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50. Slánské jazzové dny jsou minulostí

Často si stýskáme, jak ten čas letí… A totéž 
si letos určitě říkali všichni členové slánského 
jazz klubu a  hlavně festivalový výbor, když 
chystali jubilejní 50. Slánské jazzové dny.

Historie jazzu ve Slaném byla velice za-
jímavě představena na výstavě v  Grandu. 
Návštěvníci viděli na plakátech i  fotografi -
ích z  archivu pestrou ukázku z  let minulých 
a leckdo z letitých členů možná zavzpomínal 
se slzou v oku.

Páteční večer s  první kapelou Big Band 
Beta Slaný přilákal příznivce swingové hud-
by, aby si poseděli či postáli v  malém sálu 
a  užili si skvělou hudbu. Sympatičtí zpěváci 
Marika Postlerová a David Šarboch a samo-
zřejmě všichni muzikanti sklidili zasloužený 
potlesk.

Slavnostní zahájení 50. Slánských jazzo-
vých dnů patřilo na hlavní festivalové scéně 
legendě české hudby Kamilu Běhounkovi. 
Ptáte se, proč tato pocta? Protože slavný 
český jazzový akordeonista Kamil Běhounek 
prožil dětství a  dospívání ve Slaném a  letos 
uplynulo 100 let od jeho narození a zastupite-
lé města a členové jazzového výboru chtěli di-
vákům připomenout, že si váží dobrých slán-
ských muzikantů. Kapela s  názvem Kamil 
Běhounek Revival byla sestavena speciálně 
na tento večer a  hrála vybrané Běhounkovy 
kompozice a další dobové skladby, které skla-
datel, aranžér a  kapelník Kamil Běhounek 
hrával se svým orchestrem. A  jaké další pří-
jemné překvapení čekalo diváky v Městském 
centru Grand?

Vzácným hostem večera byla jeho dcera 
Katja Behounek, která přijela z  Berlína na 
pozvání jazzového výboru. Průvodní a  hlav-
ně zasvěcené slovo o tvorbě Kamila Běhoun-
ka měl Otakar Martinovský, který je v  pří-
buzenském vztahu k  rodině Běhounků. Je 

prasynovec Kamila Běhounka a  jak jinak, je 
také výborný muzikant. Ne nadarmo se říká, 
že talent a láska k hudbě se dědí.

Během večera se představily na druhém 
i  hlavním pódiu další kapely a  každý poslu-
chač si mohl vybrat, co lahodí jeho uchu. 
Hudba českoamerické kapely The Docu-
ments, sóla slovenského trumpetisty Lukáše 
Oravce s hrou jeho kvartetu nebo hudba Roz-
hlasového Big Band Gustava Broma, která 
rozezvučela celý Grand.

V  sobotu odpoledne se v  muzejní kapli 
představila skvělá zpěvačka a pianistka Sára 
Vondrášková pod uměleckým jménem Never 
Sol.

Útlá interpretka zaujala diváky kouzlem 
svého hlasu, příjemným vystupováním a poe-
tickým průvodním slovem rozjasnila sobotní 
deštivý den. V  jejím zpěvu se prolínaly silné 
emoce i romantika.

Sobotní večer v  Městském centru Grand 
patřil dalším kapelám zvučných jmen. Slaňá-
ci se těšili mimo jiné na bluesovou hudbu ka-
pely The Bladderstones, houslistku a zpěvač-
ku Ivu Bittovou a kytaristu z Austrálie Hugo 
Race s  jeho kapelou, který byl pomyslnou 
třešinkou na dortu jubilejních 50. Slánských 
jazzových dnů v Městském centru Grand při 
sobotním festivalovém večeru.

Festivalové hudební dění v neděli zakonči-
la v  kapli muzea australská zpěvačka Ingrid 
James, kterou doprovázelo trio kytaristy Li-
bora Šmoldase. Skvělé hudební zážitky vy-
dařeného třídenního jazzového festivalu si 
návštěvníci budou určitě dlouho připomínat. 
Na fotografi ích i v milých vzpomínkách. Vel-
ké poděkování patří všem, kdo se podíleli na 
této kulturní akci.

Eva Štanclová

Poplatek za provoz systému shromažďo-
vání sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů.

Poplatníkem je fyzická osoba, která má 
v  obci trvalý pobyt, cizinci s  povolením 
k  trvalému nebo přechodnému pobytu 
nad 90  dní, fyzická osoba, která má ve 
vlastnictví stavbu sloužící k  individuální 
rekreaci, fyzická osoba, která je vlast-
níkem bytu nebo domu, ve kterém není 
hlášena k  trvalému pobytu žádná fyzická 
osoba.

Ohlašovací povinnost je 15 dní od vzni-
ku nebo změny poplatkové povinnosti.

Stanovená výše poplatku pro rok 2017
je 600 Kč na poplatníka a rok.

Splatnost – poplatek je splatný jednorá-
zově k 30. 6. 2017.

Poplatek za
odpad 2017

Poplatek ze psů platí držitel psa. Drži-
telem je fyzická nebo právnická osoba, 
která má trvalý pobyt nebo sídlo na úze-
mí města Slaný.

Držitel psa je povinen do 15 dnů od poří-
zení psa osobně přihlásit správci poplatku 
a také do 15 dnů psa osobně nebo písemně 
odhlásit. Formulář k  odhlášení naleznete 
na webu: www.meuslany.cz.

Splatnost místního poplatku ze psů je 
do 31. 3. 2017.

Poplatek lze zaplatit v  hotovosti na po-
kladně MěÚ, složenkou na poště nebo pře-
vodem na účet.

Poplatek ze psů

Foto Jiří Jaroch
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Ohlasy z radnice
Vážení občané,
v  době, kdy začínám 

psát těchto pár řádků, 
je pár dnů před Štědrým 
dnem a  vrcholí jedno 
pro mne  z nejhezčích 
období v  roce. Ulice 
a  domy jsou krásně 
osvětlené, slyšíme znít 
koledy, skrze okna jsou 

vidět vánoční stromečky, vzduch je cítit jehličím 
a napečeným cukrovím. Také mi přijde, že lidé 
si jsou bližší a k sobě víc laskaví.

Na radnici vrcholí přípravy rozpočtu, diář 
mám zaplněn řadou neodkladných povinností 
a nevím, kam dřív skočit. Všude se říká, že Vá-
noce jsou obdobím klidu, míru a pohody. S tím 
souhlasím, ale co období před Vánocemi? To je 
velký shon! Všichni se snaží dohonit to, co přes 
rok nestihli a bilancují. Přestože pracovně jsem 
vytížen, snažím se svůj zbylý volný čas věnovat 
rodině a  setkáním s  blízkými lidmi. O  některé 
zážitky a názory se pokusím zde podělit.

Řadu let pro mě vánoční svátky začínají 
Slavnostmi světla. Jsem rád, že se tato tradiční 
akce těší stále většímu zájmu a  pohled na plné 
náměstí spokojených lidí je toho nejlepším dů-
kazem. Okamžik, kdy se potemnělé náměstí 
a  vánoční strom rozsvítí, je doslova kouzelný. 
Abych si ještě více připomněl vánoční atmo-
sféru a naladil se na vlnu Vánoc, navštívil jsem 
také Staroměstské náměstí. Přestože má dcera 
již dávno na Ježíška nevěří, tak i letos jsme ne-
vynechali prohlídku trhů. Nikdy neodoláme 
vůni svařeného vína, pečených kaštanů a trdla. 
Tato návštěva mne inspirovala, a tak doufám, že 
část svých zážitků přenesu do příštích Slavností 
světla.

Dalším skvělým momentem pro mne byla 
návštěva společného koncertu Simony Klímo-
vé a  pěveckého sboru Consortium Camerale 
Slanense. Plná Piaristická kaple byla svědkem 
úchvatného představení a  skvělých hudebních 
výkonů. Musím se přiznat, že většinu zpěvaček 
a hudebníků znám řadu let, slyšel jsem je více-
krát, ale spojení s  historickými prostory a  vá-
nočními písněmi dodalo koncertu nepopsatel-
nou atmosféru.

Vánoce jsou právě o atmosféře, tradicích a ri-
tuálech. Proto chodíme každý rok kupovat živé-
ho kapra, i když ho v rodině nikdo moc nejí a zů-
stává nám do dalších dnů. Stejně tak musíme 
mít živý strom, abychom cítili vůni jehličí. Jed-
nou z nejhezčích chvil je, když společně v před-
večer Štědrého dne zdobíme stromek, sleduje-
me pohádky a  ochutnáváme vánoční cukroví. 
Vážím si těchto okamžiků a vychutnávám je.

Milí čtenáři, děkuji vám za přízeň v loňském 
roce a  přeji vám vše nejlepší do nového roku 
2017! Ať se vám splní, co jste si předsevzali, jste 
zdraví a  máte skvělý rok plný příjemných pře-
kvapení.

Váš Martin Hrabánek,
starosta města

Fotoreportáž ze Slavnosti světla
V sobotu 26. listopadu 2016 se město po roce opět rozzářilo a tradiční Slavnost světla oznámila 
příchod Adventu. Celou akci již v  dopoledních hodinách odstartoval adventní trh, pro děti byla 
připravena pohádka Co se stalo o Vánocích a po ní vyrazil lampionový průvod středem města. Vá-
noční strom a výzdobu rozsvítil starosta města Martin Hrabánek s pomocí přítomných dětí. Slav-
nost zakončilo vystoupení pěveckého sboru Světlušky ze 3. ZŠ Slaný pod vedením Nadi Drudíkové 
a poté žáků ze Základní umělecké školy ve Slaném pod vedením Tamary Bernardové.

Foto Jiří Jaroch
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Samá voda, samá voda… přihořívá!
Vážení Slaňáci,

po mnoha Vašich reakcích jsem přesvěd-
čen, že vedení města i  já z  pozice poslance 
Vám dlužíme objasnění slánské kontroverzní 
causy „voda“, kde dokonce „padaly hlavy“ – 
nejprve byl odvolán starosta Ing.  Zálom, 
krátce na to byl odvolán i  místostarosta Pa-
vel Zlámal. Bohužel  – tak jako už mnoho-
krát  – detailní znalost tohoto případu i  sou-
visejících okolností byly až na druhém místě. 
Prostě si myslím, že někteří vážení kolegové 
zastupitelé se v  této problematice vůbec ne-
orientují. A možná ani nechtějí. Dovolte tedy 
vysvětlení, které je v mém případě, stejně jako 
v případě causy „Parkovací dům“, výsledkem 
naší kolektivní práce. Jde tedy o  tým mých 
kolegů z  Výboru pro veřejnou správu a  re-
gionální rozvoj Poslanecké sněmovny PČR, 
právníků, odborných poradců a  také kolegů 
z MÚ Slaný.

Pro řešení causy „voda“ v podstatě existují 
dva základní modely – Pavla Zlámala a Pavla 
Záloma. Pro oba modely platí, že stěžejním 
úkolem je rekonstrukce dosluhující městské 
čističky odpadních vod (ČOV) a dále udržení 
co možná nejnižších cen vodného a stočného 
pro občany.

Rozdíl mezi modelem navrhovatele P. Zlá-
mala a tehdejšího starosty P. Záloma spočívá 
v  tom, že podle návrhu Ing.  Zlámala město 
mělo ihned vypovědět smlouvu se společnos-
tí Středočeské vodárny,  a.  s., a  již od 1.  led-
na  2017 převzít vodovodní a  kanalizační síť 

včetně ČOV. Za to se město mělo zavázat pla-
tit „odstupné“ cca 300 tisíc Kč měsíčně.

Tehdejší starosta P.  Zálom naopak prosa-
zoval ukončení smlouvy až před kolaudací 
nové ČOV, což oproti modelu P. Zlámala činí 
rozdíl minimálně dva roky.

Za tyto dva roky podle modelu navrhova-
tele P.  Zlámala by město tratilo měsíčně na 
odstupném cca 300 tisíc Kč a zároveň by mě-
síčně přišlo o  nájemné cca  625 tisíc Kč, což 
vytváří ztrátu téměř 1 milion Kč měsíc co mě-
síc, a za dva roky by tento model Ing. Zlámala 
přivodil městu ztrátu přes 20 milionů Kč. Na-
víc hrozilo nebezpečí, že předčasné ukončení 
Smlouvy by mohlo způsobit skokové zdražení 
vody zhruba o 10 Kč za kubík. Důvodem je, že 
2/3 veškeré vody musíme nakupovat z Klad-
na, proto bychom museli očekávat ceny ob-
dobné, jako jsou v Kladně.

Model P.  Zlámala má ještě jednu trhlinu, 
a to zcela zásadní – město Slaný má znalecký 
posudek, podle kterého vyplacení „odstup-
ného“ (náhrady ušlého zisku cca  300 tis. Kč 
měsíčně) by mohl Státní fond životního pro-
středí posoudit jako  „nedovolenou  podporu 
soukromého subjektu“ a  z  tohoto důvodu 
by pak snadno mohl městu Slaný odmítnout 
dotaci na rekonstrukci ČOV (cca 50 milionů 
Kč).

 
Z  těchto všech důvodů tehdejší starosta 

Ing. Zálom odmítal akceptovat ztrátový mo-
del, který navrhl P.  Zlámal; proto odmítal 

podepsat neuvážené ukončení smlouvy se 
společností Středočeské vodárny. Tímto jed-
náním na jedné straně zabránil ztrátě min. 20 
milionů Kč, ale na druhé straně si znepřátelil 
P. Zlámala a jeho příznivce natolik, že ti zor-
ganizovali jeho odvolání. Myslím, že tito za-
stupitelé by se měli nejdříve sami zorientovat 
v této problematice, a pak se veřejně omluvit 
za svoji nedbalost, neboť jako zastupitelé mají 
ze zákona přímo povinnost jednat s péčí dob-
rého hospodáře, a  protože ztrátový model 
Ing. Zlámala je objektivně neobhajitelný, tak 
by případné prosazení ztrátového modelu 
mohlo být posouzeno jako trestný čin poru-
šení povinností při správě cizího majetku.

Pokud bychom chtěli rozptýlit pochybnosti 
a spekulace, zda P. Zlámal neprotlačoval svůj 
zjevně ztrátový model z  nějakého osobní-
ho prospěchu, tak by bylo vhodné porovnat 
hospodářské výsledky střediska Slaný, které 
P.  Zlámal předložil pro „svoje“ znalecké po-
souzení, s  hospodářskými výsledky, které 
jsou pevně registrované v účetním auditu. Je-
dině pragmatický přístup, jasná fakta a reálie 
mohou objasnit takovéto kontroverzní causy 
a z nich vyplývající podezření.

