil 4 turnajů ME s medailovou bilancí
(1 zlaté, 3 stříbrných a 1 bronzové) a později
jako člen reprezentace dospělých (do r. 1979)
se zúčastnil 2 MS (bronz v družstvech) a 4
ME (bronz v družstvech). V letech 1973-80
vystudoval ČVUT, fakultu stavební v Praze.
Ženatý je 31 let a spolu mají 2 dospělé děti
(Moniku a Michala). Pracoval ve stavebnictví v projektových a investorských organizacích, kdy dálkově vystudoval trenérství FTVŠ
v Bratislavě (1983—86). V letech 1985—87
zastával funkci trenéra SVS Sparta Praha.
Od roku 1991 jako OSVČ se zabývá obchodní
činností hlavně se sportovním zbožím a také
působí převážně metodicky a trenérsky ve
stolním tenise. Životní krédo (motto): „Žádný strom neroste do nebe“.
Zdeněk Vostrý (1947), za přínos v oblasti
školství a vzdělávání.
Narodil
se 13. října 1947
v Praze. Po gymnáziu vystudoval
Pedagogickou fakultu UK – odbor
matematika a fyzika. V roce 1970
nastoupil jako učitel na 1. ZDŠ Slaný, kde působil do
roku 1974. Poté nastoupil do Pedagogicko-psychologické poradny v Kladně, kde prawww.meuslany.cz

coval do roku 1990 (posledních 7 let jako
ředitel). Oženil se v roce 1971 s učitelkou
Věrou roz. Járovou ze Slaného, mají spolu
syna Ondřeje. V letech 1970-86 trénoval basketbalovou mládež v oddílu ČKD Slaný (později BC Slaný), kde také působil ve výboru.
Byl kritikem předlistopadového režimu už
jako student a proto byl pracovně znevýhodňován. Po změně režimu vyhrál konkurz na
ředitele 3. ZŠ Slaný a ve funkci působil 15 let.
Za jeho působení vznikl na škole dramatický
kroužek Vrtule, pracovaly zde speciální dyslektické třídy, byli integrováni vozíčkáři, fungoval systém tříd s rozšířenou výukou tělesné
výchovy. V roce 1991 obdržel z rukou Věry
Čáslavské uznání a odznak Klubu fair play při
Olympijském výboru. V devadesátých letech
působil v ZM a RM. Životní krédo (motto):
„Chovej se slušně k lidem, když jdeš nahoru,
abys je mohl s klidem potkat, až půjdeš dolů“
– autor Jan Werich.
Martin Votýpka Pecha (1956), za přínos
v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí. Narodil
se 24. září 1956
v Kladně, v rodině
lékaře a učitelky.
Základní školu navštěvoval v Ghaně,
později v Novém
Strašecí, kde absolvoval i gymnázium. V letech
1976—82 vystudoval Fakultu všeobecného
lékařství UK v Praze. Praxi nastoupil na interním oddělení v nemocnici Slaný, kde ještě
před vojenskou službou přešel na RTG oddělení. Atestaci I. a II. stupně v oboru radiologie zobrazovací metody složil v letech 1986
a 1991. V roce 1991 byl jmenován primářem
RTG oddělení ve Slánské nemocnici a funkci primáře vykonává doposud. V r. 1996 se
z Nového Strašecí přestěhoval do Slaného.
S manželkou Evou má dvě dcery a syna,
dále má jednoho vnuka. Z 34 let působení ve
svém oboru zažil obrovský technický rozvoj –
z technického muzea až po moderní medicínské přístroje. Za chodu se učil ultrazvukovou
diagnostiku, počítačovou tomograﬁi. Po roce
1992 zůstal na oddělení sám, postupně dal
dohromady tým lékařů, asistentů a povedlo
se zajistit 24 hodinový provoz radiologie. Má
podíl na zavádění diagnostiky prsů na P-P
klinice Kladno v roce 1994. Životní krédo
(motto): „Pokora, zacházej s pacienty jako
s příbuznými, važ si práce všech podřízených, dívej se do zrcadla“.
Vladimír Rogl (1936), za přínos občanské společnosti. Narodil se 20. ledna 1936
v hanácké obci Cholina jako třetí dítě prvorepublikového četníka a ruského legionáře. Od
roku 1942 navštěvoval obecnou školu a v roce
1947 přešel na gymnázium, maturoval v roce

1957 na Jedenáctileté střední škole v Litovli. Dále
studoval na Zeměměřičské fakultě ČVUT v Praze.
Studium zakončil státnicí v roce
1959.
Pracoval
jako redaktor map
Kar tografického
ústavu v Praze,
později jako vedoucí programátor v Agroprojektu. Po listopadu 1989 se mohl profesionálně věnovat své oblíbené žurnalistice, postupně pracoval v pražském „Dobrém Večerníku“
a spolupracuje se „Slánskými listy“. Jeho doménou jsou rozhovory se slánskými pamětníky, osobnostmi, reportáže ze společenských
akcí a zpracoval „Počátky skautského hnutí
ve Slaném“. V Junáku pracoval od roku 1945
do jeho rozpuštění v roce 1950, podílel se
na jeho obnově v roce 1968, kde pracoval do
opětovné likvidace v roce 1970. Napsal knihu
„U táborového ohně“, která byl v roce 1968
oceněna jako jedna z nejlepších pro děti. Od
devadesátých let je členem Československé
obce legionářské. Od roku 1982 žije ve Stehelčevsi, kde se podílel na ekologických aktivitách a byl i spoluzakladatelem Občanského
fóra. Životní krédo (motto): „Skauting není
jen táboření v lese, ale dobrá průprava pro
poctivý život“.

Starosta umístil věnec
na hrob továrníka Pály
Současný starosta Martin Hrabánek společně s panem Vojtěchem Kočkou zavzpomínali v pondělí 31. 10. 2016 na osud bývalého
starosty Slaného a továrníka Palaby – Jaroslava Jana Pály. Tento člověk, který byl mylně
považován za původce lidické tragédie, byl
významnou osobností Slaného v první polovině 20. století. Od roku 1940 byl starostou
Slaného a během nacistické okupace usiloval
o kulturní, společenský a ekonomický rozvoj
města.
Hrob Jaroslava Pály se nachází v první části slánských hřbitovů. Je neoznačený a působí
smutně, stejně jako osud továrníkův. Bývalý
starosta zemřel v roce 1963, vážně nemocný
a postižený psychickým onemocněním.

Jasně a stručně z radnice
ČOV Slaný - Blahotice
• nové územní rozhodnutí
• odevzdána projektová dokumentace na
Fond životního prostředí
• příprava výběrového řízení na dodavatele stavby
Lucie Krčková, redakce
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Nejúspěšnější sportovec
města Slaný za rok 2016
Město Slaný opět ocení své nejúspěšnější sportovce. Již popáté proto organizátoři
vyhlašují veřejnou anketu o „Nejúspěšnějšího sportovce roku 2016“. Smyslem ankety je veřejná prezentace sportovní činnosti
klubů, sportovců a funkcionářů, ocenění
jejich úspěchů za kalendářní rok 2016, případně poděkování nominovaným osobnostem za dlouhodobou práci pro sport
ve Slaném. Stejně jako v loňském roce se
spolupořadatelství ujal Kladenský deník,
Společnost patriotů Slaného a agentura
SPORT ACTION, s. r. o., která organizuje
vyhlašování sportovců ve více než 40 městech České republiky.
Nominační formuláře, pravidla pro hlasování, přehled kategorií a sportovní vizitky jednotlivých nominovaných sportovců,
to vše najdete v prosincových číslech Kladenského deníku.
Slavnostní vyhlášení ankety vzhledem
k vystoupením náročným na prostor
proběhne 11. ledna 2017 od 18 hodin
v Městském divadle Slaný. Opět se můžete těšit na bohatý doprovodný program, ve
kterém nechybí přední umělci, sportovci
a moderuje ji známý sportovní komentátor
Radek Šilhán. Díky zajímavému programu a vzorné organizaci je pravidelně zaplněna kapacita sálu. Všichni zájemci z řad
veřejnosti mají šanci akci navštívit a podpořit své oblíbené sportovce. Vstupenky
jsou i tentokrát zdarma a zájemci si je mohou rezervovat prostřednictvím mailů Jiri.
Nagy@denik.cz a krckova@meuslany.cz.
Těšíme se na vás.
Martin Hrabánek,
starosta města

O křesťanství Východu
s Hanušem Nyklem
V prosinci bude dvěma přednáškami zakončen podzimní semestr Slánské akademie
volného času. 10. 12. se můžeme těšit na Hanuše Nykla (Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.),
který je jakýmsi stálým hostem akademie,
jeho přednášky jsou hojně navštěvované a vysoce hodnocené. Tentokrát pohovoří na téma
Křesťanství Východu včera a dnes. K tomuto
tématu má Hanuš Nykl skutečně blízko, neboť je také diákonem pravoslavné církve v Litoměřicích. Před touto přednáškou proběhne
ještě jedna, a to 3. 12. , která se bude věnovat
výtvarnému umění, případně památkám
v regionu. Její téma upřesníme, sledujte blog
Slánské akademie volného času: www.fratelli-akademieslany.blogspot.cz. Přednášky se
uskuteční v salónku ve 2. patře bývalého hotelu Grand ve Slaném od 9:30.
Alena Urbanová
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Návštěva v Městském úřadě
Ve dnech 10. 11. 2016 a 11. 11. 2016 navštívily tři čtvrté třídy z 1. ZŠ Na Hájích Městský
úřad ve Slaném. Žáci se měli v rámci školního
projektu seznámit s jednotlivými odbory úřadu, dozvědět se základní informace o volbách
a absolvovat přednášku o šikaně.
Návštěva začala v prostorách vedení města, kde děti přivítali starosta města M. Hrabánek a P. Bartoníček. Pan starosta zodpověděl
dotazy týkající se jeho náplně práce.
Návštěva pokračovala ve druhé budově na
Odboru sociálních věcí, zdravotnictví, školství a tělovýchovy. Žáci prošli všechny místnosti a povídali si s kurátorkami a dalšími
pracovnicemi odboru. Dozvěděli se spoustu
zajímavých věcí. Měli hodně dotazů a přáním
dětí bylo, aby pomoc tohoto odboru potřebovaly v životě co nejméně. Žákům jsme přiblížili i činnosti dalších odborů úřadu a pak jsme
se přesunuli do zasedací místnosti. Zde jsme
si s dětmi povídali o volbách. Následně byl

žákům promítnut ﬁlm o šikaně. Děti začaly
diskutovat o příběhu z ﬁlmu, o tom, zda se se
šikanou v běžném životě nebo ve škole setkali. Dotazů bylo opět mnoho.
Žáci strávili na městském úřadu více než
dvě hodiny. Dostali pěkné upomínkové předměty připomínající město Slaný. Protože žáci
byli přímo v centru dění, určitě si všechno
lépe zapamatují, než kdyby si povídali jen ve
škole.
Edita Zárubová

Členové vedení města si prohlédli
městské kotelny
Koncem října 2016 navštívili starosta,
místostarosta a uvolněný člen rady města městské kotelny a seznámili se s právě
probíhající 1. etapou akce „Zřízení nového propojení a výměna rozvodů CZT
z kotelny K-38 Plynárenská k č. p. 1506“.
Prohlídkou je provázeli pracovníci RDK
servis, s. r. o, a na dotazy odpovídal Ivo Hort,
vedoucí útvaru tepelného hospodářství. Při
prohlídce kotelen byli představitelé města seznámeni s již proběhlými akcemi v roce 2016
a současně s plánovanými akcemi pro příští
rok 2017. Součástí prohlídky byla i návštěva
kotelny K-44 v Rabasově ul. ve Slaném u 3.
ZŠ, kde byla koncem roku 2015 zprovozněna

nová kogenerační jednotka TEDOM Cento
T200, která dnes vyrábí větší část elektrické
energie pro potřeby Víceúčelové sportovní
haly ve Slaném.
Ivo Hort, RDK servis
Lucie Krčková, vnější vztahy

Změna dopravního značení proběhne
v březnu 2017
Koncem září tohoto roku proběhlo v Městském centru Grand veřejné projednání záměru změny dopravního režimu v ulicích Vepřkova a Balasova ve Slaném. Občané vybrali
variantu, kterou považovali za nejvhodnější.
Z důvodu zákonných lhůt pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bude změna dopravního značení provedena v březnu 2017.
Veřejné projednání zahájil starosta města
Martin Hrabánek a následně byly vedoucím
odboru dopravy a silničního hospodářství
Tomášem Černickým představeny veřejnosti tři návrhy na změnu dopravního režimu
v uvedených ulicích, které předtím projednala dopravní komise. Během diskuze k jed-

notlivým návrhům řešení bylo navrženo několik pozměňujících návrhů a na závěr byla
přítomnými občany odsouhlasena konkrétní
varianta změny.
O změnu dopravního režimu v ulicích zažádala Městská policie Slaný z důvodu špatného parkování a neprůjezdnosti především
Vepřkovy ulice. Obě ulice se totiž nacházejí
v blízkosti centra města, čímž se zvyšuje zatížení z hlediska dlouhodobého parkování.
Nové značení zajistí bezpečnost a plynulost
silničního provozu, vytvoří dostatek prostoru
pro průjezd nejenom osobní dopravy, ale i vozidel komunálních služeb a nebude omezovat
parkování.
Lucie Krčková, vnější vztahy

www.meuslany.cz
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Nepřesnosti v informacích Slánské radnice
V listopadovém vydání Slánské radnice byl
zveřejněn článek paní Krčkové, pracovnice
městského úřadu, s názvem „Peníze z neschválené sportovní haly podpořily již první
projekt“. Tento článek však obsahuje některé
nepřesné či zavádějící informace, které by
mohly mezi slánskými občany vyvolat mylné
pochopení celé problematiky výstavby nové
sportovní haly ve Slaném.
První nepřesností je tvrzení autorky článku, kterým dává rovnítko mezi nezískáním
dotace na výstavbu sportovní haly a zrušením celé plánované výstavby sportovní haly
novým vedením města. V této souvislosti
bych chtěl upozornit na skutečnost, že výstavba sportovní haly byla schválena zastupitelstvem města dne 30. listopadu 2015, a to
bez jakýchkoliv doplňujících podmínek na
získání dotace v jakékoliv výši. Samozřejmě,

o možnost dotace na tuto sportovní investici
předchozí rada města usilovala. Ale realizace
této akce nebyla nikdy podmíněna získáním
dotace. Financování výstavby bylo od počátku zajištěno v rámci rozpočtu města Slaného
a rozloženo do let 2016—2017. Případná získaná dotace by nám spíše jen uvolnila ﬁnance
na vybudování lepší infrastruktury v okolí
haly (parkoviště, přístupové komunikace,
oplocení apod.).
Další podivnou interpretací autorky je její
tvrzení, že právě nerealizováním výstavby
sportovní haly bylo možné uskutečnit další
investice, opravy či jiné výdaje. Skutečnost
je však poněkud jiná. Pohledem do přehledu plánovaných investičních akcí v rozpočtu
města na rok 2016 zjistíte, že většina velkých
investičních akcí, která byla pro rok 2016
předchozím vedením města plánována, ne-

