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Slaný hostilo Rock Point
Mistrovství ČR 2016 v boulderingu

Foto J. Kozák
Slánské Masarykovo náměstí se již potřetí
ve dnech 23. a 24. 9. 2016 stalo dějištěm Rock
Point Mistrovství ČR v boulderingu. Pořadatelem závodů bylo Lezení do škol, hlavním
organizátorem Český horolezecký svaz. Sítem kvaliﬁkací, semiﬁnále a večerního ﬁnále
nejlépe prošli mezi muži Martin Stráník na
prvním místě, který se stal mistrem ČR pro
rok 2016, následovaný Romanem Kučerou
a Janem Chválou na bronzové pozici. Mezi
ženami zvítězila a mistryní ČR se stala Veronika Šimková, na druhém místě se umístila
Nelly Kudrová a třetí byla Eliška Vlčková.
Celkovým vítězem Českého poháru 2016 se
stal také Martin Stráník, druhý se umístil
jeho bratr Štěpán Stráník, třetí byl Roman
Kučera. Mezi ženami pak nejvíce bodů ze
všech závodů Č. P. získala Eliška Vlčková,
dále Petra Růžičková a třetí místo si vylezla
Karina Bílková.
Závod byl zahájen v pátek v podvečer kvaliﬁkací žen, které se zúčastnilo 26 závodnic,
a dvěma skupinami noční kvaliﬁkace mužů,
kde se utkalo 53 mužů o 20 postupových
míst. Obě kvaliﬁkace proběhly na 8 cestách
systémem ﬂash, semiﬁnále pak na 4 cestách
on sight a ﬁnále opět na on sight se 4 bouldry.

Fotoreportáž J. Jaroch

Stavěči Honza Zbranek, Jenda Šolc a Štěpán Korčák notně prověřili síly účastníků již
v kvaliﬁkaci. Pro některé lezce bylo dosažení
topu (konce cesty) nad jejich síly. Jak poznamenal jeden z místních hobby lezců: „Dneska
to bude hodně o zónách,“ úspěchem pro ně
byl každý bod za zdolání tzv. zóny (bodované
zhruba poloviny cesty).
Do sobotního semiﬁnále postoupilo nakonec 22 žen (mezi postupujícími byly dvě
účastnice ze Slovenska) a 20 mužů.

Večerní ﬁnále přilákalo na slánské náměstí
rekordní počet diváků. Lezlo se dle formátu
Světového poháru, na čtyřech bouldrech soutěžilo na jednom pódiu šest postupujících žen
a šest postupujících mužů.
Pro letošní podnik byla připravena dosud
největší lezecká stěna s velkoplošnou obrazovkou, celé pódium bylo dlouhé více než
42 m. Po celou dobu na náměstí vládla příjemná atmosféra, bohatý doprovodný program přilákal i další diváky, nejen sportovní
příznivce boulderingu. Rožnil se tradiční
uherský býk, točilo se pivo z místních pivovarů, pro děti byla připravena malá lezecká stěna, nafukovací obr kombajn, dětský koutek,
divadelní představení i soutěže a hry. Soutěže
o ceny se mohli zúčastnit i dospělí, loňského
vítěze slánského závodu a letošního Mistra
světa Adama Ondru vystřídal jiný Adam, tentokrát Mišík, který se ovšem nepředvedl na
lezecké stěně, ale na pódiu určeném pro kapely. Předskokany mu dělalo místní uskupení
Blueberry F.
Pátečnímu programu předcházela Školní
lezecká olympiáda pro děti ze základních škol
ze Slaného a okolí, které se účastnilo cca 100
malých lezců z osmi ZŠ z regionu. Neděle pak
patřila již tradičně dětským lezeckým závodům, kam přijelo 109 dětí z různých koutů
republiky a dokonce i z Polska.
Z ﬁnále byl zajištěn komentovaný online
přenos prostřednictvím portálu www.vysilameonline.cz. Nechyběla ani online reportáž
na facebooku a dále na webovém portále Lezec.cz a Adrex.cz.
Lezení do škol

INFORMACE

Ohlasy z radnice
Často lze slýchat nářky, že se ve Slaném neděje zdaleka tolik jako
jinde. Samozřejmě, ve
srovnání s Prahou nabídka aktivit v našem
městě nutně prohrává.
Takové srovnání ale
není objektivní. Domnívám se, že každý si
v našem městě nalezne druh zábavy, který je mu
milý a v opačném případě nic nebrání tomu, aby
chybějící aktivitu zorganizoval sám.
Příkladem mohou být přenosy z newyorské
Metropolitní opery. Po několika rozhovorech
a článku ve Slánské radnici z ledna 2015 (Nabídka „jiné“ kultury, aneb menšinové žánry ve
Slaném) se kolektiv Kulturních zařízení města
Slaného (KZMS) pod vedením Karla Hampla
chopil této šance a nyní jsou přenosy operních
představení pevnou součástí kulturní nabídky
našeho města.
Úspěch těchto přenosů byl možný díky dvěma faktorům. Samozřejmě kromě nesporné
prvotřídní umělecké kvality těchto představení.
Prvním byla skupina návštěvníků, kteří začali
na přenosy chodit a oblíbili si je natolik, že se
staly pevnou součástí nabídky slánského kina.
Dokonce se uvažuje o jejich rozšíření.
Druhým faktorem byla otevřenost vedoucího
KZMS Karla Hampla k novým podnětům. Celé
KZMS pod jeho vedením totiž často zůstávalo
„ve stínu“ akcí, pořádaných odborem kultury
městského úřadu. Aniž se většina pravidelných
návštěvníků kulturních akci v našem městě zamýšlela, proč tomu tak je.
Vysvětlení bylo a je stále stejné a velmi prosté.
Odbor kultury měl v rozpočtu města pravidelně vyčleněné částky na organizování akcí, kde
nezáleželo na zpětném příjmu ze vstupného.
KZMS si však mohlo dovolit jen akce, které byly
drobně ziskové, či zakončené pouze mírným ﬁnančním propadem. Právě tato skutečnost vedla k pocitu, že se KZMS nedokáže pořádně „odvázat“ a kulturně „rozmáchnout“. Pocitu, který
byl falešný, ale některými jednotlivci opakovaně
zdůrazňovaný.
To nakonec vyústilo v neodůvodněné odvolání Karla Hampla z funkce vedoucího, po několika měsících „dotlačeného“ k ukončení pracovního poměru vůbec. Karel Hampl byl tedy po
několika desítkách let práce z kulturního života
města odstraněn. Bez zdůvodnění, bez poděkování.
Samozřejmě, děje se to v jiných městech, tedy
i ve Slaném. Myslím si ale, že bychom se takto
k lidem, kterým město vděčí za mnohé, chovat
neměli. Lidé přicházejí a odcházejí, zvoleni či
odvoláni. Vždy bychom však měli nalézt dostatek úcty a slušnosti k poděkování. K poděkování
v konkrétní situaci, a ne až na epitafu. Věřím
proto, že následující slova se mnou bude sdílet
většina Slaňáků: Pane Karle Hample, děkujeme
za Vaši práci pro město a jeho kulturu!
Pavel Bartoníček
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Školní lezecká olympiáda 2016 aneb kdo leze, nezlobí
Stalo se již tradicí, že v pátek před zahájením Rock Point Mistrovství ČR v boulderingu pořádá lezení do škol Školní lezeckou
olympiádu. A tak se letos 23. 9. na slánském
náměstí sešlo 73 dětí z osmi škol ze Slánska
a Kladenska. Svoje týmy na závody vyslaly tři
základní školy ze Slaného, dále školy ze Zlonic, Klobuk, Tuřan, Tuchlovic a speciální ZŠ
a MŠ z Kladna. Účastníci měli možnost jako
první vyzkoušet zbrusu novou, 30 m dlouhou
lezeckou stěnu s deseti cestami. Soutěžilo
se v kategorii U8, U10, U12 (U z anglického
under, tedy pod daný věk) a dále U14 a U16.
Za každý dosažený chyt, byl jeden bod, za
zdolání topu pak další 3 prémiové body. Na
každou cestu měli účastníci dva pokusy.
Body jednotlivých účastníků se sčítaly, a tak
mohli rozhodčí vyhodnotit nejen nejlepší

jednotlivce, ale i školy. V mladší kategorii
soutěžilo 47 dětí, ve starší pak 26. Kdo nezávodil, měl možnost lezení vyzkoušet na malé
lezecké stěně. A samozřejmě fandit, hlavně
slánské školy se během celého dopoledne ve
fandění pěkně střídaly. Mezi školami vyhrála 3. ZŠ ze Slaného, druhá 2. ZŠ a na třetím
místě 1. ZŠ. A kdo vyhrál mezi jednotlivci?
Kromě oceněných vyhráli všichni, kdo přišli
a ukázali, co umí, nebo si vyzkoušeli něco nového. A pokud vás lezení začalo bavit, přijďte
do slánského Fit studia Jitka a zapojte se do
probíhajících kurzů a můžete se postupně
stát členem rozrůstajícího se slánského horolezeckého HO Pohodička Slaný, poněvadž
kdo leze, ten nezlobí.
Za Lezení do škol
Roman Kozelka

Aktuální informace o investicích
Byla zahájena a již i dokončena oprava elektroinstalace a výměna osvětlení na Mateřské
škole ve Vančurově ulici, výměna oken a dveří
na hale BIOS (tělocvična), v okresním domě
č. p. 528 (chodby a schodiště) a na Mateřské
škole Cyrila Boudy (chodby a hospodářské
místnosti), oprava podlah tříd a tělocvičny
gymnázia a ve spolupráci s odborem kultury
probíhají restaurátorské práce na sochách
sv. Františka z Assisi a sv. Bonaventury. Z investičních akcí probíhají nebo jsou před dokončením rekonstrukce kotelen na Základní
škole v Palackého a v budově Vlastivědného
muzea, rekonstrukce střechy na Základní škole Háje, výměna autobusových zastávek ve
Kvíčku, výstavba chodníku v ulici Nosačická,
výstavba parkoviště v ulici Lidická, propojení
teplovodu v ulici Plynárenská, digitalizace kamerového bodu v ulici Vítězná, modernizace
telefonní ústředny na městském úřadě, oprava elektroinstalace společných prostor v bytových domech v ulicích Želivského, Arbesova
a Jana Roháče z Dubé, modernizace výtahu,
nástavba a technické vybavení v objektu B
Nemocnice Slaný a obnova kanalizace v ulici
Smečenská, které se budeme věnovat blíže.
V roce 2014 bylo provozovatelem kanalizace zjištěno ve Smečenské ulici při odstraňování poruchy v blízkosti domu č. p. 1009,
že stávající zděná stoka je v havarijním stavu.

V průběhu roku 2015 byla provedena projektová příprava včetně vydání stavebního
povolení a výběr zhotovitele s tím, že akce
proběhne v roce 2016 s termínem dokončení do 30. 9. 2016. Náhradou za nevyhovující
vyzdívanou stoku tlamového proﬁlu byla navržena stoka ze železobetonových trub DN
1400. V červenci t.r. byly zahájeny práce od
revizní šachty na soukromém pozemku směrem přes ul. Záfortenskou, která je ve správě
Středočeského kraje, Správa a údržba silnic.
Zde bylo podmínkou neprodleně provést konečnou úpravu povrchů, tedy silnice i chodníků. Následně bylo pokračováno v travnaté
ploše směrem do Smečenské ulice před č. p.
1009. V těsné blízkosti trasy obnovované kanalizace byly obnaženy dva kabely vedení vysokého napětí, které bylo nutno přeložit jako
vyvolaná investice (v místě lomové šachty na
kanalizaci by procházely přímo přes šachtu).
Při otevření staré stoky v křižovatce ulic Smečenská a B. Václavka bylo zjištěno několik
stávajících připojených potrubí, která musela
být prověřena, zda jsou evidentně nepoužívaná („mrtvá“) nebo naopak, zda je nutno je
připojit. Směrem od ul. Žižkova bylo zjištěno
připojení stávajícího kanalizačního řadu DN
600 z betonových trub se značným průtokem
splaškových vod.
Pokračování na straně 3

PROGRAM
• 9.30–9.55 (Masarykovo náměstí ve Slaném)

•

•

9.45–10.00 (před budovou městského úřadu)
Sraz účastníků oslav

• 17.00–18.00 (městské divadlo)

•

10.00–11.00 (městský hřbitov, pomník TGM na náměstí)
Pietní akt – kladení věnců

Koncert dechové hudby Dvořačka

11.15–12.00 (malá galerie muzea)
Přijetí účastníků oslav vedením města
Slavnostní zasedání zastupitelstva města
k oslavě státního svátku s předáním
pamětních listů, zápisem do pamětní knihy
a koncertem klasické hudby.

OSLAVY DNE VZNIKU SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

Čtvrtek 27. října 2016 Na setkání s Vámi se těší starosta města
www.meuslany.cz

ZPRÁVY Z RADNICE

Slánská radnice č. 9, říjen 2016

Peníze z neschválené sportovní haly
podpoří velké množství jiných projektů
Město Slaný se pokusilo získat dotaci
na vybudování sportovní haly. Žádost
o dotaci nebyla úspěšná a, tak se peníze rozdělí do velkého množství menších
projektů, které pomohou městu v jeho
fungování a zlepší služby občanům.
Vzhledem k faktu, že dotace na novou halu
nebyla schválena, rozhodlo zastupitelstvo
města zastavit přípravné práce a plánované
ﬁnance použít na péči o současná sportovní zařízení, která je třeba modernizovat.
Díky tomu bude část ﬁnančních prostředků
vynaložena na zakoupení výměníku čpavek-voda pro využití odpadního tepla na zimním
stadionu. Současně bude probíhat příprava
projektů na renovaci osvětlení a rekonstrukci
technologické části systému chlazení ledové
plochy. V nejbližší době by také zastupitelstvo
města mělo rozhodnout o nákupu nové rolby,
když stávající je v havarijním stavu.

Další prioritou jsou investice do slánské
nemocnice, kde bude provedena výměna
venkovního osvětlení areálu, čímž dojde
ke snížení provozních nákladů na opravy
a spotřeby elektřiny. Opravy se též dočká blok
B – Interní oddělení. V tomto bloku bude
výtah upraven pro současné potřeby a bude
provedena dostavba I. a II. patra s tím, že se
významně rozšíří WC a koupelny ortopedického oddělení.
Bezpečnost ve městě bude zlepšena nahrazením současného zastaralého kamerového bodu ve Vítězné ulici novějším typem,
důsledkem čehož bude možné lépe sledovat
dané oblasti a zejména rušné křižovatky.
Veškeré projekty výše uvedené a mnohé
další budou ﬁnancovány z podílu k dotaci
na neschválenou žádost o spoluﬁnancování
výstavby sportovní haly.
Lucie Krčková, vnější vztahy

Proč se v Lotouši kácely lípy
Na konci srpna tohoto roku došlo k pokácení tří vzrostlých lip, které rostly vedle silnice
I/7 v místní části Slaný – Lotouš. Hlavním
důvodem jejich pokácení bylo předchozí rozsáhlé odstranění kořenů v důsledku opravy
komunikace, což zapříčinilo snížení stability
stromů. Dalším důvodem bylo prorůstání
kořenů do rodinného domu, čímž došlo k narušení jeho statiky. Za pokácené dřeviny byla
uložena náhradní výsadba na lépe zvoleném
místě. Snahu o odstranění lip na návsi eviduje
Odbor životního prostředí již 5 let. Ředitelství
silnic a dálnic jakožto vlastník pozemku, kde
lípy rostly, podal žádost o jejich odstranění a
orgán ochrany přírody městského úřadu vydal po projednání se zástupkyní místní části
Slaný - Lotouš rozhodnutí o jejich pokácení.

Současná částečná uzavírka silnice I/7 se pro
zásah jevila jako vhodné období. Nejzávažnějším důvodem pro kácení bylo odstranění
velké části kořenového systému pod povrchem komunikace a při obnově přilehlého
odvodňovacího příkopu. Další část kořenů
prorůstala zdmi do obytných částí rodinného
domu, čímž docházelo i k přenosu vibrací od
projíždějících vozidel. V důsledku všeho výše
uvedeného došlo ke značnému snížení stability stromů a zvýšeným rizikem jejich pádu.
Dalšími důvody pro pokácení byly např. omezený výhled při vjezdu na komunikaci nebo
jejich blízkost elektrickému vedení.
Lucie Krčková, vnější vztahy

Investice - pokračování
S tímto napojením nebylo v projektu počítáno (nebyl v mapových podkladech). Z důvodu potřeby velkého připojovacího otvoru
ve stěně nové betonové trouby musel způsob
napojení posoudit a navrhnout statik (novou
troubu podbetonovat a detail propojení celý
obetonovat). Směrem od ul. B. Václavka bylo
sice počítáno s připojením stávající stoky do
nové, ale při prověrce kamerou byly zjištěny
protispády a poruchy stávajícího kameninového potrubí (v délce cca 12 m) až do revizní
šachty, která byla vyzděná nyní již z rozpadajících se cihel. Operativně bylo přistoupeno
k výměně stávajícího potrubí za nové plastové, včetně nového vyzdění revizní šachty
tak, aby do nové kanalizace ve Smečenské
byl nově napojen i úsek z ul. B. Václavka. Při
upravování stávající revizní komory, do které se napojuje nově obnovovaná kanalizace
(před č. p. 1009) došlo ke zhroucení bočního
zdiva komory a objevení cca 3 – 4 m dlouhé
štoly zaklopené železobetonovými deskami
s korozí narušenou výztuží. Štola vede přibližwww.meuslany.cz

ně souběžně s pokračující stávající stokou.
Vzhledem ke stavu poškození desek byl požádán projektant o statické posouzení a návrh
řešení na zajištění této dutiny pod vozovkou.
Na okolním prostranství bylo započato s odklízením přebytečného výkopku a pokračovat
budou terénní úpravy (viz fotodokumentace).