A teď z jiného soudku, než z toho s vodou! 
Dovolte, abych Vám popřál do nového roku 
pevné zdraví, pevné přátele a  vlastní pevné 
úsudky.

Standa Berkovec

Ze setkání s občany
• Informace k  severnímu obchvatu Slané-
ho?
Martin Hrabánek  – starosta: Na akci spo-
lupracujeme společně se starosty okolních obcí 
a Ředitelstvím silnic a dálnic, které má zmiňo-
vanou stavbu na starosti.
Na stavbě obchvatu města Slaného se má začít 
pracovat v polovině příštího roku. Na práce už 
je vypsaný tendr. Zbývá dořešit odvolání proti 
vyvlastnění dvou pozemků. Po získání všech 
pozemků pro stavbu může být vydáno stavební 
povolení. Předpokládaná cena třináctikilome-
trové silnice přesáhne jednu miliardu korun. 
Součástí projektu jsou dvě mimoúrovňové kři-
žovatky a deset mostů. Doufám, že se tak dlou-
ho odkládaný projekt skutečně podaří zrealizo-
vat a  městu se z  hlediska dopravního zatížení 
velmi uleví.

• Bude se opravovat budova bývalého 
okresního domu?
M. Hrabánek – starosta: Na to nyní nedoká-
žu přesně odpovědět. Přestože jsou plány na 
přesunutí slánské knihovny do okresního domu, 
rádi bychom znali názor občanů. Z tohoto dů-
vodu pracujeme na dotazníku ohledně oblastí 
rozvoje města, jehož součástí bude i otázka bu-
doucího využití bývalého okresního domu.

• Jak to vypadá s  rozestavenou budovou 
v Třebízského ulici, která chátrá?
Martin Hrabánek  – starosta: Rozestavěná 
budova je ve vlastnictví soukromníka, z tohoto 
důvodu s tím město bohužel nemůže nic udělat.

• Stavební pozemky Na Hájích  – bude se 
v  této oblasti stavět a  popřípadě kdy a  ja-
kým směrem?
Martina Prokešová  – manažerka rozvoje 
města: O výstavbě se uvažuje a  to na poli po 
pravé straně na konci ulice Fügnerova v návaz-
nosti na ulici O. Scheipfl ugové. Jednat se bude 
pravděpodobně o  regulovanou výstavbu ro-
dinných domků v  časovém horizontu cca  5 let. 
Územní studii Bydlení - Slaný sever naleznete 
též na webových stránkách města Slaného pod 
odkazem http://www.meuslany.cz/cs/mestsky-
-urad -a -odbory/stavebni/uzemni -studie/.

• Parkování směrem od Billy nahoru (ulice 
Petra Hrubého) lze rozšířit? Také tam není 
přechod pro chodce.
Tomáš Černický – vedoucí odboru dopravy 
a silničního hospodářství: v současné době se 
připravuje návrh řešení parkování podél silnice. 
Případný přechod pro chodce by byl řešen spo-
lečně s parkovacími místy.

• Příští rok v září by měly nastoupit některé 
děti do 1. třídy. Letos byly školy přeplněné 
prvňáčky a některé děti se musely odmítat. 
Je to pro příští rok nějak ošetřeno?
Martin Hrabánek – starosta: Město připra-
vuje projektové žádosti na vybudování odbor-
ných učeben, čímž by došlo k rozšíření kapacity 
škol. Záležet samozřejmě bude i  na tom, jak 
uspějeme v  dotačním titulu. Současně připra-
vujeme i úpravu nových spádových oblastí.

Jasně a stručně z radnice
• SFŽP schvaluje podmínky zadávacího 
řízení na zhotovitele stavby ČOV Slaný-
Blahotice
• Město Slaný obdrželo rozhodnutí o  po-
volení stavby ČOV Slaný -Blahotice z Kraj-
ského úřadu
• Je vybrán zhotovitel projektové doku-
mentace na cyklostezku Slaný – Vítov
• Je připraven k projednání rozpočet měs-
ta na rok 2017, kde je velké množství inves-
tičních akcí
• Slánská radnice má nové zásady pro její 
vydávání

Lucie Krčková, redakce
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V rámci programu prevence kriminality fungují ve městě asistenti
Naše město se úspěšně zapojilo do „Pro-

gramu prevence kriminality na r. 2016“, a to 
žádostí o  podporu dvou projektů cestou re-
sortu ministerstva vnitra:
• 3 místa „Asistentů prevence kriminality“ 
(APK) – neinvestiční projekt,
• 1. etapa rozšíření řídícího centra kamerové-
ho systému – investiční projekt.

Republikový výbor PK k  realizaci vybral 
jenom jeden projekt, a  to neinvestiční s  tím, 
že snížil počet APK na dva. Dnes vám chceme 
tento realizovaný projekt, který v současnosti 
již probíhá a chýlí se ke zdárnému konci, po-
drobně představit. Především v  něm přímo 
navazujeme na projekty z  předchozích let, 
kdy dva APK ve městě fungovali od srpna do 
listopadu 2014 a od května do listopadu 2015.

Projekt APK je vždy zaměřen na řešení pro-
blematiky v sociálně vyloučených lokalitách, 
proto jsme při vlastní přípravě a  zpracování 
dokumentace úzce spolupracovali s  Agentu-
rou pro sociální začleňování při Úřadu vlády 
(dále jen ASZ), která spolupracuje s  naším 
městem. Důvodem byla i skutečnost, že právě 
přes ASZ by měl uvedený projekt dlouhodobě 
bez přerušení pokračovat od 1. ledna 2017 do 
31. prosince 2019.

Letošní žádosti o dotace u resortu minis-
terstva vnitra na projekty prevence krimina-
lity byly řešeny výrazně později oproti jiným 
létům, kdy už samotná výzva do programu 
byla zaslána na obce s měsíčním zpožděním, 
a  tudíž i  vlastní žádost byl podána až v  prů-
běhu února 2016. Prvotní informaci o úspěš-
nosti projektu APK jsme se dozvěděli až kon-
cem května 2016.

Následovala příprava na realizaci projektu: 
vyhlášení výběrového řízení, výběrové řízení 
a  školení vybraných pracovníků. Vlastní vý-
běr (ve 2 kolech) provedla pětičlenná komi-
se podle stanovených kritérií. 1.  srpna  2016 
proběhlo prvotní školení vybraných adeptů, 
ale už od 1.  července jsme mohli potkávat 
v ulicích města p. Jana Pokutu, který ve městě 
pracoval v této pozici už v roce 2015. Po uve-
deném školení funguje už dvoučlenná hlídka, 
kdy jmenovaného doplnila pí Eva Sládeková.

Činnost vybraných APK řídí MP Slaný (kde 
funguje proškolený mentor projektu). V tom-
to článku chceme představit APK, objasnit 
cíle a náplň jejich práce. Věříme, že po skon-
čení projektu budeme moci pozitivně hod-
notit jejich práci. Uvedení pracovníci nemají 
statut strážníka a  jejich činnost je zaměřena 
na prevenci.

Činnost uvedených APK je zaměřena na 
celé město, zejména na sociálně vyloučené 
lokality – jedná se především o práci v terénu:

• Provádění stanové činnosti, kde budou 
vykonávat pochůzky (v případě potřeby spo-
lečně s  hlídkami městské policie). Zpravidla 

budou pracovat samostatně (v průběhu reali-
zace projektu je bude ještě proškolovat doda-
vatelská fi rma  – zpravidla jednou měsíčně). 
O  své činnosti budou pravidelně informovat 
městskou policii, zejména při zjištění jakého-
koliv protiprávního jednání.

• Dále výkon dohledu u  základních škol, 
ISŠ, v dopravě (přechody pro chodce), u dět-
ských hřišť (prevence šikany, rvaček, kouře-
ní, drogy).

• V době školní docházky dohled na preven-
ci proti záškoláctví, zejména ve spolupráci 
s OSPOD (školským odborem) a školami.

• Těsná spolupráce s  MP i  Policii ČR při 
zjištění a následném postihování jakéhokoliv 
protiprávního jednání (např.  konzumace al-
koholu mladistvými, černé skládky, graffi ti).

• Prevenci a  nikoliv represi, tzn.  na před-
cházení problémů, případně na jejich zame-
zení již v počátku zjištění.

• Pomoc obyvatelům sociálně vyloučených 
lokalit při jednání s úřady.

• Pomoc při doručování úředních doku-
mentů (ve spolupráci s  odbory městského 
úřadu) obyvatelům sociálně vyloučených lo-
kalit.

Závěrem bychom chtěli věřit, že také ten-
to projekt přispěje ke snížení kriminality ve 
městě a hlavně, že přispěje ke snížení napětí 
v  sociálně vyloučených lokalitách. Konečné 
hodnocení celého projektu provedeme v pro-
sinci letošního roku. Závěry z tohoto projektu 
určitě využijeme i  při realizaci navazujícího 
projektu APK v  rámci uvedeného ASZ při 
Úřadu vlády.

Ľudovít Šikorský

Ohlédnutí za uplynulým rokem
Vážení a  milí spoluobčané, dovolte, 
abych vás oslovil s přáním všeho nejlepší-
ho do nového roku. Úvodem malé ohléd-
nutí zpět. Po úspěšném roce 2015, který 
byl posledním pro získání dotací z před-
cházejícího programovacího období, 
kdy došlo k realizaci všech připravených 
projektů, byl loňský rok obdobím příprav 
nových, neboť zásobník připravených in-
vestičních projektů byl vyčerpaný.

Soustředili jsme se tak na realizací fi -
nančně méně náročných, ale pro běžný chod 
města neméně důležitých projektů a  oprav 
stávajícího majetku města. Zde bych připo-
mněl zejména výstavbu parkoviště v  Lidické 
ulici, opravy chodníků v  různých částech 
města, opravu spodní části fasády historické 
radnice a  modernizaci zařízení Víceúčelové 
sportovní haly (VSH). Vše bylo fi nancováno 
z vlastních zdrojů, případně z dotací poskyt-
nutých Středočeským krajem. Kromě příprav 
nových projektů byl pro rok 2016 nejdůle-
žitější a  pro město zásadní, dlouho řešený 
úkol - rekonstrukce čistírny odpadních vod 
Slaný – Blahotice (ČOV). Po podivných hrát-

kách v  období od února do května, nabrala 
příprava rekonstrukce skluz. Po odchodu bý-
valého manažera rozvoje města řízení projek-
tu (ČOV) převzal nový tým a úspěšně zvládl 
administrativní přípravu. Máme změnu sta-
vebního povolení, podařilo se získat potřebná 
povolení na Povodí Vltavy, České inspekci 
životního prostředí a  samozřejmě také na 
Odboru životního prostředí Krajského úřadu 
Středočeského kraje. Byla vypsána soutěž na 
výběr dodavatele rekonstrukce ČOV. Po vy-
hlášení vítěze, které se předpokládá v březnu 
letošního roku a  následném podpisu smlou-
vy, bude možné zahájit rekonstrukci.

Do fi nále dospěla také dlouholetá snaha 
o  vybudování severního obchvatu města. 
V  minulém roce jsme pomohli Ředitelství 
silnic a  dálnic (ŘSD) při jednání s  majiteli 
pozemků, které jsou nezbytně potřebné pro 
zahájení výstavby. Další činností, kde jsme 
s  ŘSD úzce spolupracovali, bylo řízení na 
Odboru životního prostředí Krajského úřadu 
Středočeského kraje o vlivu stavby na životní 
prostředí (EIA), kterým jsme úspěšně prošli. 
Po zrušení seznamu prioritních staveb je po-
stoj vedení ŘSD pro výstavbu silnic podobné-

ho typu pro následující období zjednodušeně 
řečeno ve stylu: „Kdo má stavební povolení, 
ten bude stavět.“ Přeložka silnice I/16 stojí 
před poslední překážkou bránící podání žá-
dosti o stavební povolení. Tou je odvolání pro-
ti rozhodnutí o vyvlastnění pozemků. V roce 
2017 dále připravujeme vybudování odbor-
ných učeben na našich školách, rekonstrukci 
další ulice v historickém centru, dobudování 
zázemí atletického stadionu. Stejně jako v le-
tošním roce se zaměříme na budování nových 
parkovacích ploch a  opravy chodníků. Stra-
nou nezůstane ani péče o zeleň.

Vážení a  milí spoluobčané, věřím, že tak 
jako my všichni na městském úřadě, vám 
přejeme úspěšný rok 2017, hodně štěstí, zdra-
ví a  pracovních úspěchů, tak i  vy si přejete, 
aby i pro nás byl tento rok rokem úspěšným, 
neboť naše pracovní úspěchy, ať už realiza-
ce velkých projektů, tak provedení běžných 
oprav stávajícího majetku města, ale hlavně 
kvalitní odborný servis, budou pro vás zna-
menat zlepšení života ve Slaném.

Pavel Zálom
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PROSINEC 2016
• Pietní setkání
• Krajské kolo OVOV
• Veletrh vzdělávání
• Česko zpívá koledy
• Veřejné projednávání úprav 

Hájů
• Vánoční zpívání
• Novoroční ohňostroj

Slánský
VideoMagazín

videomagazín najdete na www.meuslany.cz

Co bude Na Dolíkách v místě,
kde stávala socha?

V pondělí 23. 1. 2017 proběhne od 17:30 
v budově 3. ZŠ Slaný veřejné projednání 

týkající se využití prostoru po soše
v lokalitě Na Dolíkách.

Na veřejném projednávání
bude předložen návrh

na vybudování parkovacích míst.
Další nápady na využití prostoru

jsou vítány.

Prosíme zejména obyvatele této
lokality, aby se projednání

ve vlastním zájmu zúčastnili.

Poplatek za odpad 2017
Oznámení o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů pro rok 2017.