Nepřesnosti v informacích
Slánské radnice?
Je přirozené, že pohled na rozvoj města
je rozdílný a někteří zastupitelé vnímají
priority odlišně. Proto není nic překvapivého, že pro jednoho je důležitá nová
sportovní hala, druhý preferuje opravy
silnic a chodníků, další pak rozšíření škol
a školek.
V čem bychom se však měli názorově rozcházet méně, je prezentace faktů a rozhodnutí zastupitelstva města. Bohužel, i v tomto
ohledu dochází u některých zastupitelů k názorovým neshodám.
Příkladem je reakce zastupitele za KSČM
pana Pešky, který upozorňuje na nepřesnost
v informacích prezentovaných ve článku „Peníze z neschválené sportovní haly podpořily
již první projekt“. Oproti všem ostatním článkům, v kterých pan zastupitel sděluje odlišný
pohled na řízení města, tentokrát podrobil
kritice i autorku článku.

bude v letošním roce realizována. Ať již se
jedná o rekonstrukci ČOV (32,6 mil. Kč),
plynoﬁkaci slánské nemocnice (13,6 mil.
Kč), již zmiňovanou sportovní halu (14 mil.
Kč) či revitalizaci Hanžburské ulice (4 mil.
Kč). Většinu těchto důležitých investičních
akcí nové Hrabánkovo vedení města, které
nastoupilo 4. dubna letošního roku, zastavilo
nebo nestíhá připravit tak, aby byly plánované ﬁnanční prostředky v daném roce skutečně vyčerpány. V důsledku čehož nám v městském rozpočtu zůstává nevyčerpána částka
ve výši cca 64 milionů korun. A z této částky
je pak možné hradit některé další drobné či
průběžné investiční výdaje. Tvrdit, že to je jen
v důsledku zrušení výstavby sportovní haly,
je tedy značně zavádějící informace.
L. Peška
zastupitel, Naše město ⁄ KSČM

Sňatky ve Slaném

Své „ano“ si v listopadu 2016
řekli:

Dalším příkladem neúplných informací je
zdůvodnění o nerealizaci investičních akcí.
Pan zastupitel ve svém kritickém článku nezmínil, že do dubna 2016 nebylo na přípravě
akcí podniknuto téměř nic. Důvodem bylo,
pro mě nepochopitelné, pozastavení všech
výběrových řízení na dodavatele projektových dokumentací. A jen díky úsilí pracovníků správy majetku se podařilo schválené projekty částečně nahradit a investovat ﬁnance
do řady jiných smysluplných projektů.

11. 11. 2016
Miloš Maťátko, Kutrovice
a Šárka Tučková, Kutrovice
Novomanželům přejeme hodně štěstí!

Jak říká jedno přísloví „všechno zlé je pro
něco dobré“. Díky výše zmíněným problémům zbyly ﬁnance například na přípravu
projektů pro vybudování odborných učeben
všech základních škol, vybudování a rekonstrukci bytových jednotek, rozšíření parkovacích ploch v sídlištních lokalitách. Zároveň uspořené prostředky mohou být použity
v příštím roce na jejich realizaci.

Slánský
VideoMagazín

Martin Hrabánek,
starosta

Myslím si, že v textu chybějí některá fakta,
proto se pokusím je doplnit. V článku pana
zastupitele se dočteme o schválení výstavby
sportovní haly zastupitelstvem města v roce
2015. Nikde již ovšem není napsáno, že zastupitelstvo 14. září 2016 rozhodlo nepokračovat v přípravě této akce. Důvodem byla
informace o nepřiznání dotace, o jejíž získání
se neúspěšně pokoušela bývalá rada města.
Je pouze v pravomoci zastupitelstva rozhodnout, které investiční akce budou realizovány a jak budou ﬁnancovány. Zastupitelstvo
rozhodlo o tom, že ﬁnance připravené pro
výstavbu haly použije na ﬁnancování jiných
investičních akcí.
www.meuslany.cz

LISTOPAD 2016
SLÁNSKÉ VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
1994—2016

•
•

TRADIČNĚ , 24. 12. VE 14 HODIN VÁS ZVEME
NA MASARYKOVO NÁMĚSTÍ. PŘIJĎTE SI S NÁMI
O VÁNOCÍCH ZAZPÍVAT KOLEDY. NEZAPOMEŇTE NA
DROBNÉ DÁRKY PRO VŠECHNY SVÉ BLÍZKÉ, KTERÝMI
JE MŮŽETE NEDALEKO MĚSTSKÉHO VÁNOČNÍHO
STROMKU POTĚŠIT.

•
•
•
•
•
•

WWW.VANOCESLANY.CZ

Domovy tančí
Odhalení pamětní desky letcům
RAF
Historická konference
Slánský cestovatel
Slaný francouzák
Toi toi cup
Slánské jazzové dny
Slavnost světla

videomagazín najdete na www.meuslany.cz
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Sborník „Válka v nás, my ve válce - Slaný a Slánsko ve XX. století“ právě vyšel

P

od výše uvedeným názvem se v listopadu 2015 uskutečnil již osmý ročník
konference, která si klade za dlouhodobý cíl
mapování a zaplňování „bílých míst“ naší regionální i národní historie. Konference znovu
nabídla dosud nezpracovaná témata, přednesená tentokrát odborníky z Národního archivu, Národního technického muzea, Národního ﬁlmového archivu, Úřadu pro studium
totalitních režimů, kladenského Sládečkova
vlastivědného muzea i regionálními badateli.
Příspěvky, které na ní zazněly, byly následně
rozšířeny do písemné podoby devíti studií obsažených v tomto sborníku.

na Slánsku za druhé světové války). Stejnému
problému, avšak s větším důrazem na aktivity nejen příslušníků okupační moci, ale také
místních českých udavačů, se věnuje studie
Několik případů kladenského gestapa ze Slánska a Velvarska.

Devátý svazek edice „Historie Slánska ve
XX. století“ byl veřejnosti představen v sobotu 12. listopadu 2016 v aule slánského Gymnázia Václava Beneše Třebízského, které se
od loňského ročníku stalo spolupořadatelem
konference. Obsahuje na 194 stranách devět
studií, včetně obrazového materiálu.

Téma války nebylo vybráno náhodně. Reagovalo na 70. výročí ukončení druhé světové
války, ale i na sto let, které uplynuly od vstupu
„zrádné Itálie“ do války na straně nepřátel
naší tehdejší vlasti – rakousko-uherské monarchie. Reagovalo také na válečnou historii,
která se v posledních letech stále více zaměřuje i na osudy našich předků v řadách císařské
a královské armády, na odbojovou činnost za
války i po ní a na fenomén války jako takový.
V současnosti, kdy většina z nás je veterány studené války (aniž by se však do ní aktivně zapojila) a kdy žije již jen velmi málo
aktivních účastníků válečného konﬂiktu
z let 1939—1945, je těžké vcítit se do pocitů
našich předků, kteří jeden či oba světové konﬂikty 20. století zažili. Ti lidé věděli, co je válka a její prožitek, ať už na frontě, či v zápolí.
Pro ty, kteří válečné události přežijí, je
prožitek války a roky strávené v armádě nejen cennou životní zkušeností, ale často též
vytržením z jejich všedních civilních životů.
Dostanou se do míst, kam by nikdy o své vůli
neputovali, a vidí končiny velmi vzdálené od
těch, ve kterých žili před vstupem do armády.
Příkladem mohou být první tři studie tohoto
sborníku. První vykresluje cestu záložního
poručíka c. a k. pluku pevnostního dělostřelectva č. 3 z Nového Strašecí do haličského
Přemyšlu přes zajatecký tábor v uzbeckém
Taškentu až na sibiřská uhelná naleziště
(Válka nadporučíka Eduarda Rádla). Další popisují útrapy našich vojáků v Albánii
v letech Velké války (Před 100 lety v Albánii)
a složitou situaci československých leteckých
sil v období občanské války na Sibiři (Slaňáci
jako letci v československých legiích na Sibiři.
Limity výzkumu). Příslušníkům našich legií,
kteří zemřeli v cizí zemi, ale jejich jména ve
Slaném zůstala připomenuta do současnosti,
se věnuje studie Padlí legionáři ze slánského
hřbitova (1914–1919).
Válka ale přináší i možnosti dočasného
společenského či majetkového prospěchu,
které však někdy končí zaslouženým trestem
(Jaromír Petelík, rodák z Kvíčku. Důstojník
čs. armády?) či opětovnou změnou vlastnictví (Proměny vlastnických poměrů velkostatků
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loš Petera, by neměl chybět v knihovně nikoho, kdo se zajímá o regionální historii Slánska, válečnou historii i život v českých zemích
ve 20. století. Všem těm je totiž sborník Válka
v nás, my ve válce - Slaný a Slánsko ve XX. století určen.

Publikaci, jejíž prodejní cena je 150 Kč, si
zájemci mohou zakoupit ve Slaném na třech
místech. Ve Vlastivědném muzeu, v Infocentru pod Velvarskou branou či v knihkupectví
a antikvariátu Romana Kabátka na Komenského náměstí. Pro všechny, kteří se zajímají
o historii našeho města a lidí, kteří v něm žili,
i o dosud nezveřejněné informace z celého regionu Slánska a Kladenska se jedná o knížku,
kterou by si neměli nechat uniknout. Ideální
dárek před nadcházejícími vánočními svátky.
Pavel Bartoníček,
uvolněný člen rady města Slaný
a editor sborníku

Téma odboje (a s ním spjatých výrazných
osobností ze Slánska) zachycují poslední dvě
studie. První přibližuje osudy JUDr. Mirko
Hakena, podnikového právníka ČKD a významnou postavu slánského politického
i spolkového života, popraveného v červnu
1942 (Všechny postihuje čas a nepředvídaná
událost – Miroslav Haken). Poslední studie
pak popisuje odbojovou činnost za německé
okupace (Dva odboje Marie Nedvědové, manželky kladenského stavitele – díl 1), která pak
pokračovala i v podmínkách komunistické totality po únoru 1948 (Osudy Marie Nedvědové po 2. světové válce - účast ve třetím odboji,
zatčení, uvěznění a nesnadnou cestu její politické rehabilitace – budou obsahem druhého
dílu, vydaného až na podzim 2017).
Přestože téma války a boje se často zdá
být již vyčerpané, jednotlivé studie sborníku
dokazují, že tomu tak zdaleka není. S delším
odstupem od válečných událostí se kupodivu objevují informace, které nebyly mnohdy
známé ani současníkům popisovaných událostí.
Sborník, vydaný spolkem Wotrubia jako
desátá publikace z řady Historie Slánska ve
XX. století, by nevznikl bez ﬁnanční pomoci
Královského města Slaný. Všem jednotlivým
zastupitelům, kteří pochopili význam konference a následně vydaného sborníku, za to
patří výrazné poděkování.
Sborník, kterému poskytl osobní záštitu
bývalý hejtman Středočeského kraje Ing. Mi-

Pomozte nám vylepšit
Slánskou radnici
Vážení čtenáři,
vaše názory jsou pro nás důležité, a proto
jsme připravili anketu na téma „Spokojenost čtenáře měsíčníku Slánská radnice“.
Věnujte prosím pár minut svého času vyplněním dotazníku. Věříme, že vaše náměty
pomohou zlepšit obsah tohoto periodika.
Anketu naleznete na webových stránkách
městského úřadu www.meuslany.cz. Děkujeme.
Jana Tůmová,
Slánská radnice

SLÁNŠTÍ SKAUTI PŘEJÍ VŠEM KLIDNÉ, KRÁSNÉ VÁNOCE
A VŠE NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE 2017
„TO SVĚTLO VE TMĚ SVÍTÍ

A TMA JEJ NEPOHLTILA.“ (JAN 1,5)

BETLÉMSKÉ SVĚTLO BUDOU LETOS PŘEDÁVAT SLÁNŠTÍ
SKAUTI V PÁTEK 23. 12. 2016
V INFOCENTRU ZA VELVARSKOU BRÁNOU
VE SLANÉM, OD 13 DO 18 HODIN.
TĚŠÍME SE NA VÁS.
WWW.SKAUTSLANY.CZ
WWW.INFOSLANY.CZ

WWW.BETLEMSKESVETLO.CZ

„SDÍLENÍ ŠTĚSTÍ VÁM PŘINESE POKOJ“
www.meuslany.cz

NÁZORY ZASTUPITELE

Slánská radnice č. 11, prosinec 2016

Proč potřebujeme naši vodu
V červnu letošního roku rozhodla rada
města a následně i zastupitelstvo města
(těsně o jediný hlas), že smlouva, kterou dojednalo předchozí vedení města, především
tehdejší místostarostové Grohmann a Zlámal
se Středočeskými vodárnami o převzetí vodohospodářské infrastruktury zpět do správy města Slaný, nevstoupí od 1. ledna 2017
v platnost.
Já osobně pokládám toto rozhodnutí o odmítnutí převzetí celé vodohospodářské infrastruktury zpět pod vlastní správu za nešťastné, ekonomicky chybné a z pohledu dalšího
rozvoje města neobhajitelné. Tímto rozhodnutím jsme se rázem vrátili o dva roky zpět.
Pokusím se alespoň v krátkosti popsat základní problémy a úvahy k jejich řešení. Jen
pro upřesnění - popisuji zde cíle rady města,
která byla odvolána dne 4. 4. 2016. Záměry
současného vedení města mohou být jiné.
Proč potřebujeme převzít správu vodohospodářské infrastruktury?
a) Je to podmínkou přidělení dotace na rekonstrukci ČOV. Celkové náklady na rekonstrukci jsou odhadovány na cca 90 až 120 mil.
Kč. V současné době má město Slaný předběžně přidělenou dotaci ve výši 75 mil. Kč.
Musí však splnit podmínky pro její získání.
Připomínám, že Slaný již před časem mělo
podobnou dotaci rovněž přidělenu, dokonce
již 2x, ale v roce 2014, tedy v době, kdy byl starostou pan Hrabánek, mu byla tato dotace (ve
výši 90 mil. Kč) odebrána, protože nesplnilo
její podmínky. Hlavním důvodem byla právě
skutečnost, že tuto vodárenskou infrastrukturu provozuje cizí nájemce.
Zachovat status quo (tedy stávajícího
nájemce) by znamenalo ﬁnancovat celou
rekonstrukci ČOV pouze a jen z vlastních
zdrojů, a to by způsobilo podstatné omeze-