Dočasně zvolený
zástup bude
zajišťovat běžný
chod úřadu
Mgr. Josef Herčík, který vykonává funkci tajemníka Městského úřadu Slaný, je
již delší dobu v pracovní neschopnosti.
Z důvodu zajištění běžného chodu úřadu
bylo nutné za něho zvolit zástup.
Zástupcem tajemníka je po dobu jeho
nepřítomnosti paní Petra Budilová, která
sídlí na Masarykově náměstí č. 160, Správní odbor, ve vestibulu budovy - druhé dveře
vpravo. Tel: 312 511 180.

Ukliďme Slaný!
Sobota 17. září byla oﬁciálním dnem, kdy se
občané naší republiky mohli zapojit do podzimního vydání celosvětové kampaně Ukliďme svět! Vinou nepříznivého počasí tentokrát
nebyl zájem veřejnosti valný. Z informací
dostupných našemu odboru se Slaňáci zapojili spíše jednotlivě či v menších skupinkách
a zajistili tak úklid odpadků v blízkosti místa
jejich bydliště. V minulém týdnu se do akce
zapojili žáci a učitelé 3. ZŠ, kteří pravidelně
uklízejí přírodu v blízkosti školy, a v nadcházejících dnech se zapojí také studenti slánské
obchodní akademie.
Další velký úklid pod záštitou spolku
Ekosmák a Českého svazu ochránců přírody
proběhne ve Slaném opět na jaře 2017 a budeme vás o něm informovat.
Ondřej Čečrdle, odbor životního prostředí

Poděkování
za poskytnutí
první pomoci
28. 8. 2016 okolo 19. hodiny na fotbalovém
hřišti ve Slaném zachránil neznámý divák
fotbalového zápasu Slaný B – Družec A život
panu Františkovi Jirků poskytnutím rychlé
pomoci a přivoláním záchranné služby.

Dále probíhají práce na podkladech, studiích a projektech, např. vybudování komunikace v Dolíně, odvodnění hřiště v Dolíně,
vybudování komunikace v ulici U Plovárny,
řešení parkovacích míst ve Vítězné ulici,
v ulici Rabasova, řešení bezpečnosti chodců
v okolí Základní školy Háje, na vybudování
kanalizace v ulici Havířská, revitalizace ulice
Hanžburského včetně sítí vodovodu a kanalizace, rekonstrukce elektroinstalace a slaboproudu na Základní škole Háje a Okresním
domě č. p. 528, rekonstrukce kotelny a VZT
na Základní škole Háje, vybudování nového
veřejného osvětlení v Dolíně atd.

V době od 4. července do 1. srpna jsem byl
hospitalizován ve slánské nemocnici na oddělení Interna B. Rád bych vyjádřil spokojenost
s lékaři i sestrami, které byly ochotné a zdvořilé. Rovněž bych chtěl jmenovitě pochválit
mladého ošetřovatele pana Petra, který byl
velmi hodný a laskavý. Byl jsem rovněž velmi
spokojen se stravou a pochválil bych i ochotnou a usměvavou paní z kuchyňky.

Richard Jankovič, odbor správy majetku

Jiří Krejčí, Domov důchodců Velvary

Poděkování
slánské nemocnici
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Informace o volbách do Zastupitelstva
Středočeského kraje
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se budou konat v pátek 7. října 2016 (od 14:00 do 22:00 h)
a v sobotu 8. října 2016 (od 8:00 do
14:00 h). Volby do Senátu Parlamentu
ČR se letos společně s volbami do kraje
ve Slaném nekonají.
Registračním úřadem bylo zaregistrováno
20 politických stran. Kandidáti každé politické strany budou společně vytištěni na jednom
hlasovacím lístku. Hlasovací lístky jsou řazeny dle vylosovaného pořadového čísla.
Voliči obdrží hlasovací lístek poštou nejpozději v úterý 4. října 2016. Na obálce s hlasovacími lístky bude spolu s adresou voliče
uvedena také adresa a číslo volebního okrsku,
do kterého volič svým trvalým pobytem spadá. Oznámení o době a místě konání voleb,
ve kterém jsou uvedeny adresy všech volebních místností a k nim náležející ulice s čísly
popisnými, bude zveřejněno na vývěsní tabuli
městského úřadu – Velvarská č. p. 136 a na
internetových stránkách města nejpozději od
22. září 2016.
Voličem pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje je pouze státní občan České
republiky za předpokladu, že alespoň druhý
den voleb dosáhl věku 18 let a je přihlášen ve
Slaném k trvalému pobytu. V těchto volbách
je možné volit na voličský průkaz. Volič však
musí být přihlášen k trvalému pobytu v obci,
která náleží do územního obvodu Středočeského kraje.
Ze závažných, zejména zdravotních důvodů může volič požádat městský úřad a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost.
V takovém případě budou k voliči vysláni dva
členové volební komise s přenosnou volební
schránkou a umožní mu odvolit doma, a to
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise
zřízena.

Seznam a adresy volebních okrsků:
Číslo

Adresa volebního okrsku

1

Městský úřad, Velvarská č. p. 136

2

Sokolovna Slaný, Třebízského
č. p. 625

3

Restaurace Skalka, Jungmannova č. p. 705

4

2. ZŠ Komenského nám. č. p. 618

5

2. ZŠ Komenského nám. č. p. 618

6

Hemerkův statek, Ouvalova č. p.
390

7

Městský úřad, Masarykovo nám.
č. p. 160

8

Budova MŠ, Vítězná č. p. 1578

9

3. ZŠ Rabasova č. p. 821

10

Budova MŠ, Vítězná č. p. 1578

11

Sokolovna Kvíček, Smečenská
č. p. 8

12

Truhlářství Kvíc, č. p. 6

13

Sokolovna Slaný, Třebízského
č. p. 625

14

Dětský diagnostický ústav, Tomanova č. p. 1361

15

Dětský diagnostický ústav, Tomanova č. p. 1361

16

3. ZŠ Rabasova č. p. 821

17

3. ZŠ Rabasova č. p. 821

18

Lotouš, č. p. 5

19

Trpoměchy, č. p. 15

20

Dolín, č. p. 140

21

Želevčice – továrna Linet

22

Otruby, obytná buňka TOI TOI
před č. p. 35

Komise pro životní prostředí
začala pracovat
Ráda vás informuji, že Komise pro životní prostředí začala pracovat ve složení Jana
Zůnová, Pavlína Novotná, Sylva Ničová,
Ing. Helena Mohylová, Mgr. Miroslava Kaisrlíková, Vladimíra Hauptmannová a Tomáš
Flégl.
Na svém prvním zasedání 8. 9. 2016 jsme
diskutovali o nejpalčivějších problémech
ve Slaném a shodli jsme se na nutnosti předkládat Radě města Slaný konkrétní návrhy
na změnu neuspokojivého stavu v oblastech
péče o zeleň, úklid, odpadového hospodář-
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ství a dalších, které jsou především v kompetenci Odboru pro životní prostředí.
Složení Komise napovídá, že bude dobrým
poradním orgánem Rady v oblasti, která byla
dlouho opomíjena. Převážně ženské složení možná ledacos říká o tom, proč tomu tak
je. Vždyť v Radě našeho města sedí teď samí
muži a v minulých letech tomu nebylo výrazně jinak.
Těšíme se na vaše podněty, které směřujte
prosím, na zunova.jana@gmail.com.
Jana Zůnová, předsedkyně komise

Po příchodu do volební místnosti prokáže volič svou totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České
republiky. Po záznamu ve výpisu ze seznamu
voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku šedé barvy opatřenou úředním razítkem. Volič může požádat
ve volební místnosti o jiné hlasovací lístky
v případě jejich poškození.
V prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků vloží volič do šedé úřední obálky
1 hlasovací lístek, na kterém může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku
vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí
do volební schránky.
Posuzování hlasovacích lístků:
Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové
hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal
na hlasovacím lístku přednostní hlas více než
4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek
ve prospěch politické strany, politického
hnutí nebo koalice; k přednostním hlasům
se však nepřihlíží.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou
na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky,
které jsou přetrženy, a hlasovací lístky, které
nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození
nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv
na jeho platnost, pokud jsou z něho patrné
potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li
v úřední obálce vloženo několik hlasovacích
lístků.
Petra Budilová

Bý valá krušovická
restaurace v MC Grad
opět ožije!
Po dlouhé odmlce se připravuje znovuotevření bývalé krušovické restaurace
v přízemí Městského centra Grand ve Slaném. Restaurace bude otevřena v listopadu současně s 50. ročníkem Slánských
jazzových dnů, který se již tradičně uskuteční v Městském centru Grand ve Slaném.
Restaurace bude kromě běžného provozu
zajišťovat občerstvení při velkých akcích
pořádaných v MC Grand souběžně s bary
v sále městského centra. Otevřením restaurace se zároveň zvýší i nabídkový potenciál celého MC Grand k pronájmu např.
pro celodenní ﬁremní akce s požadavkem
zajištění občerstvení a stravování přímo
v místě konané akce. Věříme, že si do
znovuotevřené restaurace najdete cestu.
Ivo Horňák

www.meuslany.cz
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Slánská radnice č. 9, říjen 2016

Jak se bránit nadměrnému hluku - zvuku
z kulturních a sportovních akcí?
Každý veřejný kulturní či sportovní
podnik konaný ve městě musí být předem řádně ohlášen dle nové vyhlášky
č. 3/2016 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků,
včetně tanečních zábav a diskoték a jiných
kulturních podniků v rozsahu nezbytném
pro zajištění veřejného pořádku a splňovat
Pravidla pro pořádání kulturních akcí.
Jedná-li se o neohlášenou soukromou akci na
soukromém pozemku, musí samozřejmě splňovat podmínky nerušení nočního klidu (22—6 h).
V případě, že zaznamenáte, že akce poruší tyto podmínky, je nejlepší se přímo
obrátit na městskou policii Slaný, která může
ihned situaci řešit.
V důsledku novely zákona o ochraně veřejného zdraví, provedené zákonem č. 267/2015
Sb., s účinností od 1.12.2015 zvuk z produkce hudby provozované ve venkovním prostoru není považován za hluk (§ 30 odst. 2
zákona o ochraně veřejného zdraví). Zvuk,
mj. zvuk z produkce hudby provozované
ve venkovním prostoru, již na rozdíl od tzv. hluku, za který byl zvuk z produkce hudby provozované ve venkovním prostoru podle dosavadní
úpravy považován, nepodléhá žádným hygienickým limitům.

V otázce hluku a jeho měření jsem se obrátila přímo na Krajskou hygienickou stanici: Dá se říci, že díky změně zákona si občané nemohou stěžovat na zvuk z venkovních
kulturních akcí, které splňují vyhlášku města
a Pravidla pro pořádání kulturních akcí? „…
na venkovní hudební produkce není po úpravě
legislativy hygienický limit. Povolování těchto
akcí je výhradně v rukou obce. Měření může být
uskutečněno ovšem pouze jako placená zakázka
u společností, které se tím zabývají. Výsledky měření nepodléhají státnímu zdravotnímu dozoru,
tzn. že je zbytečné psát podněty na venkovní hudební produkce na Krajskou hygienickou stanici, podání bude vždy postoupeno na příslušnou
obec. Jinak je tomu v případě hudební produkce
v uzavřeném objektu, ten musí být k tomuto účelu zkolaudován, pokud není a obdržíme podnět,
postupujeme ho na příslušný stavební úřad. V
případě, že objekt k tomuto účelu zkolaudován je,
řešíme ho sami nebo ve spolupráci se stavebním
úřadem, objednáváme měření hrazené státem a
udílíme eventuální zákazy produkce nebo pokuty,
pomocí nichž se snažíme přimět provozovatele,
aby provedl nápravná opatření, která musí být
ověřena kontrolním měřením.“ (RNDr. Miroslava Hrušková, vedoucí oddělení hygieny obecné a
komunální, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze).
Eliška Waldmannová, odbor kultry

Jak postupovat při přípravě kulturní
a sportovní akce?
Dne 9. 7. 2016 vstoupila v účinnost nová
obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh
a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném pro
zajištění veřejného pořádku a zároveň tím
byla zrušena obecně závazná vyhláška
č. 4/2007.
Hlavními změnami oproti staré vyhlášce je odlišení času ukončení akcí v pátek, sobotu a ve
dnech, po kterých následuje den pracovního
klidu, na Masarykově náměstí ve 24:00. Jinde
ve městě platí v těchto dnech ukončení akce do
1:00 následujícího dne. Další podstatnou změnou je nutnost ohlášení ohňostroje, bude-li součástí či předmětem akce. Takto bude moci město
Slaný s předstihem upozornit nejen majitele psů
na nadměrný hluk.
A jak postupovat, chcete-li pořádat kulturní
či sportovní akci?
Pokud se akce odehrává na soukromém pozemku, stačí ji se souhlasem majitele pozemku
ohlásit. Ohlášení veřejné akce, shromáždění či
kulturní podnik je nutné provést před jejich konáním na odboru kultury MěÚ Slaný prostřednictvím online formuláře na www.meuslany.
cz pod odborem kultury, na www.kultura.
slansko.cz nebo přímo na kultura.forone.cz.
www.meuslany.cz

Zde se seznámíte i s Pravidly pořádání veřejných
akcí, která kromě nové vyhlášky musí akce splňovat.
U akce na veřejném prostranství si před ohlášením na výše zmíněných stránkách nejdříve
ověřte volný termín. Obracejte se na odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Slaný, kde
paní Litvová (312 511 264, litvova@meuslany.cz) vyřizuje zábory veřejného prostranství.
Správní poplatek za zvláštní užívání pozemní
komunikace - zábor veřejného prostranství
(chodníku, plochy náměstí apod.) se platí před
započetím užívání veřejného prostranství.
U akcí v plochách zeleně je zapotřebí si opatřit souhlas správce zeleně, se kterým budou
domluveny podmínky, za kterých je možné akci
uskutečnit. V případě, že má akce charakter záboru veřejného prostranství (obvykle zpoplatněné akce znemožňující volné užívání veřejné
zeleně), je zapotřebí včas ohlásit v souladu s
obecně závaznou vyhláškou č. 2/2016 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství, která též upravuje splatnost poplatku. Umisťování
plakátů případně jiných zařízení na dřeviny a v
plochách veřejné zeleně je možné pouze se souhlasem správce zeleně. V tomto případě se obracejte na pracovníky odboru životního prostředí
MěÚ Slaný.
V případě dalších dotazů se neváhejte obrátit
na odbor kultury (312 511 271, waldmannova@
meuslany.cz).
Eliška Waldmannová, odbor kultury

Sňatky ve Slaném
Své „ano“ si v srpnu a září
2016 řekli:
12.08.2016
Pavel Adamec, Skůry a Anna Tancošová,
Chomutov
Roman Beránek, Slaný a Milada Hynková,
Slaný
Jan Snovický, Slaný a Nikola Vrbická, Kladno
20.08.2016
Daniel Mašek, Miletice a Pavlína Rősslerová,
Miletice
Martin Hylský, Milý a Michaela Novotná, Milý
Pavel Mauric, Kladno a Lucie Novotná,
Kladno
02.09.2016
Radek Drmota, Studeněves a Petra Hradcová,
Slaný
09.09.2016
Jan Jedlička, Královice a Dagmar Benešová,
Královice
10.09.2016
Ladislav Jelen, Žižice a Helena Kindlová,
Želevčice
Jan Machálek, Slaný a Eliška Nožičková,
Třebusice
Jiří Mandík, Slaný a Jana Svádová, Slaný
16.09.2016
Jiří Kotouč, Klobuky a Lenka Sedláková,
Klobuky
Ivan Karala, Koleč a Sabina Porhanslová,
Koleč
Jan Červenka, Slaný a Martina Velasová,
Braškov
17.09.2016
Radim Kučaj, Slaný a Kateřina Chábová,
Slaný
Rostislav Jirásek, Jemníky a Markéta Valentová, Jemníky

Novomanželům přejeme hodně štěstí!