• Výše poplatku v  roce 2017 činí 600 Kč na 
osobu/rok
• Splatnost poplatku je do 30. června daného 
roku (poplatek za období 1-12), lze jej uhradit 
kdykoli v období od 1. ledna do 30. června.
Poplatek je možné hradit:
• Hotově v pokladně MěU
Po, St 7:30–17:00; Út, Čt, Pá 8:00–13:00
• Převodem na účet
č. 40010 -0386317309/0800
• Poštovní poukázkou
Vždy je nutné uvést přidělený variabilní sym-
bol správcem poplatku
Poplatníkem je fyzická osoba
• Která má v obci trvalý pobyt.
• Které byl podle zákona upravujícího pobyt 
cizinců na území ČR povolen trvalý nebo pře-
chodný pobyt na dobu delší než 90 dnů.
• Která podle zákona upravující pobyt cizin-
ců na území ČR pobývá na území ČR pře-
chodně po dobu delší 3 měsíců.
• Které byla udělena mezinárodní ochrana 
podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná 
ochrana podle zákona upravujícího dočas-
nou ochranu cizinců.
• Fyzická osoba, která má ve vlastnictví 
stavbu určenou k  individuální rekreaci, byt 
nebo rodinný dům, ve kterých není hláše-
na k  pobytu žádná fyzická osoba, a  to ve 
výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou 
osobu; má                              -li ke stavbě vlastnické právo více 
osob, jsou povinny platit poplatek společně 
a nerozdílně.
Ohlašovací povinnost:
• Vznik a  zánik poplatkové povinnosti je 
poplatník povinen dle § 14a odst.  3 záko-
na č.  565/1990 Sb., o  místních poplatcích 
a  Obecně závazné vyhlášky Města Slaného 
č.  2/2015, ohlásit tuto skutečnost správci 
poplatku do 15 dnů ode dne, kdy tato sku-
tečnost nastala na MěÚ Slaný.
• Při nesplnění ohlašovací povinnosti může 
být uložena pokuta za neplnění povinnosti 
nepeněžité povahy, a to až do výše 50 000 Kč, 
dle § 247a odst.  1, zákona č.  280/2009 Sb., 
daňový řád.
Ohlašovací povinnost lze splnit osobně na 
MěÚ Slaný, Masarykovo náměstí č.  p.  160, 
Odbor životního prostředí, 1. patro, kancelář 
č.  212, nebo pomoci formuláře, který je do-
stupný ke stažení na internetových stránkách 
města Slaný, v sekci Městský úřad a odbory/ 
Životní prostředí/ Formuláře/ Místní popla-
tek za komunální odpad. Pokud jste zvolili 
podání prostřednictvím formuláře, prosí-
me o  uvedení kontaktu. Vyplněný formulář 
doručte na podatelnu MěÚ Slaný, Velvarská 
136, 274 01 Slaný, nebo jej vyplněný zašlete
e -mailem na linhartova@meuslany.cz.
Informace v  případě nedoplatků na míst-
ním poplatku. Daňový řád opouští institut 
výzvy k zaplacení a v případě neuhrazení ne-

doplatku obec přistupuje bez dalšího k  jeho 
vymáhání exekucí nebo vymáhání může 
zabezpečit prostřednictvím soudních exe-
kutorů. Apelujeme tímto na občany, aby si 
urychleně vyrovnali svou doposud nesplně-
nou poplatkovou povinnost za předcházejí-
cí období! Informace Vám poskytne zdarma 
Městský úřad Slaný, fi nanční odbor, Velvar-
ská 136, 274 01 Slaný, 1. patro, lokace A203,
tel.: 312 511 131.

Informace o  třídění odpadu mají obyvate-
lé Slaného i na internetu. Nejste si jisti, kam 
který odpad patří, kdy jej město odváží, jaká 
je otvírací doba sběrného dvora, co patří do 
nebezpečného odpadu? Navštivte interneto-
vý portál Třídění.cz, kde naleznete veškeré 
informace týkající se třídění odpadů ve Sla-
ném. Webové stránky Třídění.cz nabízejí ši-
roké veřejnosti důležité informace, statistické 
údaje i zajímavosti ze světa odpadového hos-
podářství. V rubrice „Kam s vaším odpadem“ 
pak naleznete přímo záložku Slaný, barevně 
rozdělenou do devíti sekcí. Jedna část je ur-
čena pro fi rmy a  živnostníky, ostatní se pak 
týkají konkrétního odpadu. Lidé se zde navíc 
dozvědí, co vše přísluší do nebezpečného či 
bio odpadu, jak se zbavit stavební suti nebo 
staré elektroniky, jak funguje zpětný odběr 
pneumatik, léků nebo například baterií. Sou-
částí rubriky jsou i  kontakty a  otvírací doba 
sběrného dvora ve Slaném v ulici Netovická. 
Na webu naleznete také informace o ročnímu 
poplatku za komunální odpad, kdo je povinen 
jej platit a  na jakých místech záležitost vyří-
dit. Více na www.trideni.cz

Odbor životního prostředí

Kam s odpadem

Perličky roku 2016 
na lince 156

• Občanem bylo oznámeno, že u výtahu mají 
rozbité kontrolky a že se ptá, jak bude měst-
ská policie tuto věc řešit. – Oznamovateli bylo 
doporučeno řešit závadu s vlastníkem nemo-
vitosti.
• Volala osoba, že na nejmenované ubytovně 
jsou pavouci a jestli by je městská policie ne-
přišla vyhnat.  – Občanovi bylo doporučeno, 
aby oslovil deratizační fi rmu a požádal ji o od-
stranění hmyzu.
• Občanka města oznámila, že její pejsek se 
nechce vykálet a jestli jí v tom městská policie 
nedokáže pomoci.  – Ženě bylo doporučeno 
navštívit veterináře a poradit se sním.
• Správce nejmenované ubytovny oznámil, že 
po chodbě běhají dvě nahé osoby různého po-
hlaví a budí zde veřejné pohoršení. – Hlídka 
na místo vyrazila a  pobíhajícím „naháčům“ 
domluvila.

Celkem bylo na linku 156 přijato přes 900 
oznámení, které musela MP řešit a  další de-
sítky oznámení obdržela MP na kontaktních 
telefonech nebo přímo od občanů. Některá 
oznámení byla úsměvná (ale i tak byla brána 
vážně), avšak naprostá většina dalších ozná-
mení byla opodstatněných a vyžádala si nejen 
přítomnost hlídky městské policie, ale někdy 
i součinnost složek IZS.

Městská policie touto cestou děkuje všem 
občanům za důvěru, se kterou se na ni v uply-
nulém roce obraceli. Za kolektiv strážníků 
MP Slaný přeji všem občanům a  návštěvní-
kům města Slaného do nového roku hodně 
štěstí, zdraví, pohody a  především klidného 
žití v našem krásném městě.

Bedřich Sirůček, vedoucí MP SLaný
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Představení vedení města
Roční seriál o odborech Městského úřa-
du Slaný uzavírá vedení města. Mnoho 
lidí se domnívá, že ve vedení je pouze sta-
rosta, místostarosta a uvolněný člen rady 
města. Víte však, že se sem řadí i krizové 
řízení a geografi cký informační systém? 
Ve stručnosti se pokusím nastínit pro vás 
nejužitečnější informace.

Starosta zejména reprezentuje město Sla-
ný navenek, účastní se různých seminářů 
a  realizuje úkony zejména u  významných 
projektů, dokumentů a akcí, které odsouhlasí 
zastupitelstvo města. Náš pan starosta Mar-
tin Hrabánek kromě toho ještě metodicky 
vede část odboru sociálních věcí, zdravotnic-
tví, úsek školství a tělovýchovy, odbor správy 
majetku a fi nanční odbor. Pod starostu spadá 
i úsek vnějších vztahů, pracoviště zvláštních 
úkolů, městská policie, manažer rozvoje měs-
ta a  úsek veřejných zakázek a  samozřejmě 
úsek interního auditu.

Pokud chcete něco sdělit ostatním Slaňá-
kům prostřednictvím různých médií nebo 
sociálních sítí, kontaktujte Úsek vnějších 
vztahů – Lucie Krčková – 312 511 115. Pra-
covnice tohoto úseku totiž spravuje faceboo-
kové stránky města a  je přispěvovatelem do 
zpravodaje Slánská radnice. Také propaguje 
akce města na jeho webových stránkách, vy-
dává tiskové zprávy a komunikuje s novináři. 
Můžete ji také potkat na různých setkáních, 
např.  na setkání občanů se starostou města 
nebo v místních částech, kde je pravou rukou 
starosty a vše dokumentuje.

Pracoviště zvláštních úkolů má pracovní-
ka  – Ĺudovíta Šikorského, 312 511 127 - na 
obranu a  krizové řízení města. Zároveň se 
stará o agendu související s válečnými hroby 
za ORP Slaný.

Pracovník pro prevenci kriminality a  so-
ciálně vyloučené lokality zpracovává kom-
plexní program prevence kriminality města 
včetně jeho předkládání orgánům MV ČR 
a KÚ Středočeského kraje. Zpracovává a ak-
tualizuje Plán prevence kriminality a  meto-
dicky spolupracuje na rozvoji, modernizaci 
prvků situační prevence. Pracovníkem, kte-
rý má toto vše na starosti je Igor Dvořák, 
312 511 303.

Městská policie je kontrolována a  meto-
dicky vedena starostou. O městské policii bu-
deme psát v některém z dalších čísel, nicméně 
pro úplnost v  kontaktech  – vedoucím měst-
ské policie je Bedřich Sirůček – 312 511 300.

Interní auditor, Jiří Novák – 312 511 112, 
kontroluje hospodaření města a jeho příspěv-
kové organizace.

Manažer rozvoje města je také důležitou 
osobou na úřadě. Zajišťuje činnosti spojené 

se strategickým plánem města, koordinuje 
zásadní investiční akce města a zajišťuje čin-
nosti spojené s dotačními řízeními. Současně 
zajišťuje činnosti spojené s Fondem na obno-
vu domů ve městě Slaném, který je mnohým 
občanům dobře známý. Máte dotazy ohledně 
investičních akcí? Kontaktujte Martinu Pro-
kešovou, 312 511 120.

Manažerka města úzce spolupracuje 
s  Úsekem veřejných zakázek, který zajiš-
ťuje veškerou agendu spojenou s  výběro-
vými a  poptávkovými řízeními různých za-
kázek. O  zakázky se stará Marek Nedvěd, 
312 511 289.

Pan místostarosta metodicky vede část 
Odboru sociálních věcí, zdravotnictví, škol-
ství a  tělovýchovy a  zdravotnictví, Odbor 
dopravy a  silničního hospodářství a  Odbor 
životního prostředí. Také zastupuje město 
v  dobrovolném sdružení Terra Prosperita. 
Když je starosta města delší dobu mimo úřad, 
tak jej zastupuje v  důležitých věcech. Mís-
tostarostou je Pavel Zálom – 312 511 119.

Správní odbor, Odbor kultury s jeho orga-
nizačními složkami – Městkou hvězdárnou 
ve Slaném a Knihovnou V. Štecha ve Slaném 
s Infocentrem pod Velvarskou branou a Úřad 
územního plánování metodicky vede uvol-
něný člen rady města. Koordinuje činnost 
TS, spol. s.r.o., Slaný a zajišťuje komunikaci 
s  Vlastivědným muzeem a KZMS. Uvolně-
ným členem rady města je Pavel Bartoníček 
– 312 511 123..

Tajemník úřadu metodicky vede sekreta-
riát, geografi cký informační systém (GIS), 
úsek výpočetní techniky a  informatiky, od-
bor obecní živnostenský úřad a úsek Obecný 
stavební úřad. O živnostenském a stavebním 
úřadě jsme psali v  předchozích číslech Rad-
nice, takže nyní je přeskočím. Pan tajemník 
Josef Herčík ukončil svůj pracovní poměr 
v listopadu 2016. V současné době je osobou 
pověřenou výkonem funkce tajemníka ve-
doucí úseku správních činnosti Petra Budi-
lová – 312 511 180.

Sekretariát je místem, které budete na-
vštěvovat nebo kam budete volat vždy, po-

kud se budete chtít sejít se starostou nebo 
místostarostou. Pracovnice sekretariátu 
zajišťuje kompletní zázemí a  servis pro celé 
vedení města. Eviduje veškerou korespon-
denci představitelů města, pořizuje zápisy 
z jednání zastupitelstev a zabývá se přípravou 
podkladů pro jednání rady města. Současně 
zajišťuje obsluhu městského rozhlasu, takže 
pokud chcete vyhlásit nějakou akci, nevá-
hejte se ozvat! Jana Mašková Cathnerová – 
312 511 117.

Geografi cký informační systém spravuje 
mapový server GIS. Vytváří mapy z  dostup-
ných dat a vrství je na sebe pro potřeby úřadu 
i  veřejnosti. Spolupracuje s  ČSÚ a  zajišťuje 
správu a získávání dat. „Mapařkou“ pro Sla-
ný je Jana Salabová – 312 511 178.

S  pracovníky Úseku výpočetní techniky 
a  informatiky se příliš nesetkáte. Jsou to 
převážně nenápadní, a  přesto velmi důleži-
tí lidé, kteří se kompletně starají o  veškerou 
informační technologii na úřadě. Co tím my-
slím? Veškeré počítače, notebooky, kopírky, 
tiskárny, software, síť a  bezpečnost provozu 
a  ochranu dat. „Ajťáky“ úřadu jsou Tomáš 
Salaba a Petr Sekera, 312 511 177.

Pokud chcete některému ze zaměstnanců 
napsat email, existuje na to stejný vzorec  – 
prijmeni@meuslany.cz.

Lucie Krčková, vnější vztahy

Město Slaný se pyšní 
104 letou občankou!

Nejstarší občanka Slaného paní Nina Eme-
lianchik oslavila začátkem prosince roku 
2016 své 104. narozeniny. Paní Emelianchik 
se narodila v roce 1912 a celý život pracova-
la v  oblasti školství. Starosta města Martin 
Hrabánek oslavenkyni osobně pogratuloval 
k úctyhodnému věku.

Oslavenkyni přejeme všechno nejlepší 
k narozeninám a zejména hodně zdraví!

Lucie Krčková, vnější vztahy
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Veletrh vzdělávání ve Slaném

Ve dnech 1. a 2. prosince 2016 se uskutečnil 
v prostorách Integrované střední školy Slaný 
za podpory Města Slaný místní Veletrh vzdě-
lávání.

Návštěvníci, především z řad žáků základ-
ních škol, se měli možnost seznámit nejen 
s  nabízenými gastronomickými a  strojíren-
skými obory Střední integrované školy, ale 
i s možnostmi studia na Gymnáziu V. Beneše 
Třebízského a Obchodní akademii Dr. Edvar-
da Beneše. Účastníci mohli rovněž získat dal-
ší užitečné informace od zaměstnanců Úřadu 

práce a  některých slánských průmyslových 
podniků.

Veletrh navštívili i  zástupci města spolu 
se starostou města Martinem Hrabánkem 
a místostarostou Pavlem Zálomem.

Martina Kolářová a Edita Zárubová

Knovíz děkuje za pomoc při žádosti o dotaci
Rád bych tímto příspěvkem poděkoval 

městskému úřadu za pomoc při získávání 
podkladů pro dotaci na opravu naší ulice.

Již od 27.  dubna  2016 jsem přes bývalého 
tajemníka Josefa Herčíka řešil vypracování 
Veřejnoprávní smlouvy k  zajištění výkonu 
činnosti přenesené působnosti speciálního 
stavebního úřadu ve věcech místních komu-
nikací, ve znění pozdějších předpisů podle zá-
kona č. : 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním úřadu.