ní veškerých investic, a tedy i rozvoje města
v horizontu příštích 10—15 let. Vyčlenit min
100 mil. Kč z běžného rozpočtu je nemožné,
znamenalo by to úvěr a tedy další zadlužování
města.
Rekonstrukce ČOV je nutná proto, že nesplňuje příslušné hygienické normy a od roku
2017 nám hrozí pokuta ve výši několika milionů korun ročně.
Prosté provozování vodovodů a kanalizací
je zisková činnost. Firma Středočeských vodáren vykazuje roční zisk cca 3 mil. Kč. Dále
se dá v její účetní uzávěrce vysledovat i zajímavý tok peněz směrem k vlastníkovi SV,
tedy francouzské ﬁrmě Veolia. Odhaduji ho
na dalších cca 6 mil. Kč.
To jsou hlavní důvody, které nás (myslím
tedy předchozí radu města) vedly k dojednání smlouvy o ukončení pronájmu této vodohospodářské infrastruktury Středočeským
vodárnám. A zároveň i k návrhu na založení
ﬁrmy SLAVOS, která by další provoz vodovodů a kanalizací ve Slaném zajišťovala.
Samozřejmě, že celá problematika je mnohem složitější.
Nedá se předpokládat, že v prvních letech
provozu by byl slánský SLAVOS ziskový a to především pro nutnost vybudovat ﬁrmu
od základů (technika, účetní SW, vodoměry atd…). Tudíž prvotní náklady dozajista
překročí běžný roční kalkulovaný zisk z provozu této infrastruktury. Ale tato situace nastane vždy. Je jedno, zda se do toho pustíme
v roce 2016, 2017 či 2018.
Nebylo by správné slibovat či vyvolávat dojem, že tím, že budeme provozovat vodárenskou sít sami, dojde ke snížení vodného pro
obyvatele. A to především ze dvou důvodů:
- Slaný nemá vlastní zdroje vody, musí je
nakupovat, což tvoří rozhodující část nákla-

dů. A tyto zdroje vody opět ovládá a tak cenu
výrazně ovlivňuje Veolie.
- Celá infrastruktura (nejen ČOV) je výrazně zastaralá. Středočeské vodárny opravovaly jen havarijní stavy. Ale náklady na celkovou
výměnu či obnovu jsou v řádech stamilionů.
V příštích letech budeme tedy muset do obnovy vodovodů a kanalizací investovat mnohem
více peněz, než se tak činilo doposud. Jiné
zdroje (s vyjímkou možných dalších dotací)
než částky vybrané od obyvatel města k dispozici nejsou.
Bohužel, nic z tohoto při projednávání návrhu na odklad převzetí této infrastruktury
starosta Hrabánek neuvedl. Konstatoval pouze to, že město není na převzetí a provozování
této infrastruktury připraveno. S tím lze patrně souhlasit, neboť nové vedení města od svého nástupu do funkcí v dubnu 2016 pro přípravu na přechod na tento vlastnický model
provozu neudělalo vůbec nic. A to doslova.
Navíc starosta Hrabánek doplnil tento svůj
návrh naprosto zmatenými a nepravdivými
ekonomickými „podklady“, které v následné diskusi neobstály ani 2 minuty a o jejichž
obhajobu se ani nepokusil. Bohužel, je více
než smutné, že i tak vágní a v podstatě ekonomicky zcela nesmyslné argumenty stačily
řadě zastupitelů k tomu, aby tento pro město
důležitý krok minimálně o rok odložili.
Tolik ve stručnosti. Jsem si vědom toho, že
celý problém je mnohem složitější. Ale chtěl
jsem poukázat především na tu skutečnost,
že strkáním hlav do písku, jak předvádí naše
současné vedení města, se tento problém nevyřeší.
L. Peška
zastupitel, Naše město ⁄ KSČM, 5. září 2016

Rekonstrukce ČOV aneb proč potřebujeme naši vodu
Témata provozování vodovodů, kanalizací a rekonstrukce čistírny odpadních vod
jsou pravidelně projednávána na zasedání zastupitelstva města. Však také jde
o největší investici za posledních několik let a zároveň převzetí činnosti, která
je důležitá pro všechny občany. Proto je
třeba postupovat zodpovědně a s rozmyslem. V opačném případě bychom mohli
přijít o dotaci, případně bychom ohrozili
dodávku pitné vody.
V tradičně kritickém článku pana zastupitele Pešky je zveřejněna řada nepřesností či
omylů, možná i z toho pramení častá nepochopení a následná kritika. Prvním a zcela
zásadním omylem je autorem zmiňovaná
výše dotace, která není 75 milionů. Státní
fond životního prostředí přislíbil dotaci ve
výši 63,7 milionů Kč. Podmínkou přidělení
dotace není převzetí vodohospodářské infrastruktury, ale ukončení starých smluv.
www.meuslany.cz

Je řada měst, která se rozhodla převzít
vodohospodářskou infrastrukturu a založit
vlastní společnost. Vedení města se setkalo
a komunikovalo se zástupci některých měst
a získalo mnoho cenných informací. Z tohoto
důvodu je i známo, jak dlouho jim trvala příprava, než došlo k vlastnímu provozu. Protože se vždy jednalo o období překračující rok,
rozhodlo zastupitelstvo o prodloužení stávající smlouvy. Je třeba myslet i na to, že v případě jejího předčasného ukončení před rokem
2018 musí město současnému provozovateli
vyplácet náhradu za ušlý zisk.

kvalitní provozování, ale také ovlivňují cenu
vodného a stočného. Předpokládám, že právě
tyto dvě věci jsou pro většinu obyvatel nejdůležitější. Jsem rád, že řada zastupitelů si uvědomuje důležitost tohoto kroku a podílí se na
přípravě založení společnosti. Také mě těší,
že se podařilo nastavit harmonogram příprav
rekonstrukce ČOV. Nepochybuji o správnosti
našich kroků a stejně tak se mohli přesvědčit
všichni, kteří byli účastni na zasedání zastupitelstva dne 12. 10. 2016. Na toto zasedání
totiž byli pozváni odborníci právě za účelem
vysvětlení celé situace.

Domnívám se, že je nezbytné znát množství ﬁnancí potřebných například k převzetí
majetku od současného provozovatele (jejichž prvotní odhad je ve výši 15 milionů Kč)
a mít představu o počtu zaměstnanců, kteří
zajistí provozování. Bez ﬁnanční analýzy
a řady dalších provozních údajů je zakládání společnosti nepromyšlené, nemyslíte?
Všechny tyto údaje jsou nejen žádoucí pro

V době, kdy píši tento článek, máme hotovou projektovou dokumentaci, kterou jsme
odevzdali ke kontrole Fondu životního prostředí. Připravuje se soutěž na výběr ﬁrmy,
která rekonstrukci zrealizuje. Doufám, že se
vše podaří dotáhnout do zdárného konce.
Martin Hrabánek,
starosta města
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Obnovené sochy v klášterní aleji
Město Slaný se již několik let zasazuje
o to, aby se památkově rehabilitovala alej
k bývalému františkánskému klášteru ve
Slaném, kde dnes požehnaně působí bosí
karmelitáni. V případě parčíku se jedná
o městský prostor, který vyzývá k odpočinku, ke zklidnění. Proto město Slaný
postupně, a to i díky dotaci ministerstva
kultury, navrací sochařské památky do
míst, kde původně stávaly, dokud na konci 19. století nebyly přeneseny do areálu
kláštera. Obnovujeme tak na veřejných
prostranstvích nejen sochařskou výzdobu, o kterou Slaný po stržení barokního
sloupu na náměstí přišlo, ale vracíme do
těchto míst svým způsobem i původní
genius loci. Sochy významných světců
nám na jedné straně připomínají kořeny
evropské duchovní kultury a na straně
druhé historii města, spojenou v tomto
případě s působením františkánů.
Sochařská výzdoba
O historii klášterní aleje a její sochařské
výzdoby jsme informovali čtenáře v loňském
prosincovém čísle Slánské radnice. Připomeňme si jen, že první zde vztyčenou sochou
byla skulptura Panny Marie Bolestné (1728).
Následovaly sochy sv. Františka z Assisi
a sv. Antonína Paduánského (1734), přičemž
první pořídil ředitel slánského panství Jindřich Bauer a druhou slánský radní David Daniel. Obě zmíněné památky byly v roce 1891
nahrazeny kopiemi od slánského sochaře
A. Havla. Sochu sv. Antonína můžeme dnes
spatřit na mostě před kostelem sv. Gotharda.
V roce 1737 přibyla do aleje další tři díla –
socha Spasitele, která po roce 1950 zanikla,
dále skulptura sv. Bonaventury a sv. Petra
z Alkantary. Poslední jmenovanou dal pořídit příznivec kláštera z Postoloprt, ta se také
nedochovala. V letošním roce opravili restaurátoři sochy sv. Františka a sv. Bonaventury.

Svatý František
Socha sv. Františka, kopie barokního díla
od A. Havla, je v aleji asi nejpůsobivějším artefaktem, který se pojetím a zpracováním blíží sv. Antonínu před kostelem sv. Gotharda.
Zdá se, že i v tomto případě měl sochař Havel
před sebou kvalitní barokní předlohu, která
však již zanikala, a tak musela být za kvardiána Gilberta Procházky ofm, jak uvádí klášterní kronika, nahrazena kopií. Máme před sebou světce ve františkánském hábitu, který je
přepásán „bílou šňůrou“ tzv. cingulem s třemi uzly, které upomínají na tři řeholní sliby,
kterými se řeholník zavazuje k životu v chudobě, čistotě a poslušnosti. Na druhé straně
mu visí růženec, jehož modlitba byla pro řeholní život františkánů podstatná. Na slánské
soše tiskne sv. František k hrudi kříž a na jeho
rukou jsou patrné svaté rány tzv. stigmata.
Ty poukazují na událost na hoře Alverna,
kde se sv. František, a to dva roky před smrtí, při vroucí modlitbě dostal do vytržení, při
němž se na jeho nohou, rukou a hrudi objevila stigmata – rány Kristovy. A protože se
blíží Vánoce, je na místě zmínit skutečnost,
že díky sv. Františkovi se v jeskyni u italského
Greccia v r. 1223 poprvé slavilo narození malého Ježíška s živými jesličkami. Od té doby
se tato tradice rozšířila na celou církev a jesličky pod vánočním stromkem nám připomínají pravý smysl vánočních svátků. U nohou
sochy nalezneme další atribut, který světce
často provází – umrlčí lebku – symbol pokání
a rozjímání v ústraní.
Skulptura stojí na podstavci, jehož architektura je rovněž pozoruhodná. Opět jde
o dílo sochaře Havla. Restaurátor akad. soch.
Jan Turský se věnoval zejména zpevnění poškozeného měkkého pískovce (patrně z lomu
u Mšena), který byl vakuově napuštěn. Touto
moderní technologií se podařilo kámen podstatně zpevnit, petriﬁkovat i do hloubky. Pro
pracovníky památkové péče bylo nesmírně
zajímavé a poučné sledovat vztyčení sochy.
Byl to koncert zručných řemeslníků – profe-

sionálů – pod vedením akad. soch. Jarmila
Plachého, kteří usazovali sochu pomocí jeřábu na kovový trn podstavce. Svislou polohu
vymezovali pomocí malých olověných distančních plíšků a horizontální rovinu neustále proměřovali pomocí vodováhy.
Svatý Bonaventura
Poněkud komplikovanější byla obnova
další památky – sochy sv. Bonaventury. Její
kamenný sokl byl natolik poškozen, že jej restaurátor musel nahradit kopií. Rovněž chyběla část ruky a skulptura vykazovala i další
defekty. Klášterní pamětnice se zmiňuje
jen o kopiích soch sv. Františka a Antonína,
ostatní měly být pouze opraveny. Je však zřejmé, že i tato socha je dílem slánského sochaře. Vypovídají o tom detaily, třeba výtvarné
řešení růžence; v baroku by jej pojednali jinak. Barokní originál se patrně v roce 1891
nepodařilo zachránit.
Františkán sv. Bonaventura († 1274) byl
vynikajícím středověkým teologem, autorem řady významných spisů, za učitele církve
prohlášen v roce 1588. V roce 1243 vstoupil
k františkánům a později byl zvolen jejich
generálním ministrem. Vedle dominikána
sv. Tomáše Akvinského je považován za nejvýznačnějšího teologa středověku. O jeho
významu a životě ve zkratce vypovídá i slánská socha. Světec se zde představuje jako
autor duchovní literatury. Ostatně psací brk
v jeho ruce vidíme i na barokním obraze J. V.
Spitzera ze slánského kláštera. U nohou sochy spatříme kardinálský klobouk a patriarší
kardinálský kříž; mezi kardinály byl uveden
v roce 1273. A byl to právě Bonaventura, jenž
sepsal legendární životopis sv. Františka, který se stal pro řád v té době oﬁciální a závaznou biograﬁí světce. Restaurátorské práce
na soše sv. Bonaventury prováděl akad. soch.
Václav Štochl, který se s poměrně náročným
úkolem vyrovnal se ctí.
Vladimír Přibyla
a Markéta Škrancová

Jejich osudem se stala Velká válka – padlí a zemřelí
vojáci 1914—1918 ze Slánska

S

polek Wotrubia připravuje k vydání knihu „Jejich osudem se stala Velká válka.
Padlí a zemřelí vojáci 28. pěšího pluku, 8. zeměbraneckého pluku a dalších c. a k. jednotek ze Slánska“. Padlí a zemřelí vojáci - naši
dědové, pradědové a ostatní příbuzní – byli
nedílnou součástí života našich měst a obcí
i celého slánského regionu. Slánská radnice
zveřejňuje na pokračování osudy a fotograﬁe
některých z těchto vojáků.
Jedním z těchto mužů byl Josef Kužel, narozený roku 17. 1. 1885 ve Zvoleněvsi č. 69.
Domovsky příslušný do Vrbičan, kde pracoval jako dělník. Roku 1909 byl v Klobukách

8 |

oddán s Marií Linhartovou, v příštím roce se
jim narodila dcera Anna Marie. Jako záložník
byl 27. 7. 1914 mobilizován do řad c. a k. zeměbraneckého pěšího pluku č. 8 (LIR 8), se
kterým odejel na jižní frontu - srbské bojiště.
Zde byl 17. srpna 1914 raněn a následně
se stal nezvěstným. Po válce byl roku 1924
usnesením soudu prohlášen za mrtvého. Jeho
jméno je uvedeno na pomníku na Vrbičanech.
Část příbuzných v současnosti žije ve Slaném.
Pavel Bartoníček,

Marie Kuželová a dcera Anna Marie, foto
z roku 1914.

autor připravované knihy

www.meuslany.cz

ŠKOLY, ŠKOLKY
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Dny techniky a kulinářského umění Na Dolíkách oslavili
Integrovaná střední škola opět připravila
Dny techniky pro žáky základních škol. Akce
se konala již druhým rokem a žáci devátých
ročníků měli možnost si na vlastní kůži vyzkoušet, co obnáší studium řemeslných oborů. Do celé akce se zapojilo 10 škol a 68 žáků.
Celý projekt probíhal 24. a 25. října. Dny
techniky byly primárně určeny pro zájemce
o strojírenské obory, ale v letoším roce byly
rozšířeny i pro zájemce o kulinářské umění.
Děti byly rozděleny do dvou skupin, z nichž
každá se zaměřila na oblasti související s vybraným oborem. Chlapci po společné snídani vyrazili smluvním autobusem do dílen v Otrubech u Slaného, které slouží jako
cvičné pracoviště odborného výcviku všech
strojírenských oborů v prvním ročníku. Žáci
si vyzkoušeli práci se dřevem i železem, pokusili se opravit drobné závady na automobilu včetně výměny pneumatik. Vyrobili si
v truhlářské dílně podstavec pod dřevěný
model. Druhá skupina zájemců a zájemkyň
o obor kuchař-číšník, cukrář nebo prodavač zůstala na cvičných pracovištích přímo
v prostorách naší školy. V restauraci míchali
všichni zúčastnění za pomoci žáků prvních
ročníků nealkoholické nápoje, v cukrárně
zdobili perníčky a dortové korpusy. Připra-

vovali palačinky a nakonec si vyzkoušeli, jak
lze kreativně zabalit dárek. Během celého dne
mohli žáci ochutnávat pokrmy svých budoucích a někdy i bývalých spolužáků, kteří pro
ně připravili snídaně, svačiny i obědy.
Druhý den žáci navštívili hotel Hejtmanský
dvůr a prohlédli si všechny prostory včetně
kuchyně. Aby získali porovnání s odlišným
typem stravovacího zařízení, zavítali také do
školní jídelny. Obě pracoviště spolupracují
s naší školou a připravují učně druhého a třetího ročníku na budoucí povolání.
Chlapci, kteří první den strávili v Otrubech, zůstali ve škole a prokázali svou zručnost při skládání dřevěného modelu, hlavolamů a v instalatérských dovenostech.
Celá akce měla ze strany žáků ZŠ velký
ohlas. Podle reakcí samotných akterů se Dny
techniky vydařily. Všem zúčastněným žákům
a základním školám děkujeme za spolupráci
a doufáme, že bude přetrvávat zájem o Dny
techniky a kulinářského umění i v dalších letech. Možnost vše si vyzkoušet na vlastní kůži
může žákům usnadnit výběr nejvhodnějšího
oboru.
Věra Hladíková