Slánský
VideoMagazín
ZÁŘÍ 2016
•
•
•
•
•
•
•

ZŠ Montessori ve Slaném
Zahájení školního roku
Hurá do školy
Výstava v muzeu
Rožnění uherského býka
Mistrovství republiky v
boulderingu
Noc vědců

videomagazín najdete na:
www.meuslany.cz

| 5

ODBOR SPRÁVY MA JETKU

Odbor správy majetku
Odbor správy majetku naleznete
v objektu č. p. 160 na Masarykově náměstí a to ve 2. patře (podkroví) zadního
křídla budovy. Jednoduše a pohodlně se
k nám dostanete proskleným výtahem,
který se nachází v atriu budovy, zdatnější
mohou využít schodiště přímo za vstupem do budovy.
Vedoucím odboru správy majetku je
pan Jiří Sejkora (312 511 235, sejkora@
meuslany.cz), jeho kancelář je přímo naproti
schodišti. Odbor správy majetku je rozdělen na dva úseky a to úsek správy majetku
a bytového hospodářství (nachází se vpravo
od výstupu ze schodiště nebo výtahu) a úsek
investic a oprav (nachází se vlevo od výstupu
ze schodiště nebo výtahu).
Hlavním úkolem odboru správy majetku je zabezpečení hospodaření s majetkem města dle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích. Jedná se zejména o nakládání
s majetkem města, péči o zachování a rozvoj
majetku města, ochranu majetku před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím,
ochranu majetku před neoprávněnými zásahy, inventarizaci veškerého majetku ve vlastnictví města a zastupování města v územním
a stavebním řízení.
V oblasti rozpočtu města odbor připravuje
a zpracovává podklady pro sestavení návrhu rozpočtu, hospodaří s prostředky stanovenými rozpisem rozpočtu, připravuje
a předkládá návrhy rozpočtových opatření,
sleduje čerpání rozpočtu odboru a vyhodnocuje čerpání rozpočtu odboru.
Úsek správy majetku a bytového hospodářství vede paní Vladislava Bednaříková
(312 511 239, bednarikova@meuslany.cz).
Do její kompetence spadá nemovitý
majetek, konkrétně připravuje návrhy na zveřejnění záměru majetek prodat, směnit nebo
darovat, pronajmout nebo poskytnout jako
výpůjčku, organizuje dražby majetku města,
vede agendu související s navrácením majetku podle zákonů číslo 403/1990 Sb., 87/1991
Sb. a dalších zákonů ve znění pozdějších
předpisů, zajišťuje výpisy z pozemkové knihy, z listů vlastnictví a informace z katastru
nemovitostí, u pozemků zabezpečuje přípravu
a zpracování podkladů pro převody, darování
nebo uvádění pozemků do právního pořádku,
zabezpečuje převody nemovitého majetku
včetně zpracování příslušných smluv a zajištění zápisu do katastru nemovitostí, připravuje pro jednání zastupitelstva města podklady
k zastavení nemovitých věcí, spolupracuje se
Státním pozemkovým úřadem ČR a dalšími
orgány ve věci převodu pozemků, zajišťuje
agendu zatížení majetku věcnými břemeny,
zajišťuje vyjádření a stanoviska města jako
vlastníka zejména pro účely správních řízení,
zastupuje město v záležitostech pozemkových
úprav, připravuje návrhy změn katastrálních
území uvnitř města, zpracovává ke schválení
zastupitelstvu města návrhy dohod o změně
hranic města a o slučování obcí, zpracovává
identiﬁkaci parcel, zajišťuje agendu, spojenou s převodem majetku ze státu či kraje na
obec a naopak, zabezpečuje souhrnná stanoviska k pronájmům a prodejům nemovitostí,
připravuje podklady pro povolení kácení

6 |

dřevin a oznámení kácení na pozemcích města, zajišťuje zpracování daňového přiznání
na daň z převodu nemovitostí a daně z nemovitostí, spolupracuje s geodety při zajišťování
geodetických prací pro město.
Zajišťuje evidenci majetku, vede centrální
evidenci majetku v souladu se směrnicemi
pro hospodaření s majetkem a zabezpečuje
potřebné a vyžadované informace o majetku
města pro orgány města. Dále se stará o správu městského úřadu (např. vybavení kanceláří, úklid, provozní náklady, pracovní oděvy
a ochranné pomůcky pro zaměstnance, spravuje a řídí využívání rekreačního zařízení
ve vlastnictví města).
Bytové a nebytové prostory zajišťuje paní
Jana Banertová (312 511 231, banertova@
meuslany.cz), která v souvislosti s touto
agendou spolupracuje s organizacemi, které
zajišťují správu bytového hospodářství zejména v oblastech správy, údržby, modernizace
a rekonstrukce bytového fondu a tepelného
hospodářství, přijímá a eviduje žádosti o byty
a ubytovací jednotky, provádí místní šetření
v bytech, které jsou v objektech ve vlastnictví města, trvale sleduje, zda dlužníci řádně
a včas plní své závazky, vede evidenci a statistiku hospodaření s byty, vede evidenci o pronájmu nebytových prostor města, zajišťuje
vyklízení objektů a náhradní byty a náhradní
nebytové prostory pro uživatele, zajišťuje podklady pro rozúčtování služeb a médií
ve správě úseku, zajišťuje a organizuje úklid
nebytových prostor ve správě úseku, zpracovává nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor a služebních bytů, zajišťuje
agendu soudních vystěhování, prověřuje
hlášení občanů o prázdných bytech, zajišťuje
veřejné nabídky nájmu bytů, vede evidenci volných bytů, zajišťuje a vyřizuje agendu
žádostí o výměny bytů a přechodů nájmu bytu,
vyřizuje veškeré záležitosti spojené s pronájmem nebytových prostor od přijetí žádosti
přes projednání v radě města až po konečné
sepsání nájemní smlouvy, vystavuje podklady
pro uzavírání nájemních smluv bytů, připravuje podklady pro podání výpovědi z nájmu
bytu, vede evidenci služebních bytů, zajišťuje
pojištění majetku města a následnou likvidaci případných škod. Dále do její kompetence
patří Fond obnovy domů.
Správu hřbitovů zajišťuje paní Jana
Holubová (spravahrbitovu@meuslany.cz,
312 511 272). Jedná se o zajištění evidence
smluv, plateb a pronájmu hrobových míst na
veřejných pohřebištích města ve Slaném, Dolíně a Lidicích u Otrub.
Tento úsek ještě zabezpečuje zveřejňování smluv města v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb. v platném znění (zákon o registru smluv) v rámci uzavřených smluvních
vztahů města (registr.smluv@meuslany.cz).
Úsek investic a oprav vede pan Richard
Jankovič (312 511 234, jankovic@meuslany.
cz), který řeší stavební část akcí a případné
požadavky na opravy a investice ve městě.
Kolegové pan Jiří Leopold (312 511 230,
leopold@meuslany.cz) a pan František
Schwarz (312 511 232, schwarz@meuslany.
cz) mají na starosti zejména technické zařízení budov a infrastruktury města.
Do kompetence úseku spadá příprava

a realizace stavby související s údržbou
objektů a technického zařízení budov v majetku města, stavebních konstrukcí a střech, přebírání dokončených budov a staveb, včetně
plynovodů, vodovodů a kanalizací do majetku
města.
Úsek dále: shromažďuje požadavky na
opravy a údržbu od jednotlivých odborů a úseků, zajišťuje revize, opravy a údržbu technických zařízení dle stanovených pravidel (elektrických zařízení a hromosvodů, tlakových
nádob, plynových zařízení, zdvihacích zařízení, výtahů a lan, komínů a kouřovodů, kotelen, spotřebičů, ručních hasicích přístrojů,
požárních hydrantů, kamerového dohlížecího
systému, pultu centrální ochrany, telefonní
ústředny, elektronické požární a zabezpečovací signalizace, městského rozhlasu), podílí
se na zpracování investičního výhledu a rozvoje města zajišťuje investiční výstavbu prováděnou městem včetně projektové dokumentace (zajišťuje výchozí podklady pro zpracování
projektové dokumentace, zajišťuje projektanta, zajišťuje výběr zhotovitele podle pravidel
o zadávání veřejných zakázek, projednání rozpracované dokumentace, připravuje smlouvy
a zajišťuje jejich plnění, provádí kontrolu
věcné a cenové správnosti, zajišťuje všechna
potřebná povolení a rozhodnutí potřebná pro
zahájení stavby - rozhodnutí územní, stavební, vodoprávní, aj.), organizačně zajišťuje
podmínky předání staveniště, koordinuje práce a dodávky mezi dodavateli, zajišťuje výkon
technického dozoru objednatele, zabezpečuje
aktualizovaný plán stavby včetně aktualizace
smluvních vztahů, organizačně zabezpečuje
zkoušky jednotlivých dodávek včetně účasti
na nich, organizačně zajišťuje přejímací řízení
staveb, zajišťuje kolaudační řízení staveb, po
dobu záruční doby monitoruje stav realizovaných staveb a u zhotovitele stavby uplatňuje
odstranění případných skrytých vad vzniklých v záruční době, zodpovídá za správnou
archivaci všech dokladů investičních akcí,
zejména faktur, výběrových řízení, stavebních
a technických dokumentací apod., garantuje zavedení dokončených investic, případně
technického zhodnocení, do majetku města
a předání dokončené investice vč. související
dokumentace, podílí se na přípravě podkladů
v rámci dotačních programů, zajišťuje z hlediska PO a BOZP potřebné materiály k dodržování zásad, např. umístění označení nouzových východů, sleduje evidenci přenosných
hasicích přístrojů v budovách, zajišťuje školení zaměstnanců, provádí prohlídky objektů
se zaměřením na technický stav, podílí se na
přípravě podkladů v rámci programu regenerace městské památkové zóny, zajišťuje klíčové hospodářství v objektech městského úřadu
včetně správy vstupních kódů pro zaměstnance, zajišťuje provoz a údržbu docházkového
a vyvolávacího systému v objektech městského úřadu, zajišťuje provoz a údržbu úpraven vody a kotelen v objektech městského
úřadu, podílí se na koordinaci prací a staveb
cizích subjektů jako např. stavby plynovodů,
elektrického vedení, apod., zajišťuje provoz
a údržbu parkovacího domu.
Richard Jankovič,
odbor správy majetku.
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O ké n ko m ě s t s k é p o l i c i e
I v době letních prázdnin museli
strážníci Městské policie Slaný řešit
celou řadu událostí. Přestože se město
v době letních měsíců doslova vylidní,
přestupky a kriminalita s dovolenou
a prázdninami neodcházejí.
Důkazem těchto slov je skutečnost, že
během letních prázdnin zadrželi strážníci 10
osob podezřelých ze spáchání trestných činů,
které následně předali Policii ČR. Jednalo se
především o osoby přistižené při řízení pod
vlivem návykové látky, při krádeži nebo maření výkonu úředního rozhodnutí. Alkoholem
a jinými látkami ovlivněné osoby byly ústředním tématem celého léta, a proto musela
městská policie opakovaně spolupracovat
s Policií ČR a řešit množství šarvátek, strkanic a drobných bitek, a to zejména u místních nechvalně známých barů. Teplé letní
noci v kombinaci s alkoholem, způsobovaly

některým spoluobčanům značné potíže a jejich kreativita nebrala mezí. Někteří doslova
ztráceli zábrany a vrhali se vyřídit si své účty
třeba i s městskými kontejnery na odpad,
z nichž některé posloužily dokonce i jako
dopravní prostředky.
Kapitolou samo pro sebe, bylo určitě rušení nočního klidu. Potvrzuje se, že kombinací
různých návykových látek ovlivněný člověk
nevnímá své noční okolí jako zónu klidu
a odpočinku, ale spíše jako pěveckou soutěž, doplněnou divadelním představením.
Při příjezdu strážníků na místo rušení nočního klidu se ale v drtivé většině případů podařilo tyto „umělce“ uklidnit a přimět je k rozumu.
Kromě výše uvedených případů řešili strážníci například běžné porušování dopravních
předpisů; řešili různá porušení veřejného pořádku, vyhlášky města a nařízení obce; řešili
opakované krádeže v supermarketech; asis-

tovali u několika dopravních nehod; pátrali
po ztracených osobách a zvířatech; opakovaně pomohli osobám v nouzi (zraněné a nemohoucí osoby); asistovali u několika výjezdů
RZS; řešili případy sražené zvěře; neoprávněné zakládání černých skládek; provedli odchyty zatoulaných zvířat (psi, ovce, kůň); převzali
31 nalezených věcí a zajistili nalezené osobní
dokumenty občanů, které předaly Úřadu pro
ochranu osobních údajů. Tento výčet je jen
malou částí toho, co všechno museli strážníci
během letních prázdnin řešit. Přesto všechno můžeme konstatovat, že se letošní léto
nijak výrazně nevymykalo předchozím letům
a že proběhlo víceméně v „poklidu“.
Jménem všech strážníků městské policie
ve Slaném, bych chtěl touto cestou popřát
všem spoluobčanům krásný a slunný podzim a všem školákům, aby úspěšně vstoupili
do školního roku.
Bedřich Sirůček, vedoucí MP Slaný

Ce n a V l a s t i m i l a Ky b a l a
Již třináct let zastupitelstvo našeho
města uděluje při příležitosti státního
svátku v předvečer 28. října ocenění
občanům, kteří se svými aktivitami významným způsobem podíleli na rozvoji
a společenském životě Slaného. V posledním období byla diskutována i možnost
vytvořit ocenění, které by vyzdvihlo též
nadregionální osobnosti (včetně osobností žijících trvale mimo náš region), či
rodáky, kteří žijí mimo Slánsko, ale jejichž význam pro město a jeho kulturu je
neoddiskutovatelný.
S vedoucím odboru kultury a ředitelem
Vlastivědného muzea ve Slaném jsme jako
nejvhodnější ocenění doporučili vznik Ceny
Vlastimila Kybala. Komise pro oceňování
osobností při příležitosti státního svátku 28.
října, které mám tu čest být členem, na svém
jednání 12. 9. 2016 návrh na vytvoření Ceny
Vlastimila Kybala schválila a doporučila jako
první laureáty paní Olinku Broadfoot, pana
Tommyho Grifﬁna a JUDr. Josefa Čermáka.
Rada Královského města Slaný vytvoření
Ceny Václava Kybala a její udělení navrženým
osobnostem schválila dne 15. září 2016.
Vlastimil Kybal, jehož jméno nese jedna
z ulic v lokalitě Na Skalkách (u tzv. viladomů),
je osobností nadnárodního formátu s nepopiratelnými zásluhami v české historiograﬁi
i diplomacii. Narodil se 30. 5. 1880 v Černochově u Loun. Po maturitě na gymnáziu ve
Slaném (1899) studoval historii a ﬁlozoﬁi
na pražské Universitě Karlově. Zabýval se
dějinami středověku a novověku, pozornost
věnoval výrazným osobnostem české historie. Především Anežce České, Matěji z Janova
a Janu Husovi. Roku 1918 získal mimořádnou
a 1919 řádnou profesuru. Roku 1920 začíná
jeho diplomatická kariéra ve službách prvowww.meuslany.cz

republikové ČSR. Do roku 1925 působí jako
vyslanec v Římě, 1925–1927 je vyslancem
v Rio de Janieru a Buenos Aires, 1927–1933
v Madridu, 1935–1939 je vyslancem pro Mexiko a středoamerické republiky. Po únoru
1948 zůstal v americkém exilu, kde zemřel
2. 1. 1958 (Washington, USA). Byl vyznamenán velkokřížem řádu Italské koruny a velkokřížem španělského řádu Isabely Katolické.
Jeho manželka Ana Sanez byla mexickou akademickou malířkou.
Další informace lze čerpat v posledních číslech sborníků z edice Historie Slánska ve XX.
století, řadě publikací či na www.muzeum.
slansko.cz/download/files/Kybal_screen.pdf
či www.vkybal.estranky.cz/. Osobnosti Vlastimila Kybala se bude též věnovat jeden z příspěvků letošní historické konference - Vztahy
historika a diplomata prof. Vlastimila Kybala
ke kultuře Španělska a Portugalska i jejich
odezva ve Slaném - který přednese ThDr. Jaroslav Hrdlička.
Olinka Broadfoot
Narozena 31. 7. 1944 v ČSR. Po únoru
1948 s rodiči emigrovala do Jižní Ameriky
a poté do USA. Celý život se věnuje umění,
především malbě a sochařství. Žije v Oregonu, kde se roku 1979 seznámila se slánským
rodákem Janem Zachem. Ten se stal jejím
mentorem a rádcem v dalším uměleckém
směřování. Právě Olinka Broadfoot je osobou, které pracovníkům slánského muzea
a následně i slánské veřejnosti zprostředkovala informace o významném slánském rodákovi pobývajícím většinu svého života v zahraničí. Tím významně přispěla k rehabilitaci
Zachovy osobnosti. Je též autorkou pamětní
desky na rodném domě Jana Zacha v Soukenické ulici č. p. 70 ve Slaném a busty na jeho
hrobě v Praze - Bubenči. Je stále umělecky aktivní a vystavuje i v ČR.

