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Arcibiskup Dominik Duka ve Slaném

V sobotu 5. března 2016 navštívil slánský
klášter bosých karmelitánů arcibiskup pražský a primas český Dominik kardinál Duka.
Zdejší karmelitánský klášter má v průběhu
Svatého roku milosrdenství v rámci pražské arcidiecéze jistou výsadu, neboť zde byla
otevřena Svatá brána milosrdenství. Ta podle převora Davida Peroutky OCD zve věřící
města a celého regionu k rozjímání a k objevování Božího milosrdenství nejen ve svém
životě, ale i pro celé lidstvo. První březnovou
sobotu této možnosti využilo na dvě stovky
poutníků farností Kladenska a Slánska, kteří zde měli svůj duchovní program od dopoledních hodin. Vyvrcholením setkání byla

Foto Pavel Vychodil

právě bohoslužba, jejímž hlavním celebrantem byl arcibiskup Dominik Duka. Ten byl
v zaplněném kostele při své promluvě zaujat
památnou stavbou Lorety, která se nachází
uprostřed kostela. Na začátku s humorem
prohlásil, že svým způsobem mluví „ke zdi“,
a to se mu prý nestává až tak často. Poté
v homilii vyzdvihl právě symbolický význam
loretánské kaple, a to i jako místo domova,
rodiny. Po skončení programu následovalo
přátelské setkání kardinála Dominika Duky
a starosty města Slaného Ing. Pavla Záloma
v refektáři kláštera.
Vladimír Přibyl
vedoucí odboru kultury

KULTURA

Ohlasy z radnice
Milí Slaňáci,
původně jsem v tomto sloupku chtěl psát
o jiných, příjemnějších
věcech, ale vzhledem
k tomu, že na jednání
zastupitelstva města dne
7. 3. 2016 byl odvolán
starosta města, nezbývá
mi, než se věnovat tomuto tématu, a i když můj pohled je do jisté míry
subjektivní, pokusit se odpovědět na otázku,
proč k této situaci vlastně došlo?
Po volbách započalo vedení města práci na
několika důležitých projektech, na jejichž řešení byla v rámci koalice názorová shoda. Jedním
z nich byla i investiční akce rekonstrukce čistírny
odpadních vod (ČOV), kterou město plánuje již
od roku 2008, tedy 7 let! Nejblíže k započetí rekonstrukčních prací bylo v roce 2014, tedy v minulém volebním období, kdy usilovalo o dotaci
z fondu Ministerstva životního prostředí (MŽP)
ve výši ca. 90 mil. Kč. Tuto možnost ale nedokázalo využít. Jednou z příčin nezdaru byla existence smlouvy mezi městem a Středočeskými
vodárnami, a. s. (SV, a. s.) o pronájmu vodovodní a kanalizační infrastruktury a problematika
ukončení tohoto vztahu. Jednoduše řečeno – dotace nemůže být vyplacena soukromému subjektu, a pokud by město nedokázalo nájemní smlouvu vypovědět, zaplatilo by rekonstrukci ČOV ze
svého a dotaci by neobdrželo. To by velmi citelně
zasáhlo rozpočet města. Jedná se tedy technologicky, ﬁnančně i právně o poměrně složitou záležitost, která má několik důležitých kroků v určité
posloupnosti. Na základě informací z MŽP, které
naznačovaly, že je velmi pravděpodobné, že opět
dojde k vypsání dotace na ČOV, začali představitelé města jednat. Jako první krok k úspěšnému
čerpání dotace bylo logicky řešení problematiky
smlouvy o pronájmu vodovodní a kanalizační infrastruktury, která je platná až do roku 2019. Za
tímto účelem byla stanovena pracovní skupina,
která začala v červnu minulého roku jednáním
o jejím ukončení. Na počátku jednání byl v této
skupině i pan starosta. V průběhu tohoto jednání panovala obava, zda druhá strana takovou
dohodu přijme, a pokud by se tak nestalo, vydali
bychom se patrně cestou vleklého soudního sporu a s ním by deﬁnitivně padla možnost získání
dotace. Po několika měsících jednání byla ze
strany SV, a. s., dohoda o narovnání a náhradě škody podepsána a 25. 9. 2015 doručena na
městský úřad – k rukám starosty. Po celou dobu
byla samozřejmě rada města i starosta o průběhu jednání informováni a výsledky nikdo nezpochybnil. V rámci jednání bylo dohodnuto, že
město převezme celou vodovodní a kanalizační
strukturu od ledna 2017 a za dřívější odstoupení
od smlouvy zaplatí město Slaný náhradu škody.
Na její výši se město dohodlo již dříve a to v roce
2012. Tehdy smlouvu podepsal bývalý starosta
RNDr. Rubík. Vyjednávací bázi jsme tak nestanovili my, ale naši předchůdci.
pokračování na straně 3
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Květnové slavnosti se vracejí.
Přijede i Karel IV!

V sobotu 21. května od 10 hodin zveme
všechny Slaňáky, ale i přespolní na Masarykovo náměstí ve Slaném. V historickém
centru města se můžete zúčastnit 18. městských slavností, které v rámci 700. výročí
narození navštíví i sám Karel IV. se svojí
družinou. Po celý den můžete sledovat pestrý
program, ve kterém nebude chybět pohádka
pro děti, rytířská klání a souboje, hudební vystoupení souborů ze Základní umělecké školy ve Slaném a celý program vyvrcholí večer
koncertem Jaroslava Uhlíře s kapelou a následnou ohňovou show. V zahradě městského
kina budou již tradičně připravena interaktivní hra pro děti a další hudební program.

Chybět nebude samozřejmě ani občerstvení
a historické tržiště. Nezapomeňte tedy, sejdeme se v sobotu 21. května od 10 hodin na
Masarykově náměstí ve Slaném.

Pro další informace sledujte náš web www.
kultura slánsko.cz, nebo facebook kultura.
slansko.

Traken – Rytířské turnaje na koních na hřišti Slavoj
Od středy 13. dubna do neděle 17. dubna proběhnou ve Slaném na hřišti Slavoj
nad nemocnicí rytířské turnaje na koních
v podání středověkého divadla Traken.
V humorně laděném představení uvidí diváci
napínavá klání urozených rytířů, jezdeckou
dovednost, dřevcové souboje, souboje muže
proti muži, spousty kaskadérských kousků
a nezvyklé podívané. Představení budou každý všední den od 17 hodin v sobotu a v neděli od 14 hodin. Princezna Adriana a všichni rytíři se těší na vaši návštěvu.

OPERA V KINĚ

Městské kino Slaný, Masarykovo náměstí 159, telefon 312 522 608

záznam představení z Metropolitní opery v New Yorku

Gioachino Rossini

Dirigent: Maurizio Benini / Režie: Bartlett Sher
Figaro: Peter Mattei / Rosina: Joyce DiDonato
hrabě Almaviva: Juan Diego Flórez
Orchestr a sbor Metropolitan Opera New York.
V italském jazyce s anglickými a českými titulky, 191 min.
VÍCE NA WWW.KULTURA.SLANSKO.CZ

Městské kino ve Slaném
neděle 17. dubna v 18 hodin
Vstupné: 300 Kč, důchodci a ZTP 250 Kč

Díky své melodické invenci, vtipnosti a instrumentační řemeslnosti psal Rossini velice lehce. Důkazem toho je
i Lazebník sevillský, který vznikl za pouhé tři týdny! Lazebník v režii významného režiséra B. Shera je divadlem
par excellence! • Pro návštěvníky bude připraveno při příchodu a během přestávky občerstvení.

www.meuslany.cz

ZPRÁVY Z RADNICE
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Ohlasy z radnice
pokračování ze strany 2
Našemu vyjednávacímu týmu se podařilo snížit dohodnutou částku o 10 %, tedy
o cca. 1,2 mil. Kč. Náhrada bude vyplácena
za každý uplynulý měsíc až do roku 2019, a ne
najednou, jak znělo původní ujednání, a navíc
máme možnost smlouvu případně prodloužit, pokud budeme potřebovat. To je pro město
jednoznačně výhodnější. Novou dohodu samozřejmě odsouhlasilo zastupitelstvo města,
i když ji pan starosta v rámci schvalování zpochybnil. Jedním z argumentů bylo např. nezveřejnění smlouvy na úřední desce. Pokud takovou pochybnost pan starosta měl, mohl nechat
smlouvu vyvěsit – ležela 5 týdnů na MěÚ, mohl
uplatnit ostatní námitky v průběhu jednání, a ne
poté, když bylo dohody dosaženo. Zmiňuji tuto
věc proto, že existence této dohody byla jedním
z projednávaných bodů ve věci odvolání starosty.
Zdaleka však nebyla rozporem jediným.
Jedním z hlavních úkolů starosty jako manažera je sjednocovat lidi, sbližovat názory jednotlivců tak, aby bylo možné pomocí většiny hlasů
v zastupitelstvu prosadit důležitá rozhodnutí.
Je také nutné, aby mezi jednotlivými členy jeho
týmu panovala určitá důvěra. To ale v poslední
době nebyl náš případ. Důležité a citlivé věci,

jako například zjištění stavu ve sdružení Terra
prosperita a z toho plynoucí podání trestního
oznámení na jednoho ze zastupitelů rada města
nikdy neprojednala a dozvěděla se o nich zpětně.
Dopis, který bez vědomí rady starosta zaslal na
Ministerstvo vnitra a ve kterém označil své spolupracovníky za tuneláře, pak podkopal zbytek
důvěry řady lidí v osobu pana starosty. Posunul
tím nedorozumění věcného charakteru do roviny osobní. Tím se jen prohloubila atmosféra nedůvěry, která následně vedla k odvolání starosty.
Osobně nemám, stejně jako naprostá většina
mých kolegů, z této situace žádnou radost. Odvoláním starosty začíná hledání jeho nástupce,
což nebude úplně jednoduché. Ztrácíme tak drahocenný čas, stabilitu a klid na práci na projektech, které jsou před námi.
I když jsme se v některých věcech neshodli,
rád bych tímto, dnes již bývalému starostovi,
panu Ing. Pavlu Zálomovi, za jeho práci pro
město poděkoval. Pro občany je pak důležité, že
město dál usiluje o dotaci na čističku ve výši ca.
64 mil. a povinnosti prvního muže města na svá
bedra převzal 1. místostarosta Ing. Milan Grohmann.
S úctou
Pavel Zlámal, místostarosta

Město Slaný je
bez starosty
Zastupitelstvo města odvolalo dne
7. 3. 2016 starostu města Slaného, Ing. Pavla Záloma, který byl v čele města 16 měsíců.
Důvodem jeho odvolání byly odlišné názory
mezi ním a většinou koalice ohledně řešení
budoucího rozvoje města.
Vzhledem ke skutečnosti, že nebyl zvolen
nový starosta, vykonává jeho pravomoc až
do zvolení starosty Ing. Milan Grohmann,
1. místostarosta.

Soutěž o Rákosníčkovo
hřiště Slaný vyhrálo!