Jindřich Clam-Martinic v Pantheonu
Národního muzea

Halloween

Před samotnou slavností probíhaly pečlivé
přípravy - děti ze sklenic vyráběly světýlka
a lampičky, šatny byly vyzdobené papírovými dýněmi, různými strašidly, hrály se hry se
strašidelnou tematikou atd. Přípravy probíhaly i v rodinách dětí - rodiče s dětmi dlabali
dýně, připravovali kostýmy. Zaměstnanci
MŠ připravili občerstvení: upekli strašidelné
prsty z lineckého těsta, dýničky, mufﬁny aj.
Ve středu 2. 11. se děti a jejich rodiče dostavili ve strašidelných maskách a začala halloweenská party, ve které nechybělo tancování,
plnění strašidelných úkolů, soutěže. Jen to
počasí nám nepřálo, program proběhl ve třídě. Dětem to ale vůbec nevadilo a zábavu si
užily.
Když se setmělo, ustal i déšť naše zahrada
se rozzářila krásnými světýlky a lampičkami.
Rodiče a děti se s lampiony různých barev
a tvarů vydali na průvod kolem naší školy
a z výšky se mohli dívat na krásně osvícenou
zahradu.
Akce se zdařila, děkujeme všem za pomoc
při její přípravě a za hojnou účast.
Kolektiv MŠ Dolíky

V nedávné době jsme oslovili pražské Národní muzeum, které právě rekonstruuje
svou ikonickou hlavní budovu na Václavském náměstí s tím, zda se v rámci oprav
počítá také se znovuosazením nadživotní
sochy Jindřicha Jaroslava hraběte Clam-Martinice (1826-1887) do Pantheonu
muzea.
Pantheon představuje srdce historické budovy a nejposvátnější místo muzea. Právě zde
je tradičně situována přehlídka sochařských
podobizen velikánů českých dějin, vědy
a kultury. Výběr osobností se však v průběhu
trvání muzea měnil, a to zejména z ideových
důvodů. Závažným zásahem do umělecké
výzdoby Panteonu byla reorganizace jeho
sochařské náplně ministrem kultury Zdeňkem Nejedlým. Na počátku 50. let 20. století
byly na jeho pokyn z Pantheonu odstraněny
sochy významných českých osobností života v období existence Rakouska – Uherska
a 1. republiky, včetně např. T. G. Masaryka. Pozornosti komunistické selekce neušly
ani osobnosti šlechtického původu. Clam-Martinicova socha tak v Pantheonu chybí již
od roku 1950.
S našim regionem spjatý Jindřich Jaroslav hrabě Clam-Martinic (1826—1887) by
www.meuslany.cz

významným českým politikem, právníkem
a poslancem. Svou úřednickou kariéru zahájil v Mělníku, kde se stal okresním hejtmanem. Než vstoupil do světa politiky, působil
také v Budíně a Krakově.
V několika volebních obdobích počínaje
rokem 1861, byl poslancem Říšské rady ve
Vídni a v letech 1861—1872 a 1883—1887
poslancem Českého zemského sněmu v Praze, a to za Český klub – Stranu konzervativního velkostatku jakožto předák strany. Clam-Martinic současně propagoval své politické
vize v západních zemích. Také jeho přičiněním se českému jazyku dostalo zrovnoprávnění s němčinou v úředním styku (1880),
zavedení češtiny jako povinného předmětu
na středních školách a osamostatnění české
univerzity v Praze. Clam-Martinic zemřel ve
věku 61 let stále ještě ve funkci poslance.
Národní muzeum v letošním roce připravovalo nový osazovací plán Pantheonu, v jehož rámci by mělo dojít k navrácení prostoru
do podoby před 2. světovou válkou, a tedy
znovuumístění sochařské podobizny Jindřicha Jaroslava hraběte Clam-Martinice na své
původní čestné místo. O dalším vývoji v této
věci vás ještě budeme informovat.
Jan Čečrdle

Den zdraví v MŠ
U Pánka
V sychravém měsíci listopadu jsme si povídali s dětmi o našem zdraví, poznávali jsme
části lidského těla, důležité orgány a jejich
funkce, prohlíželi jsme si encyklopedie o lidském těle, hráli si se souborem Kostra a seznamovali se se smysly člověka. Třídili jsme
potraviny na zdravé a nezdravé, poznávali
ovoce a zeleninu podle chuti a vyprávěli si
o významu vitaminů, sportu a pohybu. Naučili jsme se písničku Vitamínek, zahráli si
Hlava, ramena, kolena, palce a pohybové hry
Na bacily a Babu Rýmu. Paní učitelky zahrály dětem maňáskovou pohádku Pepíček se
bojí paní doktorky a pro děti připravily Den
zdraví. Ve čtvrtek 10. listopadu přišly děti
i paní učitelky do školky převlečeny za doktory a sestřičky. Děti si postavily z kostek nemocnici, čekárnu, ordinaci i lůžkové oddělení a léčily nemocné panenky i sebe navzájem.
Současně si vytvořily také ordinaci pro zvířátka, kde ošetřovaly a operovaly své plyšáky.
Na závěr si malí lékaři a sestřičky společně
zazpívali a zatancovali podle písničky Doktora se nebojíme.
Kolektiv MŠ U Pánka
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KNIHOVNA, INFORMACE

Knihovna V. Štecha ve Slaném v prosinci
26. 11. 2016–6. 1. 2017 – VITRÍNA NA
CHODBĚ KNIHOVNY
Z kuchyně našich (pra) babiček – Výstava
kuchyňského náčiní z doby dávno minulé
aneb poklady z půdy. Přijďte nostalgicky zavzpomínat.
1. 12. 17:00 – KLUB K
Vánoční dekorace s Mílou Blahníkovou
z Kreativního ateliéru Čtyřlístek. Kurz techniky patchwork bez jehly. Cena 350 Kč /os.
V ceně veškerý materiál. S sebou nůžky, pravítko/krejčovský metr, obyčejnou tužku.
1.–22. 12. – ODDĚLENÍ PRO DĚTI A POBOČKA NA DOLÍKÁCH
České Vánoce – Vědomostní soutěž pro děti
s vánoční tematikou a tradičními zvyky. Tři
šťastné výherce odměníme.
3. 12. 9:00—12:00 – VSTUPNÍ CHODBA
KNIHOVNY
Burza knih – Dejme knihám druhou šanci.
Pravidelná měsíční burza knih a časopisů.
Cena knihy za symbolickou 1—30 Kč.
3. 12. 9:00—12:00 – VSTUPNÍ CHODBA
KNIHOVNY
Dařiště – Kdybyste doma měli cokoliv, co
už nechcete a je to škoda házet do popelnice
(knihy, kuchařky, oblečení, CD, přebytky
ovoce, staré marmelády, sklenice, nádobí,
pastelky, polštářky, kabely), můžete to přinést a někdo si udělá radost.
3.–23. 12. – VITRÍNA NA CHODBĚ
KNIHOVNY
Svatý Mikuláš – Výstava představuje prostřednictvím sbírkových předmětů postavu
sv. Mikuláše, jehož svátek (6. 12.) patří již neodmyslitelně k adventní době.
5. 12. 13:00—14:00 – ODDĚLENÍ PRO
DĚTI
Předčítání pohádek a příběhů pro klídek
a pohodu! Nemáte čas číst dětem nahlas? Budeme to dělat za vás!
6. 12. 13:00—16:00 – ODDĚLENÍ PRO
DĚTI
Odpoledne s Polinou a Melike z ICM – Každé úterý pokračuje Konverzační koutek angličtiny nebo si přijďte jen tak povídat.
6. 12. 17:00 – KLUB K)
Život s vášní a čokoládou – Přijďte si poslechnout něco o historii, výrobě a především o blahodárných účincích pravé poctivé
čokolády, spojené s ochutnávkou. Setkáním
vás provede M. Krčálová. Přednáška se koná
v rámci cyklu Setkávání (nejen) seniorů.
Vstupné 50 Kč.
8. 12. 13:00 – ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
Být tak trochu Flynn Carsen, aneb známá
tvář za pultem – další, kdo si vyzkouší práci
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knihovníka, bude lékařka Miroslava Šircová,
členka zastupitelstva města Slaný.
8. 12. 15:00 – POBOČKA NA DOLÍKÁCH
Malé předvánoční setkání – Nazdobíme
společně stromeček, ochutnáme tradiční
cukroví a ozdobíme si společně pobočku.
8. 12. 18:00 – KLUB K
Rukodělky s Lenkou Janovskou – Vánoční
svícen – Tradiční kurz s Lenkou Janovskou
od 18:00 hod. Budeme dělat svícen z čerstvého materiálu. S sebou zahradnické nůžky.
Ostatní materiál si zakoupíte na místě u lektorky. Kurzovné 120 Kč.
8. 12. 17:00 – POBOČKA DOLÍN
Čertovská knihovna – budeme čertovsky
závodit, čertovsky malovat a čertovsky pracovat. Přineste si na opečení buřtíky, bude
i čaj, pro dospělé káva. Pokud nebudete mít
čertovský oblek, mějte alespoň růžky, rohy,
rožiska, ale nic strašidelného.
10. 12. 9:00—12:30 – V CELÉ KNIHOVNĚ
Den pro dětskou knihu – Zábavné sobotní
dopoledne v knihovně s bohatým programem – loutkové divadélko, soutěžní pohádková hra, výtvarné dílny pro děti, prodej knih
z nakladatelství Albatros, burza dětských
knih.
10. 12. 9:00—12:30 – ODDĚLENÍ PRO
DĚTI
O nej vánoční stromeček – vyhlášení vítězů
Vyhlášení vítězů 2. ročníku soutěže mezi školami, zájmovými spolky, družinami o putovní
stromek Knihovny Václava Štecha ve Slaném.
12. 12. 13:00—14:00 – ODDĚLENÍ PRO
DĚTI
Předčítání pohádek a příběhů pro klídek
a pohodu! Nemáte čas číst dětem nahlas? Budeme to dělat za vás!
12. 12. 16:00 – KLUB K
Moje ID – Elektronická občanka MojeID
Přijďte diskutovat s vedoucím projektu Radimem Ponertem o tom, jak u nás ve Slaném
službu MojeID co nejlépe využít.
13. 12. 13:00—16:00 – ODDĚLENÍ PRO
DĚTI
Odpoledne s Polinou a Melike z ICM – Každé úterý pokračuje Konverzační koutek angličtiny nebo si přijďte jen tak povídat.
15. 12. 17:00 – KLUB K
Co mě maminka nenaučila, aneb Vánočka
ze šesti pramenů – Jak se plete vánočka?
Chystáte se na pletení vánočky, ale nevíte si
rady, jak na to? Uvidíte sami, že uplést vánočku není nic složitého. Pokud máte i nějaký
oblíbený recept a podělíte se o něj s námi, budeme rádi. S sebou modelínu a podložku na
modelování. Kurzovné 30 Kč.

16. 12. 12:00 – ODDĚLENÍ PRO DĚTI
Vánoční tvoření aneb knihovny zdobení –
S Mílou Blahníkovou společně vyrobíme vánoční dekoraci knihovny a také malou dekoraci pro svůj pokojíček. Děti do 15 let zdarma,
dospělí 10 Kč.
19. 12. 13:00—14:00 – ODDĚLENÍ PRO
DĚTI
Předčítání pohádek a příběhů pro klídek
a pohodu! Nemáte čas číst dětem nahlas? Budeme to dělat za vás!
20. 12. 13:00—16:00 – ODDĚLENÍ PRO
DĚTI
Odpoledne s Polinou a Melike z ICM – Každé úterý pokračuje Konverzační koutek angličtiny nebo si přijďte jen tak povídat.
20. 12. 14:00 – PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST
Vánoční posezení s knihou – Máte rádi pohádky a vánoční příběhy? Budeme si je číst
a povídat si o nich a k tomu ochutnávat tradiční vánoční dobroty. Přineste třeba i ty vaše,
které vám dělala vaše maminka a už se na ně
zapomnělo. Přednáška se koná v rámci cyklu
Setkávání (nejen) seniorů. Vstupné 30 Kč
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TŘÍKRÁLOVÝ POCHOD
DNE 7. LEDNA 2017 POŘÁDÁ
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ SLANÝ
40. ROČNÍK TRADIČNÍHO POCHODU NA ŘIPEC
STARTOVNÉ: 25 KČ A 15 KČ
START: 9—10 HOD.

GALERIE DOBEŠKA (HISTORICKÁ RADNICE),

MASARYKOVO NÁM. SLANÝ
CÍL: 11—13 HOD.

RESTAURACE NA STŘELNICI

TRASY: 11 A 13 KM
www.meuslany.cz

PROJEKT HÁJE

Slánská radnice č. 11, prosinec 2016

Projekt Háje
Vážení občané,
již delší dobu byl lesopark Háje opomíjen a přednost dostaly jiné investiční akce. Tento přístup bychom ale
rádi v brzké době změnili! Vedení města na tuto oblast myslí a společně s úsekem rozvoje města a odborem
životního prostředí chce za vaší pomoci z lesoparku udělat příjemné místo pro odpočinek, aktivní místo
pro sport a zábavu. Prostor je dostatečně velký a tak bychom byli rádi, kdyby se do tohoto projektu zapojily
všechny věkové kategorie.

Jak se zapojit?
Součástí tohoto listu je mapa Hájů a to jak z oblasti nad nemocnicí, tak i z oblasti nad 1. ZŠ. Vše bude také možné stáhnout na webových a facebookových stránkách města. Instrukce, jak postupovat, najdete na zadní straně.
Pokud máte chuť se s námi přímo setkat a prezentovat své nápady, přijďte na veřejné setkání v Městském centru Grand.
Jestliže vám osobní setkání nevyhovuje například z časových důvodů, odevzdejte mapu se zakreslenými nápady a vyplněným okénkem na tipy na jednom ze sběrných míst.