Tommy Lee Grifﬁn
Narozen 9. 1. 1950 v USA. V 70. letech 20.
století byl studentem magisterského programu na Fakultě umění a architektury Oregonské univerzity, který vedl Jan Zach. Později se
účastnil Mezinárodního sochařského sympozia, organizovaného právě Zachem a stal se
kurátorem Muzea umění na Oregonské univerzitě. Byl Zachovým blízkým přítelem a po
jeho smrti též správcem pozůstalosti v Portlandu (Judith and Jan Zach Estate). Zasloužil
se o zastoupení Zachových děl ve významných amerických sbírkách umění a rozhodujícím způsobem přispěl k rehabilitaci osobnosti
Jana Zacha ve Slaném. Bezplatně věnoval do
sbírek slánského muzea přes 30 jeho uměleckých děl. Je též autorem velké retrospektivní
výstavy a publikace o životě a díle Jana Zacha.
V současnosti pracuje jako designér.
Josef (Rudolf Čeněk) Čermák
Narozen 15.11.1924 (Skůry), absolvent
gymnázia ve Slaném. Účastník studentských
protikomunistických bouří roku 1948. Zatčen za účast při pohřbu prezidenta Beneše,
vězněn na Pankráci, následně emigroval do
Německa. Od dubna 1949 žije v Kanadě, kde
se dlouhodobě významně zapojuje do společenského a kulturního života českých krajanů. V kanadském Torontu vystudoval práva,
stal se významným právníkem a intenzivně se
zasadil o propagaci české kultury v Kanadě.
Po roce 1989 byl několikrát hostem ve Slaném, přispěl též do projektu Paměť národa.
Autor řady publikací. Poslední z nich - kniha
Rozlet - byla za jeho spoluúčasti ve Slaném
představena v květnu 2014 v kapli Zasnoubení P. Marie a v aule Gymnázia Václava Beneše
Třebízského. Stal se mecenášem gymnázia,
v němž studoval. Ve jménu jeho rodičů se už
několik let udílí cena nejlepším studentům
této školy.
Pavel Bartoníček,
uvolněný člen rady města
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ODBOR KULTURY

Představujeme odbor kultury Městského úřadu Slaný
Odbor kultury v rámci Městského úřadu Slaný vykonává jak samostatnou, tak
přenesenou působnost.
Přenesenou působnost vykonává pro
správní obvod Městského úřadu Slaný, který
obsahuje 52 obcí, a řídí se zákonem č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči v platném znění.
V rámci památkové péče, což je hlavní náplní
přenesené působnosti, přicházejí s odborem
kultury do styku především majitelé památek
chráněných ve smyslu výše uvedeného památkového zákona a zapsaných v Ústředním
seznamu kulturních památek ČR, ale také
majitelé nemovitostí nacházejících se v památkových rezervacích, památkových zónách
a v ochranných památkových pásmech. Památkové zóny na Slánsku evidujeme 3, a sice
ve Slaném, Smečně a Velvarech, tyto mají ještě také památková pásma, jediná památková
rezervace se nachází ve Třebízi a ve Zlonicích
se nachází pouze památkové pásmo.
Vlastníci kulturních památek a vlastníci
nemovitostí, které nejsou kulturními památkami, ale nacházejí se na území památkových rezervací, zón nebo ochranných
pásem, jsou povinni podle památkového
zákona si k zamýšlené stavbě, změně stavby,
terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin
nebo k udržovacím pracím na této nemovitosti předem vyžádat závazné stanovisko odboru kultury. Závazné stanovisko se vydává
po provedeném správním řízení, které podléhá správnímu řádu. V průběhu správního
řízení odbor kultury úzce spolupracuje s Národním památkovým ústavem – územním
odborným pracovištěm středních Čech, jehož
odborné vyjádření si musí vyžádat a toto vyjádření slouží jako podklad pro vydání závazného stanoviska.
Na Městském úřadě Slaný odbor kultury
při výkonu státní správy na úseku památkové
péče spolupracuje především se stavebním
úřadem, neboť některá závazná stanoviska
jsou vydávána jako podklad pro řízení vedené
stavebním úřadem. Odbor kultury však také
vydává závazná stanoviska jako samostatná rozhodnutí, a to v případě, že předmětné
úpravy nemovitostí nepodléhají řízení vedené
stavebním úřadem. Odbor kultury také vydává pro stavební úřad vyjádření k územním
plánům obcí ve správním obvodu Městského
úřadu Slaný.
Odbor kultury v rámci přenesené působnosti také vykonává dozor při obnovách
kulturních památek a dohlíží na dodržování zákona o státní památkové péči. Což v
praxi znamená, že kontroluje, zda k probíhajícím stavebním úpravám kulturních památek
nebo nemovitostí v chráněných památkových
územích bylo vydáno závazné stanovisko,
případně je-li postupováno podle vydaného
závazného stanoviska. V opačném případě
odbor kultury zahájí přestupkové řízení, které
může vést až k uložení pokuty.
Odbor kultury také spolupracuje s Ministerstvem kultury. Tato spolupráce spočívá
především ve vydávání vyjádření k prohlášení věci za kulturní památku nebo ke zrušení
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památkové ochrany. Dále pak odbor kultury
přijímá žádosti o dotace ze státního rozpočtu z programu Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností a připravuje pro ministerstvo
k tomuto programu podklady.
Nad rámec činností stanovených zákonem
odbor kultury provozuje webové stránky památkové péče na Slánsku (http://pamatky.
slany.cz/), kde uveřejňuje kromě praktických
informací o výkonu státní správy také informace o opravách památkových objektů a další
zprávy z oblasti památkové péče.
V letošním roce probíhaly nebo stále ještě probíhají některé významné památkové
opravy. Z regionu jmenujme např. dokončení
opravy fasády velvarského kostela sv. Jiří, obnovu fasády Pražské brány ve Velvarech nebo
dokončení restaurování barokního oltáře
sv. Jana Nepomuckého z kostela Nejsvětější
Trojice ve Smečně, jehož oprava započala
již v roce 2006. Vzhledem k nízkým dotacím
z Ministerstva kultury a omezeným ﬁnančním
možnostem vlastníka se tak oprava tohoto
oltáře musela rozložit do etap. Co se týče slánských památek, tak v současné době probíhá restaurování sochy sv. Františka z Assisi
a sv. Bonaventury, které se původně nacházely v karmelitánské klášterní zahradě, ale
po obnově budou umístěny v aleji vedoucí
ke klášteru, kde doplní již zrestaurovanou
sochu Panny Marie Bolestné. Momentálně se
připravují podklady pro další opravu, a sice
opravu fasády bývalé radnice na slánském
náměstí. Středočeský kraj schválil pro město
Slaný na tuto akci dotaci, a pokud proběhne
bez problémů výběrové řízení na zhotovitele
prací, bude ještě v letošním roce oprava této
významné památky zahájena.
V rámci samostatné působnosti vykonává
odbor kultury také řadu činností. Především
se podílí na organizování kulturních akcí
a některé také sám připravuje. Týká se to například městských slavností, které v letošním
roce byly organizovány z Kulturních zařízení
města Slaného, odbor kultury s přípravou
pomáhal. Pravidelně každoročně odbor kultury pořádá Slánské rozhovory, ty letošní
proběhnou 4. října a budou na téma Slaný
a Velvarsko. Další pravidelnou aktivitou je
Slánská akademie volného času, což je cyklus přednášek pro zájemce o historii, výtvarné
umění a literaturu, 15. října proběhne první
přednáška již 11. ročníku. Odbor kultury se
také podílí na pořádání oslav státních svátků
a pietních aktů.
S kulturními akcemi je spojena další činnost odboru kultury, a sice oznámení konání
kulturních akcí a veřejných shromáždění
podle zákona č. 84/1990 Sb., která odbor kultury přijímá a eviduje a uvědomuje městskou
policii o jejich konání.
Další důležitou činností v rámci samostatné působnosti je vítání občánků, které probíhá dvakrát ročně – na jaře a na podzim. V
letošním roce došlo ke změně, že nově narozené děti nejsou zvané automaticky, ale jejich
rodiče, kteří o tento obřad mají zájem, své
děti přihlašují. K této změně bylo přistoupeno
v souvislosti s účinností zákona o základních

registrech, kdy došlo ke zpřísnění a omezení
využívání osobních údajů.
Společně s vedením města se odbor kultury
podílí na vydávání měsíčníku Slánská radnice, především po graﬁcké stránce.
Další spolupráce probíhá s Komisí pro
kulturu a památky při poskytování dotací
z rozpočtu města na pořádání kulturních
akcí. Odbor kultury pro komisi shromažďuje
došlé žádosti o dotaci a připravuje podklady,
následně po rozhodnutí komise o rozdělení
dotací materiály předkládá radě města, případně zastupitelstvu města, poté připravuje
smlouvy, vyplácí schválené dotace a přijímá
závěrečná vyúčtování.
Odbor kultury má ve své struktuře dvě organizační složky, a sice Knihovnu Václava Štecha a Infocentrum Pod Velvarskou
branou a Městskou hvězdárnu ve Slaném.
S těmito organizačními složkami úzce spolupracuje, ať už při pořádání kulturních akcí
či v rámci jiných činností, ale také po stránce
ﬁnanční, kdy proplácení faktur těchto organizačních složek probíhá přes odbor kultury.
Odbor kultury také úzce spolupracuje s příspěvkovými organizacemi Vlastivědným
muzeem ve Slaném a Kulturními zařízeními města Slaného. Tyto organizace mají samostatné rozpočty, rozdíl mezi příjmy a výdaji
tvoří příspěvek města, který jim odbor kultury
každý měsíc v alikvótních částkách převádí.
Z kulturních akcí, které odbor kultury
v letošním roce připravil, můžeme jmenovat
výstavu Umělci slánské Trhliny I., která navázala na výstavu z loňského roku o Ludvíku
Kubovi, spolu s expozicí Novostrašecko na
kresbách Václava Fialy a exkurzí Po stopách Václava Fialy na Novostrašecku. Taktéž zmiňme výtvarnou soutěž a spolupráci
na výstavě o Karlu IV. v muzeu, což je jedna
z akcí, kterou si město Slaný připomnělo 700.
výročí narození Karla IV. Dalším počinem odboru kultury bylo vydání dalších rozkládaček
z edice Památky Slaného a Slánska, tentokrát šlo již o 12. a 13. tisk – Reliéf Panny Marie Staroboleslavské ve Velvarech
a Novostrašecko v díle Václava Fialy. Tyto
propagační materiály jsou k dostání zdarma
v infocentru nebo ve vestibulu hlavní budovy
městského úřadu.
Velkou změnou v roce 2016 na odboru kultury byl odchod dvou pracovníků a nástup
nových pracovnic Mgr. Markéty Škrancové
(tel. č. 312 511 273), která má na starosti památkovou péči, a Mgr. et Mgr. Elišky
Waldmannové, DiS. (tel. č. 312 511 271),
jejíž pracovní náplní je pořádání kulturních akcí a dalších kulturních aktivit místního charakteru. Z dalších pracovníků jsou
Vám k dispozici také vedoucí odboru PhDr.
Vladimír Přibyl (tel. č. 312 511 270) a jeho
zástupkyně Alena Urbanová (tel. č. 312 511
274), která se stará především o ekonomiku odboru a částečně o památkovou péči.
Na odboru kultury se na vás těšíme v úřední
dny v pondělí a středu od 7:30 do 17:00, ale
i v ostatní dny, kdy je však lepší si s příslušným pracovníkem domluvit schůzku, aby byl
v kanceláři přítomen.
Alena Urbanová, odbor kultury
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Kvalitní posila v Základní škole Na Hájích
Základní škola Na Hájích využila účasti v projektu Nové pracovní příležitosti
ﬁnancovaného z Operačního programu
Zaměstnanost. V rámci tohoto projektu
byla od září přijata nová pracovnice, paní
Šárka Jandusová, na pozici Pracovník
prevence kriminality.
Její hlavní pracovní náplň spočívá v zajištění organizace vstupu cizích osob do budovy.
Každý návštěvník obdrží u vstupu do budovy
návštěvní visačku a zapíše se do knihy. Při odchodu visačku odevzdá a provede se záznam
o odchodu. Návštěvník musí mít domluvenou
schůzku, nebo paní Jandusová zjistí, zda se
dotyčnému může někdo v požadovaný čas věnovat. Přítomností této pracovnice u vchodu

se zamezilo nežádoucímu jevu z let minulých,
že návštěvníci využívali otevírání dveří při odchodu žáků a vklouzli do školy bez ohlášení,
byť to bylo v rozporu se školním řádem. Škola
tak může lépe monitorovat pohyb cizích osob
po budově. Důležitým pomocníkem při zajištění bezpečnosti u vstupů do budovy se stal
i nově zabudovaný kamerový systém, který
škole poskytl Spolek rodičů pod vedením paní
Jitky Gruntové a pana Petra Kotena. Jelikož
projekt je pouze na jeden školní rok, vedení
školy věří, že se projekt podaří buď prodloužit,
nebo se systémově najdou prostředky přímo v
oblasti školství, aby v budoucnu byla tato pracovní pozice ﬁnančně podpořena pro každou
školu.
Věra Bělochová, ředitelka

Adaptační kurz OA dopadl na výbornou
Stalo se již tradicí, že studenti 1. ročníků Obchodní akademie Dr. Edvarda
Beneše ve Slaném odjíždějí první zářijový týden na adaptační kurz. Jeho cílem
je nejen poznat samy sebe navzájem, ale
i své učitele v jiném prostředí, než je školní.
Vedoucí kurzu byla Lucie Vodňanská, jež je
zároveň třídní 1. B. Spolu s ní jely Jana Andrýsková, třídní 1. A, a Iva Vršínská, která nejenže se podílela na přípravě a organizování
her, ale jejím neustálým společníkem byl fotoaparát, jímž dokumentovala veškeré aktivity
studentů. Pedagogický kolektiv byl doplněn
i zdravotníkem Lukášem Bečkou, který však
naštěstí neměl téměř žádnou práci.
Letošní kurz se konal ve Starých Splavech v
rekreačním středisku Dobrota nedaleko Máchova jezera. Když 5. září nastupovali studenti do autobusu, mohli jsme v očích některých
z nich vidět zvědavost, co je čeká, jiní, kteří v
budoucí třídě nikoho neznali, však odjížděli s
obavami, zda si v novém kolektivu najdou kamaráda.
Hry byly velmi pestré a umožnily tak studentům poznat se nejen navzájem, ale umět
se i spojit a domluvit v rámci jednotlivých tříd.
Zpříjemněním pobytu byl určitě výlet motorovou lodí po Máchově jezeře. Cíl byl nedaleko Doks. Protože sluníčko příjemně hřálo, při

Život je krásný

odpočinku na břehu jezera se někteří i vykoupali a vyzkoušeli vodní skluzavku.
Čtvrteční večer byl věnován vyhlašování výsledků jednotlivých her i meziher. Každá třída
i někteří jednotlivci si odvezli diplomy a tašku
sladkostí. Celkově zvítězili jen těsným rozdílem studenti 1. A. Celý pobyt pak byl zakončen tradičním táborákem a opékáním buřtů.
V úplném závěru studenti anonymně vyplňovali dotazník hodnotící tento kurz a bylo
velmi příjemné číst pouze pochvalná vyjádření, jako např.
„Podle mě byl kurz zábavný, super a bavilo
mě to tady.“
„Jako seznamovací kurz to bylo skvělý.
Všichni si rozumíme.“
„Kurz byl celkem fajn, poznala jsem pár

lidí, na které vím, že se můžu spolehnout.“
„Pedagogové skvělí, prostě top.“
„Bylo to skvělé.“
„Na kurzu se mi líbilo!!!“
„Kurz se mi celkově líbil, byla zábava, nenudila jsem se.“
Domníváme se tedy, že letošní adaptační
kurz splnil přesně to, co je jeho smyslem: vzájemně se poznat a vytvořit na celé čtyři roky
dobrou partu kamarádů.
A pokud bychom se měli vyjádřit pomocí
školního hodnocení, dáváme i my, pedagogové, všem výbornou. Teď si jen přejme, aby jedničky studenti dostávali i v průběhu školního
roku.

třetího věku, který se konal 8.—11. 9. 2016 ve
slovenských Michalovcích.

a sportovních soutěží. Slaňáci soutěžili ve
sportovních disciplínách.
Na Slovensku jsme byli velmi srdečně přijati, lidé na ulicích s námi navazovali hovor
a vzpomínali na Československo, hlavně
muži, kteří zde byli na vojně.

Zúčastnili se jej i Slaňáci z místní organizace Svazu důchodců ve Slaném jako zástupci
Středočeského kraje a společně s nimi i senioři z Běloruska, Bulharska, dalších krajů
Česka, Chorvatska, Lotyšska, Makedonie,
Ukrajiny a Slovenska.
Život je krásný, tak se nazýval 1. ročník Mezinárodního festivalu sportu a umění pro lidi

Hlavním cílem festivalu bylo navazování kontaktů mezi představiteli této věkové
skupiny při prezentaci zpěvu, tance (folklor)

Jana Andrýsková

Získali jsme mnoho nových přátel a to nás
těší. Tímto děkujeme za ﬁnanční podporu
pana hejtmana M. Petery a starosty města
pana M. Hrabánka.
Olga Šnoblová,
místopředsedkyně Krajské rady stř. kraje

www.meuslany.cz
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KNIHOVNA

Výstava na stromech podruhé...

Plakátová výstava bude vyvěšena na stromech v oblíbených parcích po celé republice.
Každý rok se téma výstavy mění. V roce 2015
byla hlavním tématem káva s výstavou „Plné
ruce práce“. Letošní ročník bude probíhat od
1. - 8. října a hlavním tématem bude výroba
bot. Pod názvem „Poznej své boty“, výstava
upozorňuje na podmínky zpracování kůže
a výroby obuvi.

Zaujala vás naše květnová fairtradová
snídaně? Byl to takový náš první piknik
sezóny. Přišel podzim a pomalu je čas na
piknik poslední. Můžete ho opět strávit
s námi, tentokrát u příležitosti „Výstavy
na stromech“, která se koná během říjnového Týdne důstojné práce.