Automatizovaný parkovací dům – zkusili jste ho?
Ulice Slaného jsou plné aut. Nejvíce o tom
samozřejmě vědí ti, kteří se vracejí z práce
kolem pozdějších odpoledních hodin a marně
hledají místo na zaparkování…
Město se pokusilo situaci s parkováním vyřešit výstavbou parkovacího domu, který se
zejména na začátku potýkal s velkými technickými nedostatky. První odvážlivci parkovací dům vyzkoušeli hned při jeho prvním
provozu a reakce byly smíšené. Polovina lidí
překonala počáteční technické potíže a je stálými zákazníky a druhá polovina to vzdala,
neboť odmítla čekat hodinu na auto.
Pochopení mám pro obě skupiny lidí. Sama
využívám auto a představa toho, že ho zaparkuji a pak budu čekat na jeho vyparkování
přes hodinu, je děsivá. Na druhou stranu,
mít kde zaparkovat bez okružních jízd je taky
fajn!
Pokud navštěvujete jednání zastupitelstva,
tak jistě víte, že se na jeho posledním jednání řešil právě budoucí provoz parkovacího
domu. Jedna varianta byla parkovací dům
přestat provozovat a druhá varianta byla
ukrojit z jiných rozpočtů částky na jeho provoz. Zastupitelstvo rozhodlo, že bude provoz
pokračovat, takže ve Slaném máme parkovací dům, který není příliš využívaný.
Sama jsem donedávna parkovací dům nevyzkoušela. Negativní reklama na mě dopadla a já měla strach, abych svoje auto dostala
zpět. Podařilo se mi diskutovat s některými
lidmi, kteří parkovací dům jak využívají, tak
i spravují, a tak mě vzali na prohlídku, jak to
vlastně vypadá a funguje. V roce 2015 byla
technologie parkovacího domu částečně
upravena a od té doby se tam vyskytly pouze
www.meuslany.cz

drobné technické problémy, které ale neovlivnily průběh zaparkování a vyparkování
aut. Naopak, největší problémy působil lidský faktor, kdy si řidič automaticky přiložil
kartu a nezkontroloval její správné přiložení
a odešel… Samozřejmě se pak pána podařilo
sehnat, jen to trvalo nějakou chvíli a zablokoval tak jeden vjezd. Kdo nezažil situaci, že nemohl zaparkovat na nějakém pěkném místě,
protože „ten člověk zaparkoval tak blbě, že se
tam nikdo nevejde?!“. Tím chci říct, že přihodit se to může každému a je to prostě lidský
faktor. Více na mě ale zapůsobilo to, že během naší exkurze, která trvala asi půl hodinky, přijelo jedno auto a jeden člověk vyparkovával své auto a vše bez problémů fungovalo!
Nikdo nikde neuvízl, auta v pořádku zajela na
svá místa a dokonce to vypadalo jednoduše!
Tímto příspěvkem nechci poukazovat na
perfektní funkci parkovacího domu a jeho
dokonalost. Parkovací dům má své nedostatky, například kvůli rozdílu času vyparkování
oproti původnímu plánu. Exkurze mě spíše
přiměla zkusit si zaparkovat v APD s vlastním
autem a překonat tak strach, že nedostanu
své auto zpátky. Zkusila jsem to a výsledek?
Zaparkovala jsem, nakoupila a autem jsem
bez problémů odjela… Zkuste také parkovací dům a získejte tak vlastní zkušenost!
Město Slaný nyní nabízí možnost využití
parkovacího domu i pro garážování vozidel
za cenu 400 Kč/měsíc. Informace o této možnosti získáte též ve slánském Infocentru. Dejme parkovacímu domu šanci přežít.

Společnost Lidl Česká republika vyhlásila
soutěž, kam byla přihlášena všechna města, která mají na svém území prodejnu Lidl.
Město Slaný se tak s prodejnou na Ouvalově
ulici zařadilo mezi města, která soutěžila
o největší počet hlasů z řad veřejnosti. Veřejné hlasování probíhalo v termínu od 1.
do 29. 2. 2016, a to prostřednictvím webových stránek www.lidl-rakosnickova-hriste.
cz nebo na Facebooku Lidl Česká republika.
V prvních dnech soutěže byla na facebookových stránkách města vytvořena a připíchnuta událost „Rákosníčkovo hřiště pro
Slaný“. Nejaktivnějšími přispěvateli v této
události se stali zejména Lenka Holubová,
Adam Čabla a Vladislav Konvalinka. Děkujeme výše zmíněným za jejich podporu a aktivitu! Současně samozřejmě děkujeme všem,
kteří svými hlasy přispěli do soutěže a vytrvali až do konce.

Ing. Lucie Krčková,

Město Slaný se díky 11 736 hlasům stalo
3. městem v kategorii od 10 001—25 000
obyvatel, kde se bude stavět hřiště pro děti
v hodnotě 1,5 miliónů Kč. Začátkem března
proběhla první jednání mezi vedením města
a společností Lidl ohledně výběru místa pro
hřiště. Odbor správy majetku již připravuje
návrhy na umístění hřiště, které budou představeny společnosti ke schválení. Pokud vše
půjde hladce a zastupitelstvo města přijme
darem dětské hřiště, můžeme se těšit na jeho
otevření v květnu tohoto roku.

vnější vztahy

Ing. Lucie Krčková, vnější vztahy
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INFORMACE

Centrální registrační místo - upozornění na omezení využití služeb subjektů
Odbor obecní živnostenský úřad by vás
chtěl informovat, že dne 1. 1. 2016 došlo k zúžení okruhu subjektů, které mohou využít
možnost učinit podání vůči správci daně prostřednictvím obecního živnostenského úřadu
jako CRM.
Fyzická a právnická osoba může společně
s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi
na živnostenském úřadu též podat přihlášku
k registraci nebo oznámení určené správci
daně za předpokladu, že nemá zákonem uloženou povinnost podávat tato podání správci
daně v elektronické podobě.
Povinnost činit podání elektronicky je
uložena všem daňovým subjektům, kdy sám

daňový subjekt nebo jeho zástupce mají
zpřístupněnu datovou schránku, nebo jsou
povinni mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Při splnění jedné z těchto podmínek
u kterékoli z uvedených osob (tj. daňový subjekt nebo zástupce) vzniká povinnost učinit
podání elektronicky.
Dne 1. 1. 2016 nabyla účinnosti část zákona č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
(zákon o dani), ve znění pozdějších předpisů. Podle § 101a zákona o dani se povinnost
podávat přihlášku k registraci, oznámení registračních údajů elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem
daně nově vztahuje i na všechny plátce DPH

(kromě tzv. identiﬁkovaných osob uvedených
v § 6 g až 6 l zákona o dani).
V návaznosti na výše uvedené vás upozorňujeme, že pokud bude podání vůči správci
daně, které by mělo být učiněno elektronickou cestou na adresu správce daně, učiněno prostřednictvím CRM, správce daně za
nedodržení předepsané elektronické formy
uloží podnikateli pokutu ve výši 2 000 Kč.
Vedle toho může správce daně uložit podateli
pokutu až do výše 50 000 Kč, pokud daňový
subjekt nesplněním povinnosti učinit podání
elektronicky závažně ztěžuje správu daní.
Bc. Lucie Harakalová, pověřená řízením odboru
obecní živnostenský úřad

Termíny svozu bioodpadu pro rok 2016
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Ukliďme Česko 2016!
Jak jsme již informovali, 16. dubna 2016
proběhne celosvětová kampaň Ukliďme svět!
Její součástí je také akce Ukliďme Česko zaměřená zejména na sběr odpadků a mapování černých skládek. Uklízet se bude v celé
republice, a to nejen v uvedený Den D. Veřejnost má možnost přihlásit se do této akce
na OŽP a zapojit se tak prakticky kdykoliv.
OŽP, jakožto organizátor akce ve Slaném má
možnost poskytnout pytle na odpadky a pracovní rukavice. Zájemci se sejdou 16. dubna v 9:00 před budovou MÚ Slaný (vedle
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Vlastivědného muzea). Až si tedy vyjdete na
procházku probouzející se jarní krajinou – do
parku, k rybníku, do lesa nebo podél potoku,
mějte oči otevřené, protože obaly, střepy,
pneumatiky a další produkty lidské činnosti
se povalují téměř všude. Nenechte si tuto informaci pro sebe, předejte ji našemu odboru
nebo se s vaší rodinou, známými a přáteli
rovnou zapojte do úklidové akce. Výsledkem
bude nejen lepší stav přírody v našem okolí,
ale také dobrý pocit z provedené práce, která
měla smysl.

Rozpis svozů podle ulic:
Sudé pondělí: Alešova, Arbesova, B. Němcové, Bezručova, Čechova, Čelakovského,
Dražkovická, Dukelských hrdinů, Dvořákova, Fügnerova, Jabloňová, Jungmannova,
Lacinova, Malypetrova, Mánesova, Nerudova, O. Scheinpﬂugové, P. Hrubého, Pokorného, Raichlova, René Černého, Riegerova,
Smetanova, Šimáčkova, Štefánikova, Švehlova, U Kasáren, U Stadionu I, U Stadionu
II, U Stadionu III, V Ráji, Vrchlického
Liché pondělí: Bartošova, Bedřicha Václavka, Durasova, Flaškářská, Jiráskova,
K. H. Borovského, Kapalínova, Karla Čapka,
Krátká, Máchova, Maříkova, Na Chmelnici,
Na Vinici, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Nosačická, Pálova, Petra Jilemnického, Plynárenská,
Spojovací, Tyršova, U Hvězdárny, U Plovárny, U Přádelny, Vančurova, Ve Stráni, Víta
Nejedlého
Lichý čtvrtek: Balasova, Bienerova, Brožovského, Chadalíkova, Kreibichova, Lázeňská,
Na Kopečku, Navrátilova, Nezamyslova, Pod
Horou, Přibilova, Smečenská, Stehlíkova,
Šultysova, Trojanova, Třebízského, Wilsonova, Žižkova
Do composteinerů patří: listí, tráva, zbytky
rostlin, kousky větví z keřů a stromů (posekané, nastříhané nebo zpracované štěpkovačem), spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky a kávová sedlina.
Do composteinerů nepatří: tekuté zbytky
jídel, kosti, maso, uhynulá zvířata, biologicky
nerozložitelné látky a jiné odpady – znehodnotíte tím už vytříděný bioodpad určený ke
kompostování.
Pokud do hnědé nádoby uložíte opakovaně
jiný odpad, než pro který je určena, bude vám
nádoba odebrána.
Nádobu přistavte na místo, kam pravidelně
přistavujete nádobu na směsný komunální odpad.

Ing. Ondřej Čečrdle, Vedoucí odboru ŽP

www.meuslany.cz

ZPRÁVY Z RADNICE

Slánská radnice č. 4, duben 2016

Z činnosti ﬁnančního odboru
Činnost Finančního odboru Městského
úřadu ve Slaném se dá rozdělit do tří oblastí. První oblastí je vedení účetnictví za
město Slaný, druhou oblastí je oddělení
ﬁnancování a rozpočtu a třetí oblastí je
oddělení vymáhání pohledávek.
S pracovnicemi, které za město Slaný zpracovávají účetnictví včetně mzdové a personální agendy, se většina z vás nepotká, a přesto je
jejich práce pro město důležitá. Zpracování
účetnictví je interní záležitostí organizace,
která se navenek projeví zpracovanými účetními výkazy, které jsou v zákonných lhůtách
odesílány na portál ministerstva ﬁnancí do
tzv. Centrálního systému účetních informací
státu. Hospodaření města ze zákona podléhá
externímu auditu, který obnáší vnější kontrolu hospodaření města, na jejímž konci je
zpráva auditora o výsledku kontroly a výrok
auditora. Tento výrok může být buď bez výhrad anebo s výhradou. Dosud se nestalo,
že by externí auditor zhodnotil hospodaření
města s výhradou. Tento výrok auditora je
součástí závěrečného účtu města. Závěrečný
účet města je za uzavřený rok přístupný na
internetových stránkách města a zpravidla je
schvalován na červnovém zasedání zastupitelstva města. Návrh závěrečného účtu města
za každý konkrétní rok je uveřejněn na úřední
desce města nejméně 15 dní před jeho schvalováním v zastupitelstvu města. Pracovnice
tohoto oddělení byste našli v hlavní budově,
která sídlí na adrese Velvarská 136.
S úřednicemi oddělení ﬁnancování a rozpočtu se mnozí z vás setkávají, protože do činnosti tohoto oddělení patří pokladna. Pokladna je umístěna v budově tzv. bývalého hotelu
Pošta v zadním traktu. Jsou zde dvě pokladní
místa, která jsou denně otevřena veřejnosti.
Pokladnou v průměru denně projde asi 100
klientů, v období splatnosti místního poplatku za komunální odpad, tj. v měsíci červnu,
to je v průměru 200 platících občanů. Zde se
situace od předešlých let značně zlepšila, a to
od doby, kdy byla prodloužena doba splatnosti předmětného poplatku. Tím došlo k rovnoměrnějšímu rozložení počtu klientů, kteří
pokladnu navštíví. Před touto úpravou splatnosti poplatku za komunální odpad to bylo
v měsíci únoru až 500 klientů. V pokladně
můžete zaplatit nejen v hotovosti, ale u obou
okének může k zaplacení využít též terminálů
na platební karty. Pokladna je otevřena denně a její pokladní hodiny jsou uveřejněny na
webových stránkách města. Pokud se chcete
vyhnout osobní návštěvě městské pokladny,
můžete využít bezhotovostní platby z vašich
bankovních účtů na bankovní účet města.
Je to určitě pohodlnější, řada z vás má již
s bankou sjednáno internetové bankovnictví
a z klidu domova nebo i ze svých mobilních
telefonů může provádět předmětné úhrady.
Zde si pak dávejte hlavně pozor na správnost
variabilního symbolu a bankovní účet, na který hradíte.
www.meuslany.cz