Co bude dál, až bude dostatečné množství
nápadů od občanů?
Po veřejném projednání budou návrhy předány expertům, vedoucím odborů a budeme zkoumat, zda je vůbec
reálné nápady realizovat. Dále předáme vybrané nápady projektantovi, který zpracuje návrhy celého projektu
Háje. O výsledných projektech budeme informovat veřejnost a poté opět zapojíme veřejnost do výběru projektu,
který bychom chtěli realizovat.
Je potřeba si uvědomit, že tento projekt nebude uskutečněn během čtvrt roku. Vypracování a návrhy projektů trvají
několik měsíců a také se musí brát ohledy na přírodu. Vše bude také záviset na finanční náročnosti, která vzejde z našich
společných nápadů.

Kdy je avizované veřejné projednání?
Veřejné projednání se uskuteční ještě v tomto roce a to 15. prosince 2016 od 17:30, v malém salonku MC Grand. Těšit se
na vás bude manažerka rozvoje města Martina Prokešová, vedení města v čele se starostou města Martinem Hrabánkem, referentka z životního prostředí Helena Jelenová. Přijďte diskutovat a rozhodnout o budoucnosti lesoparku!

Jak budu dál získávat informace o vývoji projektu?
O projektu Háje budeme informovat na webových stránkách města a na facebooku města. Pokud nejste zastáncem
internetu, nezoufejte. Budeme informovat v městském zpravodaji – Slánské radnici. Pro bližší informace kontaktujte
samotnou manažerku rozvoje města nebo referentku životního prostředí.

Těšíme se na vaše podněty!

www.meuslany.cz

PROJEKT HÁ JE

www.meuslany.cz
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ANKETA LESOPARK HÁ JE

Anketa lesopark Háje
Vaše podněty na využití lesoparku Háje nám můžete předat následujícím způsobem:
Pokud máte nápad na využití konkrétního prostoru v lesoparku, označte toto místo na přiložené mapce
se stručným popisem.
Pokud máte námět na aktivitu, případně aktivity, které byste na Hájích uvítali, a nejste si jisti, kde by bylo vhodné je
realizovat, zapište tento nápad jednoduše do okénka dole.
Vyplněné anketní lístky můžete odevzdávat na sběrných místech do 14. prosince 2016.
Sběrnými místy jsou:
• Podatelna Městského úřadu ve Slaném, Velvarská 136
• Infocentrum pod Velvarskou bránou
• Recepce plavecké haly VSH Slaný
• Studovna knihovny Václava Štecha na náměstí
Elektronicky je možné lístky zaslat na adresu jelenova@meuslany.cz. Paní Jelenová ráda odpoví na všechny dotazy.
Svůj anketní lístek můžete také přinést na veřejné projednávání v Městském centru Grand.
Anketní lístky, včetně mapy, najdete také na webových a facebookových stránkách města.

Prostor pro vaše návrhy:

www.meuslany.cz

INFOCENTRUM, VOLNÝ ČAS

Slánská radnice č. 11, prosinec 2016

Infocentrum
Pod Velvarskou branou
Velvarská 136 • 274 01 Slaný • tel.: 312 523 448, 312 511 338
www.infoslany.cz • ic@infoslany.cz
Kromě akcí uvedených ve Slánské radnici je nabídka našich aktivit na nástěnce Městského
úřadu ve Slaném směrem k Velvarské bráně a dále na webových stránkách www.infoslany.cz.

Infocentrum Slaný
je od 1. listopadu otevřeno:
ve všední dny od 9 do 16.
V sobotu, v neděli a o státních
svátcích je zavřeno.
V pátek 30. 12. bude Infocentrum
zavřené z důvodu inventury.

Datum
Čas
Název akce
7. 12. 2016
19:30
Koncert Petra Koláře - Adventní zastavení s vyznáním Petra Koláře
8. 12. 2016
19:30
Rodina je základ státu
10. 12. 2016
9:00
Den pro dětskou knihu. Pohádka Zvědavé slůně (divadelní představení)
11. 12. 2016
16:00
Král zbojníků
11. 12. 2016
13:00
Vánoční jarmark
16.11.—11.2.
Josef Moucha: Kdo se dá na vojnu…
16. 12. 2016
20:00
Tajemná vánoční noční procházka s překvapením
17. 12. 2016
19:30
Vyšetřování případu podvodného revizora
17. 12. 2016 17:00/19:30 Vánoční koncert - Simona Klímová a Consortium Camerale Slanense
18. 12. 2016
18:00
Opera v kině - Tři tenoři - Vánoční koncert
23. 12. 2016
17:00
Balet v kině - Louskáček
24. 12. 2016
14:00
Slánské vánoční zpívání

KČT ve Slaném vykročí do roku 2017 rázným krokem
Skoro již minulý rok 2016 byl pro slánské
turisty velice úspěšný. Posílili jsme členskou
základnu, nabídli jsme každý týden nějakou aktivitu, ale nejdůležitější byla ale jedna
z nich. Krajská organizace KČT Stř. kraje
zařadila náš již tradiční pochod „Po stopách
slánských zvoniček“ mezi 10 nejvýznamnějších pochodů v rámci Středočeského kraje.
Měli jsme obavy z počasí, počtu účastníků
a žádný z nás neměl s tak velkým pochodem
zkušenosti. 3. října se začali sjíždět turisté,
trasy byly připravené, nasměrování jak z autobusového nádraží, či vlakového označeno
a vše v 8 hodin vypuklo. Bylo pro nás veliké
překvapení, co přijelo turistů. Slaný v tu ránu
ožilo a u registrace se začala dělat fronta. Nakonec byli všichni zaregistrováni a postupně
vyráželi po svých trasách. Počasí nádherné,
nálada dobrá a od malých dětí až po již velice
zdatné turisty s mnoha křížky vše se zvládlo.
Startujících bylo 315, ale někteří přecenili
svoje síly, tak to vzali rekreačně, co ušli, to
ušli. A tak se zase rozjížděli do svých domovů
s pocitem uspokojení a obdivem k pokladům
Slánska a že příště přijedou opět, aby objevili
kouzlo dalších zvoniček, které tentokrát nestihli navštívit. A to vážili cestu až z dalekého
Ostravska či Znojma.
V příštím roce se náš odbor chce zapojit
do rozvíjení tělesných aktivit všech věkových
skupin, má k tomu širokou základnu celostátně organizovanou v různých oborech teoreticky i prakticky. Chce představit projekt
„Cyklisté sobě“ pro Slánsko, který již probíhá
v sousedních regionech Kladenska, Lounska
a Litoměřicka. Vznikl vlastně v Praze a powww.meuslany.cz

stupně se šíří po jednotlivých oblastech na
podporu cyklistiky.
V sobotu 7. ledna 2017 připravujeme tradiční Tříkrálový pochod na Řípec s pozměněnou trasou se startem Historická radnice na
náměstí ve Slaném (tzv Dobeška)
O dalších aktivitách budeme pravidelně
informovat na FB - KČT Slaný, na webových
stránkách - KCT SLANY a ve vývěsních
skříňkách na slánském nádraží a naproti starému kinu vedle drogerie.

Místo konání
Městské divadlo
Městské divadlo
Knihovna V. Štecha
Městské divadlo
Komenského náměstí
Vlastivědné muzeum
Infocentrum Pod Velvarskou branou
Městské divadlo
Kaple Nanebevzetí Panny Marie
Městské kino
Městské kino
Masarykovo náměstí

16. 12. 20:00—21:30 – INFOCENTRUM
POD VELVARSKOU BRANOU
Tajemná vánoční noční procházka s překvapením. Již popáté vás provedeme vánočně vyzdobeným nočním městem a pokusíme
se vás dostat do té správné sváteční nálady.
Na cestu se zahřejete punčem a nebude chybět ani závěrečné vánoční překvapení. Předprodej vstupenek od 25. 11. 2016 v Infocentru. Vstupné 65 Kč.

Svaz Dia ukončuje činnost

Jsme spokojeni s přístupem vedení MÚ
Slaný k turistice a těšíme se na spolupráci
v dalších projektech.

Svaz diabetiků Slaný oznamuje svým členům i veřejnosti, že k 31. 12. 2016 ukončuje
svoji činnost. Děkujeme tímto za každoroční ﬁnanční podporu městu Slaný. Přejeme
členům svazu i veřejnosti spokojené a klidné
vánoční svátky.

Jitka Thonová

Předsedkyně svazu

KČT SLANÝ
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MUZEUM

Vlastivědné muzeum v prosinci
Od 16. listopadu je v galerii muzea otevřena výstava fotograﬁí Kdo se dá na vojnu…
fotografa, teoretika umění, novináře a spisovatele Josefa Mouchy. Výstava je zajímavým,
autentickým pohledem na základní vojenskou službu v socialistickém Československu
80. let. Snímky vznikly v Ostravě v roce 1982
navzdory normalizační vojenské kontrole
a představují patrně nejlepší fotograﬁcké svědectví o základní vojenské službě, které v české fotograﬁi za normalizace vzniklo. Výstava
potrvá do 11. února 2017.
Od 1. prosince bude ve výstavní síni otevřena Vánoční výstava, která nabídne pohled
do interiéru vesnického krámku zapůjčeného
do muzea ve Slaném z Národopisného muzea
v Třebízi. V krámku najdeme vše, co se ve vesnických krámcích prodávalo – nádobí, knoﬂíky, cylindry, košťata, školní potřeby, petrolej
a podobně, ale i samozřejmě i předměty spojené s obdobím adventu a Vánoc.
Ve čtvrtek 8. prosince v 17 hodin si nenechte ujít přednášku Sibiří po stopách legioná-

O vánočních svátcích bude
muzeum otevřeno:
pátek 23. 12. 9—16 hod.
sobota 24. 12. zavřeno
neděle 25. 12. zavřeno
pondělí 26. 12. zavřeno
úterý—pátek
27. 12. –30. 12. 9—16 hod.
sobota 31. 12. 9—12 hod.
neděle 1. 1. 2017 zavřeno
řů. Ta pojednává o cestě na Sibiř, kterou se
historička Gabriela Havlůjová rozhodla připomenout osud generála československých
legií Sergeje Vojcechovského, který byl odvlečen složkami NKVD v květnu 1945 z Prahy a na následky věznění v sibiřském gulagu
v roce 1951 zemřel. Autorka během putování
po Transsibiřské a Bajkalsko-amurské magistrále diskutovala s ruskými studenty, kteří
nikdy neopustili své rodné město, navštívila
místa, kde jsou pohřbeni českoslovenští legionáři a také si splnila svůj sen a proběhla se

po zamrzlém Bajkalu. V roce 2020 má v plánu
absolvovat tzv. Ledový pochod přes Bajkal na
počest hrdinů, kteří 70 km přes zmrzlé jezero
přešli v roce 1920 právě pod velením gen. Vojcechovského.
Sérii adventních hudebních vystoupení
v kapli Zasnoubení Panny Marie zahájí v úterý 13. prosince v 19.00 hod. orchestr Octopus Pragensis koncertem Hudba ve Slaném
kolem roku 1600. Těleso vede ve Slaném již
dobře známý muzikolog Petr Daněk – objevitel unikátního partu 1. houslí Michnovy
skladby Loutna česká ve slánském muzeu.
Součástí koncertu bude představení nového
CD Varhany znějící 2016, které návštěvníci
obdrží zdarma. Vánoční vystoupení v kapli
pokračují ve středu a čtvrtek 14. prosince
a 15. prosince v 17 hodin koncerty Základní
umělecké školy, 16. prosince vystoupením
žáků ZŠ Na Hájích a zakončeny budou dvěma koncerty Simony Klímové a Consortia
Camerale Slanense v sobotu 17. prosince
v 17 a 19 hodin.

Čeští králové vrcholného středověku a město Slaný

V

e dnech 6. října až 19. listopadu proběhla ve výstavní síni slánského muzea
výstava Karel IV. a středověk ve Slaném,
která měla ambice neopakovat to, co bylo
k vidění na jiných výstavách věnovaných letošnímu 700. výročí narození „Otce vlasti“,
ale naopak ukázat přímá pojítka mezi naším
městem a českými panovníky počínaje, Václavem II. a konče Jagellonci. Podívejme se na
ně. Rozumíte všem vyznačeným pojmům?
Královské město Slaný vzniklo na místě
starší obchodní osady při benediktinském
proboštství sv. Gotharda zakladatelským počinem (vysazení města) králem Václavem II.
pravděpodobně mezi léty 1300 – 1304. Právě umístění kostela sv. Gotharda přispělo ke
vzniku nepravidelného pětiúhelníkovitého
půdorysu města (nynější historické centrum
vymezené částečně zachovalým věncem hradeb), který je zachován dodnes. V té době
bylo centrum obchodu přesunuto na (dnešní
Masarykovo) náměstí, kde sídlila městská
nobilita.
Město, řídící se souhrnně tzv. magdeburským právem, podléhalo autoritě panovníka,
který každoročně obnovoval městskou radu.
V době vlády Přemyslovců a Lucemburků
město postupně získávalo další městská práva, na které se odvolává též privilegium krále
Jana Lucemburského z roku 1336, na jehož
základě byli Slánští mj. osvobozeni od placení mýta na pražském mostě. V roce 1359 je
poprvé v písemných pramenech zmíněn kostelík sv. Vavřince se špitálem.
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Karel IV. (14. 5. 1316 – 29. 11. 1378) v roce
1366 nařídil městům na obchodní cestě z Německa do Prahy, tj. Chebu, Lokti, Ostrovu,
Kadani, Žatci, Lounům a Slanému, aby bděla
nad jejím povinným užíváním. Za Karla IV.
byla z důvodu nárůstu počtu obyvatelstva
i nárokům na reprezentaci zahájena rozsáhlá
přestavba kostela sv. Gotharda. Patrně z této
doby je zachována vysoká kostelní věž.

v kraji se silným vlivem církve. Ostatně sám
Karel IV. zde původně plánoval zřízení biskupství. Ve městě se však nahromadily sociální a majetkové rozpory, které se naplno
projevily v době tzv. husitské revoluce. Po
jejím skončení se dne 13. srpna 1436 Slaný
podobně jako další česká města poddalo králi
Zikmundovi, který mu za odměnu stvrdil privilegia a majetkové zisky.

Desátého května 1371 vypukl ve městě
zhoubný požár, který zbrzdil rozvoj města.
Propukl na rynku v průběhu městských trhů,
kdy bylo město zaplněno obchodníky a lidmi
z venkova. Městské brány byly ucpány vozy
trhovců, a jak uvádí kronikář Beneš Krabice z Weitmile, zahynulo ve Slaném na 2000
lidí. Aby Karel IV. poničenému městu ulehčil, umožnil 19. září 1372 Slánským dvěma
privilegii právo svobodného odkazování (dědění) majetku a svobodného nakládání s majetkem. Za půjčku králi získalo město Slaný
právo obchodovat se solí a vybírat z jejího
prodeje daň.

Později je město Slaný jednou z opor moci
Jiřího z Poděbrad na českém severozápadě.
Podobně jako Ladislav Pohrobek potvrdil
Jiří Slanému městská privilegia a přidal ještě další výsady. V té době je opravován kostel sv. Gotharda a zásadním způsobem jsou
posíleny městské hradby včetně bran a bašt.
Byl mj. vybudován barbakán Pražské brány
a Velvarská brána byla vystavěna do dnešní
podoby.
Přes spory se stále mocnější šlechtou pokračuje rozkvět města za Jagellonců i prvních
Habsburků na českém trůně. Konečně v roce
1471 Vladislav Jagellonský uděluje Slanému
výsadu pečetit červeným voskem.