Ale zpátky ke slíbenému pikniku. Ten proběhne při příležitosti zahájení výstavy, a to v
sobotu 1. října od 10.00 na Masarykově náměstí. Stejně jako loni se můžete těšit na další
ochutnávku fairtradové kávy a čaje. Můžete si
přinést vlastní oblíbený hrneček, ze kterého
vám bude obzvlášť chutnat. A jak bývá dobrým zvykem na našich podobných akcích,

na své si přijdou i vaše děti. Těší se na ně obě
naše Katky se zajímavým programem. A my
všichni se těšíme, že 1.října společně strávíme
příjemné dopoledne a ten pravděpodobně poslední piknik si hezky užijeme.
Neváhejte a přijďte mezi nás.

Ještě jsme ve válce
Výstava 13 špičkových českých a slovenských výtvarníků, 13 komiksů nakreslených podle vyprávění 13 skutečných lidí.
6.10. - 1.11.2016 (vstupní chodba
knihovny).
Věra Ungerová

K nihov n a včera a dnes
Známé rčení „pokrok nezastavíš“
platí všude, kam se podíváte. Nevyhnulo
se ani knihovně. Sama jsem zažila jak
klasickou knihovničinu s lístkovými katalogy a kartičkami v každé knize, tak
přechod na automatizovaný systém, kdy
nám, knihovnicím, ulehčují práci počítače. Opravdu ulehčují? Nic není černobílé. A tak mi dovolte malé zamyšlení
na téma, které souvisí právě s technikou
v knihovně. Nahlédneme trošku pod pokličku práce knihovnic, která zůstává
očím čtenářů skryta.
V době, z pohledu dnešních teenagerů knihovnického pravěku, co neměla knihovnice
v hlavě, jako by nebylo. Veškeré informace
o autorech, názvech a obsahu knih se lovily
za pomoci čtenářů ne v počítači, ale pouze a
jen v paměti knihovnic. Všichni měli tak nějak
víc času a nějakou tu minutu navíc neřešili.
Logicky z toho vyplývá, že profesi knihovnice
vykonávali pouze jedinci zdatní a orientovaní v literatuře, neboť žádný zázrak v podobě
enteru na klávesnici neexistoval.
Ale jak již bylo řečeno, pokrok nezastavíš.
Realita současnosti je taková, že vše, co potřebujeme vědět, najdeme v počítači. Všichni
si pochvalujeme, jak nám to ulehčuje a zrychluje práci. Jsme tak zrychlení, že nechceme
obětovat ani tu pověstnou minutu svého času
nějakým čekáním. Na cokoliv. Ani na informace o knize. I tady technika nabízí řešení.
Z pohodlí svého domova můžete virtuálně
navštívit knihovnu a obsloužit se téměř sami.
Podíváte se na nové přírůstky knih, pročtete
si obsahy těch, co vás zaujaly. Jediným kliknutím si ji objednáte. A proč jen jednu. Klidně deset. Ale co když se vámi vybraná kniha
právě nachází u nějakého jiného čtenáře?
Jednoduše se zařadíte do fronty a počkáte,
až na vás přijde řada. Pak už jen přijmete
zprávu emailem, nebo SMS a ano, teď teprve
nastal ten čas osobně navštívit knihovnu. Přiznejte si, koho z vás už napadlo, že by nebyla
od věci nějaká zásilková služba až do domu?
Jednou, kdo ví…

podíváme pod tu slíbenou pokličku. Pracovnice knihovny si každé ráno vytiskne seznam
všech knih, které jste si vy, čtenáři, předchozí den objednali. Bývá jich tak kolem třiceti.
Knihy vyhledá, rozdělí pro jednotlivé čtenáře
a odešle jim zprávy. Trošku jiná situace je u rezervovaných knih, které momentálně nejsou
k dispozici. Tady se začíná objevovat nový
fenomén, kterému zatím moc nerozumíme.
Téměř geometrickou řadou narůstá počet
rezervací na určité tituly, a nejsou to jen takzvané bestsellery. Ale kdo určuje, který titul
je zrovna tak v kurzu? Určitě jistá zavedenost
autora, doporučení známých a zcela jistě
masivní reklamní kampaně. Někdy v člověku probouzí pocit, že kdyby tu určitou knihu
nepřečetl, jako by ani nebyl.
A tak se z domova kliká a kliká a fronta
roste. K napsání tohoto článku mě přivedlo
zjištění, že momentálně máme v knihovně
na jednu takovou žádanou knihu 40 rezervací. Kdybychom ji vlastnili pouze v jednom
exempláři, snadno si spočítáte, kdy na posledního přijde řada při výpůjční době jeden
měsíc. A tak jsme museli přistoupit k určitým
pravidlům. Žádané tituly nakupujeme ve více
exemplářích (maximálně však 3) a výpůjční

doba je u nich zkrácena na 14 dní.
Pro ilustraci uvedu několik suchých statistických čísel. V období od ledna do srpna 2016
bylo vyřízeno 5 132 rezervací (průměrně 642
za měsíc) a 5 180 objednávek (průměrně 648
za měsíc). A ještě mám pro vás jedno zajímavé
zjištění. Zdá se, že jsme široko daleko jediná
knihovna podobného typu, která takovouto
statistiku a fronty na určité knihy vykazuje.
Zatím si marně lámeme hlavu, čím to je. Je to
pro nás námět k dalšímu zamyšlení a možná
téma příštího článku.
Tak takhle nějak vypadá knihovna dnes. Na
jednu stranu nás zájem čtenářů „pracujících
z domova“ těší, na druhou stranu si někdy
nostalgicky vzpomeneme na kdysi velmi rozšířenou větu mezi čtenáři: „ Jdu do knihovny
podívat se, co tam mají nového.“
Říkala jsem něco o geometrické řadě? U již
zmíněné knihy během psaní tohoto článku
vzrostl počet rezervací na 41! A to je už pořádná fronta, nemyslíte?
Na shledanou v knihovně.
Věra Ungerová

MALÉ RÉBUSY PRO BYSTRÉ HLAVY
Protože máme v knihovně rádi hry a soutěže a velká většina z nich je určena pro děti, rozhodli jsme se, že
připravíme něco, kde se budou moci zapojit všechny generace.
Hádanek bude celkem 12, každý měsíc jedna. Všem, kteří rádi luští, tedy přinášíme rébus č.1.
Pomocí
knihy.
P mocí těchto dvou obrázků (indicií) hledáme název knih
Po

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
rý se může těšit na odměnu.
odm
měnu.

Toto všechno jsou jednoznačně výhody
tohoto systému. A co nevýhody? Teď se tedy
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INFOCENTRUM, POZVÁNKY

Slánská radnice č. 9, říjen 2016

Infocentrum
Pod Velvarskou branou
Velvarská 136/1, 274 01 Slaný
telefon 312 523 448 – 728 842 924
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.

Pojďte s námi na vycházku! Jsou poslední z nabídky letošní turistické sezony.

4.10.2016 11:00 Wilsonova ulice
Sraz na vycházku je na vlakovém nádraží ve
Slaném. Vstupné: 20 Kč
30.10.2016 14:00 Dušičková vycházka na
slánské hřbitovy
Historie slánských hřbitovů, osudy slavných nebožtíků a pár lechtivých vyprávění
navíc – o mrtvých jen dobré. Vstupné: 20 Kč

Infocentrum Slaný je otevřeno
ve všední dny od 9 do 17 hodin.
V sobotu, v neděli a o státních
svátcích od 9 do 16 hodin.
Novinky
Infocentrum nabízí k volnému rozebrání
nástěnný kalendář 2016.
Sborník č. 8 - Město a region v dramatickém století (rok vyd. 2014) jsme zlevnili ze
100 Kč na 50Kč.

SETKÁVÁNÍ (NEJEN) SENIORŮ VE SLANÉM IX
Program jednotlivých setkání (2016/17):
25. října – Road show 2016. Beseda
s českou prozaičkou, publicistkou a překladatelkou Ivou Pekárkovou. Sejdeme se v 17.00
hodin v knihovně v Klubu K na Masarykově
nám. 159. Vstupné 50 Kč.
8. listopadu – O přírodních zajímavostech Lounska jako je Blšanský vrch, kopce
Českého středohoří atd.. nás přijde seznámit
Mgr. Blanka Tomášková z Městského informačního centra Louny. Začínáme v 14:00
hodin. Vstupné 30 Kč.
22. listopadu – Výživa nejen pro seniory…. MUDr. Marie Krečmerová z Krajské
hygienické stanice Středočeského kraje nám
na své přednášce doporučí jak se vhodně
stravovat (nejen) ve vyšším věku. Dozvíme
se ale i mnoho dalších zajímavostí. Začínáme
v 14:00 hodin. Vstupné 30 Kč.
6. prosince – Život s vášní a čokoládou.
Přijďte si poslechnout něco o historii, výrobě
a především o blahodárných účincích pravé
poctivé čokolády, spojené s ochutnávkou.
Setkáním vás provede Ing. Marcela Krčálová. Začátek přednášky je v 17.00 hodin.
Vstupné 50 Kč.
20. prosince – Vánoční posezení s knihou. Máte rádi pohádky a vánoční příběhy?
Budeme si je číst a povídat si o nich a k tomu
ochutnávat tradiční vánoční dobroty. Přineste
třeba i ty vaše, které vám dělala vaše maminka
a už se na ně zapomnělo. Začátek v 14:00 hodin. Vstupné 30 Kč.

10. ledna – Historie košíkářství na Mělnicku jako největší centrum košíkářství
v Čechách, současný stav košíkářské výroby,
proﬁl košíkářské dílny od pěstování a zpracování vrbového proutí po výrobu, praktická ukázka výroby a používaných materiálů,
nářadí a pomůcek. Začátek bude upřesněn.
Vstupné 40 Kč.

Začátek v 14:00 hodin. Vstupné 30 Kč.

24. ledna – O některých pramenech
naší regionální historie. Ať žijeme ve Slaném dlouho, nebo krátce, denně procházíme
místy, která mají svou historii popisovanou
v literatuře. Nejen o ní nám bude vyprávět
Libor Dobner. Začátek v 14:00 hodin. Vstupné 30 Kč.

4. dubna – Jarní tvořivé setkání. Tvoříme
tradiční i netradiční jarní dekorace, zápichy,
vajíčka ale i jednoduché dárečky pro malé
koledníky s Ing. Annou Vaníčkovou. Vstupné
70 Kč.

7. února – Emoce v komunikaci. Přednáška PhDr. Milady Záborcové, Ph.D., během níž se podíváme na to, jak jednáme pod
vlivem emocí, budeme sledovat, jak se emoční
dovednosti vyvíjely, a vyzkoušíme si, co udělat
pro to, abychom našim pocitům lépe rozuměli
a dokázali je v našich rozhovorech a vztazích
dobře využít. Začátek ve 14:00 hodin. Vstupné 30 Kč.
21. února – Karel Hynek Mácha a Slánsko. Přednáška regionálního historika a středoškolského učitele dějepisu Mgr. Zdeňka
Víška. Začátek v 14:00 hodin. Vstupné 30 Kč.
7. března – Bylinky a jejích využití v kuchyni, v kosmetice i léčení. Od semínka až
na talíř. Jak jednoduše vypěstovat a použít
bylinky nám vysvětlí paní Andrea Novotná.

21. března – Nebojte se ryb. Povídání
o tom, jak poznat dobrou, čerstvou rybu, jak
ji vykostit a upravit. Včetně malé ochutnávky.
Přednáška se koná v prostorách hotelu Hejtmanský dvůr. Začátek v 14:00 hodin. Vstupné
100 Kč.

18. dubna – Rok baroka. Martinicové
a Slaný. Vycházku po stopách Martiniců
povede Ing. Milena Zablková. Začátek
ve 14:00 hodin. Vstupné 30 Kč.
2. května – Slavnostní ukončení celého
cyklu spojené s předáváním certiﬁkátu
o absolvování a drobných cen. Hostem bude
Martin Nič (slánský patriot).
Celkové vstupné na všechny přednášky
činí 550 Kč. Přihlásit se můžete ve studovně Knihovny V. Štecha. Bližší informace získáte na tel. č. 312 522 238 u paní
Steinbrecherové, u paní Šnoblové (předsedkyně ZO Svazu důchodců ČR) a na
webových stránkách slánské knihovny:
www.knihovnaslany.cz.
Těšíme se na společná setkávání!.

Přednáška pro seniory

Rodopis koníček na celý život

Zveme všechny dříve narozené na přednášku s názvem
Senior v kyberprostoru. Seminář se uskuteční 1. listopadu
od 14:00 ve společenské místnosti DPS Na Sadech.
Obsahem přednášky bude: manipulace seniorů ze strany okolního
světa, zneužití mobilních telefonů, komunikační dovednosti ve virtuálním světě, umět říci ne, kyberšikana, netiketa, základní pravidla
bezpečného používání internetu, ochrana osobních údajů a soukromí a další… Moderovaný seminář plně akceptuje reálné a aktuální
potřeby přítomných seniorů..

Spolek přátel Smečna a širého okolí (www.spolekpratelsmecna.
estranky.cz) a Česká genealogická a heraldická společnost v Praze
(www.genealogie.cz) srdečně zve na přednášku Heleny Voldánové genealožky a spoluautorky populárního pořadu České televize
Tajemství rodu Rodopis koníček na celý život

www.meuslany.cz

Úterý 25. října 2016 od 17.00 hod. obřadní síň města Smečna v budově Městského úřadu nám. T. G. Masaryka 12, Smečno,
vstup volný.
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MUZEUM, KULTURA

Slánské muzeum vám v říjnu nabízí
Zveme vás do galerie muzea na výstavu
obrazů, kreseb a graﬁky „Umělci slánské
Trhliny I.“ Díla jsou ukázkou prací umělců,
kteří tvořili a vystavovali ve Slaném v období
před a v průběhu II. světové války. Zásluhy
o prezentaci umění měli v této nelehké době
bratři Čížkové a Josef Kylies, členové Trhliny - Uměleckého odboru slánského Sokola.
V letošním roce představujeme výběr z prací
Václava Fialy, Aloise a Julie Mezerových,
Václava Nejtka, Karla Vika a T. F. Šimona. Expozice tematicky navazuje na loňskou
výstavu „Ludvík Kuba a Slaný,“ a v příštím
roce se dočká pokračování. Soubor děl můžete spatřit do 29. října.
Od čtvrtka 6. října navštivte v 1. patře muzea výstavu „Karel IV. a středověk ve Slaném“. Expozice přibližuje nejen otisky doby
vlády Karla IV., ale i stopy dalších panovníků
vrcholného středověku v našem městě. Vedle
odborné části, kde budou mj. prezentovány
originální dobové předměty, výstava představí obrázky slánských dětí, které se zapojily
do Výtvarné soutěže s Karlem IV. V této vzdělávací výstavě nebudou chybět ani interaktivní prvky a pracovní listy pro děti a mládež.
Expozici rozhodně doporučujeme pro doplnění školní výuky.
Vyhlášení výsledků Výtvarné soutěže s
Karlem IV. proběhne 15. října, a to symbolicky při koncertu v děkanském kostele sv.
Gotharda, který byl právě za vlády Karla IV.

významně přestavěn a rozšířen.
V rámci šestého ročníku mezinárodního varhanního festivalu „Varhany znějící
2016: Slaný-Zlonice“ se v kapli Zasnoubení P. Marie ve středu 5. října v 19,30 hodin
uskuteční společný koncert „Klávesové proměny“ přední české hráčky na hammerklavier Petry Matějové a polského varhaníka
Marka Toporowskiho, kteří posluchačům
přiblíží hudbu přelomu 18. a 19. století.
Ve středu 26. října v 17 hodin si nenechte
ujít přednášku na velmi aktuální téma s názvem „Můžeme věřit médiím?“. O současné
roli sdělovacích prostředků ve vnímání reality, která nás obklopuje, o možnosti a schopnosti aktuální zprávy zkreslovat či s nimi
manipulovat bude v malé galerii přednášet
přední český teoretik médií Prof. PhDr. Jan
Jirák, Ph.D., který stál u zrodu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a nyní je vedoucím Katedry mediálních studií Metropolitní
univerzity Praha. Jan Jirák byl také předsedou
Rady České televize, přednášel na řadě zahraničních univerzit, je autorem mnoha publikací a spoluautorem koncepce mediální výchovy
pro české základní a gymnaziální školství.
Vstupné je dobrovolné.

=9(0(
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Dne 15. října 2016 proběhne ve Slaném
další z akcí vztahujících se k 700. výročí
narození krále Karla IV. Jedná se o koncert v kostele sv. Gotharda, který účinkující Michael Pospíšil doplní o odborný
komentář. V rámci koncertu také proběhne vyhlášení výsledků Výtvarné soutěže
s Karlem IV.
Bude se v podstatě jednat o první přednášku podzimního semestru 11. ročníku Slánské
akademie volného času, tentokrát tedy spíše
netradiční, která bude přístupná i široké veřejnosti. Zveme proto všechny, kteří mají
o hudbu z doby Karla IV. zájem. Koncert
začíná v 10:00 a vstup je volný.
Více informací o činnosti Slánské akademie volného času Vám podá Alena Urbanová
z odboru kultury, tel.: 312 511 274, e-mail:
urbanova@meuslany.cz.