Rada města uložila panu tajemníkovi ode-
slání veřejnoprávních smluv na Krajský úřad 
s termínem do 20. 5. 2016. V průběhu násle-
dujících měsíců jsem se ho opakovaně snažil 
kontaktovat, neboť pro naši obec a  získání 
dotace bylo velmi důležité mít souhlas Kra-
je. Pana Herčíka se mi podařilo dohnat až 
kolem 7.  7.  2016 a  mylně jsem se domníval, 
že veřejnoprávní smlouvy budou odeslány 

bezprostředně po podpisu. V polovině srpna 
jsem volal na sekretariát starosty, jak to se 
smlouvami vypadá, že ještě nepřišla odpověď 
z Krajského úřadu.

K  mému překvapení jsem zjistil, že pode-
psaná smlouva byla dohledána u  pana ta-
jemníka a  nebyla tedy odeslána. V  tu chvíli 
zapracoval Městský úřad Slaný na výbornou 
a  okamžitě odeslal smlouvu se všemi další-
mi potřebnými dokumenty na Krajský úřad. 
Krajský úřad naštěstí naši veřejnoprávní 
smlouvu schválil a  nabyla tak právní moci 
29.  9.  2016. Dle mého názoru to mohlo být 
minimálně o 2 měsíce dříve.

Pokud vše dopadne dobře a  dotace nám 
bude přiznána, tak je to zejména díky rychlé 
reakci pracovníků Městského úřadu Slaný. 
Děkuji!

Vítězslav Richter,

starosta obce Knovíz

Vydařené poločasové bilancování
Na padesát slánských občanů přišlo bese-

dovat se slánskými zastupiteli v  úterý 1.  lis-
topadu večer do salonku restaurace Zimní 
stadion.

Dnes opoziční zastupitelé, z  nichž většina 
působila ještě na jaře letošního roku ve vede-
ní či v  radě města, předstoupili před občany 
se záměrem složit účty ze svého dvouletého 
působení v  komunální politice. Během více 
než tří hodin se diskutovalo o řadě problémů 
našeho města. P.  Zlámal seznámil přítomné 
s  důvody, proč skupina dnes již opozičních 
zastupitelů prosazuje návrat vodohospodář-
ské infrastruktury do správy města. M. Gro-
hmann pak přiblížil důvody pro změny v pro-
jektu rekonstrukce čistírny odpadních vod, 
díky kterým se podařilo výrazně snížit ná-
klady na rekonstrukci tohoto zařízení. J. Heř-
man upozornil na kroky současného vedení 
slánské radnice a  podivné zájmy některých 
osob, které se snaží oddálit již připravenou 
rekonstrukci vytápění slánské nemocnice. 
Upozornil rovněž na možnou snahu o  pri-

vatizaci některých částí slánské nemocnice. 
L. Šmehlík vysvětlil důvody, které ho vedou 
k  odvolání P.  Záloma z  funkce místostaros-
ty města a  zároveň oznámil zahájení petiční 
akce občanů na podporu jeho návrhu. Pan 
Hůla seznámil přítomné se současným sta-
vem provozu parkovacího domu i  jeho pře-
trvávající provozní nespolehlivostí. T. Richtr 
a  P.  Zlámal objasnili problematiku dlouho-
době neřešených smluvních vztahů mezi 
městem Slaný a TS. T. Drholec zrekapituloval 
rekonstrukce a  investice, kterými předchozí 
rada města zlepšila stav dlouho zanedbáva-
ného areálu VSH. L. Peška pak objasnil stav 
příprav výstavby nové sportovní haly, které 
společně s M. Grohmannem provedli od roku 
2015 až do března 2016. Tedy až do okamži-
ku, kdy nové Hrabánkovo vedení města pří-
pravu této investiční akce zastavilo.

Dlouhým potleskem pak přítomní přivítali 
a ocenili práci končícího tajemníka městské-
ho úřadu J. Herčíka.

Martin Cílek, zastupitel Naše Město

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 vypl-
něním 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

Dodržování zásady
dobrých mravů při

zasedání zastupitelstva

Z  důvodu nerespektování Jednacího řádu 
Zastupitelstva města a  zásad slušného cho-
vání zastupitelem (za KSČM) panem Ladisla-
vem Peškou doporučila Rada města Zastupi-
telstvu města přijetí usnesení v následujícím 
znění:

Zastupitelstvo města Slaný vyzývá svého 
člena  – zastupitele (za KSČM) pana La-
dislava Pešku, aby dodržoval Jednací řád 
zastupitelstva města Slaný, ctil a  naplňo-
val jak zásady dobrých mravů v  právním 
a společenském smyslu, tak i principy poli-
tické kultury, a to jak při všech zasedáních 
zastupitelstva města Slaný, tak i ve vztahu 
k dalším orgánům a složkám správy města 
v rámci svého výkonu funkce zastupitele.

Zastupitelstvo města Slaný na svém 26. za-
sedání, které se konalo dne 19. 12. 2016, shle-
dalo tento návrh opodstatněným a  schválilo 
jej v předloženém znění.

Věřme, že jeho přijetí vyjadřující postoj 
většiny členů zastupitelstva přispěje k důstoj-
nému průběhu dalších zasedání.
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Jejich osudem se stala Velká válka – padlí a zemřelí
vojáci 1914—1918 ze Slánska

Spolek Wotrubia připravuje k  vydání kni-
hu „Jejich osudem se stala Velká válka. Padlí 
a  zemřelí vojáci 28. pěšího pluku, 8. země-
braneckého 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 fotografi e 
některých z těchto vojáků.

Jedním z  těchto mužů byl Josef Charvát, 
narozený roku 1884 v Třebízi. Domovsky 
příslušný tamtéž, bydlel zde s rodiči v obecní 
pastoušce (narodila se v  ní již jeho matka). 

Pracoval jako čeledín, svobodný. Byl povolán 
do řad c. a k. pěšího pluku č. 3 a následně ode-
slán s 22. pochodovou rotou (tzv. marškom-
panií) k jednotce v poli. V hodnosti četaře 9. 
roty zemřel 9.  srpna  1916, v  první den jeho 
nasazení na frontě, u  haličského města Mo-
nasterzyska.

Mrtvé tělo bylo ponecháno k pohřbení ne-
příteli, místo posledního odpočinku Josefa 
Charváta tudíž zůstalo neznámé. Část pří-
buzných v současnosti žije ve Slaném.

Pavel Bartoníček,

autor připravované knihy

Josef Charvát (první zleva s křížkem) na foto-
grafi i, poslané rodičům v den jeho smrti, 9. srp-
na 1916

Dny izraelské kultury ve Slaném
Jednou z  pravidelných kulturních akcí, 
která byla slánskou veřejností velmi 
kladně hodnocena, bývaly dny národních 
kultur, při kterých se nám představovala 
kultura a  historie jednotlivých evrop-
ských i mimoevropských států.

Prvními byly Dny japonské kultury ve 
Slaném (1.—20.  dubna  2002). Poté ná-
sledovaly Dny norské kultury (31.  břez-
na—5.  dubna  2003), Dny slovenské kultury 
(1.—9.  dubna  2004), Dny německé kultury 
(2.—9.  dubna  2005), Dny vietnamské kul-
tury (24.—28.  dubna  2006), Dny rakouské 
kultury (23.—28. dubna 2007), Dny turecké 
kultury (26.—30. května 2008), Dny tibetské 
kultury (30.  března—3.  dubna  2009), Dny 
polské kultury (19.—24.  dubna  2010) a  Dny 
francouzské kultury ve Slaném (8.—13.  říj-
na 2012).

Při některých akcích byly využívány též 
vztahy Slaného s  našimi partnerskými či 
spřátelenými městy, jindy byla základem spo-
lupráce s podniky ve Slaném, vlastněnými za-
hraničními investory. Od roku 2012 se však 
tradice přerušila. Považuji to za nešťastné 
a rád bych tuto tradici obnovil.

V roce 2016 byly navázány přátelské vztahy 
s představiteli velvyslanectví státu Izrael a při 
setkání se zástupcem velvyslance panem Era-
nem S. Yunanem jsme ve Slaném a poté i na 
pražské ambasádě hovořili o možnosti před-
stavit slánské veřejnosti izraelskou a  židov-
skou kulturu. V rozpočtu města pro rok 2017 
byly odborem kultury vyčleněny fi nanční pro-
středky, které zastupitelstvo schválilo, a  tak 
již nic představení izraelské kultury v našem 
městě nebrání.

Dny izraelské kultury ve Slaném se budou 
konat v první polovině dubna (přesný termín 
bude zveřejněn nejpozději v březnové Slánské 
radnici). Kromě obvyklých akcí, které byly 
součástí téměř všech dnů národních kultur, 

bych byl potěšen dalšími náměty, které by 
mohly zaujmout širší slánskou veřejnost.

V  jednání je zatím diskuze s  překladate-
li  z  hebrejštiny, beseda o  izraelské literatuře 
i  historii, včetně československé vojenské 
pomoci při vzniku státu Izrael, lekce heb-
rejské abecedy, ochutnávka izraelských vín 
a  dalších specialit, výroba tradičního hu-
musu, popřípadě i  lekce výroby humusu pro 
zájemce, koncerty izraelských a  židovských 
interpretů (v jednání jsou různé hudební žán-
ry, nejen tradiční klezmer hudba), výstava 
děl izraelských a židovských autorů ve fondu 
slánské knihovny, promítání fi lmů, divadelní 
představení. Určitě by měla být připomenuta 
i  známá souvislost mezi Svatou zemí, Ber-
nardem Ignácem z Martinic a slánskou Kaplí 
Božího hrobu a Loretánskou kaplí v klášteře. 
Zájemce si určitě nalezne i seznámení s bib-
lickými místy, stejně jako fotografi cká výsta-
va a možná i připomenutí Aloise Musila a čes-
ké přítomnosti ve Svaté zemi.

Možných témat je samozřejmě více, a mým 
cílem je podnítit i  participaci slánské veřej-
nosti při tvorbě konečného programu. Ve 
městě s 15 tisíci obyvateli jsou mezi námi jistě 
lidé, kteří mohou přijít s  dalšími zajímavý-
mi náměty, týkajícími se izraelské i židovské 
kultury. Chci proto požádat všechny, kteří 
by nám své nápady mohli nabídnout, aby je 
odeslali referentce vnějších vztahů Ing.  Lu-
cii Krčkové (krckova@meuslany.cz), která je 
součástí organizačního týmu.

Každá země má svoji neopakovatelnou 
a  velmi zajímavou historii a  kulturu. Těším 
se, až se nám nabídne „ochutnávka“ té izra-
elské a  věřím, že bude nejen důstojným, ale 
i  vítaným znovuobnovením dnů národních 
kultur ve Slaném.

Pavel Bartoníček, uvolněný člen rady města

Byli jsme u hasičů 
ve Slaném

Rádi bychom touto cestou poděkova-
li slánským hasičům za velice poučnou 
exkurzi, při které nám dovolili nahléd-
nout pod pokličku jejich práce. Návštěvu 
u  hasičů ve Slaném jsme si sjednali po 
cvičném hasičském poplachu v ZŠ Smeč-
no, kde sídlí i  jedno z oddělení mateřské 
školy.

V pondělí 28. 11. 2016 jsme zamířili do ha-
sičské zbrojnice, kde nás očekávala lektorka 
paní J. Kolářová se zajímavým vzdělávacím 
programem. Hasič Láďa předvedl ukázku 
rychlého oblékání a vysvětlil dětem, co všech-
no hasič potřebuje a  proč. Paní Kolářová si 
s dětmi povídala nad obrázky o práci hasičů. 
Ukázala jim i hasičské přístroje a děti si moh-
ly sáhnout na vodu s pěnou.

Při prohlídce zbrojnice se dětí ujali šikovní 
hasiči V. a  M. Richterovi. Děti si mohly dů-
kladně prohlédnout auta a také autobus. Ha-
siči dětem vyprávěli, jak je důležitý pořádek, 
aby při záchranné akci našli vše potřebné ke 
své práci rychle i ve tmě. Také zdůraznili, že 
hasič musí být ve fyzické kondici, a tedy že je 
správné zdravé stravování.

Děti si  mohly vyzkoušet i  přilby, oblečení 
a také se na vše zeptat. Poznávaly práci hasičů 
v praxi a s využitím všech smyslů. Na rozlou-
čenou jsme dostali obrazový soubor „Běžná 
rizika“, který využijeme ve školce k  dalšímu 
vzdělávání našich dětí.

Návštěva v hasičské zbrojnici byla poučná 
a pohodová a děti měly možnost poznat práci 
hasičů zblízka. Naši průvodci byli skvělí a dě-
kujeme jim, že zajistili vzdělávací akci pro 
děti. Všem zájemcům o  vzdělávání můžeme 
návštěvu hasičské zbrojnice ve Slaném dopo-
ručit. Přejeme hodně spokojených návštěvní-
ků a všem hasičům zdařilé akce při záchraně 
lidských životů.

Eva Štanclová,

učitelka MŠ Smečno
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V čas adventu se všechna lidská srdce otví-
rají. Intenzivněji prožíváme klid, krásu a po-
hodu a o to více si všímáme věcí, které nás tíží 
a  zneklidňují. V  letošním školním roce jsme 
na naší škole Na Hájích v  tomto čase vyhlá-
sili celoškolní preventivní akci „Nešlap, ne-
lámej“.

Využili jsme této doby a  otevřených srdcí 
našich žáků, abychom se zamysleli nad pro-
blematikou vandalismu. Právě v  této době 
jsou žáci nejen vnímavější, ale i kritičtější ke 
svému okolí. Poukazují na různé nedostatky 
ve svém okolí a  sami se snaží krásu kolem 
sebe vytvářet.

Proto každá třída pojala tento projekt po 
svém. Třídní učitelé ve spolupráci s  meto-
dikem prevence hovořili s  žáky o  vandalis-
mu, zamýšleli se nad tím, jak tomuto jevu 
předcházet a  jak se nestát vandaly. Své po-
stoje ztvárnili žáci výtvarně a  vyzdobili jimi 
prostory školy. A  tak si můžeme nyní na 
chodbách prohlédnout, co všechno naši žáci 
kolem sebe vidí. Na jedné straně vyzdobené 
a krásně osvícené město, na straně druhé roz-
sypané odpadkové koše, polámané lavičky, 
znečištěné trávníky a chodníky…

Těší nás, že jim tato problematika není lho-
stejná.