Konečně v roce 1378 Karel IV. věnoval Slanému dům, který mu připadl úmrtím měšťana Lukáše s tím, aby zde byla zřízena městská
radnice (dnešní stará radnice č. p. 3 na Masarykově náměstí). Ve stejném roce Karel IV.
posílil soudní pravomoci města a udělil mu
právo mílové. 9. srpna téhož roku ještě přičlenil předměstí a okolní pastviny k městu.
Za vlády Václava IV. bylo Slaný vzkvétajícím městem, centrem hospodářského života

Pravděpodobně nejlepším vodítkem pro
poznání slánského středověku je svazek č. 6
z výpravné série Historický atlas měst, který
je věnován právě Slanému a jehož hlavním autorem je slánský rodák a přední český historik
prof. Josef Žemlička, který byl také za tento
počin nedávno Radou města odměněn Cenou
Vlastimila Kybala. 1. prosince 2016 oslavil své
70. narozeniny.
Jan Čečrdle

www.meuslany.cz

HVĚZDÁRNA

Slánská radnice č. 11, prosinec 2016

Městská hvězdárna ve Slaném v prosinci
• Pro veřejnost je v prosinci otevřena v úterý, středu, čtvrtek a pátek.
• Prohlídky hvězdárny začínají v 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 hodin.
Výpravy škol a institucí mají možnost navštívit hvězdárnu denně i mimo otevírací dobu podle
předem sjednaného termínu.
Městská hvězdárna ve Slaném, Nosačická 1713
telefon: 312 525 730, www.hvezdarna-slany.cz

Pořady pro dospělé:
PETR A PAVLA V ZIMĚ (30 minut)
ve čtvrtek 1. 12. v 18:30 hod.
ve čtvrtek 8. 12. v 18:30 hod.
Příběh o malém výletě mrazivou přírodou až
tam, kde se hvězdy třpytí na sněhových vločkách, Býk s blechou na zádech útočí na Oriona a mlhoviny se zdají blíž než hřející kamna.
MYSTÉRIUM HVĚZDY BETLÉMSKÉ
(40 minut)
ve čtvrtek 15. 12. v 18:30 hod.
ve čtvrtek 22. 12. v 18:30 hod.
ve čtvrtek 29. 12. v 18:30 hod.
Ve vánočně laděném pořadu se vydáme za
poselstvím hvězdy Betlémské a pokusíme se
poodhalit její tajemství.
Obloha v prosinci:
Závěrem roku můžeme začít s pozorováním oblohy už velmi brzo. Slunce zapadá kolem 16. hodiny, a pokud nám přeje počasí, tak
o 2 hodiny později se nám otevře nebe s prosincovou nabídkou kosmických objektů. Nemusíme vůbec spěchat, času máme dost, noc
bude velmi dlouhá.
Nad severozápadním obzorem můžeme
pozorovat odcházející souhvězdí léta. Nepřehlédnutelný kosodélník hvězd -- souhvězdí
Lyry s jednou z nejjasnějších hvězd severní
oblohy Vegou. Vedle ní západně spatříme
souhvězdí Labutě a pod ním souhvězdí Orla.
Úžasné -- blíží se zimní slunovrat a my ještě
večer sledujeme prázdninová seskupení. Večer velmi nízko nad jihovýchodním obzorem
se objeví Venuše jako večernice. Její jasnost

www.meuslany.cz

dosáhne −4,3 mag a v její blízkosti vyhledáme i planetu Mars. Za vhodných pozorovacích podmínek se nechá pozorovat i planeta
Uran, která se v průběhu celé zimy bude pohybovat v souhvězdí Ryb. Nad jihem najdeme
typická podzimní souhvězdí -- Pegase, nad
ním Andromedu a ještě výše u zenitu typické
W souhvězdí Kasiopeji. Během bezměsíčné
noci na této části oblohy lze spatřit malým
dalekohledem objekty velmi vzdáleného vesmíru. Na kulovou hvězdokupu s označením
M 15 se můžeme podívat do souhvězdí Pegasa, pozoruhodným objektem je i galaxie M
31 v souhvězdí Andromedy vzdálená více než
dva miliony světelných roků! V průběhu noci
se budou od východu nasouvat na oblohu
souhvězdí zimní oblohy. Jedno z nejvýraznějších zimních souhvězdí – souhvězdí Oriona,
bude viditelné i ve večerních hodinách nad
východním obzorem. Představuje postavu
lovce, rozkročeného nad obzorem. Tři hvězdy vedle sebe tvoří jeho pás. Pás si můžeme
také představit jako tělo motýla a čtyři hvězdy představující ramena a nohy Oriona, jeho
křídla. Protáhneme-li si Orionův pás směrem
k obzoru, dostaneme se k nejjasnější hvězdě severní oblohy Síriu, zároveň nejjasnější
hvězdě souhvězdí Velkého psa. Pokud bychom hvězdy pasu Oriona protáhli opačným
směrem do mírného obloučku, nalezneme
oranžovou hvězdu Aldebaran, nejjasnější
hvězdu souhvězdí Býka. Konce jeho rohů
představují dvě hvězdy umístěné nad Orionovou hlavou. Od půlnoci k ránu uvidíme nad
východním obzorem i souhvězdí jarní oblohy.
Nápadné bude zejména souhvězdí Lva s jasnou hvězdou Regulus, dále potom souhvězdí
Panny, kde spatříme i planetu Jupiter.

Mezi pravidelně se opakující významné
úkazy patří v prosinci bezpochyby maximum
meteorického roje Geminidů, který nastane
14. 12. v 1 hodinu. Měsíc v úplňku bude ale
pozorování značně rušit. Maximální hodinová frekvence by měla dosáhnout 120 meteorů
za hodinu. Meteorický roj je jev, při kterém
proud částic meziplanetárního prachu (odborně meteoroidů) křižuje zemskou dráhu
a tyto částice se pak při průletu zemskou atmosférou třou o molekuly vzduchu, postupně
se vypařují a vytvářejí za sebou zářící stopu.
Vznikají záblesky, které se odborně nazývají
meteory. Spatřit jasný meteor je bezpochyby
vždy velmi působivý zážitek. Ledoprachové částice, které svým hořením při průletu
zemskou atmosférou vytvářejí toto nebeské
divadlo, pocházejí z tělesa 3200 Phaethon.
Zatímco nejběžnějším mateřským tělesem
meteorických rojů bývá obvykle kometa,
3200 Phaethon je drolící se planetka.
Dne 21. prosince v 11 hodin 43 minut středoevropského času vstupuje Slunce do znamení Kozoroha. Nastává zimní slunovrat.
Začíná astronomická zima a Slunce se začne
vracet zpět k rovníku.
Jasnou oblohu a pěkný výhled!
Jaroslav Trnka,
Městská hvězdárna

Mnohokrát děkujeme za přízeň a podporu,
kterou jste nám v roce 2016 věnovali. Přejeme
všem krásné prožití vánočních svátků a mnoho
štěstí, lásky, pohody v novém roce.
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POZVÁNKY
DOLÍN – kostel sv. Šimona a Judy
a Občanské sdružení Dolín
Vás zvou na
ADVENT V KOSTELE
27. 11. 15:00 Zahájení - krátká adventní
mše, sbor CONSORIUM CAMERALE SLANENSE
10. 12. 17:00 Vánoční koncert souboru
SAXY (ZUŠ Slaný, pod vedením Rudolfa Hyšky) a pěvecký sbor ACHACH (Gymnázium
Slaný, pod vedením Matěje Bartoně)
14. 12. 18:00 BLUEBERRY – tradiční slánské zpívání
17. 12. 17:00 Velvarský pěvecký sbor
„MALÁ RYBOVKA“ pod vedením V. Řezáče
18. 12. 16:00 LÉTA LETOUCÍ – vánoční koledy (organizováno spolkem Wotrubia)
24. 12. 14:30 ČEKÁNÍ NA JEŽÍŠKA – koledy, vánoční básničky a setkání se sousedy

Tři přání pro Andulku
Divadelní soubor Slánská scéna, z.s., zve
všechny své malé i velké kamarády na novou
pohádku TŘI PŘÁNÍ PRO ANDULKU.
Pohádka o tom, že člověk se celý život učí
a že zlaté vlasy nemusí mít vždy jen děd Vševěd. Můžete se těšit na čerty, čarodějnici,
loupežníka… zkrátka na pohádku, jak má
být. V režii Nikoly Fantové hrají: Jan Fany
Fanta, Vladimíra Fantová, Barbora Fantová,
Martin Musch, Jiří Větrovský a David Šarboch.
Premiéra proběhne v neděli 4. prosince 2016 v 15 hodin na naší domovské scéně
v Městském divadle Slaný. Vstupenky lze
zakoupit v předprodejní pokladně Městského kina, nebo před představením v pokladně
Městského divadla ve Slaném.

Tradiční vánoční koncert
Koncerty pořádané spolkem Wotrubia již
čtrnáctým rokem jsou v prosinci zakončovány vánočním vystoupením. Každoroční závěr
koncertní sezony již léta letoucí (poprvé roku
2005) tvoří vystoupení souboru Léta letoucí.
A ani letošní rok nebude výjimkou.
Vánoční vystoupení slánského vokálního
souboru Léta letoucí, ve složení M. Broučková, K. Huliciusová, D. Janovský, J. Judl,
Z. Schneiderová, H. Srbková a V. Třebický, je
připraveno v dolínském kostele Sv. Šimona
a Judy na neděli 18. prosince od 16 hodin.
V podání tohoto sdružení zazní již podesáté
vánoční koledy z různých období i částí světa ve vícehlasé úpravě, za doprovodu kytary,
harfy, houslí, ﬂéten, perkusí a dalších hudebních nástrojů.

J. Suchý ve slánské
galerii Ikaros
Galerie Ikaros srdečně zve velké i malé návštěvníky na novou výstavu litograﬁí, jejímž
autorem je žijící kulturní legenda Jiří Suchý.
Tento spisovatel, autor divadelních her
(120), básník, skladatel hudby, písňových
textů (1300), scénárista, režisér, herec, zpěvák, zakladatel a ředitel divadla Semafor je
původním povoláním graﬁk. Návštěvníci výstavy se přesvědčí, že disponuje originálním
kresebným rukopisem a výsledek převážně
s tématem divadla je více než velmi dobrý.
Přijďte se přesvědčit, výstava u příležitosti
autorových 85. narozenin potrvá do konce
roku 2016
Marcela Hrušková

www.kultura.slansko.cz

Wotrubia koncert pořádá za laskavé
podpory Spolku přátel dolínského kostela.
Vstupné je jako vždy dobrovolné.
Přestože jsou v předvánočním čase ve Slaném i okolí pořádány koncerty téměř denně,
vystoupení souboru Léta letoucí, doprovázené svitem několika set svíček, má pro vnímavé návštěvníky vždy svou zcela neopakovatelnou atmosféru. Proto by si všichni měli
setkání v kostele Sv. Šimona a Judy v Dolíně
v poslední neděli před Štědrým dnem pečlivě
poznačit do svých kalendářů. Těším se na setkání.
Pavel Bartoníček
spolek Wotrubia

Japonsko na fotografiích
Pavla Rubíka
Od prosince bude na schodišti
městského úřadu,
Velvarská
136, k vidění nová výstava fotografií, tentokrát z cest Pavla
Rubíka po Japonsku.
Nenechte si ji
ujít!

Česká vánoční mše Jakuba Jana Ryby
v kostele sv. Gotharda ve Slaném
Stalo se už tradicí, že v širším vánočním
období se v jednom svátečním podvečeru
rozezní starobylý chrám sv. Gotharda ve
Slaném jásavými tóny České vánoční mše
Jakuba Jana Ryby, které letos zazní
ve čtvrtek 29. 12. 2016 v 18 hodin.
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Tato mše se již všeobecně stala neodmyslitelnou součástí prožívání českých vánočních svátků pro svou prostou, ale upřímnou zbožnost, pro své líbezné a přitom
také dokonalé hudební ztvárnění, které je
nám blízké. Bude to již dvanácté koncertní provedení v řadě, ke kterému se spojují
místní instrumentalisté s pražským smíšeným sborem SUDOP a se sólisty. Všichni
účinkující přistupují k tomuto koncertu se
svátečními pocity a se snahou, aby zazpívali a zahráli co nejlépe.
Účinkují: N. Chrobáková, sopran; P. Štěpničková, alt; P. Štěpnička, tenor; P. Sejpal,
bas; Orchestr instrumentalistů ze Slaného a Kladna; Smíšený pěvecký sbor SUDOP Praha s místními hosty
Dirigent: Josef Popelka
www.meuslany.cz
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9. ročník historické konference

V bývalém vojenském areálu u Podlešína
proběhla dne 20. října oslava pětiletého výročí otevření Muzea studené války
a protivzdušné obrany Bunkr Drnov.

V

sobotu 12. 11. 2016 se v aule Gymnázia
Václava Beneše Třebízského uskutečnil
již devátý ročník regionální historické konference „Slaný a Slánsko ve XX. stol.“, který
byl zaměřen na téma „Slaňáci ve světě“. Kromě slánského gymnázia byly spolupořadateli
tohoto setkání regionálních historiků, publicistů a badatelů, spolek Wotrubia, Královské
město Slaný a Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně.
V dopoledním přednáškovém bloku si několik desítek přítomných posluchačů po krátkém úvodu vyslechlo příspěvky Z. Víška (Baron Honoré de Liser – Belgický podnikatel ze
Slaného), Lubora Kunce (Pobyt slánských
námořníků v Pule), Jaroslava Hrdličky (Vztahy historika a diplomata prof. Vlastimila Kybala ke kultuře Španělska a Portugalska i jejich odezva ve Slaném), Luboše Marka (Cesta
Gustava Kleinberga z Libušína na světová bojiště) a Pavla Dufka (Major Václav Krejčík –
Slaňák volbou, nutností a rozkazem).
V odpoledním bloku pak zazněly referáty Vladimíra Franceva (Tanková výroba ve
Slaném), Michala Plavce (Návrat plukovníka
Berounského do Ruska. Osobní tragédie na
pozadí druhé světové války), Zdenko Maršálka (Ze Slánska na kraj Evropy: Interbrigadisté ze Slánska ve španělské občanské válce
a poté), Davida Hubeného (Skupina Josefa

Přednášející a organizátoři 9. ročníku slánské
historické konference, foto Martin Nič
Bulíře a květen 1945 ve Slaném) a Daniely
Kolenovské (Cesta pracovního kolektivu Pragomašiny Slaný do SSSR).
V závěru konference, jejíž průběh tradičně
moderoval ředitel kladenského muzea Zdeněk Kuchyňka, představil Pavel Bartoníček,
uvolněný člen rady města a editor publikace,
nově vydaný sborník příspěvků z loňské konference, která byla věnována tématu „Válka
v nás, my ve válce“.