Do konce října je pro veřejnost otevřeno
také Národopisné muzeum v Třebízi.
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Hudba z doby
Karla IV.
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Kolektiv muzea

Vlastivědné muzeum ve Slaném zve na výstavu

Karel IV.

a středověk ve Slaném

Výstava k 700. výročí narození českého krále
a římského císaře, rovněž o vztahu českých
panovníků k městu Slanému.

6. října až
19. listopadu 2016
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HVĚZDÁRNA

Slánská radnice č. 9, říjen 2016

Městská hvězdárna ve Slaném
metrů. Vyrůst mají v příštích letech tři klíčové
optické dalekohledy:

Adresa: Městská hvězdárna ve Slaném,
Nosačická 1713, 274 01 Slaný
Telefon: 312 52 57 30
Email: hvezdarna@volny.cz

Pro veřejnost je hvězdárna v ŘÍJNU
otevřena v úterý, středu, čtvrtek a
pátek.Prohlídky hvězdárny začínají
v 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 hodin.
O státní svátek 28. 10. bude zavřeno.
Výpravy škol a institucí mají možnost
navštívit hvězdárnu denně i mimo otevírací
dobu podle předem sjednaného termínu.

Pořady pro děti:
JAK KOMETKA ŠLA DO SVĚTA
(25 minut) ve čtvrtek 6. 10. v 18:30 hod.
Pohádka o tom, jak odvážná kometka zachránila malého Pluta před ďábelským Algolem. Dále zde vystupují parádivé Plejády,
moudré Slunce i pozemští hvězdáři. Přesto,
že se jedná o pohádku, aktéry tohoto příběhu
můžeme na obloze skutečně najít.

Pořady pro dospělé:
TAJEMSTVÍ VESMÍRU (45 minut)
ve čtvrtek 13. 10. v 18:30 hod.
Jak vesmír funguje? Jaké základní fyzikální
jevy jej utvářejí? Pořad má společný dvacetiminutový úvod, ke kterému si můžete volně
vybrat z následujících desetiminutových bloků: závěrečná stádia hvězdného vývoje (neutronové hvězdy, černé díry, ...), kosmologie
(vznik a vývoj vesmíru), vznik hmoty, pozemské dalekohledy, vesmírné dalekohledy
Astronomická přednáška:
VÍTEJTE V ÉŘE EXTRÉMNĚ
VELKÝCH DALEKOHLEDŮ!
(90 minut) ve čtvrtek 20. 10. v 18:30 hod.
Astronomie se v současné době chystá
učinit skok z desetimetrových dalekohledů
na novou metu, která se nachází v oblasti 30 až 40 metrů. Evropským trumfem má
být Evropský extrémně velký dalekohled
(E-ELT). Dalekohled buduje od roku 2005
agentura ESO (Evropská organizace pro
astronomický výzkum na jižní polokouli) a
plánuje jej uvést do provozu za pět let. Přednáší: Jaroslav Trnka, Městská hvězdárna ve
Slaném.
V oblasti pozemní optické astronomie se
zanedlouho dočkáme posunutí hranice o notný kus dopředu. Adaptivní optika smazala
neduhy atmosféry a nyní míří vstříc nové metě
- dalekohledům o průměru v řádu desítek
www.meuslany.cz

• Velký Magellanův dalekohled Giant
Magellan Telescope (GMT): sedm zrcadel o průměru osm metrů na jedné montáži
vytvoří teleskop s ekvivalentním průměrem
24,5 metrů. Staví se v Las Campanas
v Chile a dokončen by měl být kolem roku
2024. Stavba v chilských Andách začala
v polovině letošního roku. První ze série sedmi
hlavních zrcadel bylo dokončeno v roce 2012.
Třetí osmimetrové zrcadlo je v současné době
leštěno a dokončeno má být nejpozději v roce
2018. Se svými 24,5 metry průměru zrcadla
může vypadat GMT jako chudý příbuzný níže
zmíněných dalekohledů, ale oproti nim je už
v pokročilé fázi výstavby.
• Třicetimetrový dalekohled (TMT): má
vyrůst na Mauna Kea. Budování obřího
teleskopu TMT na Havaji se na čas zastavilo,
protože s ním nesouhlasí aktivistické organizace
potomků domorodých obyvatel
a environmentalisté. Stavba pokračuje, ale nabírá zpoždění a
protesty neustávají.

Největším kompaktním dalekohledem
současnosti je Velký Kanárský dalekohled
(Gran Telescopio Canarias) o průměru
10,4 m, který provozuje Španělsko (90%),
Mexiko (5%) a USA (5%) na ostrově La Palma. V devadesátých letech a na přelomu tisíciletí bylo postaveno celkem 13 velkých dalekohledů, přičemž průměry hlavních zrcadel
se pohybovaly nejčastěji zhruba od 8 do 10
metrů. Zvykli jsme si také na stavby interferometrů, kdy dva a více dalekohledů dokáží
pracovat společně. To je hlavní argument
výjimečnosti projektu E-ELT. Žádné přidání
metru či dvou k velikosti stávajících zrcadel.
E-ELT soustředí více světla než všechny existující 8 až 10 metrové dalekohledy na světě
dohromady! Ohromná sběrná plocha hlavního objektivu podpořená adaptivní optikou
nabídne astronomům snímky 15krát ostřejší
než ty z Hubblova kosmického dalekohledu!

•
Evropský
The European
Extremely Large
Telescope
(E-ELT): budoucí vlajková loď
Evropské
jižní
observatoře se
staví v Chile na
hoře Cerro Armazones a bude mít
průměr necelých
40 metrů. Spuštění je plánováno
Obr.: Konstrukční struktura tubusu a montáže E-ELT. Zdroj: ESO
na rok 2024. Kontrakt na dodávku
kopule a nosné konstrukce dalekohledu podeÚkazy na říjnové obloze:
psali v květnu 2016 zástupci ESO a ACe ConNa
ranní obloze bude v první polovině
sorcium (tvořeného ﬁrmami Astaldi, Cimolai
měsíce nad východním obzorem pozorovaa subdodavatelskou skupinou EIE).
telný Merkur a ve druhé polovině měsíce jej
E-ELT bude jeden ze členů nejvyšší třídy zde vystřídá planeta Jupiter. Večerní obloobřích pozemních dalekohledů, kteří slibují hu bude zdobit nad jihozápadním obzorem
revoluci v našem pohledu a chápání vesmí- Mars a nízko nad západním obzorem Venuše
ru. Nový evropský dalekohled bude obrov- se Saturnem.
ským skokem vpřed ve výzkumu vesmíru.
V úterý 11. 10. v 11 hodin nastane těsná
Výjimečný projekt si také žádá výjimečnou
technickou připravenost ve všech oblastech konjunkce Merkuru s Jupiterem, Merkur
realizace. Dosavadní zkušenosti Evropské již- bude 0,8° severně. Obě planety spatříme
ní observatoře (ESO) s podobnými projekty na ranní obloze nad východním obzorem
jasně dokazují, že budovat společně se svými a jasnost Merkuru bude dosahovat −1,1 mag.
partnery továrny na vědu skutečně ovládají.
V neděli 30. 10. končí platnost středoevPřesto však je stavba E-ELT něčím výjimečná. ropského letního času (SELČ). V tento den
Někdo může namítnout, že je to jen otřepané si ve 3 hodiny SELČ vrátíme hodinky zpět
klišé, které neodmyslitelně patří k prezen- na 2 hodiny SEČ.
taci něčeho nového. Přece každý projekt byl
ve své době něčím unikátní a každý měl svá
Jasnou oblohu a pěkný výhled!
speciﬁka. Nikoliv. E-ELT výjimečný je a bude.
Jaroslav Trnka, Městská hvězdárna

| 13

KULTURA, POZVÁNKY

Slánské jazzové dny slaví 50 let
Je to možná neuvěřitelné, ale náš slánský
jazzový festival se v listopadu dočká již
svého padesátého pokračování! Třetí listopadový víkend, 18.—20. listopadu, na
tradičních místech, tedy v Městském centru Grand a v kapli Vlastivědného muzea
ve Slaném, rozehrají své nástroje či rozezní svůj hlas jazzoví hudebníci tuzemské
i světové scény.
První páteční hosty přivítá v přísálí slánský Big Band Beta, který v průběhu večera
vystřídají The Documents (USA/CZ). Úvod
na velkém sále bude patřit seskupení Kamil
Běhounek Revival. Jak je již z názvu patrné,
bude se jednat o vzpomínku na význačného
swingového skladatele a akordeonistu, který
své dětství prožil ve Slaném. Speciálně pro
tuto příležitost se na pódiu sejdou T. Křemenák – akordeon, O. Martinovský – sax/
klarinet, V. Fiala – kontrabas, J. Dvořák –
bicí, J. Šindler – kytara, D. Kuncová – zpěv,
P. Švestka – zpěv. Následovat bude formace
Lukáš Oravec Quartet (SK/CZ/PL). Quartet
vzniklý v roce 2012 získal nejvyšší cenu soutěže Young Faces of Slovak Jazz a zároveň

cenu za interpretační výkon pro lídra quartetu. Všichni členové této jsou zároveň členy
Českého Rozhlasového Big Bandu Gustava
Broma, který páteční večer uzavře, a netřeba
jej představovat.
Sobotní večer vám prozatím ponecháme
lehce zamlžený, ale bezesporu hvězdou večera bude Iva Bittová & Čikori, jejichž vystoupení jsme pro náhlou nemoc museli před dvěma lety zrušit, ale na svůj slib návštěvníkům
jsme nezapomněli. Technické přestávky na
hlavním pódiu vám umožní poslechnout si
v přísálí slánské The Bladderstones. A o závěr večera se postarají Ondřej Pivec Organic
Quartet, kapela vzniklá v roce 2005 čtyřmi
tehdejšími studenty Ježkovy konzervatoře – O. Pivcem, T. Hobzkem, L. Šmoldasem
a K. Doležalem. Hrají převážně vlastní repertoár, jejich hudba respektuje tradiční kořeny,
je však plná moderních prvků. A pokud pro
vás je pět kapel během jednoho večera málo,
můžete nechat doznít svou náladu na tradičních půlnočních „jamech“.
Kapli Zasnoubení Panny Marie v sobotu
odpoledne zaplní emocemi česká zpěvačka
a klavíristka Never Sol. S. Vondrášková obdržela za své debutové album nominaci na cenu

České hudební akademie Anděl. O nedělní
závěrečný koncert v kapli se postará Ingrid
James Quartet (AUS/CZ), jedna z nejlepších
australských jazzových zpěvaček současnosti, kterou na jejím českém turné doprovodí
trio kytaristy L. Šmoldase.
Těšíme se na setkání s vámi na jubilejních
Slánských jazzových dnech!
Aktuální informace naleznete na sjd.
jazzclubslany.cz
Říjnový jazzový večer
Jana Koubková už léta patří k předním
osobnostem českého jazzu. Do jejího repertoáru patří blues, swing, mainstream přes
bebop, latin, free až po world-ethno a fusion.
Máme se opravdu na co těšit. Zpěvačka totiž
natočila nové album a vydala jej 19. srpna
tohoto roku. Hudebně se na něm propojuje
několik žánrů, například jazz, scat, blues, ale
i latina.
O. Kabrna – hammond org., akordeon,
R. Hampacher – g, voc, J. Červenka – dr. Více
informací najdete na www.jazzclubslany.cz
21. října 2016 20:00 Hejtmanský dvůr –
Vinárna
Jana Pospíšilová

Vraždu na faře ukončí dernié ra
Divadelní soubor Slánská scéna zve na
derniéru inscenace podle románu Agathy
Christie – Vražda na faře. Toto poslední
uvedení můžete zhlédnout v úterý 11. října 2016 od 19.30 hodin v Městském divadle ve Slaném.
Ta půvabná vesnička, malebně stulená
v klínu kopců anglického venkova, není ani

zdaleka tak poklidným místem, jak by se na
první pohled zdálo. Pod klidnou hladinou
bují vášně a bouří lásky a nenávisti. Příčinou
mnoha z nich je samozřejmě nesnesitelný
plukovník Protheroe, jehož by – jak se v průběhu jedné večeře na faře všichni přiznají –
s chutí sprovodila ze světa půlka místních
obyvatel. O takových věcech se ovšem nežertuje, říká slečna Marplová. Osud se nemá po-

koušet. A jak se brzy ukáže, zase jednou měla
pravdu… Hrají: H. Kunertová, M. Zápotocký,
M. Musch, M. Seghmanová, T. Vott, J. Fany
Fanta, M. Jakeš, K. Beránková, N. Fantová,
J. Řeháková, D. Šarboch, Vl. Fantová, J. Větrovský a J. Chodora. VOLNÝ PRODEJ –
předprodej vstupenek v pokladně Městského
kina ve Slaném.
Tomáš Vott

Slaňáci ve světě - Slaný a Slánsko ve XX. století
V sobotu 12. listopadu 2016 se v přednáškové aule slánského Gymnázia V. B.
Třebízského pod tímto názvem uskuteční 9. ročník historické konference. Pod
záštitou starosty města ji organizuje
spolek Wotrubia, Gymnázium Václava
Beneše Třebízského, Královské město
Slaný a Sládečkovo vlastivědné muzeum
v Kladně.
Konference začíná již tradičně v 9.00 hodin, ukončení je plánováno na 16.00 hodin.
Program bude rozdělen do dvou bloků (9.00
–12.00, přestávka na oběd, 13.00 – 16.00),
během kterých bude dostatek prostoru na
dotazy a diskusi, včetně přestávky na občerstvení. Moderování celého dne se ujme opět
PhDr. Zdeněk Kuchyňka, ředitel kladenského
Sládečkova vlastivědného muzea.
V předešlých letech se konference, stále
úspěšně zaplňující pomyslná bílá místa naší
historie, věnovala tématům: Slaný a Slánsko
ve 20. století (2008), Armáda, Slaný a Slánsko ve 20. století (2009), Slaný a Slánsko v
letech 1939 – 1945 (2010), Formování občanské společnosti ve Slaném a na Slánsku na
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přelomu 19. a 20. století (2011), Zapomenuté
osudy, zapomenuté události - Slaný a Slánsko
ve XX. století (2012), Město a region v dramatickém století - Slaný a Slánsko ve XX. století (2013), Bílá místa historie - Slaný a Slánsko ve XX. století (2014), Válka v nás, my ve
válce - Slaný a Slánsko ve XX. století (2015).
Letošní konference nabídne opět nezpracovaná témata, přednesená historiky ze Slánska
i jejich kolegy z významných celostátních institucí:
• Mgr. Zdeněk Víšek: Baron Honoré de Liser - Belgický podnikatel ze Slaného
• Mgr. Pavel Fabini - Zástupci Slánska ve
vídeňském parlamentu 1861–1918
• Lubor Kunc: Pobyt slánských námořníků
v Pule
• ThDr. Jaroslav Hrdlička: Vztahy historika
a diplomata prof. Vlastimila Kybala ke kultuře Španělska a Portugalska i jejich odezva ve
Slaném
• Bc. Luboš Marek - Cesta Gustava Kleinberga z Libušína na světová bojiště
• Vladimír Francev: Tanková výroba ve Slaném
• Michal Plavec: Návrat plukovníka Berounského do Ruska. Osobní tragédie na po-

zadí druhé světové války
• Mgr. Zdenko Maršálek: Ze Slánska na
kraj Evropy: Interbrigadisté ze Slánska ve
španělské občanské válce a poté
• Mgr. David Hubený: Jan Bulíř, důstojník
Cyklistického praporu 1
• PhDr. Pavel Dufek, Ph.D.: Major Václav
Krejčík - Slaňák volbou, nutností a rozkazem
Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. - Cesta
pracovního kolektivu Pragomašiny Slaný do
SSSR
Ve sbornících ediční řady „Historie Slánska
ve XX. století“ se mohou zájemci seznámit s
příspěvky, které zazněly během prvních sedmi
ročníků. Nově vydaný sborník z loňské konference „Válka v nás, my ve válce - Slaný a Slánsko ve XX. století“, bude za spoluúčasti většiny autorů slavnostně představen veřejnosti
právě na závěr letošní historické konference.
Zájemci o historii našeho regionu, pestré
osudy jeho rodáků i obyvatel ve dramatickém
20. století, i protnutí jejich osudů se světem
daleko za hranicemi Slánska, jsou srdečně
zváni. Vstup zdarma.
Pavel Bartoníček, uvolněný člen rady města
a člen organizačního výboru konference