Kontakt na pokladnu: Jolana Bundová tel.: 312 511 133 a Alena Holubová
tel.: 312 511 291.
Do činnosti oddělení ﬁnancování a rozpočtu ještě patří, jak již z názvu vyplývá, sestavení, projednání a schválení rozpočtu města.
Rozpočet na rok 2016 byl schválen na 17. řádném zasedání zastupitelstva města dne
17. prosince 2015. Takto včasným schválením
rozpočtu jsme se vyhnuli hospodaření podle
rozpočtového provizoria. Rozpočet města na
rok 2016 je uveřejněn na webových stránkách
města v sekci Dokumenty a v podsekci Hospodaření města, kde je k nahlédnutí i rozpočtový výhled města 2013—2017. Je zde možnost i retrospektivy rozpočtů, závěrečných
účtů a účetních výkazů města za minulá léta.
Kontakt na oddělení rozpočtu: Ing. Nová,
tel. 312 511 125.
S prací tohoto oddělení se můžete ještě
setkat, pokud budete provozovat výherní
hrací přístroje. Za rok 2015 bylo vydáno 20
rozhodnutí s povolením provozovat 37 výherních hracích přístrojů. Možná se v tuto
chvíli zarazíte, že je to nějaký malý počet. Zde
musím konstatovat, že existují ještě výherní
loterijní terminály, kde jejich provozování povoluje Ministerstvo ﬁnancí ČR. Město obecně
závaznou vyhláškou č. 4/2013 vymezuje místa, kde je možno hrací přístroje povolit a ještě
čas, kdy je možné je provozovat.
Kontakt: Eva Stražovanová, tel.: 312 511 129.
Poslední činnost Finančního odboru se
odehrává na úseku vymáhání pohledávek a to
pohledávek různého charakteru, např. neuhrazené pokuty městské policie, pokuty
za dopravní přestupky, pokuty přestupkové
komise, pokuty Živnostenského úřadu, Stavebního úřadu, Odboru životního prostředí,
ale i vymáhání nedoplatků za svoz komunálního odpadu, poplatků ze psů, nájemného, za
nevrácené knihy do městské knihovny apod.
Současná legislativní úprava napomohla
obecním úřadům k vyšší úspěšnosti při vymáhání pohledávek. Pokud jste naším dlužníkem, může se vám stát, že bude zabaven váš
movitý i nemovitý majetek, nebo obstaven
váš bankovní účet, vaše mzda, vaše dávky od
Úřadu práce, vaše starobní či invalidní důchody od České správy sociálního zabezpečení apod. Pokud se chcete vyhnout těmto nepříjemnostem, hraďte své závazky vůči městu
včas. Vím, že mohou v životě člověka nastat
okamžiky, kdy se dostane do ﬁnanční tísně.
Tím, že se dostavíte na Finanční odbor MěÚ
ve Slaném a prokážete vůli své dluhy hradit,
v takovém případě je vždy možné hledat řešení, např. dohodnout splátkový kalendář. Doufám, že těchto nepříjemných situací bude pro
nás i pro vás co nejméně.
Kontakt: Hana Sailerová, tel.: 312 511 171,
Blanka Výstupová, tel.: 312 511 131.
Ing. Zina Nová,
vedoucí Finančního odboru

Dotace na pořádání kulturních akcí v roce 2016
Na základě Zásad o poskytování dotací
z rozpočtu města Slaného na pořádání kulturních akcí, které schválilo zastupitelstvo
města na svém 18. řádném zasedání dne
29. 2. 2016, rada města vyhlásila proces o poskytnutí dotací na pořádání kulturních akcí
v roce 2016. Termín na podávání žádostí je od
13. 4. 2016 do 29. 4. 2016.
Více informací sdělí pracovnice odboru
kultury Mgr. Eliška Waldmannová, DiS.,
tel.: 312 511 271, e-mail: waldmannova@meuslany.cz. Další informace, znění Zásad a formulář žádosti naleznete na stránkách města
www.meuslany.cz pod městský úřad a odbory,
kultura, kulturní granty.

Sňatky ve Slaném

Své „ano“ si
v březnu 2016 řekli:
4. 3. 2016
Jindřich Jonáš, Slaný
a Marcela Matoušková, Slatina
Patrik Hickl, Neuměřice
a Michaela Smetanová, Neuměřice
12. 3. 2016
Antonín Lomíček, Hrdlív
a Zuzana Kačníková, Hrdlív
Novomanželům přejeme hodně štěstí!

Slánský
VideoMagazín
BŘEZEN 2016
•
•
•
•
•
•

zasedání zastupitelstva
slavnostní představení gynekologicko–porodnického oddělení
zábavné odpoledne pro děti
slánské tančení
zahájení výstavy v muzeu
velikonoční procházka

videomagazín najdete na www.meuslany.cz
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Okénko Městské policie Slaný
Přestože máme za sebou zimní měsíce,
které jsou z pohledu porušování veřejného pořádku spíše klidnějšími měsíci v roce,
musela Městská policie Slaný řešit nezvykle
velké množství událostí. Kromě běžné činnosti, řešila městská policie více jak 26 případů drobných krádeží v obchodních domech,
z nichž některé byly předány republikovým
kolegům s podezřením na spáchání trestného činu. Dále realizovala městská policie
6 případů odchytů psa, 26 x řešila porušení
pravidel veřejného pořádku, 12 x asistovala
s PČR a složkami IZS při různé součinnosti
a nespočetněkrát řešila slánské bezdomovce,
kteří hledali teplý úkryt před nepříznivým
počasím. Největším fenoménem zimních měsíců byl ale nárůst agresivního chování, kdy
strážníci řešili více jak 14 případů různé formy a intenzity násilí mezi osobami.
Nejvíce přestupků jako již tradičně řeší
městská policie v dopravě. Mnozí řidiči jsou
nepoučitelní a opakovaně se dopouštějí stále stejných přestupků – více jak 133 případů
předaných správnímu orgánu, uloženo bylo
celkem 262 blokových pokut. Tím nejčastějším přestupkem je neuhrazení poplatku za
parkování v zóně s placeným stáním (centrum města). Dalším, velmi frekventovaným
porušením zákonných norem je stání na vodorovném dopravním značení, stání v křižovatkách, nedodržení pětimetrové vzdálenosti
před přechody a hranicemi křižovatek, porušení zákazu stání a zastavení a opakovaně
i zábor městské zeleně. Je dobré vědět, že za
takovéto přestupky lze udělit sankci až do
výše 2000 Kč a že díky dvouleté promlčecí

lhůtě budou všechny přestupky dříve nebo
později vyřešeny. Pokud tedy neuhradíte
sankci, stejně vás její zaplacení nemine a hrozí dokonce vyšší částka o poplatek za vedení
správního řízení. Celkovým číslem za první
dva měsíce v roce je číslo 451, které stanovuje celkový počet různých deliktů řešených
Městskou policií Slaný za uplynulé období.
Výkon služby strážníka městské policie
není jen o řešení přestupků, ale také o dalších
činnostech, jako například rychlý výjezd na
volání z tísňové linky. Nejčerstvější takovou
událostí je zadržení pachatele trestného činu,
který vnikl do jednoho z rodinných domů,
v lokalitě Na Skalkách, kde se rozhodl přilepšit si na úkor majitele domu. Událost se stala
2. března nad ránem. Při prvním příjezdu na
místo a prohledáním zahrady, nebyl pachatel
nalezen. Bohužel tento první výjezd byl smolný pro služebního psa, který se při provádění
prohlídky propadl do zamrzlého bazénu, kde
se zranil. Lze se tedy pouze domnívat, že služební pes pachatele jen vyplašil a sám musel
být následně převezen na ošetření. Dotyčný
pachatel měl ale tu drzost, že se na místo činu
opět vrátil a chtěl pokračovat ve své činnosti.
Na základě opětovného volání na tísňovou
linku nastal tedy druhý výjezd, tentokrát
již v součinnosti s policií ČR. Při následné
prohlídce objektu nalezl strážník pachatele
v koupelně domu, kde dotyčného na místě
pomocí hmatů a chvatů zadržel a policisté
mu následně přiložili pouta. Poté byl pachatel
eskortován na policejní celu.
Bc. Sirůček Bedřich, vedoucí MP Slaný

Vznik školicí preventivní skupiny při MP Slaný
S platností od 1. dubna zřizuje MP Slaný
vlastní školicí preventivní skupinu. Cílem
skupiny je, aby MP nebyla jen represivní složkou, ale působila rovněž v oblasti prevence.
Celý projekt je koncipován do spolupráce
s manažerem prevence kriminality a je brán
jako terénní forma prevence. Do skupiny jsou
zařazeni čtyři strážníci, jejichž úkolem bude
preventivní činnost proti společensky nežádoucímu chování, v oblastech bezpečnosti
občanů a jejich majetku, veřejného pořádku
a provozu na pozemních komunikacích –
BESIP. Pokud bych měl vybrat jen některá
témata, o kterých lze diskutovat, mohlo by se
jednat například o téma: bezpečnost občanů
v našem městě, ochrana majetku, ochrana
před „šmejdy“, předcházení kapesním krádežím, setkání s trestným činem, šikana a násilí, obtěžování, tabák a alkohol u mladistvých,
nález nebezpečného předmětu, bezpečnost
silničního provozu apod. Témat, o kterých
lze hovořit, je spousta a je jen otázkou, kam
prevenci nasměrovat. Vše bude realizováno
formou besed, setkání nebo nově i interaktivní formou, zejména pro děti. Cílovou skupinou jsou nejohroženější skupiny obyvatel,
tedy děti a senioři, ke kterým se bude ubírat
největší pozornost skupiny prevence. Pokud
bude zájem, můžeme předvést i ukázku práce
se služebním psem, či nově dokonce canis-terapii (terapie se psem), především pro
nejmenší děti a seniory. Samozřejmě platí, že
pokud projeví zájem o službu prevence i někdo jiný, určitě se na spolupráci domluvíme.
Bc. Bedřich Sirůček, vedoucí MP Slaný