Kolektiv učitelů ZŠ Na Hájích

Nešlap, nelámej

Den zdraví v MŠ U Pánka
V sychravém měsíci listopadu jsme si poví-

dali s  dětmi o  našem zdraví, poznávali jsme 
části lidského těla, důležité orgány a  jejich 
funkce, prohlíželi jsme si encyklopedie o lid-
ském těle, hráli si se souborem Kostra a  se-
znamovali se se smysly člověka.

Třídili jsme potraviny na zdravé a nezdra-
vé, poznávali ovoce a  zeleninu podle chuti 
a  vyprávěli si o  významu vitaminů, sportu 
a  pohybu. Naučili jsme se písničku Vitamí-
nek, 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 při-
pravily Den zdraví.

Ve čtvrtek 10.  listopadu přišly děti i  paní 
učitelky do školky převlečeny za doktory a se-
střičky. Děti si postavily z kostek nemocnici, 

čekárnu, ordinaci i  lůžkové oddělení a  léčily 
nemocné panenky i  sebe navzájem. Součas-
ně si vytvořily také ordinaci pro zvířátka, kde 
ošetřovaly a operovaly své plyšáky. Na závěr 
si malí lékaři a  sestřičky společně zazpívali 
a  zatancovali podle písníčky Doktora se ne-
bojíme.

Kolektiv MŠ U Pánka

Jak prožili žáci Komendy podzim
Začátkem měsíce října navštívili naši devá-

ťáci s  p.  učitelkou Leopoldovou a  Thunovou 
Koněpruské jeskyně a sklárnu Nižbor.

Dne 6.  10. se u  nás ve škole konal Evrop-
ský den jazyků, který vyhlašuje Rada Evropy 
a  slaví se od roku 2001. Cílem je propagace 
jazykové rozmanitosti, studium cizích jazy-
ků a  poznávání života v  jiných zemích. Pro 
8. ročníky připravily paní učitelky zábavné 
pojetí výuky v  češtině, němčině a  ruštině. 
Angličtinu nám zpestřilo ICM Slaný návště-
vou dobrovolníků z  Kypru a  Turecka, kteří 
působivě představili své země. Akce se dětem 
velmi líbila.

Dne 12.  10. se v  hale Bios konal turnaj ve 
fl orbale pro žáky 6. a 7. ročníků a 20. 10. pro 
žáky 8. a  9. ročníků. Mladší žáci se umísti-
li na 3. místě, starší vybojovali 1. místo, za 
což kromě diplomu dostali pro školu poukaz 
v hodnotě 1.000 Kč. Našim sportovcům jsme 
poděkovali za vzornou reprezentaci školy 
a přidali jsme jim i sladkou odměnu.

20. října jsme si připomněli 700 let od na-
rození našeho nejvýznamnějšího panovníka 
Karla  IV. Dějepisným pořadem s  názvem 

Karel  IV. od Ká do el. Představení bylo spo-
lečným projektem Ivana Urbánka, Dominiky 
Šindelkové a  spolku Storytelling. Zúčastnili 
se ho žáci 4. - 9. ročníků.

Naši školu navštívili dne 16. 11. pan Lukáš 
Hejlík a  Lenka Janíková se svým pořadem 
„Listování“, který byl určen pro všechny naše 
žáky. 1. - 4. třídy zhlédly Kouzelnou bater-
ku, 5. - 6. třídy Dračí polévku a pro nejstarší 
žáky byl určen pořad Borovský v kostce aneb 
K.H.B. Formu scénického čtení jsme měli 
poprvé a musíme říci, že jak žáci, tak i učitelé 
byli nadšeni! Věříme, že i  v  příštím školním 
roce se nám pana Hejlíka s  jeho projektem 
podaří na naši školu získat.

Poslední akcí měsíce listopadu byla ná-
vštěva Okresního soudu v  Kladně, které se 
zúčastnilo 20 žáků z  9.B v  doprovodu p.  uč. 
Ryckové a  Kozelové. Děti byly přítomny ve-
řejného soudního jednání. Ocitly se poprvé 
v soudní síni, což byl pro ně nezapomenutel-
ný zážitek. Po skončení jednání pan soudce 
krátce pohovořil o práci na soudě všeobecně 
a žáci se mohli zeptat na to, co je zajímá.

Jitka Rycková

Beata Horčičková

PF 2017
Mohou zapomenout, co se ve škole učili. 
Nikdy ale nezapomenou na to, co s  Vámi 
prožili.

Jsme opravdu vděční, že jste průvodci na-
šich dětí na začátku jejich cesty životem.

Vážíme si Vaší péče, pozornosti a  trpěli-
vosti, kterou jim věnujete každým dnem.

Spolek rodičů děkuje všem učitelům a  za-
městnancům 3. ZŠ Slaný

Děti oslavily Den 
tatínků

V  první půli listopadu proběhl v  obou 
třídách Den tatínků (někdo se asi bude 
divit, že teď na podzim, když Den otců 
je v  červnu, ale koncem školního roku 
máme tak napilno, že se nám tam nevejde 
tato oslava).

Děti měly připraveny nové písničky, dra-
matizaci pohádky Začarovaný les, ale hlav-
ně to bylo o  hraní tatínků se svými dětmi. 
Navštívili jsme dvě divadelní představení ve 
Slaném, přijel k  nám fotograf, aby děti měly 
hezkou vzpomínku na tento rok.

V rámci programu Malí vynálezci z Linet-
ky jsme navštívili svařovnu a lasery ve výrobě 
Linetu a poté nás čekalo, jako již tradičně, za 
účasti rodičů zdobení vánočních perníčků. 
A to nám tady už tak trochu zavoněly Vánoce. 
Jejich předzvěstí byl Mikuláš, kdy děti dostaly 
první nadílku.

V  prosinci se rozezněl Vánoční koncert 
v prostorách Linetu, kde děti potěšily dospě-
láky koledami a dramatizací Vánoční pohád-
ky. Pro rodiče byla připravena vánoční besíd-
ka, při které se děti radovaly z nových dárků 
a hned je s tatínky a maminkami vyzkoušely.

Šťastný nový rok přejí děti a učitelé z Linetky.
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Knihovna V. Štecha ve Slaném v lednu
2. 1. –13. 1. 2017 – oddělení pro děti a PD
KDE SE CO VYRÁBÍ?  – Vědomostní sou-
těž, která prověří znalosti malých čtenářů, 
kde a jak se vyrábějí věci, se kterými se denně 
setkáváme.

5.–31. 1. 2017 – vstupní chodba knihovny
JEDEN DEN S BANTOU – Fotografi e ze ži-
vota 8 leté dívky žijící v africkém slumu.

7.  1.  2017 9.00—12.00  – vstupní chodba 
knihovny
BURZA KNIH  – Pravidelně, každou první 
sobotu v měsíci pro vás připravujeme nabíd-
ku vyřazených knih a knih z darů.

9. 1. 2017 od 13.00 – oddělení pro děti
ČTENÍ S  MILENOU. Předčítání pohádek 
a  příběhů pro klídek a  pohodu! Nemáte čas 
číst dětem nahlas? Budeme to dělat za vás! 
Každé pondělí (16., 23. a  30.  1.  ) s  paní Mi-
lenou Zablkovou  – příjemná hodinka čtení 
a relaxace pro malé, větší i velké posluchače.

9. 1. –16. 2. 2017 – pobočka Na Dolíkách
ZÁLOŽKOHRANÍ – Kreativní soutěž o nej-
originálnější záložku či obal knihy. Své výtvo-
ry odevzdávejte v pobočce Na Dolíkách. Od-
měníme tři nejlepší. Více informací na webu 
a FB.

9.  1.  –31.  1.  2017  – Infocentrum Pod Vel-
varskou branou
SLÁNSKÝ ERB POHLEDEM STUDEN-
TŮ GYMNÁZIA V. B. TŘEBÍZSKÉHO
Od 9.  ledna  2017 budou v  Infocentru Pod 
Velvarskou branou vystaveny výtvarné prá-
ce primánů z  Gymnázia  V. B. Třebízského 
ve Slaném. V  rámci výtvarného ateliéru pod 
vedením Petry Horákové namalovali studenti 
šestého ročníku svou představu nového slán-
ského erbu. Objevují se zde významné pa-
mátky města, královská koruna, nebo kříže 
na Slánské hoře. Nejčastěji se však opakuje 

motiv slánek, a tak si výstavu můžete stylově 
prohlédnout právě mezi naší sbírkou slánek.

10. 1. 2017 každé úterý 13.00—16.00 oddě-
lení pro děti
KONVERZAČNÍ KOUTEK ANGLIČTINY 
Přijď si vyzkoušet svou angličtinu s oblíbený-
mi dobrovolnicemi Polinou a  Melike z  ICM 
Slaný. Na oplátku je ty můžeš učit česky.

10.  1.  2017 od 16.00  – přednášková míst-
nost
HISTORIE KOŠÍKÁŘSTVÍ NA MĚLNIC-
KU – jako největší centrum košíkářství v Če-
chách, současný stav košíkářské výroby, pro-
fi l košíkářské dílny od pěstování a zpracování 
vrbového proutí po výrobu, praktická ukázka 
výroby a používaných materiálů, nářadí a po-
můcek. Vstupné 40 Kč. Přednáška se koná 
v rámci cyklu Setkávání (nejen) seniorů.

12. 1. 2017 10.00—11.00 hodin – oddělení 
pro dospělé
BÝT TAK TROCHU FLYNN CARSEN 
ANEB ZNÁMÁ OSOBNOST ZA PULTEM
Čtvrtým, kdo si vyzkouší práci knihovníka, 
bude paní Eva Čapková, známá slánská ka-
deřnice.

16.–31. 1. 2017 – pobočka Na Dolíkách
VŠEOBECNOSTI PRO DĚTI  – Zábavná 
soutěž, při které se nejen pobavíme, ale do-
zvíme se i různé zajímavosti. Tři vylosované 
odměníme.

17.  1.  2017 od 17.00  – přednášková míst-
nost

ZAJÍMAJÍ VÁS POTRAVINÁŘSKÉ PŘÍ-
DATNÉ LÁTKY  – „ÉČKA“ V  POTRAVI-
NÁCH?  – Proč se používají a  jaká je jejich 
funkce v  potravinách? Jak se označují, jaké 
existují skupiny a  čím se liší? Jak probíhá 
schvalování a  kdo posuzuje jejich bezpeč-
nost? Odpovědi na tyto otázky a  spoustu 
dalších informací se dozvíte na přednášce 
pracovníků Sekce potravinářských výrob  – 
Úřadu pro potraviny Ministerstva zeměděl-
ství. Vstupné 30 Kč.

20.  1.  2017 12.00—16.00  – oddělení pro 
děti
ČTENÍ, HRANÍ A TVOŘENÍ S KNIHOU – 
Workshop pro děti a  jejich rodiče s  Mílou 
Blahníkovou na téma „Dárek z  lásky“. Bu-
deme vyrábět valentýnská přáníčka plná sr-
díček a  kytiček pro naše nejmilejší, která si 
hned odnesete s sebou. Vstupné 10 Kč/os.

24.  1.  2017 od 14.00 – přednášková míst-
nost
O NĚKTERÝCH PRAMENECH NAŠÍ RE-
GIONÁLNÍ HISTORIE  – Ať žijeme ve Sla-
ném dlouho, nebo krátce, denně procházíme 
místy, která mají svou historii popisovanou 
v  literatuře. Nejen o  ní nám bude vyprávět 
Libor Dobner. Vstupné 30 Kč. Přednáška se 
koná v rámci cyklu Setkávání (nejen) seniorů.

Hledáme posilu do týmu
Knihovna Václava Štecha ve Slaném hledá 
pro Pobočku Na Dolíkách někoho šikovné-
ho a akčního, který by se nebál práce s dětmi 
a  teenagery. Práce na dohodu o  provedení 
práce. Bližší informace u vedoucí knihovny. Tel. 
č.  312 522 238 nebo e -mail: info@knihovna-
slany.cz. Nástup 1. 2. 2017.

Užíváte si pohodu při čtení a dobrou kávu 
k  tomu?  – Knihy, káva, my, vy… to je přece 
fajn, nemyslíte? Pak vás jistě potěší, že jsme se 
ji rozhodli vytvořit pro vás i v knihovně. Kávu 
vaříme každý pátek v oddělení pro dospělé od 
9:00. Milovníci dobré kávy, neváhejte!

Výstava „Barvy kolem nás“
Autorky Renata Frančíková a Eva Štanclo-

vá mají rády barvy. Název výstavy v knihovně 
ve Slaném to potvrzuje. Vernisáž byla ve čtvr-
tek 3.  listopadu  2016 od 16  hodin a  všichni 
návštěvníci si užili pohodovou atmosféru 
s hudbou a poezií. A pozorně si prohlédli vy-
stavené obrázky a fotografi e a přečetli u nich 
autorské básně.

Výstavu uváděla Eva Štanclová a při před-
nesu svých básní zalovila v  šuplíčku z  dob 
svých studií na slánském gymnáziu. V  bás-
ních „Nálada“ a Čekání na Malého prince“ se 
dotkla mezilidských vztahů. A  protože mezi 
diváky byla i dítka školou povinná, zarecito-
vala veršovanou pohádku o  perníkové cha-
loupce, kterou sice napsala pro své školkové 

děti, ale nikdo z dětí a dospělých se při posle-
chu na výstavě nemračil.

Velké moje poděkování patří muzikantům 
Karolu Hevessymu a  Honzovi Bartoníčkovi 
za krásnou hudbu, která ladila s vystavenými 
díly. Ráda bych také poděkovala Anetě Křiv-
kové a Vítkovi Kettnerovi za grafi cké zpraco-
vání plakátů s mými fotografi emi a zadaným 
textem. Všechny plakáty jsem nakonec vysta-
vila na začátek celé expozice.

A co bych ráda řekla nakonec? Jsem ráda, 
že paní Zoja Kučerová nám umožnila vysta-
vovat ve vstupní chodbě do knihovny a moje 
poděkování za krásné fotografi e z  vernisáže 
patří fotografovi Pavlu Vychodilovi i  všem 
dalším fotografům, kteří se přišli na naši vý-
stavu „Barvy kolem nás“.

Přejeme s  Renatou všem návštěvníkům, 
kteří se přijdou potěšit do knihovny v aktuál-
ním podzimním sychravém počasí, barevné 
a poetické zážitky.

Eva Štanclová
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Infocentrum
Pod Velvarskou branou
Velvarská 136 • 274 01 Slaný • tel.: 312 523 448, 312 511 338

www.infoslany.cz • ic@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.

INFOCENTRUM, VOLNÝ ČAS

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.