František Josef I. má pro naše město význam nejen jako dobrotivý panovník, pod
jehož vládou město a občanská společnost
rozkvétaly celých 68 let, ale především jako
císař, který privilegiem z roku 1884 přiznal
městu Slaný opětovně titul královského města. Monarchovi za tento akt osobně jménem
města poděkoval při zvláštní audienci ve Vídni v říjnu 1884 tehdejší slánský purkmistr August Hemerka, později císařským diplomem
jmenovaný šlechticem ze Stanmíru.
Privilegium z roku 1884 je v současnosti
uloženo ve Státním okresním archivu Kladno. Text listiny, která se dochovala až do
dnešních dnů, je psán německy (překlad poskytl PhDr. Michal Pehr, který se podrobněji
textu celého privilegia věnoval ve Slánské
radnici č. 4 z dubna 2003). Jeho první část
konstatuje: My František Josef I., z boží milos-

Akce, která se konala pod záštitou starosty
Královského města Slaný Martina Hrabánka,
byla shrnutím činnosti spolku Bunkr Drnov
za předcházejích 5 let, kdy se podařilo nejen
zastavit postupné chátrání a krádeže v objektu, ale i vybudovat důstojnou expozici
věnovanou historii protivzdušné obrany našeho státu. Mezi pozvanými hosty nechyběl
senátor Hassan Mezian, představitelé města
Slaný a zástupci resortu obrany. Předseda
spolku pan Matěj Louda seznámil pozvané
hosty s výsledky činnosti za předcházejících
5 let a představil také plány do budoucna, kdy
by muzeum mělo být rozšířeno o další prostory a exponáty.

Záštitu nad touto společensko-kulturní
akcí letos převzali poslankyně Parlamentu
ČR a zastupitelka Středočeského kraje Věra
Kovářová a starosta Slaného Martin Hrabánek.
Zdeněk Víšek,
člen organizačního výboru konference

Rada města uctila památku císaře
Františka Josefa I.
Rada města Slaný si na svém 79. zasedání
dne 9. listopadu připomněla stoleté výročí
úmrtí Františka Josefa I., z boží milosti císaře
rakouského, apoštolského krále uherského
a krále českého, který zemřel 21. listopadu 1916. Členové rady uctili památku tohoto
významného panovníka minutou ticha.

Muzeum slavilo 5. výročí

ti císař rakouský, apoštolský král uherský, král
český, dalmatský, chorvatský, slavonský, haličský, lodoměřský a ilyrský, dědičný vévoda rakouský, velkovévoda krakovský, vévoda lotrinský, salzburský, štýrský, korutanský, krajinský,
bukovinský, horno a dolnoslezský, velkokníže
sedmihradský, markrabě moravský, okněžněný
hrabě habsburský a tyrolský atd. atd. V plnosti
naší královské moci jsme ráčili povoliti naším
rozhodnutím, aby naše věrné město Slaný v našem českém království s nejmilostivějším zřetelem na jeho někdejší postavení mezi českými
městy a s ohledem na jeho loyalní a vlastenecké
chování smělo opět používat za starých dob používaný titul královské město. K potvrzení toho
jsme přítomný diplom s naším císařským jménem vlastnoručně podepsali a dali jsme připojiti naši císařskou majestátní pečeť.
K titulu královského města se slánské
zastupitelstvo znovu přihlásilo svým usnesením z roku 1991. I po čtvrtstoletí je třeba
ocenit jejich tehdejší odhodlání, odvahu a velkorysost.
Pavel Bartoníček,
uvolněný člen rady města

Muzeum je pro veřejnost pravidelně otevřeno v letních měsících a informace o jeho
provozu lze najít na www.bunkr-drnov.cz

Senioři besedovali
o bezpečnosti
Klub důchodců ČKD Slaný zajistil na úterý
25. 10. v MC Grand besedu na téma „Bezpečnost občanů ve městě i na ulici, ale také doma,
proti různým nekalým živlům“.
Program připravil vedoucí MP B. Sirůček
spolu se strážníky Burešem a Zuskou. Přizváni byli i zástupci BESIPu a HZS ve Slaném.
Beseda byla určena nejen členům klubu, ale
i veřejnosti. Přítomní se dozvěděli o poslání
MP a rozdílu státní policie v řešení vzniklých
přestupků a trestních případů. Dále strážníci hovořili i o kamerovém systému. Slovní
doprovod byl obrazově promítán na plátno,
takže pokud někdo špatně slyšel, mohl si toto
přečíst na obrazovce.
Paní Kolářová reprezentující hasiče svým
vystoupením nejen zaujala podáním informace ke správným postupům při záchraně života, ale také navázáním kontaktu s přítomnými účastníky besedy. Pracovník BESIPu
Palach se zaměřil na důchodce v dopravě –
seniory řidiče.
Poděkování patří všem přednášejícím, vedoucímu MP p. Sirůčkovi i p. Horňákovi, vedoucímu MC Grand za vytvoření perfektních
podmínek pro uskutečnění této jistě užitečné
besedy.
Miroslav Šícha,
předseda Klubu důchodců ČKD Slaný

www.meuslany.cz
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Soutěž o volné vstupy Krytá plavecká hala
do aquaparku
Přijďte si do aquaparku Slaný vylepšit své
časy a opět si zasoutěžit.
Od 1. do 31. prosince 2016 jsme pro vás
připravili soutěž o celodenní volné vstupy do
aquaparku. Na závěr letošního roku je to plavání volným stylem.
Kromě hlavních vítězů (1. místo) v každé
kategorii (dospělí a děti) je získá ještě jeden
vylosovaný účastník soutěže ze všech kategorií.
Kterýkoliv den ve výše uvedeném období
se můžete při návštěvě plavecké haly přihlásit
u plavčíka, který vám změří čas v dráze. Na
dospělé čeká 50 m dráha, děti budou plavat
na čas vzdálenost 25 m. Malí závodníci budou samozřejmě rozděleni dle věkových kategoriií.
Začátkem ledna 2017 vyhodnotíme výsledky všech účastníků. Vítězové si budou moci
vyzvednout volné vstupenky v aquaparku.
Těšíme se na vaše plavecké výkony a přejeme vám hodně štěstí!
Tým plavecké haly

Starosta města poděkoval mladým boxerům

OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST
PROSINEC 2016
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

17.00—22.00
13.00—22.00
17.00—22.00
13.00—22.00
9.00—22.00
9.00—22.00
9.00—22.00

2. 12. a 9. 12. OTEVŘENO 13:00—22:00
24. 12. a 25. 12. ZAVŘENO
26. 12. –30. 12. OTEVŘENO 9:00 – 22:00
31. 12. OTEVŘENO 9:00—15:00
26.–31. 12. Kondiční plavání 8:00—9.00
PO 20.00—22.00 – Nuda plavání
ST, PÁ 20.00—22.00 – Plavání při intimním osvětlení
ČT 19.00—20.00 – Aquaerobic
PÁ 9.00—10.00 – Cvičení pro seniory
• Kondiční plavání: ČT 20.45—22.00
(včetně atrakcí, vstupné obvyklé), PÁ, SO,
NE, 8.00—9.00 (bez atrakcí,vstupné
55 Kč.)• ČT 15:00—18:00 – vyhrazena
dráha pro plav. oddíl (za provozu)
www.aquaparkslany.cz
www.vshslany.cz • www.aquaparkslany.cz
tel.: 606 614 565 • e–mail: vsh@slany.cz
kph.slany@seznam.cz

Týden hokeje
ve Slaném
Sváteční středa 28. září na zimním stadionu ve Slaném patřila náborové akci malých
hokejistů v rámci projektu Týden hokeje
ČSLH. Každý z příchozích obdržel hodnotný dárek v podobě reprezentačního dresu.
Během krátké prezentace byli děti a rodiče
seznámeni s výhodami, které přináší hraní
hokeje. Díky podpoře ČSLH a klubu získávají
děti v náboru kompletní výstroj zdarma.
Během akce si děti mohly vyzkoušet své
první hokejové krůčky na ledě a vyzkoušely
si, jaký je to pocit vstřelit gól brankářům z přípravky. Děti si užily spousty her a rady do začátku dětem i rodičům dával olympijský vítěz
z Nagana – Milan Hnilička, který se akce také
účastnil.
Na ledě bylo celkem 35 dětí, kterým se
věnovalo 9 klubových trenérů a s prvními
krůčky rovněž pomáhali mladší žáci. K vídění
byl rovněž modelový trénink přípravky. Celá
akce se dětem velmi líbila a věříme, že brzy
opět přijdou na slánský stadion. Děti, které se
chtějí naučit bruslit nebo hrát hokej, mohou
přijít každé pondělí, čtvrtek nebo o víkendu
na tréninky náboru, kde si mohou vše nezávazně vyzkoušet a dozvědí se všechny potřebné informace. Informace o časech tréninků
naleznete na www.vshslany.cz v sekci rozpis
ledu – Nábor nebo na www.hklevslany.cz.

Domovy tančily v Grandu

Martin Hrabánek, starosta města, společně s uvolněným členem rady města Pavlem
Bartoníčkem poděkovali 7. 11. 2016 třem
mladým boxerům TCB GYMU a jejich trenérovi za reprezentaci města Slaného na soutěžích.
Město Slaný ﬁnančně podpořilo čtrnáctiletého Filipa Roubíčka, který se stal mistrem světa v čínském boxu. Z rukou starosty
si tak převzal pamětní list právě on. Dalším
oceněným je nadějný mladý bojovník Martin
Nedvět a vítěz proﬁ zápasu TCB Fight Night
Miroslav Ostruszka. Poslední osobou, která
převzala pamětní list, byla samotný trenér
a několikanásobný mistr České republiky
v čínském boxu – SANDA a kickboxu Mario
Jarkas.
Lucie Krčková,
vnější vztahy
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Stalo se hezkou tradicí, že v listopadu děti z dětských domovů roztančí
MC GRAND. Ani letos tomu nebylo jinak. 8. 11. se již popáté sjeli tanečníci
z dětských domovů ze všech koutů Čech
a Moravy při příležitosti taneční soutěže
s názvem Domovy tančí. Ta se odehrává
díky obrovské podpoře města a Městského centra Grand.
Tento ročník byl plný překvapení. Do soutěže se letos zapojilo nejvíce dětských domovů – celkem 15. Zatančit přejeli nováčci
z Nového Strašecí a Ústí nad Labem. Tančily
však i stálice této soutěže, a to například týmy
z Nové Vsi u Chotěboře či Mašťova a loňský
absolutní vítěz – Dlažkovice. V porotě měli
své místo J. Lambor a P. Miker, kteří oba vyrůstali v dětských domovech a nyní studují taneční konzervatoř v Praze. Pozvání do poroty
přijal i herec R. Trsťan a herečka M. Hudečková. Vzácným hostem pro tento ročník byl
nejen starosta města Slaný M. Hrabánek, ale
i místostarosta P. Zálom. Letos se nakonec
absolutním vítězem stali nováčci na soutěži,
ale určitě ne nováčci taneční, z Ústí nad Labem s vystoupením pojmenovaným Na plese
maﬁánů.

Absolutní vítěz 2015 Foto: Ellen Pražáková
Hlavní myšlenkou soutěže je užít si společně den plný tance, zábavy, hudby a radosti z pohybu. Není důležité vyhrát, ale prožít
oslavy tance na maximum. Vítězem je každý,
kdo najde odvahu před takovým množstvím
lidí vystoupit. Jedním z plánovaných překvapení bylo i vystoupení hlavní organizátorky
Jany Ruszó. „ Chtěla jsem všechny tanečníky
motivovat a ukázat jim, že naprosto rozumím
jejich trémě a strachu. Proto jsem se rozhodla, že zatančím také. Nejsem profesionální
tanečník a salsu, kterou jsme s mým tanečníkem předvedli, tancujeme oba dva poměrně krátce. Cílem našeho představení nebylo
ukázat, jací jsme profíci, ale že důležité je se
toho nebát a užívat si hudbu, tanec a pohyb
po parketu.“
Jana Ruszó

www.meuslany.cz

KULTURA

Slánská radnice č. 11, prosinec 2016

PROGRAM NA PROSINEC

Prosinec v kině ve Slaném
Promítání pro seniory
Jak se zbavit nevěsty (22. 12. )
Muži mají svůj rozum, ženy svou taktiku.
Od režiséra ﬁlmu Hodinový manžel přichází komedie s Lenkou Vlasákovou, Davidem
Matáskem a Andreou Kerestešovou v hl. rolích. Eva je moderní dynamická žena, která
má svůj život plně pod kontrolou. S bývalým
manželem má skvělý vztah, dokud se nedozví, že se zamiloval a chce se znovu oženit.
Otázka tedy zní – jak se zbavit nevěsty?!

Filmový klub
Naše malá sestra (22. 12. )
Japonské komediální drama nominované
na Zlatou palmu v Cannes 2015. Hřejivý a velice lidský příběh čtyř sester, jednoho domu
a nekonečna emocí. Tři sestry žijí společně ve
velkém domě ve městě Kamakura. Když jejich otec, který od rodiny odešel před patnácti
lety, zemře, cestují na venkov na pohřeb, kde
poznají svou plachou nevlastní sestru. Jejich
návrh, aby odjela žít společně s nimi, dospívající Suzu s nadšením přijímá. Začíná tak období sladkých i nahořklých dobrodružství…

Opera v kině
Tři tenoři – Vánoční koncert (18. 12. )
Kouzelné vánoční písně v podání tří světově proslulých tenorů. Luciano Pavarotti,
José Carreras a Plácido Domingo zazpívají
na dvacet tradičních sakrálních i sekulárních vánočních písní. Opulentní koncertní
síň a vídeňský orchestr doplněný o Vídeňský
dětský sbor jsou zárukou překrásného zážitku v předvánočním čase. Během večera zazní
např. skladby White Christmas, Let It Snow,
Oh Tannenbaum, I’ll Be Home For Christmas, Adeste Fideles nebo Silent Night.

Balet v kině – Louskáček (23. 12. )
Vánoční baletní klasika v podání mistrů
ruské baletní školy. Louskáček je rozkošné
vánoční představení pro celou rodinu, pohádka o holčičce Marušce a jejím kouzelném vánočním dárku – louskáčku na ořechy, který se
v její fantazii promění v krásného prince. Balet na motivy pohádky E. T. A. Hoffmanna je
symbolem vánoční atmosféry po celém světě.