Oznámení k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování
sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů
Výše poplatku činí 600 Kč na osobu/rok.
Splatnost poplatku do 30. 6. 2016 (poplatek
za období 1—2/2016). Pro přistěhované a narozené po splatnosti, tj. v 2. pololetí, je splatnost poměrné části poplatku do 30 dnů ode
dne vzniku poplatkové povinnosti (předpis
s variabilním symbolem s vypočtenou částkou obdržíte u správce poplatku, ohlašovací
povinnost do 15 dnů).
Poplatek je možné platit: hotově v centrální pokladně úřadu v době: Po, St
7:30—17:00, Út, Čt, Pá 8:00—13:00.
Poštovní poukázkou nebo převodem
na účet č. 40010–0386317309/0800. Při
platbě je nutné uvést správný variabilní symbol udělený správcem poplatku,
to se týka i společného poplatku za více osob.
Poplatníkem je: fyzická osoba, která má
v obci trvalý pobyt; které byl podle zákona
upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý nebo přechodný pobyt na dobu
delší než 90 dnů; která podle zákona upravující pobyt cizinců na území ČR pobývá na
území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců;
které byla udělena mezinárodní ochrana po-
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dle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou
ochranu cizinců. Fyzická osoba, která má ve
vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve
výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou
osobu; má-li ke stavbě vlastnické právo více
osob, jsou povinny platit poplatek společně
a nerozdílně.
Ohlašovací povinnost: vznik a zánik poplatkové povinnosti je poplatník povinen dle
§ 14a odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a Obecně závazné vyhlášky
Města Slaného č. 2/2015, ohlásit tuto skutečnost správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy
tato skutečnost nastala. Při nesplnění ohlašovací povinnosti může být uložena pokuta
za neplnění povinnosti nepeněžité povahy,
a to až do výše 50 000 Kč, dle § 247a odst. 1,
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Ohlašovací povinnost lze splnit osobně na MěÚ
Slaný, Masarykovo náměstí č. p. 160, Odbor
životního prostředí, 1. patro, kancelář č. 208,
nebo pomoci formuláře, který je dostupný ke

stažení na internetových stránkách města
Slaný, v sekci Městský úřad a odbory/ Životní prostředí/ Formuláře/ Místní poplatek za
komunální odpad. Pokud jste zvolili podání
prostřednictvím formuláře, prosíme o uvedení kontaktu. Vyplněný formulář doručte na
podatelnu MěÚ Slaný, Velvarská 136, 274 01
Slaný, nebo jej vyplněný zašlete e –mailem na
linhartova@meuslany.cz. Ohlašovací povinnost není zpoplatněna.
Informace v případě nedoplatků na místním nedoplatku. Daňový řád opouští institut
výzvy k zaplacení a v případě neuhrazení nedoplatku obec přistupuje bez dalšího k jeho
vymáhání exekucí nebo vymáhání může zabezpečit prostřednictvím soudních exekutorů. Apelujeme tímto na občany s nedoplatky,
aby si urychleně vyrovnali svou doposud nesplněnou poplatkovou povinnost za předcházející období! Informace o výši případného
dluhu vám poskytne zdarma Městský úřad
Slaný, ﬁnanční odbor, Velvarská 136, 274 01
Slaný, 1. patro, lokace A203, tel.: 312 511 131.
Veronika Linhartová, odbor ŽP

www.meuslany.cz

ZPRÁVY Z RADNICE

Slánská radnice č. 4, duben 2016

Dotace a opravy památek na Slánsku
Osud mnohých památek na Slánsku,
na území, kde vykonává státní správu
na úseku památkové péče odbor kultury Městského úřadu Slaný, podstatně
ovlivňuje získání dotací na jejich obnovu,
nebo záchranu. I když řada dotačních řízení ještě není uzavřena, snad uvítá čtenář slánských radničních novin dílčí přehled o předpokládaných dotacích, a to
zejména z rozpočtu Ministerstva kultury
na opravy památek v regionu.
Dva klíčové programy pro region
Dva programy, kde může Městský úřad
Slaný ovlivnit přiznání dotací, jsou Program
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a Podpora
obnovy kulturních památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností. Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností připravuje pro Ministerstvo kultury odbor kultury.
Uzávěrka tohoto programu již proběhla a odbor kultury navrhl ministerstvu přiznat dotace na opravu fasády domu č. p. 58 v areálu
bývalých lázní Šternberk v Ledcích, na pokračování opravy střechy a stropu kostela
sv. Jakuba Většího v Otrubech, na opravu
střechy věže kostela Všech svatých v Knovízi
a na restaurování kamenných prvků vstupního průčelí kaple sv. Jana Nepomuckého
v Hospozínku.

Oprava hradební zdi ve Slaném u Černé bašty
byla podpořena z Programu regenerace MPZ
a MPR, dokončena v roce 2015.

Co se týče Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón, ten zajišťuje ve Slaném
odbor správy majetku. Z kvóty, která byla Ministerstvem kultury přidělena městu Slaný,
budou ﬁnancovány oprava vnějšího opěrného systému presbytáře kostela sv. Gotharda
a restaurování a přemístění soch sv. Františka z Assisi a sv. Bonaventury, které se momentálně nacházejí v klášterní zahradě, po
jejich restaurování budou umístěny do aleje
před klášterem.
Na opravách památek v rámci Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón se podílí
jednak Ministerstvo kultury, tak vlastník
a město. Ve správním obvodu Městského úřadu Slaný se tento program týká také Smečna
a Velvar, kde se také nacházejí městské památkové zóny.
Ukončení opravy barokního oltáře ve
Smečně
Finanční podpora se týká také restaurování
movitých památek. V této souvislosti je třeba
uvést obnovu oltáře sv. Jana Nepomuckého
v kostele ve Smečně. Tento skutečný klenot
baroku na Slánsku, dílo významného sochaře
F. I. Platzera, byl v loňském roce obnoven po
deseti letech za přispění Ministerstva kultury
z Programu restaurování movitých kulturních památek, v letních měsících bychom jej
rádi prezentovali veřejnosti. V současné době
je z tohoto programu dotována oprava hlavního oltáře v kostele sv. Gotharda ve Slaném.
Požádáno o dotaci na opravu slánské
radnice
O ﬁnanční podporu na opravu historické
budovy bývalé radnice usiluje město Slaný
u Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek. Cílem je opravit skvělé kamenické prvky na budově, a to
včetně opravy balkónu a restaurování znaku
města. Dotační řízení ještě nebylo ukončeno,
a pokud město Slaný dotaci nezíská, bude
opravu ﬁnancovat z vlastních prostředků,

Nové kontaktní místo ve Slaném
KAŽDÉ PONDĚLÍ PO PŘEDCHOZÍM OBJEDNÁNÍ NA ADRESE: Městský úřad Slaný, Odbor sociálních věcí, zdravotnictví, školství
a tělovýchovy, kancelář č. 123, Masarykovo
náměstí 160, 274 01 Slaný

Zařízení sociální intervence Kladno ve
spolupráci s Královským městem Slaný vám
nabízí po předchozím objednání bezplatné
konzultace ve Slaném.
Máte problémy v partnerském vztahu?
Trápí vás úzkost či deprese? Nevíte si rady se
svými rodiči, dětmi nebo blízkými osobami?
Volejte 603 273 142 – Psychologa a psychoterapeuta Zařízení sociální intervence
www.meuslany.cz

Ubližuje vám blízká osoba? Vyhrožuje nebo
omezuje vás někdo blízký? Nedokážete odejít
z násilného vztahu? Volejte 605 765 883 nebo
312 292 334 – Intervenční centrum pro osoby
ohrožené domácím násilím
Jste vy nebo osoba vám blízká závislý/á?
Abstinujete, ale nechcete na to být sám/a?
Chcete se léčit ze své závislosti? Volejte
603 273 142 – Adiktologické služby.
Nebuďte na své problémy sami, rádi vám
pomůžeme. Neváhejte, zavolejte a rezervujte si
termín konzultace se Slaném.

z rozpočtu odboru kultury bude zahájena alespoň I. etapa opravy.
Město Velvary a kostel sv. Jiří
Město Velvary již několik let provádí celkovou obnovu kostela sv. Jiří, který získalo do
svého vlastnictví. Tento přístup samosprávy
města k významné památce je v regionu výjimečný. Obnova probíhá za přispění Ministerstva kultury z Programu záchrany architektonického dědictví, ze kterého má město
Velvary přislíbenou dotaci na pokračování
opravy i v letošním roce.
Obnova památek ve Třebízi
Ve Třebízi probíhá již několik let celková
obnova tzv. Šubrtova statku č. p. 2, který má
v majetku město Slaný. Obnova je ﬁnancována jak z prostředků města Slaného, tak za
podpory Ministerstva kultury z Programu
péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové
zóny. V loňském roce byla po několika letech
dokončena oprava střechy hospodářské části, v letošním roce se zpracovává projekt na
opravu fasády a odvodnění této budovy, aby
mohlo město Slaný v následujícím roce na
tuto etapu opravy požádat o dotaci opět ze
zmíněného programu.
Památky v havarijním stavu
Ministerstvo kultury nabízí také program
na opravy památek, které jsou v havarijním
stavu, zejména na opravy střech nebo statické zajištění. V letošním roce je dotace z tohoto
programu přislíbena na pokračování opravy
monumentální barokní sýpky v Břešťanech
z roku 1730, která se nachází na Seznamu
ohrožených památek vedených Národním
památkovým ústavem z důvodu nelegálního
vyřezání dřevěných historických trámů. Stav
památky se právě díky tomuto fondu a několikaletému úsilí nového majitele poměrně
stabilizoval.
Vladimír Přibyl a Alena Urbanová,
odbor kultury MěÚ Slaný