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

MALÉ RÉBUSY PRO BYSTRÉ HLAVY 

Všem, kteří rádi luští, tedy přinášíme rébus č. 4  
Pomocí tohoto obrázku  

(indicie) hledáme název  

knihy. Své nápady posílejte buď  

elektronicky na info@knihovnaslany.cz  

(do předmětu zprávy prosím uveďte: RÉBUSY) nebo je v knihovně můžete 

napsat na papírek a vhodit do sběrné krabičky. Termín odevzdání je vždy do 

konce daného měsíce.  Ze správných odpovědí bude vylosován jeden výherce, 

který se může těšit na odměnu.  

Nová Nordic Walking stezka, aneb 
naučte se správně chodit s hůlkami

Infocentrum Slaný pro všechny sportovní 
nadšence a zvláště pak pro vyznavače chůze 
s  hůlkami – Nordic Walking připravilo na 
Hájích tři nové trasy, které vám pomohou na-
učit se, jak správně chodit s hůlkami.

V  prosinci loňského roku byly instalovány 
tři informační cedule, které popisují správ-
nou techniku chůze s  hůlkami po rovině, do 
kopce, s kopce i držení holí. Informační desky 
najdete na začátku jednotlivých tras - u zad-
ního vchodu do slánské nemocnice, u  asfal-
tové cesty (která vede napříč lesoparkem 
Háje směrem od sídliště V  Ráji) a  na plotě 
nemocnice v ulici Politických vězňů u vchodu 
na Háje. Trasy jsou rozděleny do tří stupňů 

obtížnosti od úplných začátečníků až po zku-
šené hůlkaře. Jejich délka je od 300 do 450 
metrů a jsou koncipované tak, aby bylo mož-
né si na nich vyzkoušet všechny styly chůze, 
včetně chůze do a ze schodů. Jednotlivé trasy 
si můžete prohlédnout na informačních cedu-
lích na mapě (včetně výškového profi lu) a zá-
roveň je značení podél každé z  nich na stro-
mech. Trasy jsou rozlišeny barevně a písmeny 
A, B, C. U  trasy C je pak možnost vybrat ze 
dvou variant C1 a C2.

Věříme, že se vám nová možnost sportov-
ního vyžití v  lesoparku Háje bude líbit a  po-
může nalákat i  další nové příznivce tohoto 
oblíbeného sportu.

Klub nordic walking Slaný
Paní Eva Chmelíková, členka našeho klubu 
hůlkařů, našlapala neuvěřitelných 1 260 km. 
Za tento výkon jí tleskáme a doufáme, že ji vita-
lita, dobrá nálada a chuť něco pro sebe udělat 
neopustí ani v roce 2017. Za tento sportovní vý-
kon obdržela od nás malou pozornost.
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Vlastivědné muzeum v lednu
V  lednu zveme do galerie Vlastivědného 

muzea na výstavu fotografi í fotografa, teo-
retika umění, novináře a  spisovatele Josefa 
Mouchy s názvem Kdo se dá na vojnu…Čer-
nobílý cyklus fotografi í vznikl v  roce 1982. 
Zavádí nás do prostoru letiště Mošnov, kde se 
odehrávají dnes už neuvěřitelné příběhy vojá-
ků v socialistickém Československu. Je to pa-
trně nejlepší fotografi cké svědectví o základ-
ní vojenské službě, které v české fotografi i za 
normalizace vzniklo.

Další výstavu najdete ve výstavní síni 
muzea. Obchod se zbožím smíšeným jest 
v muzeu ve Slaném. Nahlédnete do interiéru 
vesnického krámku zapůjčeného do muzea 
ve Slaném z  Národopisného muzea v  Třebí-
zi. V krámku uvidíte vše, co se ve vesnických 
krámcích prodávalo – nádobí, knofl íky, cylin-
dry, košťata, školní potřeby, petrolej i potra-
viny pro kuchařky a cukrovinky pro děti.

Ve čtvrtek 26.  ledna v  17  hodin navštiv-
te první přednášku nového roku. Řeč bude 
o  Cyrilu Boudovi  – malíři, grafi kovi, kniž-
ním ilustrátorovi, tvůrci chrámových oken, 
gobelínů, známek a  v  neposlední řadě i  hu-
debníkovi, který by nedávno oslavil své 115. 
narozeniny. Na výjimečného člověka, umělce 
a jeho život naplněný tvůrčí prací zavzpomí-
ná tak, jak jej zažil, kronikář města Buštěhra-
du Jaroslav Pergl. Připomeneme si také další 

členy rodiny Boudových, kteří byli rovněž 
výtvarníky, mezi nimi předčasně zesnulé-
ho Jaroslava Boudu (1898—1919), jehož 
vzácnou grafi ku nedávno muzeum získalo
do své sbírky.

V  roce 2016 postoupila příprava 3D mo-
delu města, kde je nyní počítačově zakres-

lena podoba domů na slánském Masaryko-
vě náměstí. Cílem projektu, který vyžaduje 
trpělivou sofi stikovanou práci, je postupně 
podrobně zachytit celé centrum města a  vy-
tvořit počítačový model, který bude možné 
trojrozměrně vytisknout; virtuální model 
však nabízí řadu dalších možných využití.

V  zimním období je také dokončována 
oprava střech poloviny stodoly Cífkova stat-
ku č. p. 1 a návesního domku č. p. 20 v areá-

lu Národopisného muzea Slánska v  Třebízi. 
Oprava střech těchto památkově chráněných 
objektů je podmínkou jejich dalšího zachová-
ní a současně umožní postupný vznik dalších 
zajímavých muzejních expozic. Akce jsou 
realizovány ve spolupráci s Obcí Třebíz a s fi -
nanční podporou grantů Středočeského kraje 
a Ministerstva kultury.

17. listopad a my
Roku 1939 bylo tohoto dne nacisty poprave-

no devět funkcionářů celonárodní studentské 
organizace: Josef Adamec, Jan Černý, Marek 
Frauwirth,  Jaroslav Klíma,  Bedřich Kou-
la,  Josef Matoušek,  František Skorkovský, 
Václav Šaffránek, Jan Weinert. Nejmladšímu 
bylo 18 let, nejstaršímu 23 let.

Od roku 1941 celý svět tento den oslavuje 
jako Mezinárodní den studentstva, jediný 
den mezinárodního významu, který má čes-
koslovenský, resp. český původ.

Roku 1960 byl tohoto dne komunisty po-
praven ve 27 letech Vladivoj Tomek, poslední 
český protikomunistický odbojář, odsouzený 
k smrti.

Roku 1989 se z pražského Albertova vyda-
la do centra Prahy studentská demonstrace, 
svolaná k 80. výročí událostí roku 1939. Co se 
poté odehrálo, vědí všichni, jen jejich názor 
je rozdílný. Zda události započaté tohoto dne 
byly vzpourou proti nesvobodě, vlastnímu 
strachu a rezignaci, jak před dvěma roky řekl 
slovenský prezident Andrej Kiska, nebo šlo 
o  předem dohodnuté předání moci mezi ko-
munistickými tajnými službami a  špičkami 
disentu, jak již krátce poté ve své analýze tvr-
dil Miroslav Dolejší, rodák z Velkého Přítoč-
na a  dlouholetý politický vězeň komunistic-
kého režimu, je vedlejší. Jen zarytí staromilci, 

ukrývající doma dosud rudou knížku KSČ, 
tvrdí, že to bylo špatně. Ostatní milovníci sta-
rých pořádků jdou na to rafi novaněji.

Říkají, že dříve byla rudá totalita a  po ní 
nastoupila modrá totalita. V  tomto modrém 
období ale nedochází k popravám politických 
protivníků a každé čtyři roky se opakující vol-
by mohou zcela změnit politickou moc ve stá-
tě. To v komunistickém období nebylo možné.

Říkají, že dříve nebylo vše tak špatné, jak se 
nyní tvrdí. Samozřejmě, že vše nebylo špatné. 
To přeci nebylo ani v nacistické Třetí říši. Sta-
věly se dálnice, pracující jezdili na rekreace, 
nebyla nezaměstnanost. Každodenní život 
není nikdy stoprocentně ovládán politikou. 
Ostatně, když jste byli členem KSČ, v Němec-
ku tedy NSDAP, nemluvě o  jiných organiza-
cích, bylo vše vynikající. Ale jen pro některé. 
Ti, kteří přežili koncentrační tábory, u  nás 
tedy tábory nucených prací, mají na oba to-
talitní režimy určitě jiný názor než jejich ob-
hájci. Vrcholem morálního relativismu je pak 
situace, kdy se pietních akcí na památku obětí 
komunismu a  boje za svobodu a  demokracii 
účastní funkcionáři KSČM, tedy nástupnické 
strany totalitní KSČ.

Uplynulo více než čtvrtstoletí a  stále se 
zdá, že u  nás nenalézáme jednotu, jak toto 
datum vnímat. Mnozí z  obyvatel naší země 

nebyli připraveni na svobodu, která jim dříve 
nechyběla a i demokracii vnímají spíše nega-
tivně, protože si s  pluralitou názorů nevědí 
rady. Dříve pro ně bylo vše jednodušší. Takoví 
lidé státní svátek Den boje za svobodu a  de-
mokracii kladně nehodnotí.

Přestože jsem si vývoj po roce 1989 před-
stavoval trochu jinak, než jak jsme ho v naší 
zemi společně prožívali, jsem rozhodně rád, 
že ke změně od totality k  demokracii došlo. 
Právě proto jsem roku 2014 uvítal akci Svět-
la pro svobodu aneb svíčky pro oběti komu-
nismu. Byl jsem potěšen, že se 17.  listopadu 
v 17 hodin kromě mnoha míst naší vlasti ko-
nala i ve Slaném, u pamětní desky věnované 
všem obětem komunistického režimu ze Sla-
ného a Slánska, kde byla organizována lidmi 
ze sdružení OMS.

V letošním roce se tato akce stala součástí 
„ofi ciální“ oslavy města Slaný a účastnilo se jí 
nejen celé vedení města, ale i členové městské 
rady. Zatímco v jiných městech našeho regi-
onu tomuto svátku taková pozornost věno-
vána nebyla, je potěšující, že ve Slaném jsme 
na Den boje za svobodu a  demokracii neza-
pomněli. Domnívám se, že by na něj neměl 
zapomínat nikdo.

Pavel Bartoníček,

uvolněný člen rady města
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Městská hvězdárna ve Slaném v lednu
• Pro veřejnost je v lednu 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:
Čtvrtek 5. 1. v 18.30 hod.
MĚSÍC – SEN A SKUTEČNOST (25 minut)
Pořad věnovaný našemu nejbližšímu kosmic-
kému souputníkovi a zároveň jedinému těle-
su kromě Země, na kterém stanul člověk.

Čtvrtek 12. 1. v 18.30 hod.
PETR A PAVLA V ZIMĚ (30 minut)
Příběh o malém výletě mrazivou přírodou až 
tam, kde se hvězdy třpytí na sněhových vloč-
kách, Býk s blechou na zádech útočí na Orio-
na a mlhoviny se zdají blíž než hřející kamna.

Pořady pro děti:
Čtvrtek 19. 1. v 18.30 hod.
JAK KOMETKA ŠLA DO SVĚTA (25  mi-
nut)
Pohádka o tom, jak odvážná kometka zachrá-
nila malého Pluta před ďábelským Algolem. 
Dále zde vystupují parádivé Plejády, moudré 
Slunce i pozemští hvězdáři. Přesto, že se jed-
ná o  pohádku, aktéry tohoto příběhu může-
me na obloze skutečně najít.

Speciální akce:
Čtvrtek 26. 1. v 18.30 hod.
Jedinečná fyzikální show  – SHOW S  KA-
PALNÝM DUSÍKEM (90 minut)

Jak se mění vlastnosti hluboce zmrazených 
materiálů? Kolikrát zmenší podchlazený ba-
lónek svůj objem? Je polití tekutým dusíkem 
nebezpečné? Co udělá LED dioda zchlazená 
na -190 stupňů? A  konečně, proč získávají 
materiály při nízkých teplotách vlastnosti su-
pravodiče a  mohou levitovat v  magnetickém 
poli? Na tyto a další otázky odpovíme během 
živé přednáškové show.

Mgr.  Jakub Rozehnal, vedoucí pražské Šte-
fánikovy hvězdárny v  Praze. Vystudoval obor 
obecná fyzika na Matematicko -fyzikální fakul-
tě Univerzity Karlovy v Praze.

Minulý rok touhle dobou jsme s naším ar-
ménským partnerem Armenia Open Society 
pořádali výměnu mládeže v  Bechyni, která 
byla zaměřená zejména na životní prostředí 
a  způsoby, jakými mohou mladí lidé změnit 
svět kolem sebe. Když projekt skončil a  my 
jsme se tehdy loučili, nadšeně jsme mluvili 
o možnosti dalšího projektu, a to přímo v Ar-
ménii. A opravdu, stalo se! Vzali jsme věci do 
svých rukou, a  i  když to bylo dost náročné, 
zvládli jsme to. A  tak se toto září uskutečni-
la výměna mládeže v  Arménii, která nesla 
název „Noneedia. The world we created, the 
world we are“.

Tentokrát byly tématem zejména kulturní 
rozdíly, stereotypy, média a jejich vliv na spo-
lečnost  atd., každému okruhu jsme přitom 
věnovali jeden celý den. Například při jedné 

aktivitě o  stereotypech dostali účastníci ná-
hodně vybrané nálepky, které nosili na čele 
po celou dobu a měli při tom za úkol vymys-
let svoji vlastní výměnu mládeže. Navzájem 
se pak k  sobě chovali podle daných nálepek 
a na konci měli uhodnout, co měli na čele. Cí-
lem bylo vyzkoušet si, jaké to je, být nějakým 
způsobem zaškatulkován. Účastníci se tak 
potýkali s nálepkami jako například „tlustý“, 
„lhář“, „gay“ nebo „tichý“.

Za jeden z  největších úspěchů projektu 
považujeme návštěvu samotného ambasado-
ra z české ambasády v Jerevanu. Za to, že za 
námi přijel až do Dilijanu a strávil s námi náš 
„National evening“, vděčíme hlavně armén-
skému leadrovi Levořovi, který navíc zařídil 
i naši návštěvu ambasády jako takové.