www.meuslany.cz
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Slánské historické perličky, aneb Jaká slova
ve Slaném nehodno vyslovovat...
Městské muzeum získalo před nedávnem
cenné dary. Paní inženýrka Helena Zoufalová z Prahy mu věnovala paměti svého dědečka JUDr. Jaroslava Brejchy a také pamětní
návštěvní knihu Brejchova rodu, plnou
nesmírně cenných fograﬁí a dokumentů slavných osobností se vztahem k našemu městu.
Získali jsme tak mnoho dosud neznámých
informací o společenském, kulturním a politickém životě na Slánsku na přelomu 19.
a 20. století. Lze předpokládat, že dobové
fotograﬁe, na nichž pózují Svatopluk Čech,
Jaroslav Vrchlický, Václav Štech a další
významní umělci té doby, jsou natolik unikátní, že je nevlastní ani Památník národního
písemnictví.
Měl jsem to potěšení a čest, že jsem mohl
číst a zpracovávat kroniku Dr.Brejchy a dovolím si vám dnes nabídnout malou „ochutnávku“ z jejího pestrého obsahu. Vybral jsem dva
úsměvné postřehy z osmdesátých let předminulého století, které popisují speciﬁcké zvláštnosti a zvyky našich předků, jinde nevídané.
K pátému z Loun
Boulevard na „Novém městě“ (dnešní
Wilsonova ulice, pozn. Jh) byl navečerním
i nedělně odpoledním korsem Slaňáků, kteří
se stupidní důsledností chodívali tam jako procesí k nádraží k „pátému“, tj. k vlaku, který
přijížděl od Loun v pět hodin odpoledne a pak
se zastávkou tří minut ku Praze. Tehdy se nepožadovaly peronní lístky a slánské korso se shromáždilo denně, zejména v neděli v tuto hodinu
na peroně místního nádraží v tak neuvěřitelném počtu, že by v zástupu „jablko nepropadlo“ a cestující se museli pracně prodírat a ti,
co se dívali z vlaku a jeli tak poprvé, mohli myslet, že buď je to nějaká národní slavnost neb
příjezd slavného muže. Lounští a jiní, co to
znali, říkali: „To blázněji Slaňáci se svým pátým vlakem“. Každý nový přednosta stanice
protestoval proti tomuto národnímu obyčeji
Slaňáků, ale každý musel povolit veřejnému
mínění a na konec se „poslanil či poslánštil“
úplně...
Jak vidno, jednalo se o předchůdce oblíbe-

ného zvyku „zhoupnout Londu“, tedy nedělní korsování po obou stranách Husovy ulice,
jehož přímí pamětníci jsou ještě mezi námi.
Zbývá se jen zamyslet, zda mladší generace
už neměla tolik turistické vytrvalosti nebo zda
je už vlaky tolik nefascinovali :-)
Slova, co jsou tabu
Napadá mne na konec ještě jeden detail
slánských zvláštností. V Slaném byla některá
slova a označení „tabu“, což bylo neslaňáku
nepochopitelné a vedlo ke komickým situacím. Ve městě byly tři veřejné domy, umístěné
v obyčejných malých hostincích na periférii,
do kterých se během dne chodilo klidně pro pivo
a na pivo a večer už se tam tzv. slušný člověk
žinýroval vstoupit, aby neupadl v podezření,
že jde k Venuši, která
měla pokoj
přístupný
buď
z chodby,
neb z ulice
a na kterou
si zákazníci klepali
na okno.
Přišla-li otevřít,
bylo v provozu volno,
nepřišla
li, čekalo se, až
zákazník
předchozí
vyjde. Při
takových
příležitostech prý se
setkali mladší profesoři se staršími oktavány.
Říkalo se to, nemohu to potvrdit, sám jsem
v těchto domech nikdy nebyl, jen za dne jsem
na ně pohlížel s jakousi temnou představou
toho, co se v nich odehrávalo. A tu jsme u věci.
Jména těchto hospod byla „Na zahrádce“,
„U zlatého anděla“ a „Na Barborce“. Nor-

mální Slaňák ať starý či mladý a Slaňačka se
neodvážili nikdy říci: „Včera jsme byli celý večer
na zahrádce“. Muselo se říci: „na zahradě“
a bylo to bezvadné. Slovo „zahrádka“ tedy
v konversaci slánské se nesmělo objevit. Také
zmínka o andělu neb dokonce zlatém andělu,
byla jako jinotaj, každému Slaňáku známý
a úsměvem provázený. Barborka kupodivu se
tak nepokládala za tabu. Nezasvěcenci do Slaného přišlí, kteří promluvili něco o zahrádce
nebo andělu potkali se u žen ctných a pannen
s uzarděním, u mužů vzrostlých se silným chechotem. Distingovaní Slaňáci se při takových
incidentech distingovaně pousmáli.
Jak vidno, už tehdá měli Slánští svá slovní
speciﬁka, která lidem z jiných míst nic neříkala. V podobné rovině je u nás dodnes výraz „mandelinka“. Řeknete li mimo Slaný či
Kladno: „Čekám na madelinku“, budou vás
nejspíš jinde považovat za podivína. V lepším
případě zemědělce, v horším za zastydlého
bojovníka proti „imperialistickému brouku“.
Z kroniky pana doktora Brejchy by se dalo
uvést ještě mnoho zajímavostí. Třeba o studentském životě na gymnaziu, tanečních
a společenských merendách, životě mlynářů
ze širokého okolí (byl potomkem mlynářských rodů Brejchů a Formánků), pražské
Jubilejní výstavě, kariéře na C. a K. úřadech
či studentském a společenském ruchu při
studiu práv. Dozvídáme se z ní, které domy
byly tenkrát vystavěny, i kolik se platilo služce
a čeledínovi. Svou kroniku psal v těžkých válečných letech 1940 – 44 a zachytil v ní období
od roku 1870 do roku 1902. Profesní karieru právníka skončil ve dvacátých letech ve
funkci sekčního šéfa ministerstva obchodu,
průmyslu a živností. Zemřel v červnu 1945
a je pochován vedle své maminky v první sekci
slánského hřbitova.
Napadá mne, kolik zatím neobjevených
a stejně zajímavých kronik, deníků a fotoalb
ještě dnes v rodinách existuje. Pokud o některých víte a chtěli byste se podílet na mapování a doplňování mozaiky slánské historie,
věnujte je nebo laskavě zapůjčte k okopírování našemu muzeu.
Jaroslav Hložek.

Jejich osudem se stala Velká válka - padlí
a zemřelí vojáci 1914 – 1918 ze Slánska
Koncem letošního roku je spolkem Wotrubia
připravována k vydání kniha „Jejich osudem se
stala Velká válka. Padlí a zemřelí vojáci 28. pěšího pluku, 8. zeměbraneckého pluku a dalších c.
a k. jednotek ze Slánska“. Padlí a zemřelí vojáci naši dědové, pradědové a ostatní příbuzní – byli
nedílnou součástí života našich měst a obcí i celého slánského regionu. Připravovaná kniha by
proto měla být důstojným připomenutím jejich
tragických osudů.
www.meuslany.cz

Jedním z těchto mužů byl Antonín Polák, narozený
roku 1877 v Netovicích, trvalým pobytem ve Pcherách. Dělník a otec tří dětí nastoupil v listopadu 1915
k pražskému c. a k. zeměbraneckému pěšímu pluku č.
8, v srpnu 1916 k byl převelen c. a k. pěšímu pluku č.
28. Na jaře 1917 byl raněn do prsou, 23. února 1918
umírá v nemocnici ve Vídni na střevní rakovinu. Je pohřben na ústředním hřbitově ve Vídni.
Pavel Bartoníček, autor připravované knihy

Foto: Antonín Polák 1877 - 1918
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Slánský plochodrážník
Eduard Krčmář je druhý v Evropě
Finále mistrovství Evropy juniorů jednotlivců Lamothe - Landerron
Francouzské město Lamothe - Landerron
bylo 10. 9. 2016 dějištěm letošního ﬁnálového závodu juniorů - jednotlivců o titul mistra
Evropy na krátké ploché dráze.
Šestnáct plus dva náhradníci, kteří se do
ﬁnálového mítinku kvaliﬁkovali ze tří kvaliﬁkačních kol, bojovali od 21:00 hod. o posty
nejvyšší v mistrovském závodě o Evropský
primát.
Na start závodu se postavili i dva reprezentanti ČR a to Zdeněk Holub z AK Markéty
Praha a rovněž junior slánského AK Eduard
Krčmář.
Oba čeští jezdci vstoupili do závodu
vítězstvím v úvodních rozjížďkách. Zdeněk
Holub ovšem v dalším průběhu vždy bodoval
pouze třetími místy, což v konečném účtování
znamenalo celkově 10. místo.
Slánský Eduard Krčmář byl mnohem
bodově úspěšnější, sice ve svém druhém

vystoupení bral dva body, ale následně
dvakrát zvítězil a s jedenácti body se držel na
čele závodu. Do své poslední jízdy a zároveň
poslední 20. rozjížďky základního rozpisu
vstupoval s vědomím, že vítězství mu zajistí
Evropský titul. Jízdu ovšem ovládl polský
plošinář Bartosz Smektana, kterému závod
zrovna dvakrát nevyšel, ale v rozhodujícím
momentu mítinku však Eduardovi Krčmářovi vzal důležitý bod.
Vzhledem k tomu, že třináct bodů kromě
Eduarda Krčmáže nasbíral i domácí závodník Dimitri Berge byl vypsán rozjezd o
Evropský titul, zde byl úspěšnější Francouz
Dimitri Berge a stal se tak šampionem starého kontinentu pro rok 2016. Eduard Krčmář
bral titul vicemistra Evropy a zaznamenal
tak pro českou plochou dráhu významný výsledek. Třetí skončil Rus Sergej Logaczow.
Eduard Krčmář měl v poslední době hodně nabitý program a v tom bude pokračovat
i nadále.
Antonín Vilde, AK Slaný

V Dolíně se sportovalo
Dne 3. 9. 2016 se na dětském hřišti v
místní části města Slaného, v Dolíně, konala pod záštitou místního občanského
spolku každoroční akce s názvem „Rozloučení s prázdninami“ určená zejména
pro děti a jejich dospělý doprovod.
Sešlo se 57 dětí, což je zase o něco více než
v minulých letech. Letos se však sportovní
odpoledne neslo v olympijském duchu.
Ve 14:00 tak předseda místního občanského spolku Libor Pospíšil odstartoval hry
vyvěšením „olympijské vlajky“ a i symbolickým „olympijským ohněm“. Oproti předešlým ročníkům již děti nesoutěžily samy za
sebe, ale v předem sestavených pěti týmech,
které organizátoři vytvořili z různě věkově
starých dětí, aby bylo jejich klání vyrovnanější. „Chtěli jsme tím upevnit kolektivního du-

cha“, dodává předseda občanského spolku.
K pobavení všech se rozhodlo změřit své síly
i několik dospělých. Nutno dodat, že přestože se velmi snažili, jejich soutěžení bylo všem
spíše pro legraci a děti je na plné čáře porazily.
Kromě tradičních sportovních disciplín,
jako byl hod na koš, chození na chůdách,
házení šipkami, skákání v pytli apod., zařadili
organizátoři oproti očekávání rovněž aktivity
řadící se spíše k zimním sportům. Byly tak zde
k vidění boby a velké dřevěné lyže, i když beze
sněhu.

KRYTÁ PLAVECKÁ
HALA SLANÝ
OTEVÍRACÍ DOBA
PRO VEŘEJNOST
ŘÍJEN 2016
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO
NE

17,00—22,00
13,00—22,00
17,00—22,00
13,00—22,00
9,00—22,00
9,00—22,00
9,00—22,00
POZOR ZMĚNY:

26.—30. 10. OTEVŘENO 9:00—22:00

Pondělí 20.00—22.00 NUDA PLAVÁNÍ
Středa, pátek 20.00—22.00 Plavání
při intimním osvětlení
Čtvrtek 19.00—20.00 AQUAEROBIC
Pátek 9.00—10.00 Cvičení pro seniory
Kondiční plavání:
Čtvrtek 20.45—22.00 (včetně atrakcí,
vstupné obvyklé)
Pátek, sobota, neděle 8.00—9.00 (bez
atrakcí, vstupné 55 Kč)
Čtvrtek 14:00—18:00 vyhrazena dráha
pro plav. oddíl (za provozu)
vsh@slany.cz, www.vshslany.cz,
606 614 565, kph.slany@seznam.cz,
www.aquaparkslany.cz

Při vyhlášení výsledků dostalo každé ze
zúčastněných dětí dárkovou tašku s mnoha zajímavostmi a hlavně výborný kornout
zmrzliny, která v horku, jež toho dne panovalo, vykouzlila u dětí velký úsměv na tváři. Tím
však akce neskončila a od 19:00 následovalo
hudební vystoupení kapely Dvořačka, která
bavila místní ještě
dlouho do noci.
Děkujeme všem
dobrovolníkům
za skvělé nápady
a úžasnou organizaci celé akce a
těšíme se zase za
rok.
Děkujeme
i za ﬁnanční podporu města Slaný.
Helena Jandová,
Edita Zárubová
(členky OS Dolín)
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Filmové hity v kině Slaný
I když se již venku začíná pomalu
ochlazovat, ﬁlmová nabídka Městského
kina je čím dál tím žhavější. Do říjnového programu se prodralo hned několik
silných titulů, které by rozhodně neměly
uniknout vaší pozornosti. Ať už je to závěr oblíbené série ﬁlmových zpracování
knih Dana Browna s Tomem Hanksem
v hlavní roli – Inferno, novinka Tima
Burtona – Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti, dlouho očekávané
ﬁlmové zpracování knižního bestselleru
Dívka ve vlaku nebo hit Karlových Varů
– Anthropoid s Jamie Dornanem a Aňou
Geislerovou v hlavních rolích. Pozadu
nezůstává ani domácí tvorba, kdy se můžete těšit na Bezva ženskou na krku s
Petrou Hřebíčkovou a O. Vetchým v hlavních rolích nebo Instalatéra z Tuchlovic
v podání J. Koháka. Naprostou senzací
pak bude uvedení záznamu koncertu
KISS ROCKS VEGAS, který 25. října
bude uveden v jeden den ve stovce českých kin. A slánské bude jedním z nich!
Snímků, které vstupují každý týden do
českých kin, je spousta, a tak některé říjnové
tituly uvidíte až v listopadovém programu –
rozhodně vás nepřipravíme o Ostravaka ost-

DIVADLO - ŘÍJEN 2016
Úterý 4. října 8.20, 9.40, 10.55 h.
MULTIMEDIÁLNÍ POŘAD PRO ZŠ
Vyhrazeno pro školy.
Úterý 11. října 19.30 h.
VRAŽDA NA FAŘE – derniéra
Úspěšná detektivka Agathy Christie v podání
divadelního souboru Slánská scéna. Pod
klidnou hladinou venkovského života bují
vášně, lásky a nenávisti. Hrají: H. Kunertová,
M. Zápotocký, M. Musch, M. Seghmanová,
T. Vott, J. Fany Fanta, M. Jakeš, K. Beránková, N. Fantová, J. Řeháková, D. Šarboch, Vl.
Fantová, J. Větrovský a J. Chodora Vstupné:
120 Kč. Volný prodej.
Čtvrtek 13. října 10.30, 17 h.
KONCERT ZUŠ SLANÝ
Zahajovací koncert žáků a učitelů ZUŠ Slaný. Vstupné dobrovolné.
Neděle 16. října 15 h.
KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK
Na malém smetišti poblíž Vizovic žijí dva
krysáci Hubert a Hodan. S nimi sádrový
trpaslík Ludvík, a Eda, laboratorní potkan
z Prahy. Oblíbení hrdinové v podání Divadla 5 Praha. Vstupné: 80, 70, 60 Kč. Volný
prodej.
Pondělí 17. října 19.30 h.
VELKÝ HOLKY NEPLÁČOU
Zápletková komedie o dvou dámách, které se
www.meuslany.cz

ravského nebo J. Reachera v podání T. Cruise.
Navíc vás již nyní zveme na první ročník Slaného francouzáku (10.–13.11.) – přehlídku
francouzského ﬁlmu, kterou zakončíme unikátním promítáním ﬁlmu Macbeth ve slánském divadle. Těšíme se na vás a přejeme vám
jen samé příjemné ﬁlmové zážitky.
Promítání pro seniory – Teorie tygra
(20. 10. 2016)
I ochočení muži mohou zdivočet. Jedním
takovým je i Jan v podání J. Bartošky, který nechce skončit jako jeho tchán, za kterého vždy
rozhodovala jeho manželka. Janova žena totiž
zastává stejnou teorii jako její maminka, a tak
se Jan vydává na cestu za svobodou a svými
sny. Dále hrají E. Balzerová, I. Janžurová či
T. Vilhelmová.

Opera v kině – Tři hvězdy v Mnichově
(23. 10. 2016)
Tři velké hvězdy klasické hudby poprvé
vystoupily společně v jeden jediný večer, a to
na překrásném mnichovském náměstí Königsplatz v Mnichově. Anna Netrebko, Jonas
Kaufmann a Thomas Hampson vás provedou
večerem plným árií, duetů a operních scén z
děl Verdiho, Pucciniho, Giordana, Leoncavalla, Bizeta, Offenbacha, Lehára a dalších,
navíc za doprovodu Janáčkova Filharmonického orchestru dirigovaného Claudiem Vandellim.