Úklid Slánské hory
Po předchozích jednáních proběhla dne
18. 3. 2016 pravidelná údržba Slánské hory.
Ta byla každoročně prováděna v omezeném
rozsahu správcem přírodní památky. Akce letos proběhla ve spolupráci s Gymnáziem V. B.
Třebízského, TS Slaný a SPS Slaný. Její rozsah tak byl větší než v předešlých letech.
Cílem bylo zejména odstranění náletových
dřevin a redukce méně vhodných keřů na vrcholku hory. Nejen že tedy došlo ke zlepšení
biologických a estetických hodnot této dominanty, ale participace slánských gymnazistů
přispěla i k ekologické výchově. Závěrem se
sluší poděkovat všem za odvedenou práci.
Ondřej Čečrdle, vedoucí odboru ŽP
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Leden a únor na Komendě
Dne 8. ledna 2016 navštívili žáci 9. ročníků v doprovodu p. učitelky Mgr. Ryckové
a PhDr. Horčičkové „Protidrogový vlak“ na
dejvickém nádraží v Praze. Protidrogový
vlak – Revolution Train je multimediální souprava, která formou interaktivního přístupu
umožňuje prevenci dětí proti drogám a dalším závislostem. Formou poutavého příběhu mladých lidí jsme prožívali jejich příběh.
Mnozí z nás měli i slzy v očích, jak na nás autentický příběh a vytvořené prostředí zapůsobilo. Můžeme doporučit i ostatním školám.
V termínu 9.–16. ledna 2016 se 43 žáků ze
7.–9. ročníků zúčastnilo lyžařského kurzu ve
Vítkovicích v Krkonoších. Společně se svými instruktory (J. Beránek, H. Šindlerová,
L. Marcinka a M. Čermák) a zdravotnicí (D.
Félová) byli ubytování v penzionu Arnika
v obci Roudnice. Kurz se opravdu vydařil.
Dne 20. 1. 2016 navštívili naši školu budoucí prvňáčci z 8. mateřské školy v doprovodu paní učitelky Krausové. Do 1. A se přišlo
podívat 9 dětí a do 1. B 10 dětí. Paní učitelky
Mgr. M. Golisová a E. Čechová pro ně připravily „Pestrou hodinu“. Předškoláci se zapojili
do výuky českého jazyka, matematiky a taky
si s prvňáčky zazpívali. Věříme, že se jim
práce v hodinách bude zamlouvat i v dalších
letech.
Tentýž den členové Klubu mladých diváků
zhlédli spolu s pedagogickým doprovodem
v divadle ABC v Praze hru Bedřich Smetana:
The Greatest Hits. Žákům se představení velmi líbilo a už se těší na další.
Poslední týden prvního pololetí byl doslova
pohádkový. Třídy 2. A, B, C a 3. B měly netradiční výuku. Ve čtvrtek před slavnostním
rozdáváním pololetního vysvědčení si děti
mohly vybrat, ve které třídě se budou učit,
nebo spíš sledovat vybranou pohádku. Ale
tak jednoduché to nebylo. V pondělí tomu
předcházelo seznámení se s pohádkou jako
literárním útvarem, jejími znaky a sběrateli
K. J. Erbenem a B. Němcovou. Úterý bylo věnováno bratrům Grimmům, jejich nejslavnějším pohádkám a ve středu došlo i na výtvarné
zpracování oblíbeného pohádkového hrdiny.
A už tu byl čtvrtek a nelehké rozhodování,
kterou pohádku by děti nejraději viděly. Pak
se stovka dětí „promíchala“, našla třídu se
svou pohádkou a pohodlně se usadila. Před
promítáním se děti seznámily s pracovním
listem, který bylo nutné po dobu pohádky
pečlivě vyplnit. Všem se to podařilo na výbornou a tu si také všichni zapsali do žákovské
knížky. Byla to odměna za tak krásný poslední týden v 1. pololetí.
Dne 26. 1. 2016 navštívili naši školu členové záchranné stanice pro volně žijící živočichy občanského sdružení PENTHEA z Prahy
Modřan. Přišli k nám s projekčním programem „Záchrana zvířat“, ve kterém ukázali
žákům I. a II. stupně autentické případy záchrany zvířat. Pořad se setkal u většiny dětí
s pozitivním ohlasem.
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Ve dnech 22.–23. 1. 2016 se na naší škole
uskutečnil zápis do prvních tříd. Těší nás, že
se na naši školu zapsalo 83 budoucích prvňáčků. Kromě dárků připravených našimi
žáky obdržel každý budoucí prvňáček školní pomůcky i nějakou sladkost díky těmto
sponzorům: Městský úřad ve Slaném, Papír – Hračky, Libuše Kratochvílová, Slaný,
Ekofrukt Slaný, spol. s r. o., Linet, spol. s r. o.,
Želevčice, Auto – Evžen Myslivec, s. r. o., Slaný. Za sponzorské dary všem moc děkujeme.
V průběhu měsíce února navštívily děti
3. a 4. ročníků se svými třídními učitelkami
Městský úřad ve Slaném. Jednotlivé třídy
doprovázeli zaměstnanci MěÚ (Bc. Edita
Zárubová, Bc. Gabriela Pohanková, Jana
Mašková Cathnerová, Ing. Lucie Krčková
a Mgr. Josef Herčík). Třídu 4. A přijal i starosta města Ing. Pavel Zálom a místostarosta
Ing. Miloslav Grohmann. Žáci měli možnost
si prohlédnout obě budovy MěÚ, poté zhlédli ﬁlm o šikaně a následně o tomto problému
diskutovali. Vše bylo poučné a zajímavé. Žáci
obdrželi i drobné dárky.
V úterý 23. 2. 2016 navštívil městskou
knihovnu spisovatel David Laňka, rodák
z nedalekého Nového Strašecí. Děti ze třídy
3. A a 4. B měly možnost zúčastnit se besedy
s tímto autorem. Blíže představil knihu „Barunka a malovaný svět“, kterou psal spolu se
svou dcerou a knihu jim také věnoval. Pan
spisovatel ochotně odpovídal na dotazy dětí,
zájemcům věnoval i autogram. Na závěr besedy přidal ukázku z knihy „Průšvihy Billa
Madlafouska“. Byl to příjemně strávený čas,
dětem se beseda líbila a představené knihy je
zaujaly.
V rámci výuky dějepisu navštívily deváté
ročníky se svými učiteli Památník Lidice. Expozice muzea přesně vystihla atmosféru, situaci a emoce, v jaké se lidičtí obyvatelé ocitli
10. června 1942 (fotograﬁe, zachovalé oděvy,
dopisy dětí zaslané z koncentračních táborů
svým blízkým). Žáci se z expozice přemístili
do počítačové učebny, kde si měli možnost
prohlédnout fotograﬁe, které zachycovaly
život v Lidicích před válkou a také ty, které
ukazovaly srovnání Lidic se zemí a zabíjení
nevinných lidí. Na závěr si děti prošly místa,
kde původně obec stála. Exkurze všechny
hluboce zasáhla.
Předposlední únorovou akcí byla dne
26. 2. 2016 návštěva kina, které osmým a devátým třídám nabídlo ke zhlédnutí ﬁlm „Lída
Baarová“.
A na závěr ještě zmínka o zajímavé akci naší
školní družiny. Všechna 4 oddělení se se svými vychovatelkami v pátek 26. 2. 2016 zúčastnila karnevalu ve školní tělocvičně. Proběhly
soutěže, promenáda v maskách, diskotéka
a vyhlášení deseti nejlepších masek.
Svým čtenářům děkujeme za přízeň
Mgr. Jitka Rycková
PhDr. Beata Horčičková

Den otevřených
dveří v MŠ U Pánka
Ve středu 13. dubna od 10:00–11:30 hodin a od 15:00–17:00 hodin vás zveme na
Den otevřených dveří do naší mateřské
školy.

Mateřská škola Vančurova – U Pánka má
tři třídy. Nejmladší děti jsou ve třídě u Broučků, starší u Krtečků a předškolní děti ve třídě
u Medvídků.
Výhodou školky je její umístění na samém
okraji města nedaleko přírody, kde si děti
své poznatky o životě zvířat a rostlin osvojují
přímým pozorováním u rybníka, u zahrádek,
na louce či v lesíku. Také proto má náš školní
vzdělávací program název Je nám dobře v přírodě.
Během roku nabízíme dětem různé akce.
Na podzim probíhá ve školce podzimní tvoření s rodiči, Bramborová olympiáda, Drakiáda, Zamykání lesa a Den zdraví. V adventním čase pečeme vánoční cukroví, pořádáme
Čertovský den s mikulášskou nadílkou, zdobíme v přírodě stromek pro zvířátka, navštěvujeme vánoční výstavy, vyrábíme vánoční
dárky a pořádáme vánoční setkání s rodiči.
V zimě si připomínáme tradice Tříkrálovým
vinšováním a masopustním karnevalem, pořádáme zimní olympiády a Sněhulákový den.
Na jaře v přírodě odemykáme les, vítáme
jaro s vílou Květuškou a těšíme se na týden
se zvířátky a čarodějnický rej. Do naší školky zveme profesionální loutková divadélka,
s dětmi chodíme na keramiku, zapojujeme
se do výtvarných, recitačních a pěveckých
soutěží. Pro všechny děti nabízíme sportovně
pohybové, výtvarné a hudební aktivity, pro
předškoláky plavání, divadelní předplatné
a angličtinu hrou.
Přijďte si prohlédnout prostředí naší mateřské školy, pohrát si s dětmi a popovídat si
s paními učitelkami. Těšíme se na vás.
Kolektiv MŠ

www.meuslany.cz
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Slánská radnice č. 4, duben 2016

Primární prevence jako zážitek
Předcházet sociálně patologickým jevům ve škole není jednoduché a nikdy se
nedaří na sto procent.
Smyslem téměř každé aktivity, která se
zahrnuje do oblasti primární prevence, je pozitivní změna chování a jednání jednotlivců
a skupin, v našem případě jednotlivých žáků
a tříd. Má-li dojít k nějaké pozitivní změně,
jedná se o proces dlouhodobější. A právě proto na naší škole věnujeme primární prevenci
rizikového chování žáků značný prostor. Již
od prvních tříd učitelé dětem pomáhají na
cestě ke zdravému sebevědomí a identitě. Dopřát dětem dostatek prostoru ke zdravému
rozvoji a sebepojetí je naším hlavním cílem.
Naše aktivity zahrnují všechny oblasti rizikového chování žáků, především kriminalitu
mládeže, šikanu, kyberšikanu, poruchy příjmu potravin, xenofobii, rasismus, utváření
správného klimatu ve třídách, bezpečné chování v dopravě a další.
Formy uskutečňovaných programů jsou
různé – od besed a seminářů přes zážitkové
programy, hry v třídnických hodinách, exkurze a semináře pro rodiče.

V minulých letech patřila k velmi zdařilým
akce s názvem Poselství, při které jednotlivé
třídy společně hledaly konkrétní negativní situace ve třídě. Snažily se hledat řešení a společně je prezentovaly jako kolektivní výtvarné
práce. Tato originální výtvarná díla dodnes
zdobí školu, jejich poselství jsou nadčasová.
V návaznosti se v dalším školním roce opět
uskutečnila celoškolní akce Andělská křídla,
kde žáci vyjadřovali svůj vztah k druhým ve
spojitosti se zdravým sebepojetím a sebevědomím. Ne náhodou akce probíhala v době
Adventu. Celou školou „letěla andělská křídla“ jako symbol ochoty pomáhat.
V letošním školním roce jsme navázali na
tuto tradici akcí celoškolního zážitkového
programu – Žhavá srdce, který se týkal mezilidských vztahů, vztahů mezi žáky, vztahů
mezi žáky a učiteli, prevence šikany a kyberšikany. V tomto prožitkovo - výtvarném projektu se žáci vyjadřovali k problematice šikany a kyberšikany (v současnosti tolik aktuální
téma). „Svá srdce“ věnovali podle své vlastní
volby lidem, kteří je nejvíc potřebují. Symbol
„žhavé srdce“ byl pro většinu žáků symbolem
vzájemné pomoci, porozumění a tolerance.

Všechny tyto zážitkové aktivity nám jdou
skvěle a žáci si uvědomují správný směr,
kterým by se jejich jednání mělo ubírat. Přátelská atmosféra je v průběhu akcí samozřejmostí. Někdy i přesto žáci šlápnou vedle, a to
je pro nás, pedagogy, výzva, abychom realizovali další a další zážitkové akce. Úspěchy
našeho preventivního snažení jsou zdánlivě
neviditelné, někdy je to boj s větrnými mlýny,
ale i to dnes patří do těžké práce učitelů.
Kolektiv učitelů ZŠ Na Hájích

K nohám ti dám zlaté pruty…
Kdo by neznal tuto písničku z ﬁlmu Vrchní, prchni? Jenže ﬁlm a rýžování zlata ve
školce Smečno byly dvě odlišné „hry“.
Protože děti seznamujeme s lidskými
profesemi, napadlo mne požádat kamarády ze Společnosti patriotů ve Slaném,
aby ukázali dětem netradiční práci zlatokopů.
Před touto akcí jsme sbírali v okolí školky
různé kameny a uspořádali si výstavu. Děti
si mohly prohlédnout a osahat nerosty i horniny a zjistit, čím se liší. Barvou, velikostí,
váhou a možností zpracování. Vyprávěli jsme
si, jak je lidé po staletí umějí používat různé
druhy kamenů. Chodili jsme po městě a hledali, co je z kamene. A co máme na výstavě
ve školce? Pískovec, písek, břidlici, žulu, čedič, uhlí, křemen, opuku a také ukázku polodrahokamů a dalších nerostů, které v okolí
Smečna nenajdeme. Třeba achát, jaspis, vltavín, pyrit, ametyst. Podle toho vznikl i název
naší výstavy „Není kámen jako kámen“. Své
nadšení jsme přenesli i na rodiče. Maminka
Marka a Nikolky přinesla ukázku ze svých
sbírek, růženín, jantar a hematit.
Přišel pátek 26. února 2016 a děti se těšily na slíbenou návštěvu zlatokopů. Přivezla
jsem hned ráno ze Slaného Jirku a Hanku
s rýžovacími pánvemi, zlatinkami ve zkumavkách, diplomy a omalovánkami. Když
si ve třídě rozložili své nádobíčko a vysvětlili
dětem, jak se při soutěžích zlatokopů rýžuwww.meuslany.cz

podílet se na výchově dětí a mládeže. A to bylo
u nás splněno na jedničku s hvězdičkou.
A jaký „domácí úkol“ dostali rodiče a děti?
Naučit zazpívat své děti aspoň refrén z nějaké písničky o zlatě a zlatokopech. K nohám ti
dám zlaté pruty…
Eva Štanclová, učitelka MŠ Smečno

je z písku zlato, mohly nedočkavé děti začít.
Všechny děti, i nejmladší Honzík, si vyzkoušely, jak se vymývá písek z pánve a hledá zlato, které je těžší a mělo by zůstat na dně.
Máme krásné a především netradiční fotograﬁe na stránkách školky, děti si domů
odnesly diplomy s nalezenými zlatinkami
a omalovánky. A co měly naše děti navíc?
Spoustu krásných zážitků, nadšení poznávat
a hledat vše, co je zajímavé. Děkujeme Společnosti patriotů ve Slaném za originální diplomy a jejím členům a za skvělou vzdělávací
akci v naší školce. Děkujeme členům Českého
klubu zlatokopů, jehož posláním je mimo jiné
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KNIHOVNA