Zejména ve večerních hodinách pracova-
li účastníci na fi nálním výstupu, který jsme 
měli naplánovaný na jeden z posledních dnů 
v  Dilijanu. Uspořádali jsme akci pro školy 
a  veřejnost v  místním amfi teátru a  výsled-
kem jsme byli nadšeni. Přišlo více jak 250 lidí 
a  atmosféra, při níž spolu čeští a  arménští 
teenageři zpívali české, arménské, ale i  an-
glické písničky, byla nezapomenutelná. Pro 
návštěvníky jsme připravili spoustu her, na-
cvičili jsme arménské i  české tance a  písně, 

v  průběhu akce se zároveň odehrávalo živé 
divadlo v podání několika klaunů a nechyběl 
ani jazykový koutek. Videa z projektů a akti-
vit z výměny v Arménii najdete na našem you-
tube kanálu youtube.com/icmslany

Kateřina Jandová

ICM Slaný

Mládež se zúčastnila výměny v Arménii
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JIŘÍ SUCHÝ oslaví narozeniny
i v Galerii Ikaros
 
Srdečně zvu na výstavu originálních grafi c-
kých listů jedné z největších českých diva-
delních osobností - Jiřího Suchého u příle-
žitosti jeho 85. narozenin.

Výtvarná činnost je jeho původní profesí, 
kterou se i  vyučil. Galerie vystavuje ob-
rázky, které v převážné míře ilustrují jeho 
divadelní činnost, a písničky, kterých složil 
přes tisíc třista.

Ke Slanému ho váží vzpomínky na léta voj-
ny, na která vzpomíná v dobrém.
Vezměte děti na procházku třeba na Háje 
a zastavte se, stojí to za to!

Na shledání se těší Jiří Hruška

Rádi bychom touto cestou vyjádřili velké 
poděkování, které patří redaktorce Deníku 
paní Kateřině Husárové ze Slaného za spon-
zorský dar ve výši 15 000 Kč. Tento spon-
zorský dar plně pokryl vyčištění, impregna-

ci a  celkovou renovaci historických varhan 
v kostele sv. Šimona a Judy v Dolíně u Slané-
ho. Po dlouhé době mohly tóny těchto varhan 
opět zaznít  při svátečním zahájení Adventu 
v Dolíně 2016 a budou nadále přinášet úžas-
nou atmosféru nejenom v  předvánoční době 
v tomto výjimečném kostele.

Přejeme vše krásné, mnoho pohody a osob-
ního štěstí v novém roce

Za spolek přátel dolínského kostela
Jarmila Durasová

a Jarmila Halfarová

Jak nenavyšovat počet koček
Reaguji na článek Psi a kočky ve Slaném, 
který vyšel v  jednom z  minulých čísel 
Slánské radnice a nabádám k zamyšlení. 
Článek byl velmi střízlivý a rozumný, bo-
hužel se však našel někdo, kdo jeho znění 
zneužil.

A to tak, že ho okopíroval, zvětšil. Připojil 
k němu na druhý list okopírovaný velký nápis: 
NEKRMTE ZDIVOČELÉ KOČKY. Obojí 
nechal umístit na místa, kam někteří soucit-
ní lidé umisťují misku s vodou a granule. Za 
problém však nemohou kočky – případně psi, 
ale člověk. Snížením počtu nechtěných koček 
lze tento problém zmenšit. Proto vidím jako 
jedinou a nejjednodušší cestu kastraci. Stálo 
by za zamyšlení třeba každý rok uspořádat 
fi nanční sbírku ve městě Slaný i v přilehlých 
obcích a z výnosu ve vhodném ročním období 
zaplatit plošný odchyt a kastraci koček a ko-
courů (nejen) útulkem Srdcem pro kočky ve 
Vrbičanech, se kterým Odbor životního pro-
středí ve Slaném spolupracuje. V  ideálním 
případě i naočkovat. To už by byly sice zvýše-
né náklady. Nestaly by se z nich ale bacilono-
siči pro ostatní kočky a lidi.

Nedávno proběhla akce na sociálních sí-
tích - sbírka ve prospěch kastrací koček. Bylo 
by možné toto uspořádat i  ve Slaném, a  tak 
apelovat na majitele koček či jejich přátele? 

Aby před vyhladověním dali i  ne -majitelé
a ne -příznivci přednost zodpovědnosti, a tedy 
kastraci? Tedy kastraci koček a kocourů, kte-
ré pouštějí ven z bytu „jen“ na noc či jindy na 
kratší čas. A těch, kteří žijí u  jejich domu na 
zahradě. Ale stejně tak i  v  obcích patřících 
k městu.

Spousta obyvatel považuje kastraci za zby-
tečnou, nákladnou. Jako příklad, že rozumná 
pomoc a  řešení tohoto problému má smysl. 
Díky slánské spolupracovnici útulku ve Vr-
bičanech se nám podařilo loni odchytit „ne-
-zdivočelého“, původně domácího, staršího 
kocourka. Seděl mi u  nohy, třásl se strachy, 
byl špinavý, nemocný. Kočky v  jejich rajónu 
na Dolíkách mu udělaly pěkný šrám od oka 
přes čenich. Byl vděčný za odnesení (prý 
se „toulal“ po okolí delší dobu - vyhozený). 
Z  Vrbičan se dostal do nabídky paní Marty 
Kubišové. Po několika měsících si ho doslova 
postaveného na nohy péčí lidí ve vrbičanském 
útulku, odvezla paní do Prahy. Do nového do-
mova.

Sama jsem potkala před dvěma lety, asi ve 
správný okamžik kocourka. Po pobytu u nás 
přes útulek Devět životů se díky jejich nabíd-
ce dostal do Švédska se svojí novou (původem 
českou paní).

René Horažďovská

25.vánoční výtvarný salon

„Jak ten čas letí“, pomysleli si mnozí ná-
vštěvníci Galerie V  Troubě v  neděli 11.  pro-
since  2016. Ačkoli je adventní čas a  vánoční 
svátky klepou na dveře, bylo zájemců o  vý-
tvarné umění úctyhodné množství. Nechy-
běly úsměvy, povídání nad vystavenými 
díly a  velký potlesk sklidili hudebníci, Petra 
Hložková a  Ondra Čečrdle, kteří vernisáž 
zahajovali hrou na saxofony. Ing.  Petr Kříž 
připomenul historii výstav v  galerii Luka 
a  potom v  bývalé konírně, kterou měl ve své 
péči Rudolf Görtler. A  tentýž výtvarník za 
pomoci zastupitelů města Slaný napomáhal 
vzniku nové galerie V  Troubě. V  úvodu bylo 
připomenuto, že je vánoční výstava v pořadí 
již 25. a to není málo. Pan Petr Kříž poděkoval 
všem výtvarníkům za jejich díla a návštěvní-
kům, kteří naše akce pravidelně navštěvují. 
Poděkování patří i zastupitelům města, kteří 
se přišli podívat na tuto kulturní akci, panu 

Bartoníčkovi a panu Horňákovi. Jsme rádi, že 
výstavy probíhají pod záštitou města.

A  kolik výtvarníků vystavovalo? Obrazy, 
fotografi e, keramiku a sklo mohli návštěvní-
ci po celý týden obdivovat od patnácti auto-
rů. A bylo opravdu na co se dívat. Děkujeme 
všem vystavujícím, těšíme se na další výstavy 
a do dalšího roku přejeme všem vystavujícím 
a jejich příznivcům pevné zdraví a hodně vý-
tvarných originálních nápadů.

PF 2017
Mezi nebem a zemí,
kdo hledá svoje sny,
ať v roce příštím
zažije krásné dny.
Dny plné zdraví,
lásky a pohody…
To přeji všem,
kdo věří ve šťastné náhody

Eva Štanclová

Varhany v dolínském
kostele byly díky

sponzorovi renovovány
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Sbor Consortium Camerale Slanense doprovodil
bohoslužbu ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého

Jistě si vybavíte známou scénu z fi lmu „Noc 
na Karlštejně“, ve které zazní: „Na hradě je 
ženská!“ A  co takhle, když je na hradě těch 
„ženských“ rovnou šestnáct! A nebyl to hrad 
ledajaký, ale rovnou hrad Pražský, přesněji 
řečeno vojenský kostel sv. Jana Nepomucké-
ho v  Praze na Hradčanech, kde se 10.  listo-
padu  2016 konala ekumenická bohoslužba 
za padlé a zemřelé i za mír u příležitosti oslav 
Dne veteránů a  kterou svým zpěvem dopro-
vodily dámy ze slánského pěveckého sdruže-
ní Consortium Camerale Slanense.

Slavnostní mši předsedal hlavní kaplan Ar-
mády ČR plukovník J. Knichal, duchovní slo-
vo pronesl pražský arcibiskup kardinál Do-
minik Duka. Bohoslužby se zúčastnilo kromě 
veteránů také mnoho význačných hostů: 
z Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu 
ČR, představitelé rezortu MO ČR, jmenovitě 
náměstkyně ministra obrany A. Netolická 
a  náměstek J. Landovský, náčelník Generál-

ního štábu AČR armádní generál J. Bečvář 
s  manželkou i  jeho předchůdce armádní ge-
nerál P.  Štefka a  vojenští a  letečtí přidělenci 
akreditovaní v ČR.

Sbor řídila a na klavír doprovázela A. Šan-
dová, doprovod na bicí obstaral J. Machálek 
jr. Začátek bohoslužby oznámily zvonky 
a  sbor zazpíval úvodní píseň Da Pacem, ná-
sledovalo mnoho moudrých slov, četlo se 
z Písma i z Evangelia, byla pronesena modlit-
ba za padlé a zemřelé a za mír a byly zapáleny 
obětinky od svíce na oltáři, svoji řeč pronesl 
kardinál Duka. Tyto jednotlivé části sbor pro-
kládal dalšími písněmi, které umocňovaly 
celkovou atmosféru.

Velmi milé bylo závěrečné poděkování 
hlavního kaplana jmenovitě kardinálu Duko-
vi a vzápětí pěveckému sboru. I po mši zazně-
ly vřelé pozdravy a slova díků směřující k pě-
veckému výkonu, který sbor předvedl. A není 

divu… vždyť dámy si pro tuto slavnostní 
chvíli připravily opravdu nádherné skladby. 
Velkou hudební lahůdkou byla skladba Ubi 
Caritas od současného norského skladatele 
Oly Gjeilo, kterou napsal v roce 2001 a v po-
dání sboru zazněla v  České republice vůbec 
poprvé.

A  nebylo to jediné překvapení toho dne, 
jelikož i  samotná účast ženského pěveckého 
sboru Consortium Camerale Slanense jako 
doprovodného tělesa při mši byla novinkou. 
V letech minulých tuto prestižní úlohu zastá-
val žesťový kvintet Ústřední hudby AČR.

S duchovní službou AČR bude slánský pě-
vecký sbor spolupracovat na dalších projek-
tech i  do budoucna. Těšit se můžeme napří-
klad na Noc kostelů, při které by se sbor do 
vojenského kostela sv.  Jana Nepomuckého 
měl vrátit.

A proč má oslava Dne veteránů takový vý-
znam? V  novodobé historii ČR bylo datum 
11. listopadu jako Den veteránů vzpomenuto 
v roce 2001. Toto datum se však váže k ukon-
čení 1. sv.  války, kdy v  tento den roku 1918 
byla podepsána smlouva o příměří ve Francii 
v  lesíku nedaleko Compiegne. Neodmysli-
telným symbolem tohoto dne je květ vlčího 
máku. Květ, který pokrývá rozlehlé pláně 
bitevních polí a hroby neznámých vojáků, na 
jejichž odvahu a  statečnost bychom neměli 
zapomínat.

Dagmar Machálková,

Alena Šandová

Členové svazu tělesně postižených žijí aktivně
Rok plný zájezdů nám započal v  květnu  – 

v  Chlumu u  Třeboně. Navštívili jsme muze-
um E. Destinové ve Stráži nad Nežárkou, 
také dětský tábor Jemčina, kam kdysi nynější 
dědové vozili své děti, bylo to pro mnohé do-
jemné a hezké. Dalším velkým zážitkem byla 
Třeboň (pivovar, procházka kolem rybníka 
až k Schwarzenberské hrobce či dobroty v ry-
bárně U  Sumečka). Neopomenuli jsme ani 
zámek Červená Lhota či jihočeské kostely. Ve 
známých Klokotech jsme zhlédli i  svatební 
obřad.

Nejsilnější dojem zanechal hřbitov v  Al-
brechticích. Jedná se o kulturní památku. Při 
pohledu na řady udržovaných hrobů je těžké 
se ubránit srovnání s  dneškem, kdy hodně 
dětí na své rodiče a příbuzné rychle zapomí-
ná. Zájezd vyvrcholil prohlídkou Telče.

Kvůli neplánované opravě ubytovacího za-
řízení byl bohužel zrušení lázeňský pobyt ve 
Františkových Lázních, na který se postižené 
klouby mnohých členů moc těšily. Pro pra-
covnice svazu to znamenalo mnoho starostí 
a  komplikací. Náladu jsme si však spravili 

v Beskydech v hotelu Sůkenická. Odtud jsme 
jeli na Pustevny, do skanzenu v Rožnově pod 
Radhoštěm, do Technického muzea Tatry 
v Kopřivnici, do vesnice Turzovka – tzv. Čes-
ké Lurdy a také do mlýna, kde se zpracovává 
pohanka. Každý si mohl vybrat výlet podle 
svého zájmu a  zároveň se těšit z  krás našich 
hor.

V  říjnu jsme měli jedinečnou příležitost 
prohlédnout si zázemí Letiště V. Havla v Pra-
ze s odborným doprovodem na všech úsecích 
tohoto ohromného komplexu.

Rádi bychom touto formou poděkovali 
celému výboru za práci, za starosti s hospo-
dařením, sháněním vhodných objektů, za 
zajištění tradičních posezení s  odbornými 
informacemi lékaře, přítomností zástupce 
městského úřadu, hudbou i občerstvení.

V našem věku je společné setkávání a roz-
šiřování si obzorů obzvlášť důležité a vzácné. 
Přejeme všem hodně energie, pohody, úspě-
chů a hlavně pevné zdraví.

Členská základna Svazu tělesně postižených

Slavnostní vyhlášení ankety vzhledem 
k vystoupením náročným na prostor proběh-
ne 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 ko-
mentátor 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  zá-
jemci si je mohou rezervovat prostřednictvím 
mailů Jiri. Nagy@denik.cz a krckova@meu-
slany.cz.