Filmový klub – Boj (20. 10. 2016)
Mistr tichého napětí Tobias Lindholm představuje po ﬁlmech Hon nebo Únos další působivé drama, které si hned po premiérovém
uvedení na festivalu v Benátkách vysloužilo
mimořádné ovace, korunované nominací na
Oscara za nejlepší cizojazyčný ﬁlm. To nejtěžší období nastává pro vojenského důstojníka
až po návratu z bitevního boje, tváří tvář své
rodině a válečnému soudu.
svérázným způsobem vyrovnávají s rozpadem svých manželství. Hrají: J. Šulcová,
V. Jeníková, D. Batulková, V. Křížová, Č.
Gebouský, M. Vašinka a další. Vstupné: 360,
330, 250 Kč. Volný prodej.
Středa 19. října 10, 13, 15 h.
MYŠÍ KOŽÍŠEK
Výpravná pohádka na motivy známé pohádky Princezna se zlatou hvězdou na čele v
podání divadelního souboru TŘEBIVADLO
Třebichovice. Vstupné: 50 Kč. Dětské divadelní předplatné
Pátek 21. října 18.00 h.
SÓLOVÉ VARIACE S HARMONIKOU
Koncert mladého úspěšného harmonikáře
Bohuslava Ježka. Vstupné dobrovolné.
Úterý 25. října 19.30 h.
ŘEDITELSKÁ LÓŽE
Tragikomický příběh o přátelství dvou
starých a zapomenutých herců, kteří spolu
tráví čas ve starobinci, kde vzpomínají na
své lásky, úspěchy i prohry, nenaplněné
sny a na „prchavý svět divadelního života.“
Herecký koncert Stanislava Zindulky a Aloise
Švehlíka. Vstupné: 200, 100 Kč. Divadelní
předplatné
Čtvrtek 27. října 17 h.
SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ MĚSTA
Zastupitelé města Slaného a občané se sejdou u příležitosti státního svátku Dne vzniku
samostatného Československa. Slavnostní

zasedání s kulturním programem.

MC GRAND – ŘÍJEN 2016
7., 14., 21. 10. KURZ TANEČNÍ A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY PRO MLÁDEŽ
19:00–21:30 Vede taneční mistr Pavel Horák
9. 10. POHÁR KRÁLOVSKÉHO MĚSTA
SLANÝ
od 8:00 Taneční liga mládeže a juniorů ve
standardních a latinskoamerických tancích.
Pořádá Ghepardo Group.
15. 10. 2. TCB FIGHT NIGHT
18:00 –23:00 Galavečer bojových sportů podle pravidel K1 a Thaiboxu za účasti mistrů
ČR, Evropy i světa. Večerem provází Michal
Frabša. Vstupné 300–200 Kč.
16. 10. TANEČNÍ ODPOLEDNE –
TANCOVAČKA M. DVOŘÁKA
14:00 –18:00 K tanci a poslechu hraje Tancovačka M. Dvořáka, vstupné 80 Kč
25. 10. KLUB DŮCHODCŮ
15:00 –17:00 Přednáška pro seniory o
pravidlech bezpečnosti. Přednáší příslušník
Městské policie. Vstup volný.
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PROGRAM MĚSTSKÉHO KINA
MĚSTSKÉ KINO – ŘÍJEN 2016
Sobota–pondělí 1.–3. října | 17 a 19,30 h.
SIROTČINEC SLEČNY PERGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI
2D,3D
Premiéra amerického fantasy ﬁlmu s titulky v českém
znění. Díky tajemným stopám poodhalí Jake místo, kde
žijí stejně „podivné“ děti, jako je on sám, a které potřebují jeho pomoc. Hrají: E. Green, Ch. O´ Dowd ad. Režie: T. Burton. Přístupno, vstupné ve 2D 120 Kč, ve 3D
140 Kč, 128 minut. Hrajeme 1. 10. 17 h. 2D č. z., 19.30
h. 3D č. z., 2. 10. 17 h. 3D č. z., 19.30 h. 2D tit. 3. 10.
17 h. 2D č. z.
Pondělí 3. října | 19.30 h.
ZHASNI A ZEMŘEŠ
Americký horor s titulky. Bojíte se tmy? Ve tmě se dějí
jedné rodině děsivé věci a zjevuje se jim tajemná bytost.
Hrají: T. Palmer, M. Bello ad. Režie: D. F. Sandberg
Vhodné od 15 let, vstupné 110 Kč, 90 minut
Úterý–čtvrtek 4.–6. října | 17 h. OBR DOBR 2D, 3D
Kouzelný rodinný fantasy ﬁlm v českém znění. Příběh
malé dívky, která se spřátelí s laskavým obrem Dobrem.
Hrají: R. Hall, M. Rylance ad. Režie: S. Spilberg. Přístupno. Hrajeme 4. 10. a 6. 10. ve 2D vstupné 110 Kč, 5.
10. ve 3D vstupné 130 Kč , 117 minut
Úterý–čtvrtek 4.–6. října | 19.30 h.
PRÁZDNINY V PROVENCE - Nová česká komedie.
Tři praštění kamarádi si udělají prázdniny ve Francii.
Hrají: V. Kotek, K. Hádek, J. Prachař ad. Režie: V. Michálek. Vhodné od 12 let, vstupné 110 Kč, 95 minut
Pátek–sobota 7.–8. října | 17 a 19.30 h.
ANTHROPOID - Premiéra očekávaného válečného
drama s titulky. Atentát na R. Heyndricha byl jedním
z nejodvážnějších činů několika českých odbojářů za 2.
světové války, kteří riskovali vše. Film uvedený na MFF
Karlovy Vary. Hrají: Jamie Dornan, Aňa Geislerová ad.
Režie: Sean Ellis Vhodné od 12 let, vstupné 120 Kč, 120
minut
Neděle–pondělí 9.–10. října | 17 a 19.30 h.
DÍVKA VE VLAKU - Premiéra amerického mysteriózního thrilleru s titulky. Natočeno podle světového
bestselleru. Hrají: Emily Blunt, Rebecca Ferguson ad.
Režie: Tate Taylor Vhodné od 12 let, vstupné 110 Kč,
105 minut
Úterý–středa 11.–12. října | 17 h.
MŮJ KAMARÁD DRAK
2D, 3D
Americký rodinný ﬁlm v českém znění. Hrají: Robert
Redford, Karl Urban ad. Režie: David Lowery. Přístupno. Hrajeme 11. 10. ve 2D vstupné 100 Kč, 12. 10. ve 3D
vstupné 130 Kč, 103 minut

13. 10. a 15. 10. ve 2D, vstupné děti 100 Kč, dospělí
125 Kč, 14. 10. ve 3D, vstupné děti 120 Kč, dospělí 140
Kč, 101 minut

ní hosté: Elena Zhidkova & Ilda Abdrazakov Janáček
Philharmonic Ostrava. Přístupno, vstupné 300 Kč,
ZTP, studenti a důchodci 250 Kč, 113 minut

Čtvrtek–sobota 13.–15. října | 19.30 h.
INFERNO - Premiéra amerického mysteriózního thrilleru s titulky. Natočeno podle knihy Dana Browna. Nejznámější symbolog stojí před dalším tajemstvím. Hrají:
Tom Hanks, Felicity Jones ad. Režie: Ron Howard
Přístupno, vstupné 120 Kč, 122 minut

Pondělí–úterý 24.–25. října | 17 h.
HLEDÁ SE DORY
2D, 3D
Americká animovaná komedie v českém znění. Rybka se
vrací a s ní nová dobrodružství napříč oceánem. Režie:
Andrew Stanton. Přístupno. Hrajeme 24. 10. ve 2D,
vstupné 100 Kč, 25. 10. ve 3D, vstupné děti 110 Kč, dospělí 130 Kč. 103 minut

Neděle–pondělí 16.–17. října | 17 h.
ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ
2D, 3D
Americká animovaná komedie v českém znění. Čápi
nosívali děti. V dnešní době roznášejí balíčky pro celosvětového giganta. Při své práci zažívají spoustu dobrodružství. Režie: Nicholas Stoller, Doug Swetland.
Přístupno. Hrajeme 16. 10. ve 2D, vstupné 110 Kč, 17.
10. ve 3D, vstupné 130 Kč. 87 minut
Neděle–pondělí 16.–17. říjen | 19.30 h.
CAFÉ SOCIETY - Premiéra americké romantické komedie s titulky. Mladý muž prostého původu začne pracovat v Hollywoodu jako poslíček. Ve světě celebrit a luxusu potká osudovou ženu a bezhlavě se zamiluje. Hrají:
Jesse Eisemberg, Kristen Stewart ad. Režie: Woody
Allen. Vhodné od 15 let, vstupné 110 Kč, 96 minut
Úterý–středa 18.–19. říjen | 17 a 19.30 h.
JÁ, KOCOUR - Premiéra americké rodinné komedie v
českém znění. Tom je úspěšný a bohatý miliardář. Při
jedné dopravní nehodě se však ocitá v těle kocoura a zjišťuje, že jeho dosavadní život byl pod psa – nebo spíše pro
kočku? Hrají: R. Amell, J. Garner, K. Spacey ad. Režie:
Barry Sonnenfeld. Přístupno, vstupné 110 Kč, 87 minut
Čtvrtek 20. října | 14 h.
TEORIE TYGRA – Představení pro seniory
Česká komedie. Zdatný šedesátník se rozhodne již nebýt
podpantoﬂákem a začít rozhodovat znovu o svém životě. Hrají: Jiří Bartoška, Eliška Balzerová ad. Režie: Radek Bajgar. Vhodné od 12 let, vstupné 60 Kč, 100 minut
Čtvrtek–sobota 20.–22. října | 17 h.
LOVECKÁ SEZÓNA: STRAŠPYTEL - Americká animovaná komedie v českém znění. Režie: David Feiss.
Přístupno, vstupné 100 Kč, 85 minut
Čtvrtek 20. října | 19.30 h
BOJ – Filmový klub
Premiéra strhujícího dánského dramatu s titulky. Nominace na Oscara pro nejlepší zahraniční ﬁlm. V hl.
roli Pilou Asbæk. Režie: Tobias Lindholm. Vhodné od
12 let, vstupné 80 Kč. 115 minut

Úterý–středa 11.–12. října | 19.30 h.
SEDM STATEČNÝCH - Premiéra amerického westernu s titulky. Hrají: Denzel Washington, Ethan Hawke
ad. Režie: Antoine Fugua. Vhodné od 15 let, vstupné
120 Kč, 130 minut

Pátek–sobota 21.–22. | 19.30 h.
INSTALATÉR Z TUCHLOVIC - Premiéra nového českého ﬁlmu. Vesnická komedie o všeumělovi, který umí
opravit všechno, jen svůj vlastní život spravit nedokáže.
Hrají: Jakub Kohák, Eva Holubová, Petr Čtvrtníček ad.
Režie: Tomáš Vorel st.Vhodné od 12 let, vstupné 110
Kč. 85 minut

Čtvrtek–sobota 13.–15. října | 17 h.
KUBO A KOUZELNÝ MEČ
2D, 3D
Premiéra amerického animovaného fantasy ﬁlmu v českém znění. Režie: Travis Knight. Přístupno. Hrajeme

Neděle 23. října | 18 h TŘI HVĚZDY V MNICHOVĚ – Opera v kině. Anna Netrebko, Jonas Kaufmann
a Thomas Hampson. Tři hvězdy klasické hudby poprvé
vystoupily společně. Dirigent: Claudio Vandelli Speciál-

Pondělí 24. října | 19.30 h. BUCHTY A KLOBÁSY
První mládeži nepřístupný počítačem animovaný ﬁlm s
titulky. Odvážná uzenina se rozhodne odhalit pravdu o
své existenci. Režie: C. Vernon, G. Tirnan. Vhodné od
15 let, vstupné 100 Kč. 89 minut
Úterý 25. října | 19.30 h. KISS ROCKS VEGAS
Gene Simmons a jeho legendární KISS zvou všechny
své věrné z KISS ARMY a ostatní fanoušky na jedinečný záznam koncertu z Las Vegas. 24 kamer, úchvatná
show s detaily, které v halách nemůžete postřehnout.
Přístupno. Vstupné v předprodeji 110 Kč, v den projekce
150 Kč nebo 110 Kč pro členy KISS ARMY, ostatní s
make-upem KISS nebo v tričku KISS. 102 minut
Středa–pátek 26.–28. října | 17 h.
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
2D, 3D
Americká animovaná komedie v českém znění. Režie:
Chris Renaut, Yarrow Cheney. Přístupno. Hrajeme 26.
a 28. 10. ve 2D, vstupné děti 100 Kč, dospělí 120 Kč,
27. 10. ve 3D, vstupné děti 110 Kč, dospělí 130 Kč. 90
minut
Středa–čtvrtek 26.–27. října| 19.30 h.
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ - Koprodukční komedie
v českém znění, s titulky. Hrají: R. Zellweger, P. Dempsey, C. Firth ad. Režie: Sharon Maguire. Vhodné od
12 let, vstupné 120 Kč. 123 minut
Pátek 28. října | 19.30 h. BEN HUR
3D
Americké historické drama s titulky. Hrají: J. Husto,
M. Fremanad. Režie: Timur Bekmambetov. Vhodné od
15 let, vstupné 140 Kč, 123 minut
Sobota–pondělí 29.–31. října | 17 h. LICHOŽROUTI
Premiéra českého animovaného ﬁlmu. Držte si ponožky! Lichožrouti jsou malí tvorové, kteří mohou za to, že
lidstvu z každého páru ponožek vždy zůstane jen lichá.
Režie: Galina Hůlová-Miklínová. Přístupno, vstupné
děti 110 Kč, dospělí 130 Kč. 86 minut
Sobota–pondělí 29.–31.října| 19.30 h.
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU - Premiéra nové české
komedie. Jak si poradí sympatická, čerstvě rozvedená
učitelka s neurvalým chováním nerudného hrobníka?
Hrají: P. Hřebíčková, O. Vetchý, M. Táborský ad. Režie: T. Hoffman. Vhodné od 12 let, vstupné 120 Kč. 97
minut
Změna programu vyhrazena. Pokladna je otevřena
denně od 16 do 20 h. Předprodej vstupenek vždy od
1. dne na všechna ﬁlmová představení. Náš program
naleznete na www.kultura.slansko.cz

Měsíčník Slánská radnice vydává město Slaný, IČO 00234877 • Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný • e-mail: slanska.radnice@email.cz,
Telefon redakce: 312 511 115 • Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: 1 E 10589 • Tisk: Tiskárna KOČKA • Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři.
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Od 16:00 na hřišti u sokolovny ve Zlonicích. Hry, soutěže, malování
na obličej, diskotéka, dlabání dýní, průvod se „Strašidláky“,
u.
ohňová show. Soutěž o nej recept z dýní. Více informací na webu.
Akci pořádá Baby klub Korálek, TJ Sokol Zlonice a Městys Zlonice.
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3.—9. 10.

,8.10.
(chodba knihovny)
9:00—12:00
Burza knih. Tentokrát to budou jen samé nové
knihy, které nám někdo daroval a my je již ve
fondu máme. Knihy jsou ve velmi pěkném stavu.

6. 10.
(odd. pro děti a pobočka Na
Dolíkách)
Jablíčkový den. Čerstvé jablíčko pro
každého, kdo vyřeší jablíčkový úkol (řekne
básničku o jablíčku, namaluje jablíčko
apod.)

6.10.
(studovna)
10:00—11:00
Bez peněz do světa aneb Cestování z křesla.
Virtuální prohlídky a úchvatné záběry z dronů
zajímavých míst na světě – světová muzea,
galerie, přírodní divy, katastrofy aj.

6.10.
(odd. pro dospělé)
9:30—10:30
Být tak trochu Flynn Carsen aneb známá osobnost
si za pultem vyzkouší práci knihovníka.

5. 10.
(odd. pro dospělé)
10:00 a 11:00
Podej mi ruku a projdeme knihovnu. Prohlídka knihovny.
Rezervaci prohlídky si lze zamluvit na tel. 312522238 nebo
info@knihovnaslany.cz .

4. 10.
(odd. pro děti a pobočka Na Dolíkách)
12:00—17:00
Šup do pohádky! Zábavně-vědomostní kvíz pro děti formou hry.

3.— 8. 10.
Do knihovny nejen za knihou. Přijďte si vypůjčit moderní deskové
hry. Výstava bude naistalována ve vstupní chodbě knihovny.

3.—8. 10.
Registrace zdarma. Pouze pro nové čtenáře půlroční registrace
zdarma.

Program: dětský

25.10. (Klub K Knihovny V. Štecha)
17:00 Iva Pekárková — Road show 2016. Beseda a autogramiáda
se spisovatelkou.

21. 10. (odd. pro děti)
III. Pyžamová párty pro dívky od 10 do 14 let. Večer a noc
v knihovně s bohatým programem a volbou miss Pyžamo.

18. a 19. 10 (neveřejná akce).
Besedy se spisovatelkou Petrou Braunovou ZŠ Slaný.

17. 10. (všechna oddělení knihovny)
9:00—18:00
Dnes máme 119. narozeniny. Oslavte je s námi!

11.10.
(v Jazz Café Fany)
18:00
Kaleidoskop Jana Rejžka 2.

1.—8. 10.
Poznej své boty. Výstava na stromech. Výstavu zahájíme 1. 10.
2016 v 10:00 na Masarykově náměstí happeningem. Budeme
pouštět draka, vyrábět zvířátka z kaštanů aj.

3. 10.
(odd. pro dospělé)
Malé rébusy pro bystré hlavy. Celoroční velká soutěž ke 120. výročí
naší knihovny (2017).

8.10.
(odd. pro děti)
9:00—12:00
Den otevřených dveří v oddělení pro děti.
blešáček, dílničky pro děti

1. 10.
(odd. pro dospělé)
9:00—12:00
Mezinárodní den kávy. Přineste si svůj hrneček a ochutnejte fair
trade kávu.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pořádá již 20. ročník celostátní akce na podporu četby a knihoven.

Týden knihoven
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