Knihovna V. Štecha ve Slaném v dubnu
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
7. března 2016 v 10:00 proběhlo v oddělení
pro dospělé vyhlášení Čtenáře roku 2015.
Na prvním místě se umístil pan Jaroslav
Červený s počtem přečtených knih 488. Na
druhém místě je paní Vilma Sedloňová - 441
knih a na třetím místě pan Milan Polanecký
- 364 knih. Každý obdržel knihu nakladatelství Paseka Zmizelé Čechy – Slaný, nástěnný
kalendář 2016 - Slaný, město kde můžete snít
a poukaz na roční registraci zdarma.
Středa 13. 4. 2016 v Hotelu Hejtmanský
dvůr od 17 hodin
Jitka Smutná – Mé soukromé století. Povídání o životě, o herectví, zazní autorské
písničky. Jitka Smutná, svého času členka
Národního divadla, nyní členka Městských
divadel pražských, hraje také v divadlech Bez
zábradlí, v Řeznické, Na Prádle, Palace atd.
Patří k úspěšným ﬁlmovým, dabingovým,
televizním i rozhlasovým herečkám a moderátorkám. Spolupracovala s Jarkem Nohavicou a nyní vyučuje herectví na pražské Vyšší
odborné škole herecké. Je moderátorkou pořadu Dvanáct ve dvanáct na Dvojce Českého
rozhlasu. Skládá vlastní písničky a píše verše.
Vstupné 150 Kč
ODDĚLENÍ PRO DĚTI
16. Noc s Andersenem se koná od pátku
1. dubna od 18 hodin do soboty 2. dubna
8 hodin ve všech prostorách knihovny. Tentokrát na téma „Malá mořská víla.“ Pouze
pro registrované a aktivní dětské čtenáře.
Cena 70 Kč
15.–29. 4. – vědomostní soutěž zaměřená
na knihy a nejznámější dětské hrdiny.

osobní předměty a také dobově zařízený byt
Dvořákova učitele Antonína Liehmanna. To
vše v barokních prostorách památníku a sousední varhaníkovny ve Zlonicích. Autobus zajištěn. Začátek v 14:00 hodin, vstupné 50 Kč.
Sejdeme se ve studovně knihovny.
Karel IV., císař a král – velká dějepisná on-line soutěž k 700. výročí narození císaře
Karla IV. Soutěž probíhá od 18. března do
13. května 2016 na webových stránkách
http://detske-slany.webnode.cz/
15. 4. 2016 – Čtení, hraní a tvoření s knížkou. S Mílou Blahníkovou budeme vyrábět
zvířátka z bambulek a chlupatých drátků.
Vstupné – děti do 15 let zdarma, dospělí
30 Kč.
Každý čtvrtek zábavné odpoledne plné čtení a her s našimi dobrovolnicemi Simčou,
Renčou a Bárou - začátek ve 14 hodin.
Chceš si procvičit angličtinu a ještě si užít legraci? Každé úterý od 13 do 16 hodin si můžeš
přijít popovídat s novými dobrovolnicemi ze
slánského ICM Polinou a Melike.
STUDOVNA
5. dubna 2016 – 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. Sejdeme se ve studovně knihovny.
19. dubna 2016 – Památník Zlonice – navštivte s námi místo, kde se Antonín Dvořák
učil prvním hudebním krůčkům. Seznamte se s jeho životem a dílem. Prohlédněte si

Nepřehlédněte! Férová snídaně
ve Slaném již podruhé!
sousedy a strávit
společně jedno
květnové dopoledne příjemnou
snídaní.

V sobotu 14. 5. 2016 se uskuteční již 6. ročník celorepublikového happeningu na podporu fair trade. Všechny pracovnice Knihovny Václava Štecha se shodly: jdeme do toho
znovu. A vy všichni, příznivci dobré nálady,
jídla a pití jste srdečně zváni. Příjemným piknikem můžete s námi oslavit Světový den pro
fair trade a vyjádřit zároveň podporu lokálním pěstitelům a farmářům ve vašem okolí.

Více informací získáte přímo u pracovnic
Knihovny V. Štecha. Můžete se
podívat také na
www.ferovasnidane.cz nebo www.nazemi.cz
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4. dubna – 26. května 2016 – O čem sníš,
co bys chtěl/a mít? Literární soutěž pro děti.
Zájemci mohou psát (příp. text doplnit obrázky) o tom, co si přejí a co by chtěli mít. Délka textu na max. formát A4. Tři nejlepší díla
opět odměníme a to 26. května 2016 v 14:00
hod. v pobočce Na Dolíkách
21. dubna 2015 – Světový den knihy – pro
děti máme připraveny zábavné testy a doplňovačky, za jejichž splnění je čeká drobná
odměna.
NOVÁ SLUŽBA KNIHOVNY.
Znáte placky neboli buttony? Nosí se na
tričku, na batozích, rozdávají se na akcích
nebo se jimi vyjadřuje nějaký názor. Chcete
mít vlastní podle kresleného obrázku, tištěné předlohy nebo třeba fotky? Uplackujte si
upomínkový předmět, udělejte si vzpomínku
na pěknou akci, nebo reprezentujte svoji akci
originální cestou. Nyní si můžete svou placku vytvořit sami ve studovně knihovny. Více
informací naleznete na www.knihovnaslany.cz.

O ČEM SNÍŠ
aneb CO BYS CHTĚL(A) MÍT
Literární soutěž pro děti. Napiš nám, případně doplň obrázky, co bys chtěl(a) mít,
z čeho bys měl(a) radost nebo o čem sníš.
Tři nejlepší autory odměníme!

Na 137 místech České republiky snídalo
v loňském roce více než 5000 lidí. Dali tak
jasně najevo, že je zajímá, kdo a za jakých
podmínek pro ně pěstuje například kávu, čaj,
ovoce nebo zeleninu.

A nezapomeňte, že Férová snídaně není
ochutnávkou ani komerční propagací, ale
veřejným posnídáním příznivců spravedlivého obchodu formou happeningu. Je to
příležitost setkat se s kamarády, rodinou,

POBOČKA NA DOLÍKÁCH
1. – 14. dubna 2016 – Jak rostou květiny?
Vědomostní soutěž pro děti, které mají rády
přírodu

Soutěž začíná 4. dubna 2016, vyhlášení vítězů
proběhne 26. května v 14:00 v pobočce Na Dolíkách.

Už se na vás těšíme, i když by se mohlo
zdát, že do května je ještě daleko. A což takhle
do té doby sehnat pár férových receptů a popřemýšlet, co dobrého si do košíku připravit?
Věra Ungerová

www.meuslany.cz

INFOCENTRUM

Slánská radnice č. 4, duben 2016

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

QR kódy ve Slaném
veřejnost otevřené. Prohlídka přes QR kódy
není limitovaná časem ani zavíracími dny.
Zájemci si mohou přečíst informace o historii
památky a podívat se na fotograﬁe interiéru.
V současné době tyto „čtverce s rozsypaným čajem“ můžete najít na těchto památkách
Slaného: klášter Nejsvětější Trojice s Řádem
bosých karmelitánů, stará městská radnice,
městské divadlo, dům bývalého Okresního
zastupitelstva, Modletický dům, Slaný pramen a kostel sv. Václava v Ovčárech. A v budoucnu přibudou i další místa.
Ve druhém březnovém týdnu byly na některá vybraná místa ve Slaném instalované
smaltované destičky s qr kódy (QR KÓD je
směsicí černobílých čtverečků připomínajících nevzhledně rozsypaný čaj s ohromujícím
využitím. QR kód dokáže spojit svět reálný se
světem virtuálním prostřednictvím mobilního telefonu či tabletu). Hlavním naším cílem
je tímto zpřístupnit návštěvníkům města zejména ty objekty, které běžně nebývají pro

www.meuslany.cz

Infocentrum má připravenou názornou
ukázkovou vycházku pro ty, kteří si s moderní
technikou na čtení qr kódu ještě tolik nerozumějí a chtěli by ji při svých cestách využívat.
Visací kalendář (Slaný, město, kde můžete
snít) na rok 2016 zakoupíte nyní již za pouhých 49 Kč v Infocentru nebo knihovně.

Od 1. dubna do 31. října 2016
má infocentrum pod Velvarskou branou otevřeno
v po až pá od 9:00 do 17:00.
So, ne a státní svátky
od 9:00 do 16:00.
Pozvání Slánské akademie volného času. O českém překladu
bible s Josefem Bartoněm
V sobotu 9. dubna přivítáme na Slánské
akademii doc. PhDr. Josefa Bartoně, Th.D.,
který se soustavně zabývá Biblí jako významným dokladem české duchovní kultury. Pro
Slaňáky může být také zajímavé, že náš host –
dnes vedoucí Oddělení starých jazyků Katedry biblických věd Katolické TF UK – studoval
v letech 1980—82 na gymnáziu ve Slaném,
dodnes vděčně vzpomíná na prof. Ivana Vážného a k našemu městu má stále vřelý vztah.
Na přednášku Český biblický překlad
v minulosti a dnes zveme i ty, kteří nejsou
stálými posluchači Slánské akademie volného času, ale mají o dění ve Slánské akademii
nebo o toto téma zájem; zúčastnit se mohou
bezplatně. Přednáška se uskuteční od 9:30
v salónku ve 2. patře Městského centa
Grand ve Slaném.
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MUZEUM

Vlastivědné muzeum na duben připravilo
V galerii slánského muzea je otevřena výstava zajímavých portrétů a bust z muzejních sbírek Tajemství vepsaná ve tvářích.
Některá díla, jako portrét Josefa Pekárka
(1937) z ruky slánského rodáka Jana Zacha
jsou vystavena vůbec poprvé. Vidět můžete
též portréty významných osobností, ať už
úrovně lokální (okresní starosta Josef Hlaváček, purkmistr Augustin Hemerka) nebo
celostátní (českoslovenští prezidenti Edvard
Beneš a Emil Hácha, 9. předseda československé vlády a rodák z Klobuk Jan Malypetr).
Obrazy jsou nejen vizuálním záznamem rozličných individualit osobností, které zde žily
před námi, ale též svědectvím vývoje malířství i vrtochů dobové módy.