Nejúspěšnější 
sportovec města 

Slaný za rok 2016
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Krytá plavecká hala

OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST 
LEDEN 2017

Pondělí 17.00—22.00
Úterý  13.00—22.00
Středa  17.00—22.00
Čtvrtek 13.00—22.00
Pátek     9.00—22.00
Sobota      9.00—22.00
Neděle     9.00—22.00

1. 1. – ZAVŘENO
2. a 3. 1. – OTEVŘENO 9.00—22.00

PO 20.00—22.00 – Nuda plavání
ST, PÁ 20.00—22.00  – Plavání při intim-
ním 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

Poprvé na brusle? Šanci nabízí Týden hokeje!
Poprvé se postavit na brusle a  čapnout 

do ruky hokejku. Takovou možnost nabízí 
pro nejmenší děti, potažmo jejich rodiče Tý-
den hokeje, akce z  projektu Pojď hrát hokej 
ČSLH. Ve Slaném se tato akce bude konat 
v  úterý 24.  ledna od 16 hod. „Cílem je před-
stavit dětem a  především jejich rodičům co 
obnáší hrát lední hokej. Chceme jim dodat 
veškeré informace, aby se mohli rozhodnout 
pro výběr hokeje a  poskytnout dětem šanci 
postavit se na brusle, držet hokejku a zkusit si 
základní aktivity na ledě,“ říká Pavel Landa, 
který má projekt organizačně na starosti.

Kdo by měl zájem vyzkoušet si bruslení 
a  hokej dříve, může navštívit nábor, který 
pořádá HK Lev Slaný. Náborové tréninky 
probíhají v  pondělí, čtvrtek a  o  víkendu na 

slánském zimním stadionu. Díky podpoře 
Českého svazu ledního hokeje a klubu obdrží 
děti zdarma na rok kompletní hokejovou vý-

stroj a od klubu hokejku. Děti budou komplet-
ně vybaveni a rodiče nemusí investovat žádné 
peníze navíc. Náboru se mohou zúčastnit 
všechny děti, které mají zájem naučit se brus-
lit. Každé dítě, které přijde na akci Pojď hrát 
hokej, obdrží od Českého svazu ledního ho-
keje zajímavý dárek. Přijďte si se svými dětmi 
vyzkoušet bruslení a hokej 24. 1. 2017 v 16.00 
na slánský zimní stadion.

NAROZENINOVÝ VSTUP ZDARMA
DO AQUAPARKU SLANÝ

V roce 2017 přijďte oslavit své narozeniny 
k nám. Pro každého v den jeho narozenin 
celodenní vstup do aquaparku ZDARMA. 
Akce platí po celý rok pro děti i dospěláky.
(Je třeba přinést doklad totožnosti  – platí 
i pro děti)
Těšíme se na vás.

Tým aquaparku Slaný

Zimní pětiboj
Stalo se již tradicí, že 3. ZŠ Rabasova ve 

spolupráci se Školním sportovním atletickým 
klubem pořádá soutěže Odznaku všestran-
nosti olympijských vítězů (OVOV). Pro ne-
zasvěcené se jedná o soutěž družstev v deseti 
různých disciplínách, které dokumentují úro-
veň silových, rychlostních a  obratnostních 
dovedností. Soutěž je vyhlášena v celé ČR pro 

žáky základních škol, které mezi sebou soutě-
ží v základních, okresních, krajských kolech, 
aby potom nejlepší postoupili do celostátního 
fi nále. Patrony soutěže jsou olympijští vítězo-
vé v desetiboji R. Změlík a R. Šebrle.

Přestože je soutěž celoroční, v  polovině 
roku se konají tzv. Zimní pětiboje OVOV, kde 
děti soutěží, jak už říká název, v pěti halových 
disciplínách: trojskoku z  místa, v  hodu 2 kg 

medicinbalem vzad, sedech lezích, driblingu 
s  basketbalovým míčem a  v  přeskocích přes 
švihadlo. Letos se oblastní fi nále uskutečni-
lo 30.  listopadu v  tělocvičnách 3. ZŠ Slaný. 
Účast byla veliká. Do Slaného přijelo 14 os-
mičlenných družstev (vždy soutěží 4 chlapci 
a  4 děvčata) z  různých měst a  nechyběla sa-
mozřejmě ani družstva složená z  ostatních 
slánských škol. Soutěž samotná byla velmi 
vyrovnaná. Nakonec se z  vítězství radovalo 
družstvo 2. ZŠ Rakovník, před družstvem 
Sportovního gymnázia z Kladna. Třetí místo 
pak vybojovali žáci z domácí trojky.

Během let, kdy se tato soutěž pořádá, se 
stalo tradicí, že v  průběhu soutěže probíhá 
autogramiáda některého z  reprezentantů, 
olympioniků České republiky. Letos nás na-
vštívila sympatická atletická reprezentantka 
Denisa Rosolová. V samotném závěru probí-
hala exhibice mistra v žonglování s míčkem, 
tzv.  foodbacku free stylu H. Vebera. Jeho 
ekvilibristické kousky nadchly všechny pří-
tomné. Hlavními organizátory celé akce byla 
nejen domácí škola a atletický oddíl, ale i zá-
stupci centrály z  olympijského výboru, kteří 
mají OVOV na starosti.

3. ZŠ ve Slaném je pravidelným účastní-
kem celostátního fi nále, dokonce letos dosáh-

la na své prozatím 
nejlepší umístění, 
konkrétně 10. mís-
to! Soutěž je mezi 
žáky velmi popu-
lární a  nejen že 
sami úspěšně sou-
těží jako reprezen-
tanti města, ale již 
několik let působí 
i  jako rozhodčí 
při samotných zá-
vodech. Proto není náhodou, že ČOV dává 
důvěru Slanému i  jako pořadateli okresních 
a krajských kol. Nutno se ještě zmínit o účasti 
ČT, která natáčela šoty pro pravidelný pořad 
Olympijský magazín, který se bude vysílat 
ještě před Vánocemi.

Zimní pětiboj 2016 ve Slaném je sice za 
námi, ale odznak všestrannosti olympijských 
vítězů pokračuje dále. Přejeme všem účast-
níkům pevné zdraví do jarního pokračování 
soutěže, co nejlepší výkony a úspěšné výsled-
ky na okresních a  krajských fi nále. A  pokud 
se bude dařit, tak samozřejmě i  vybojovaný 
postup na celostátní fi nále.

Radomír Jánský, učitel 3. ZŠ ve Slaném

a předseda klubu atletiky
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Leden v kině ve Slaném

Promítání pro seniory
SEZN@MKA (26. 1. )

Hledání pana Božského je občas pořádná 
fuška. Odpradávna existovali dohazovači 
a zprostředkovatelé sňatků. S rozvojem tisku 
nastoupily seznamovací inzeráty, oblíbené 
bývaly televizní seznamovací pořady. Mož-
nosti internetu pak udělaly ze seznámení na-
slepo opravdovou džungli, kde se každý může 
stát, kýmkoliv se mu zachce…  V  této letní 
české komedii hrají Jiří Langmajer, Adéla 
Gondíková, Zuzana Kajnarová, Marie Dole-
žalová ad.

Balet v kině
LABUTÍ JEZERO (29. 1. )

Labutí jezero patří k  baletní klasice již od 
roku svého vzniku, 1877. Nádherné libreto 
Valentina Petroviče Běgičeva  a  Fedora Va-
siljeviče Gelcera zhudebnil ruský hudební 
skladatel P. I. Čajkovsky. Za předlohu si toto 
skladatelské duo vybralo  pohádku  Labutí 
proud ze sbírky Německých národních pohá-
dek. V Kině Slaný uvidíte záznam tohoto ba-
letního představení v podání mistrů Bolšovo 
baletu z Moskvy.

Filmový klub
SNOWDEN (12. 1. ),
MUŽ JMÉNEM OVE (26. 1. )

Vzhledem k  velkému množství zajíma-
vých fi lmových titulů, které se nabízejí do 
dramaturgie Filmového klubu, bude od led-
na Filmový klub promítán dvakrát měsíčně. 
Prvním lednovým dílem bude životopisný 
thriller SNOWDEN režiséra Olivera Stonea 
o  nejslavnějším špiónovi, hackerovi, zrádci, 
hrdinovi…

Druhým fi lmem pak bude komediální 
drama MUŽ JMÉNEM OVE, fi lmová adap-
tace stejnojmenného knižního bestselleru 
švédského spisovatele Fredrika Backmana. 
Při natáčení tohoto oslavovaného snímku se 
režisér nechal inspirovat díly jako Lepší už to 
nebude nebo O Schmidtovi.

Koncerty v kině
RAMMSTEIN IN AMERICA (13. 1. ),
ADELE (20. 1. )

Po úspěšném uvedení „Kissáků“ v  Kině 
Slaný zařazujeme do lednového programu 
další legendy hudebního světa  – Rammstei-
ny a  Adele! Ti dokázali na svých koncertech 
vytvořit fantastickou atmosféru. Z  pohodlí 
kina si užijete skvělou show, kterou byste na 
koncertu neměli možnost vidět do takových 
detailů jako zde.

DIVADLO

Středa 11. ledna | 18 h.
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ  SPORTOVEC ROKU 
2016 MĚSTA SLANÝ
Vedení města Slaný vyznamená již tradičně 
nejlepší sportovce Slánska za rok 2016. Pře-
dávání prestižního ocenění bude obohaceno 
o doprovodný kulturní program. Vstup volný.

Středa 18. ledna | 10, 13 a 15 h.
CIRKUSÁCKÁ POHÁDKA
Za oponou Cirkusu Francesco panují podiv-
né poměry. Tvrdou rukou tu vládne principál 
Francesco a jeho žena Dulcinela. Proč utekli 
lvi? Proč se hadí žena urazila? Proč už tady 
neskáčou opice? To vše společně s dětmi zjistí 
a možná i napraví cestovatelka Betty, která si 
čirou náhodou koupí lístek právě do tohoto 
cirkusu. Hraje Divadlo Láry Fáry Praha. Dět-
ské divadelní předplatné. Vstupné: 50 Kč.

Neděle 29. ledna | 15 h.
KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA
Skřítci Křemílek a  Vochomůrka opraví zlo-
bivé kukačky, pomohou čmelákovi Žumbar-
dovi naladit sluníčkovou basu, Svatojánkovi 
najdou ztracené světýlko, svedou boj o vodní 
pramen se zlým rakem a  setkají se s  Ledo-
vou panenkou. Pařezová chaloupka v mechu 
a kapradí je zkrátka plná dobrodružství. Zná-
má pohádka Václava Čtvrtka je vhodná pro 
děti od tří let. Hraje Divadlo Anfas Mladá Bo-
leslav. Volný prodej. Vstupné: 80, 70 a 60 Kč.

Úterý 31. ledna | 19.30 h.
VIŠŇOVÝ SAD
Jeden z nejslavnějších dramatiků Anton Pav-
lovič Čechov a  jeho dílo neustále přitahují 
inscenátory a  diváky po  celém světě. Tragi-
komedie Višňový sad je považována za vůbec 
nejlepší autorovo dramatické dílo. Jeho pří-
běh se točí kolem prodeje starousedlého pan-
ství, ale  vypráví přitom také o  zmarněných 
a zároveň komických osudech jeho původních 
i  nových obyvatel. Všichni se k  něčemu upí-
nají, přitom hledají smysl života a především 

lásku. Pestré spektrum lidských charakterů 
jednotlivých postav skýtá opravdu nevšední 
prostor pro skutečný herecký koncert. Hlav-
ní postavou je noblesní, půvabná a  vnitřně 
zraněná Raněvská. Hraje Divadlo A. Dvořá-
ka Příbram. V  titulní roli Sabina Laurinová. 
Divadelní předplatné. Vstupné: 200 a 100 Kč.
 

MC GRAND

Čtvrtek 5., 12., 19., 26. ledna | 20—22 h.
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Vede taneční mistr Michal Cypris

Neděle 8., 15., 29. ledna | 19—22 h.
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Vede taneční mistr Michal Cypris

Pátek 13. ledna | 19 h.
MATURITNÍ PLES OBCHODNÍ AKADE-
MIE SLANÝ – 4. B

Neděle 15. ledna | 10.30 h.
ORIENT DANCE SLANÝ
Soutěžní taneční přehlídka orientálních tan-
ců. Pořádá DDM Ostrov Slaný ve spolupráci 
s KZMS. Startovné 70 Kč, vstupné 50 Kč. Více 
na www.ostrov -svc.cz.

Pátek 20. ledna | 19 h.
MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA SLANÝ

Neděle 22. ledna | 15 h.
DĚTSKÝ KARNEVAL – MOŘSKÝ SVĚT
DDM Ostrov Slaný ve spolupráci s KZMS po-
řádají oblíbený dětský karneval plný her, zá-
bavy a ocenění pro nejlepší kostýmy. Vstupné 
70 Kč děti, 50 Kč dospělí.

Sobota 28. ledna | 20 h.
14. PLES KRÁLOVSKÉHO
MĚSTA SLANÝ
Tradiční ples města se speciálním hostem  – 
Leonou Machálkovou a  půlnočním překva-
pením. Vstupné: 350 Kč.

PROGRAM NA LEDEN
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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
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Slánská radnice č. 1, leden 2017

             Knihovna Václava Štecha Slaný 
 
  pozvánka na pořad v rámci projektu Setkávání (nejen) seniorů pozvánka na pořad v rámci projektu Setkávání (nejen) seniorů

          

úterý 10. ledna 2017 v 16:00 
(přednášková místnost) 
vstupné: 40 Kč  

Knihovna V. Štecha, Masarykovo nám. 159, 274 01 Slaný 
www.knihovnaslany.cz| info@knihovnaslany.cz|312 522 238 
 

Více informací na www.ostrov-svc.cz
Šultysova 518, 274 01 Slaný, tel.: +420 737 521 978, info@ostrov-svc.cz

 

od 15:30 do 18:30.  

ENGLISH CLUB

-

PLETENÍ Z PEDIGU

3. 2. LEDOVÁ PRAHA

BUDEK
Máte zahrádku? 
Nebo chcete 
pozorovat ptáky 
z oken Vašeho bytu? 
Přijďte si na Ostrov 
vyrobit ptačí budku. 
Ukážeme Vám jak na to, 
pomůžeme Vám s montáží 
od 8:00 do 12:00. 
Příspěvek na materiál: 50Kč, 
přihlášky do 25. 1. 15. 1. ORIENT DANCE

-

14. 1. SLÁNSKÁ CENA 
2017 - 5. KOLO

LÉTO 2017

HORY - JARNÍ PRÁZDNINYZDNNINYNYY

LÉTO 2O 220170170170171777

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

Pořádá DDM Ostrov Slaný ve spolupraci s KZMS. Čeká vás spousta 
her, zábavy, ocenění nejlepších kostýmů a slosovatelné vstupenky. 
Začátek 15:00 v MC Grand. Vstupné 70 Kč dítě, 40 Kč dospělý. 
Předprodej vstupenek od 3. 1. v kanceláři DDM.

www.ostrov-svc.cz

LEDEN
2017 Cyril BOUDA 

            

INZERCE



 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

so
bo

ta
 �

�. l
ed

na �
���

 od �� hodin

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