Silvestr v kině
Přímý přenos koncertu Berlínské
filharmonie (31. 12. 2016 v 17.00)
Oslavte konec roku s Berlínskou ﬁlharmonií ve slánském kině. Sir Simon Rattle
a vycházející hvězda pianista Daniil Trifonov
vám připraví okouzlující gala večer. „Zázrak!
Směs nevázanosti a pohádkové jemnosti“
The Guardian o Daniilu Trifonovovi, „Má
všechno a mnohem více“ Martha Argerich
o Daniilu Trifonovovi.
www.meuslany.cz

DIVADLO
Neděle 4. prosince | 15.00
TŘI PŘÁNÍ PRO ANDULKU
Premiéra výpravné pohádky Slánské scény o tom, že člověk se pořád učí…! V režii
N. Fantové hrají: J. Fany Fanta, V. Fantová,
B. Fantová, J. Větrovský, M. Musch a D. Šarboch. Volný prodej. Vstupné 100 Kč.
Úterý 6. prosince | 10.00
JAK SE DĚLÁ TANEC
Výchovný koncert pro základní školy.
Úterý 6. prosince | 19.00
GALAKONCERT TANEČNÍKŮ ND PRAHA
Výběr toho nejlepšího z odkazu klasického
baletu vám v excelentním podání představí
sólisté a tanečníci Národního divadla Praha.
Na programu se objeví ukázky nadčasových
titulů jako Labutí jezero, Louskáček či Spící
krasavice. Všestrannost těchto umělců budete moci ocenit i při jejich interpretaci současné moderní tvorby. O zpestření se postará
baletní škola Terpsichore se svými studenty,
a tak si nechte zpříjemnit předvánoční shon
a dejte se vtáhnout do světa jedinečné krásy tance na té nejvyšší úrovni. Volný prodej.
Vstupné 250 a 200 Kč.
Středa 7. prosince | 19.30
ADVENTNÍ KONCERT PETRA KOLÁŘE
Komorně laděný koncert je adventním zastavením, kde se setkáte s P. Kolářem, doprovodnou kapelou a zaposloucháte se do osvědčených písní nejen z dílny P. Koláře, ale i dalších
autorů, doplněné o řadu skladeb s vánoční
tematikou. Volný prodej. Vstupné 330, 300
a 150 Kč.
Čtvrtek 8. prosince | 19.30
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Komediální smršť, ve které jde o život…
V londýnské nemocnici U Svatého Ondřeje
se dva dny před Štědrým dnem doktor David
Mortimore připravuje na důležitou Ponsobyho nadační přednášku, která mu může pomoci v tolik očekávaném kariérním postupu.
Hrají: M. Etzler, V. Hybnerová, M. Hudečková, S. Laurinová, Z. Piškula a další. Divadlo
Palace Praha. Volný prodej. Vstupné 360, 330,
250 a 150 Kč.
Středa 14. prosince | 19.30
LEDŇÁČEK
Stylová anglická komedie o vdově, sirovi
a jeho komorníkovi. Po padesáti letech se
setkává slavný spisovatel se svou dávnou
láskou. Je tu ale ještě jeho komorník… Hrají:
A. Vránová, F. Němec a P. Kostka. Divadlo
Ungelt Praha. Divadelní předplatné. Vstupné
200 a 100 Kč.
Sobota 17. prosince | 19.30
VYŠETŘOVÁNÍ PŘÍPADU PODVODNÉHO REVIZORA

Volné pokračování Gogolova Revizora začínajícího tam, kde perla světové dramatiky
končí… Repríza úspěšné inscenace divadelního souboru Dividýlko Slaný. Volný prodej.
Jednotné vstupné 130 Kč. Vstupenky již v prodeji.
Neděle 18. prosince | 15.00
CO SE STALO O VÁNOCÍCH
Klasický vánoční příběh, který se mohl odehrát v jedné české vesničce… Malebná pohádka pro celou rodinu s koledami a pravou
vesnickou kapelou. Hrají: H. Kunertová, J.
Fany Fanta, T. Vott, M. Jakeš, M. Chrapová,
D. Šarboch, M. Seghman, N. Fantová, M.
Zápotocký, B. Fantová a muzikanti… Volný
prodej. Vstupné 80, 70 a 60 Kč.
Út–st 20.–21. prosince | 8.30, 9.30 a 10.30
SLÁNSKÉ VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
PRO ŠKOLY
Slánská populární skupina Blueberry F.
v pásmu koled a vánočních písní.

www.kultura.slansko.cz
MC GRAND
2. 12. | 19.00—22.30
KURZ TANEČNÍ A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY PRO MLÁDEŽ – věneček
Vede taneční mistr Pavel Horák
3. 12 | 9.30—12.00
AKADEMIE VOLNÉHO ČASU
Kapitoly z dějin umění, přednášející
bude upřesněn, více na http://fratelli-akademieslany.blogspot.cz/. Vstup volný.
3. 12. | 13.00—18.00
SLÁNSKÝ FESTIVAL VÍN
Ochutnávka až 80 druhů tuzemských i zahraničních vín. Předprodej vstupenek (50 Kč)
ve vinotéce U Jana Amose, Komenského
nám. 36, Slaný.
9. 12. | 19.00—22.30
KURZ TANEČNÍ A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY PRO MLÁDEŽ – revanš
Vede taneční mistr Pavel Horák
10. 12. | 9.30–12.00
AKADEMIE VOLNÉHO ČASU
doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D. – Křesťanství
Východu včera a dnes. Vstup volný.
17. 12. | 19.00—24.00
GALAPLES TANEČNÍCH KURZŮ
Závěrečný ples tanečních kurzů. Pořádá taneční škola Pavla Horáka. Vstupenky v předprodeji v Ofﬁce centrum Horák. Vstupné
200 Kč.
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KINO VE SL ANÉM – PROSINEC
Čtvrtek–úterý 1.–6. prosince | 17.00
ANDĚL PÁNĚ 2 | 90 minut
Uriáš a Petronel jsou zpět a s nimi nebe plné
hvězd! Hrají: I. Trojan, J. Dvořák, V. Kerekes,
M. Taclík, K. Issová a J. Bartoška v roli Pána
Boha. Režie: J. Strach. 130–110 Kč | přístupno | české znění
Čtvrtek–pátek 1.–2. prosince | 19.30
TŘI GENERACE | 92 minut
Premiéra amerického dramatu. Hrají:
E. Fanning, N. Watts, S. Sarandon. Režie:
G. Dellal. 110 Kč | 12+ | titulky
Sobota–neděle 3.–4. prosince | 19.30
JACK REACHER: NEVRACEJ SE | 116 minut. Neustupuj. Nevzdávej se. Nevracej se.
Jack Reacher čelí nemožnému úkolu, při kterém půjde o život jeho vlastní rodiny. V hlavní
roli T. Cruise. Režie: E. Zwick. 110 Kč | 12+ |
titulky
Pondělí 5. prosince l 19.30
AMERICKÁ IDYLA | 108 minut
Americkou idylu naruší dcera připravující
bombový útok. Nekompromisně obyčejný
příběh podle stejnojmenného románu oceněného Pulitzerovou cenou. Hrají: E. McGregor, J. Connelly, D. Fanning ad. Režie: E. McGregor. 110 Kč | 15+ | titulky
Úterý 6. prosince l 19.30
NOČNÍ ZVÍŘATA | 115 minut
Láska se beztrestně zahodit nedá. Intimní
drama propojené se silným akčním thrillerem svádí na ﬁlmové plátno herecké hvězdy
- A. Adams a J. Gyllenhaala. Režie: T Ford
110 Kč l 15+ l titulky
Středa–čtvrtek 7.–8. prosince | 17.00
TROLLOVÉ | 92 minut
Trollové milují hudbu, tanec a zpěv. Režie:
A. Tucker. 120–100 Kč | přístupno | české
znění
Středa 7. prosince | 19.30
MONSIEUR CHOCOLAT | 110 minut
Paříž na začátku 20. stol. Omar Sy (Nedotknutelní) jako první černošský klaun
v úchvatném francouzském ﬁlmu. Režie:
R. Zem. 100 Kč | 12+ | titulky
Čtvrtek 8. prosince | 19.30
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU | 97 minut
Když změnit život, tak od základu… Hrají:
P. Hřebíčková, O. Vetchý, M. Táborský ad.
Režie: T. Hoffman. 100 Kč | 12+ | české znění
Pátek–sobota 9.–10. prosince | 17.00 a 19.30
UNDERWORLD: KRVAVÉ VÁLKY
Smrtonosná válka mezi upíry a Lycany pokračuje. Hrají: Kate Beckinsale, T. James

ad. Režie: A. Foerster. Ve 2D 120 Kč, ve 3D
140 Kč, 9. 12. v 17 a 19.30 h ve 2D,10. 12.
v 17 h ve 2D a 19.30 h ve 3D | 12+ | titulky
Neděle –pondělí 11.–12. prosince l 17.00
VÁNOČNÍ PÁSMO PRO DĚTI | 50 minut
Pásmo krátkých animovaných pohádek pro
děti. Vánoční sen, režie: K. Zeman a B. Zeman. Měsíční pohádka, režie: Z. Miler. Žertíkem s čertíkem, režie: H. Týrlová. Kulička,
režie: H. Týrlová. Dva mrazíci, režie: J. Trnka. 80 Kč | přístupno | české znění
Neděle –pondělí 11.–12. prosince | 19.30
NAŠE POSLEDNÍ TANGO | 85 minut
Nezapomenutelná cesta do nitra tanga. Hrají: J. C. Copes a M. N. Rego. Režie: G. Kral.
100 Kč | 12+ | titulky
Úterý–středa 13.–14. prosince | 17.00 a 19.30
POHÁDKY PRO EMU | 110 minut
Muži středního věku vtrhne do života malá
dcerka. Hrají: O. Vetchý, E. Švábenská,
Aňa Geislerová. Režie: R. Havlík. 100 Kč |
přístupno | české znění
Čtvrtek–sobota 15.–17. prosince | 17 a 19.30
ROGUE ONE: STAR WARS STORY
První díl nové série Star Wars. Hrají: F. Jones,
D. Luna. Režie: G. Edwards. 150–130 Kč
| 12+ | 133 minut, 15. 12. v 19.30 h. ve 2D
s titulky, 16. 12. v 17 h. ve 2D v č. z., v 19.30
h. ve 3D s titulky, 17. 12. v 17 h. ve 3D v č. z.,
v 19.30 h. ve 2D v č. z.
Neděle 18. prosince | 18.00
TŘI TENOŘI – VÁNOČNÍ KONCERT –
opera | 81 minut
Luciano Pavarotti, José Carreras a Plácido
Domingo zpívají na dvacet tradičních sakrálních i sekulárních vánočních písní. Dirigent:
S. Mercurio. 300–250 Kč | přístupno | orig.
znění
Pondělí–úterý 19.–20. prosince | 17.00
ČERVENÁ ŽELVA | 80 minut
Magický příběh o koloběhu lidského života.
Režie: M. Dudok de Wit. 80 Kč | přístupno
Pondělí–středa 19.–21. prosince | 19.30
SANTA JE POŘÁD ÚCHYL | 92 minut
B. B. Thornton je zpět v jedné ze svých nejlepších ﬁlmových rolí. Režie: Mark Waters
110 Kč l 12+ l titulky l
Středa–čtvrtek 21.–22. prosince | 17.00
TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU | 75 minut
Libuše Šafránková a P. Trávníček v nesmrtelné české pohádkové klasice – nově v digitální podobě na stříbrném plátně kina. Režie:
V. Vorlíček. 90 Kč | přístupno | české znění

Čtvrtek 22. prosince | 14.00
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY – představení
pro seniory | 85 minut
Vztah mezi bývalými manžely dopadne trochu jinak, než si opuštěná exmanželka myslela. Hrají: L. Vlasáková, D. Matásek, Andrea
Kerestešová. Režie: Tomáš Svoboda. 60 Kč |
přístupno | české znění
Čtvrtek 22. prosince l 19.30
NAŠE MALÁ SESTRA – ﬁlmový klub |
126 minut
Čtyři sestry, jeden dům, nekonečno emocí.
Režie: Hirokazu Koreeda. 90 Kč | 12+ | titulky
23. prosince pátek | 17.00
LOUSKÁČEK – balet | 135 minut
Rozkošné vánoční představení pro celou rodinu. Oblíbená pohádka, symbolem vánoční
atmosféry po celém světě v podání špičky baletního světa – Bolšoj balet z Moskvy. Autor
hudby P. I. Čajkovskij. 250–180 Kč | přístupno
Sobota–pondělí 24.–26. prosince
NEPROMÍTÁME – pokladna kina je zavřená
Úterý-pátek 27.-30. prosince | 17.00
ZPÍVEJ | 110 minut
Buster Moon vypisuje velkolepou pěveckou
soutěž. Režie: Garth Jennings. 150–110 Kč |
Přístupno | české znění | 27.–29. 12. ve 2D
30. 12. ve 3D
Úterý–čtvrtek 27.–29. prosince | 19.30
COLLATERAL BEAUTY: DRUHÁ ŠANCE | 94 minut
Láska, čas, smrt. Tyto tři věci nás všechny
spojují. W. Smith, K. Winslet, K. Knightley,
H. Mirren, E. Norton. Režie: D. Frankel.
110 Kč | 12+ | titulky
Pátek 30. prosince | 19.30
PAŘBA O VÁNOCÍCH
Vánoční večírek v jedné ﬁrmě se tak trochu
zvrtne. Hrají: Jennifer Aniston, T. J. Miller,
J. Bateman. Režie: J. Gordon, W. Speck.
110 Kč | 15+ | titulky
Sobota 31. prosince | 17.00
SILVESTROVSKÝ KONCERT BERLÍNSKÉ FILHARMONIE – přímý přenos |
120 minut
Oslavte konec roku s Berlínskou ﬁlharmonií.
Sir Simon Rattle a vycházející hvězda pianista Daniil Trifonov vám na Silvestra připraví
okouzlující gala večer. „Zázrak! Směs nevázanosti a pohádkové jemnosti“ (The Guardian). 250–200 Kč | přístupno

Pokladna kina je otevřena denně od 16 do 20 hodin. Předprodej vstupenek vždy od 1. dne na všechna představení.
Změna programu vyhrazena. www.kultura.slansko.cz
Měsíčník Slánská radnice, periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává město Slaný, IČO 00234877 • Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, 274 53
Slaný • e-mail: slanska.radnice@email.cz • Telefon redakce: 312 511 115 • Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: 1 E 10589 • Tisk: Tiskárna KOČKA, Slaný • Za obsah
příspěvků odpovídají jejich autoři. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky upravit • Uzávěrka dalšího čísla 12. prosince 2016
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PŘEDTANČENÍ

TANEČNÍ CENTRUM
R. A. K. BEROUN

K TANCI A POSLECHU HRAJE
GLOBUS BAND a DJ GEORGINO

HOST VEČERA

LEONA MACHÁLKOVÁ

PŮLNOČNÍ PŘEKVAPENÍ
PLES MODERUJE

PETR KRÁL

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK BUDE ZAHÁJEN V PONDĚLÍ 12. PROSINCE 2016
V POKLADNĚ MĚSTSKÉHO KINA (Masarykovo nám. 159, telefon 312 522 608)
POKLADNA JE OTEVŘENA KAŽDÝ DEN OD 16 DO 20 HODIN

Vánocníýstava
v

prosinec
2016

10

Den pro
detskou knihu
Program:

9:00
Zahájení krátkým hudebním vystoupením
9:00—12:00 Velká cesta za pohádkovými postavičkami
(soutěžní hra pro děti)
9:00—12:00 Tvořivé dílničky a workshopy pro děti.
Vstupné 10 Kč/os.
9:00—12:00 Vánoční prodej knih z nakladatelství Albatros
za zvýhodněné ceny
9:00—12:00 Burza vyřazených knih pro děti a mládež
10:30—11:30 Loutkové divadélko Kováček s pohádkou
Zvědavé slůně.
Vstupné 30 Kč/os.

www.meuslany.cz
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Královské mČsto Slaný zve
všechny dČti a dospČlé na tradiþní

NovoroĀní ohěostroj
Masarykovo námČstí ve Slaném
nedČle 1. ledna 2017 od 18 hodin