Další středa 13. dubna v 17 hodin je v malé
galerii muzea věnována jednomu z největších a nejvýznamnějších vykonstruovaných

Ve středu 20. dubna v 17 hodin bude ve
výstavní síni muzea slavnostně otevřena výstava připravená ve spolupráci s Archeologickým Ústavem AV ČR Praha, v. v. i., nazvaná
lakonicky Lounská brána. Význam zaniklé
slánské památky přiblíží nově získané informace z archeologického výzkumu při rekonstrukci hlavní městské, tj. Husovy třídy,
lidově zvané a notoricky známé dle směru na
město Louny jako „Londa“. Jak terénní průzkum ukázal, na samotnou bránu navazovaly
ještě další konstrukce. Nejzajímavější z nich
byl kamenný most vedoucí přes hradební příkop. Samotná brána byla několikrát poničena
a znovu opravena, její deﬁnitivní konec přinesl až rok 1835 a snahy oproštění města od
„tísnivého fortiﬁkačního pásma“.

Výstavu doplňují úryvky nahrávek z muzejního projektu „Vzpomínky pamětníků ze
Slaného a Slánska,“ které jsou natáčeny od
roku 2008 za pomoci a spolupráce s webovým portálem Paměti národa.
Ve středu 6. dubna v 19 hodin je pro milovníky vážné hudby v kapli Zasnoubení
Panny Marie připraven koncert Večer písní, árií a duet. Sólisty večera jsou Eliška
Gattringerová-soprán a klavírista Ahmad
Hedar.
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slava Ivanova. S Vlastivědným muzeem ve
Slaném dlouhodobě spolupracuje, je členkou předsednictva Společnosti pro ochranu
kulturního dědictví Patria a členkou výboru
Klubu Dr. Milady Horákové.

politických procesů po nástupu komunistů
k moci po roce 1948. O životě JUDr. Milady
Horákové bude hovořit erudovaná spisovatelka a historička PhDr. Zora Dvořáková.
Patří k uznávaným autorkám literatury faktu
a za své celoživotní dílo získala Cenu Miro-

S předstihem připomínáme, že v květnu se
opět veřejnosti otevřou brány Národopisného
muzea v Třebízi!
Kolektiv Vlastivědného muzea

www.meuslany.cz

HVĚZDÁRNA

Slánská radnice č. 4, duben 2016

Městská hvězdárna ve Slaném v dubnu
• Pro veřejnost je v dubnu otevřena v úterý, středu, čtvrtek a pátek.
• Prohlídky hvězdárny začínají v 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 hodin.
Výpravy škol a institucí mají možnost navštívit hvězdárnu denně i mimo otevírací dobu podle
předem sjednaného termínu.
Městská hvězdárna ve Slaném, Nosačická 1713, telefon: 312 525 730,
www.hvezdarna-slany.cz

Městská hvězdárna ve Slaném, Nosačická 1713
telefon: 312 525 730, www.hvezdarna-slany.cz

Pořady pro děti:
Úterý 5. 4. v 18:30 hod.
NA VÝLET DO VESMÍRU (25 minut)
Dětem při vesmírné hře pomáhá veselý
kosmický cestovatel, který jim také poskytuje základní informace o sluneční soustavě, hvězdách, hvězdokupách, mlhovinách
i vzdálených galaxiích.
Pořady pro dospělé:
Úterý 12. 4. v 18:30 hod.
NEJVĚTŠÍ Z OBRŮ (20 minut)
Pořad o Jupiteru, největší planetě Sluneční
soustavy, doplněný za jasného počasí jeho
pozorováním dalekohledy hvězdárny.
Úterý 26. 4. v 18:30 hod.
PETR A PAVLA NA JAŘE (30 minut)
Petr a Pavla stojí pod jarní noční oblohou
a čekají na východ Měsíce. A jelikož Měsíc
nechce vyjít v tu samou dobu jako den předtím (což zcela nepochybně dělá naschvál), tak
mají spoustu času povídat si o tom, co všechno je na jarní obloze vidět.
Speciální akce:
Úterý 19. 4. v 18:30 hod.
KAPALNÝ DUSÍK V HLAVNÍ ROLI
(90 minut)

Jak se mění vlastnosti hluboce zmrazených
materiálů? Kolikrát zmenší podchlazený balónek svůj objem? Je polití tekutým dusíkem
nebezpečné? Co udělá LED dioda zchlazená
na -190 stupňů? A konečně, proč získávají
materiály při nízkých teplotách vlastnosti supravodiče a mohou levitovat v magnetickém

poli? Na tyto a další otázky odpovíme během
živé přednáškové show.
Mgr. Jakub Rozehnal, vedoucí pražské Štefánikovy hvězdárny. Vystudoval obor obecná
fyzika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Úkazy na dubnové obloze:
Nejlepší pozorovací podmínky tohoto roku
nastávají v dubnu pro planetu Merkur, protože na 18. 4. 15 hodin připadá jeho maximální
východní elongace. Merkur spatříme v polovině měsíce večer nad západním obzorem.
Na počátku měsíce má jasnost –1,5 mag, postupně slábne, ale stoupá jeho výška nad obzorem. V polovině dubna na konci občanského soumraku je 12° nad západním obzorem
a jasnost je −0,3 mag. Jeho jasnost i výška
bude postupně klesat a po 23. 4. období jeho
viditelnosti končí.
Planetu Mars nejlepší pozorovací podmínky teprve čekají. V dubnu ho spatříme kromě večera po celou noc. Jupiter je na obloze
naopak po celou noc kromě jitra a Saturn ve
druhé polovině noci.
Dne 6. 4. v 9 hodin nastane konjunkce Měsíce s Venuší, Měsíc se bude nacházet 0,2°
jižně. Zákryt nastane nad obzorem za dne.
V pondělí 11. 4. v 0 hodin bude Měsíc v konjunkci s Aldebaranem, (Měsíc 0,5° severně).
Konjunkce se odehraje pod naším obzorem,
ale přiblížení těles bude pozorovatelné 10. 4.
před půlnocí.
Jasnou oblohu a pěkný výhled!
Jaroslav Trnka, Městská hvězdárna

www.meuslany.cz
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HISTORIE

Krajané z města Bordeaux navštívili legionářský hřbitov
V loňském roce v listopadu 2015 jsme se
seznámili s Mgr. Gabrielou Ziakovou Université Bordeaux Montaigne, která přijela na
3. mezinárodní konferenci Československé
obce legionářské (28.—29. 11. 2015) a vystoupila s příspěvkem na téma Jozef Adamik,
slovenský dobrovolník v rotě Nazdar. Tehdy
jsme jí poskytli cenné informace pro její bádání ohledně francouzských legionářů a domluvili se, že budeme v kontaktu. Proto, když
nám oznámila, že přiletí na týden do Prahy,
domluvili jsme si schůzku v Kladně na sobotu
20. února 2016. Navrhli jsme také návštěvu
legionářského hřbitova ve Slaném. Podle
dostupných informací sloužilo v československých legiích z našeho okresu 2 759 mužů
a jen ze samotného Slaného to bylo téměř 400
dobrovolců. Brzy po jejich návratu do vlasti
byla proto i ve Slaném ustavena místní organizace Československé obce legionářské a její
představitele napadlo pohřbívat legionáře,
kteří po návratu z bojišť zemřeli už ve vlasti,
na jednom místě. A tak vzniklo na 4. hřbitově
ve Slaném unikátní, v naší republice ojedinělé

pohřebiště. Je v něm 54 hrobů a v ústředním
kolumbáriu, kde je uložena i prsť z bojišť 1.
světové války (Verdun, Zborov a Rovereto),
dalších 40 míst na urny. První legionáři zde
byli pohřbeni už v roce 1921 a posledním byl
střelec 1. leteckého oddílu ruských legií Alois
Zámek, který zemřel 19. 4. 1977 ve svých 86
letech.
Královské město Slaný na ně zapůsobilo
příjemným dojem. Obdivovali historické památky, např. kostel sv. Gotharda nebo Velvarskou bránu z roku 1460. Prohlédli si také část
hřbitova, kde jsou pochováni vojáci z 1. světové války, kteří zemřeli na následky zranění
ve slánském lazaretu. Na tomto válečném
pohřebišti jsou uloženy ostatky 125 vojáků
jednotlivě i v hromadném hrobě. Pohřebiště
bylo částečně opraveno v roce 2005.
Hlavním cílem byl legionářský hřbitov, kde
si vyfotografovali celkový pohled a zajímali
se zejména o hroby francouzských legionářů. Hřbitov legionářů z 1. světové války ve

Kamil Běhounek – utajený Slaňák
Před sto lety, přesněji 29. března 1916, se
narodil v Blatné Kamil Běhounek. Mladé
generaci toto jméno patrně příliš neřekne. Studijněji založení teenageři možná
jeho jméno zamění s pražským rodákem
a polárníkem Františkem Běhounkem
(účastník výprav R. Amundsena k severnímu pólu vzducholodí Norge a generála U. Nobileho, se kterým ve vzducholodi
Italia jako první Čech přeletěl nad severním pólem).
Znalci však vědí (a ostatním doporučím
např. článek Gabriela Gössela „Kamil Běhounek: Má láska je jazz“ na www.radioservis-as.cz/archiv03/3903/39pub2.html), že Kamil Běhounek byl fenomenální jazzový
akordeonista a skladatel. Mezi jeho hity

patřily písně Cvrček muzikant, Pronásleduje mne melodie, Utržený knoﬂík, Tiše padá
sníh, Sám s děvčetem v dešti, Ráda zpívám
hot a Má láska je jazz. Titul poslední písně byl
i názvem Běhounkovy autobiograﬁcké knihy,
vydané v roce 1986 v exilovém nakladatelství
Sixty-Eight Publishers v Torontu.
Zmiňována je i jeho epizodní role ve ﬁlmu
Pán a sluha (1938) a hudba pro ﬁlm Eva tropí

14 |

hlouposti (1939) – písně Hrály dudy a již zmíněná Má láska je jazz.
Po 2. světové válce účinkoval pro americké
vojáky v důstojnických klubech v americké
okupační zóně Německa, kde zůstal i po únorovém komunistickém převzetí moci v Československu a do své vlasti se již nevrátil.
Zemřel koncem roku 1983 v Bonnu, hlavním
městě tehdejší Spolkové republiky Německo. I to bylo důvodem, že jeho jméno nebylo
v komunistickém Československu příliš zmiňováno.
Důvodem pro napsání tohoto článku je
však skutečnost, že dětství a dospívání blatenský rodák Kamil Běhounek prožíval ve
Slaném, a to ve Štechově ulici č. 17. Zde na
půdě našel svoji první harmoniku a na dvoře
tohoto domu začal na nástroj cvičit. Dům je
majetkem rodiny Martinovských (paní Věra
Martinovská, rozená Běhounková, byla neteří Kamila Běhounka) a bratři Otakar a Vít
jsou jeho žijícími prasynovci.
Královské město Slaný připravuje vzpomínkovou akci a koncert, předběžně plánovaný na konec května či červen, na kterém
by neměla chybět ani dcera Katja Behounek-Pölzer, žijící v Berlíně a uvažuje se i o vystoupení Českého saxofonového kvarteta,
jehož členem je právě Otakar Martinovský,
a orchestru Václava Marka Blue Star, který
má v repertoáru i některé Běhounkovy skladby a obsazením se blíží zvuku jeho původního tělesa. Bude milé, jestliže si připomeneme
výročí hudebníka, který svoji mezinárodní
karieru začal právě ve Slaném.

Slaném byl zřízen roku 1920. Pomníky byly
zhotoveny podle návrhu Jana Štursy. Ústřední pomník byl postaven 10. září 1932 kamenosochaři Josefem Pejsem a Gustavem Fricem. Na pomníku pod legionářskou přilbou
je nápis: „S pietní úctou skláníme své hlavy
před Vámi bratři, kteří jste dali své vlasti to
nejcennější – své mladé krásné životy. Plnili
jste svatý odkaz minulých věků a Váš světlý
příklad zůstane jedinou dobrou cestou generacím budoucím. Spěte tam, v daleké cizině
klidně – my, kteří jsme se vrátili, jsme na stráži Vašeho odkazu. Věčná Vám paměť!“ I my
jsme s pietní úctou sklonili své hlavy a uctili
památku našich legionářů zapálením svíčky.
Při cestě ze hřbitova jsme jim říkali o naší
milé Matyldě Klapalové, nejstarší člence
ČsOL ve Slaném, která ve věku 93 let studuje
Univerzitu třetího věku, perfektně ovládá internet a stále získává nové zajímavé informace, které přeposílá známým např. do Ostravy,
kde v době 2. světové války bydlela. Náhodou jsme se potkali před jejím domem a byli
jsme pozváni na šálek kávy a výbornou domácí ořechovici. V příjemné atmosféře jsme
probrali LEGIOVLAK (v Kladně bude od
14. 4.—20. 4. ). Poslední zastávkou v loňském
roce byly Lány, respektive železniční nádraží
Stochov, kde se nachází salonek prezidenta T.
G. Masaryka. Když jsme byli tento týden ve
Stochově navštívit válečnou veteránku Marií
Matějkovou, dostali jsme od paní starostky
propagační materiály i ve francouzském jazyce, tak jsme je našim hostům předali. Dále
jsme hovořili o historii města Slaného. Sestra
Matyldy, paní Dáša jim předala propagační
materiály Slaného a malé slánky s nápisem
Slaný a ukázala jim slánku, která byla vyrobena nedávno zesnulým umělcem Bořkem
Šípkem pro Muzeum slánek. Návštěva města
Slaného se i přes nepříjemný déšť velmi vydařila.
Gabriela Ziaková je ředitelkou společnosti Slovaquitaine, která má 30 členů, Čechů
a Slováků, vlastenců, kteří hledají a získávají
informace z francouzských archivů. Mezi
vlastence patří i Čech Jan Golda, který ji doprovázel. Žije ve Francii 15 let a o odkaz francouzských legionářů se také aktivně zajímá.
Gabriela má domluvené bádání ve Vojenském
historickém ústavu v Praze. Doplněné historické údaje využívá při svých přednáškách na
univerzitě v Bordeaux. I v letošním roce chce
přednášet na další Mezinárodní legionářské
konferenci, která se bude konat v listopadu
v Praze. Do Francie se budou vracet s novými dojmy, poznatky a také s knihou Českoslovenští legionáři – okres Kladno, do které
jsme napsali věnování. Bude jim připomínat
návštěvu našeho regionu.
Eva Armeanová
předsedkyně Československé obce legionářské
Kladno

Pavel Bartoníček, zastupitel města
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O výroční schůzi tělesně postižených důchodců
Po přivítání předsedkyní pí Haškovcovou
se hned ujala slova zástupkyně krajského
výboru pí Klasnová, která informovala přítomné o situaci v klubech po celém kraji,
o tom, jak je těžké získat zodpovědné lidi
k tomu, aby se práci pro důchodce věnovali,
aby obětovali svůj volný čas, své umění jednat
i s těmi, kteří si myslí, že všechno musí být podle jejich představ, a vidí jen sebe a své zájmy.
Paní Klasnová zároveň pochválila a vyjádřila
uznání celému klubu.
Také my – řadoví členové se chceme k tomuto hodnocení přidat a veřejně poděkovat
za všechnu tuto práci. Kdepak bychom se
např. setkávali s tím, aby před nás přišla lékařka a velice jasně a srozumitelně nám povídala o problémech našeho věku. Takže děkujeme pí Dr. Rankové ale i pí Ing. Krčkové za
informace o městu a jeho kulturních akcích,
ale zároveň i za milou hudební produkci při
závěrečném posezení.
Tak se ale dostáváme k tomu, co nás vždy
nejvíce potěší – to jsou zájezdy. Kdo z nás
v tomto věku a zdrav. stavu by se mohl pochlubit, že byl na velké části Šumavy, absolvoval „Cestu korunami stromů“ i památky
jižních Čech a na tom překrásném malovaném hřbitově si říci, že takový už pro nás nikdo nevytvoří. Kdo má možnost užít si lázeňskou péči a zároveň vidět i okolí – Mariánsko
a františkolázeňský kraj nebo Bechyni a jižní
Čechy? Večerní Prahu i dobrou náladu na Zichovci.
Nechceme uvádět tu spoustu získaných
krásných zážitků, ale chceme říci, že víme, že

Svaz Diabetiků Slaný, p. s., zve své členy a širokou veřejnost v úterý 19. dubna 2016 na Den Dia. Těšíme se na vás
od 9:00 hod v DPS Na Sadech. Původně avizovaný termín 14. dubna není
platný.

tu byli ti, kteří obstarali ubytování, stravování, dopravu, svoz a rozvoz účastníků, dokonce umístění invalidního vozíku do autobusu,
doprovod do nemocnice v případě onemocnění, také ale zajištění ﬁnanč. prostředků
a jejich řádné obhospodaření.
Také ale chceme poděkovat městskému
úřadu nejen za příspěvek, ale i za jejich snahu
o dobrý život i nemocných a starších občanů.
Dík všem a přání dobrého zdraví do další náročné a užitečné práce.

Dubnový koncert
Jazz Clubu Slaný

Svaz tělesně postižených a invalidní důchodci
a jejich rodiny

Divadelní soubor SLÁNSKÁ SCÉNA zve své příznivce na další reprízu
své úspěšné inscenace detektivní hry
Agathy Christie VRAŽDA NA FAŘE,
kterou uvede na své domovské scéně
ve čtvrtek 28. dubna 2016 v 19.30 hodin.
Malebná anglická vesnička St. Mary
Mead, poklidný, na první pohled idylický
život. Ale krok za krokem s lehkým mrazením v zádech objevujeme pečlivě ukrývaná tajemství, nečekané vášně, netušené
zločinné úmysly. V záhadných zákrutech
lidských povah a pohnutek bychom snadno zabloudili, nebýt ovšem obdivuhodné
slečny Marplové…

Petr Beneš Quartet – 22. dubna 2016,
20.00 – Hotel Hejtmanský dvůr (Dividýlko)
Repertoár skupiny založené v roce 2013
je výhradně autorský. Petr Beneš se zde prezentuje nejen jako pianista, ale především
jako skladatel. Impulsem k založení vlastní
kapely byla jeho výhra v jazzové kompozici
roku v soutěži OSA ve spolupráci s Bohemia JazzFestem v roce 2011. Quartet je možné pravidelně vídat v Pražských jazzových
klubech a na festivalech. V srpnu roku 2015
natočili debutovou desku, která bude pokřtěna v dubnu roku 2016.
Ondřej Štveráček – tenorsax., Tomáš Baroš – double bass, Marek Urbánek – drums,
Petr Beneš – piano.

Hrají: H. Kuner tová, M. Zápotocký, M. Musch, M. Seghmanová, T. Vott,
K. Beránková, M. Jakeš, J. Řeháková,
Vl. Fantová, J. Fany Fanta, N. Fantová,
D. Šarboch, J. Chodora a J. Větrovský
Vstupenky lze zakoupit v pokladně kina
denně od 16.00 do 20.00 hodin, nebo před
představením v pokladně divadla.

VINAŘSTVÍ A VINOHRADNICTVÍ
KVÍC
zve milovníky vín na
12. ROČNÍK OCHUTNÁVKY
ČESKÝCH VÍN
ve Slaném, která se uskuteční ve
dnech
23. a 24. dubna 2016
od 10,00 hod. do 18,00 (neděle do
16,00)
ve Vinařství Kvíc.
Neřízená ochutnávka cca 100 vzorků
vín je určena široké veřejnosti.
Vstupné dámy 180, pánové 240
a smíšený pár 380 Kč.
Sklenka oproti vratné záloze 50 Kč.
Občerstvení v podobě studených talířů
a grilovaných pochoutek zajištěna.
Další info na www.vinarstvikvic.cz
tel.: 723 860 217, 606 620 682
mail.: petr.rychtarik@vinarstvikvic.cz
Těšíme se na Vás Vaši vinaři ze Kvíce.

www.meuslany.cz
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Krytá plavecká hala

Běžecké tréninky na
atletickém stadionu

OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST DUBEN 2016

Pondělí

17.00—22.00

Úterý

13.00—22.00

Středa

17.00—22.00

Čtvrtek

13.00—22.00

Pátek

13.00—22.00

Sobota

9.00—22.00

Neděle

9.00—22.00

Od 28. března probíhají běžecké tréninky
pro veřejnost na atletickém stadionu Slaný
každé úterý a čtvrtek od 18 hodin. Tréninky

14. dubna 2016 OTEVŘENO 14.30—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 12.00—13.00 – Cvičení pro seniory
● Kondiční plavání – Čtvrtek 20.45—22.00 (včetně atrakcí, vstupné obvyklé)
Sobota, Neděle 8.00—9.00 (bez atrakcí, vstupné 55 Kč)
● Plavání s ČES. PRŮMYSLOVOU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU ZRUŠENO
● Aquazorbing – podle návštěvnosti po dohodě s plavčíkem (25 Kč)
www.vshslany.cz ● www.aquaparkslany.cz ● tel.: 606 614 565
e–mail: vsh@slany.cz ● kph.slany@seznam.cz

Vítězem Českého poháru mládeže
v boulderingu se stal J. Lintymer

Foto Standa Mitáč

V sobotu dne 19. března se v Plzni konalo 1. kolo Rock Point Českého poháru
v boulderingu a zároveň Český pohár
mládeže.
Slánský lezec Josef Lintymer reprezentující oddíl HO Pohodička Slaný si vylezl první
místo v mládežnické kategorii. I přes nevelký počet lezců ve své kategorii B suverénně
zvítězil a jako jediný přelezl čtyři bouldry ze
šesti. V juniorech náš oddíl reprezentovala B.
Miltrová (9. místo), v dospělé kategorii obsadila 23. post. V kategorii mužů prezentoval
Slaňáky P. Podoba, který skončil na 39. místě z 54 lezců. V neděli se konaly „open‘‘ dětské lezecké závody, kterých se účastnilo i 13
lezců z HO Pohodička Slaný. V kategorii do
10 let se umístili takto: 2. A. Prokop, 5. J.
Bárta, 8. M. Grünwald, 12. A. Danda, 13. F.
Beran. Dívky U10 skončily následovně: 3. K.
Fišková, 4. A. Danielová. V další kategorii
do 12 let si mladí lezci vybojovali tyto posty: 1. F. Danda, 6. J. Janovský, 7. M. Danda,
8. Š. Beran. Pro 3. místo v kategorii dívek si
dolezla T. Hezinová. V nejstarší kategorii do
14 let si stříbrnou medaili vylezl M. Schrötter.
Rádi bychom všem těmto lezcům ze Slánska
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blahopřáli k těmto pěkným sportovním úspěchům. Celá boulderingová série dospělých,
ale i dětí se odehrává ve velkých městech jako
je Plzeň, Praha, Ostrava, Hradec Králové,
Teplice nad Metují. Závěrečné kolo celé série a to i zároveň MČR v boulderingu 2016
bude již tradičně zakončeno v našem Královském městě Slaný dne 24. 9. 2016. Máme
se na co těšit.
Roman Kozelka, HO Pohodička Slaný

Soutěž o volné vstupy
do aquaparku

vede profesionální trenér Tomáš Řenč, který
položil běžcům po jednom tréninku tuto jednoduchou otázku: „Jak se cítíte po tréninku
se skupinou Běžci Slaný?“
A zde si můžete přečíst, jak odpovídali:
Jana: „Vyčerpaně, ale spokojeně a šťastně.
Ve skupině můžu porovnat sílu a rychlost
s ostatními a zlepšovat se.“ Další odpověděl:
„Příjemně unavený. Necítím nohy!!!“ Martin: „Teď už fajn a je mi krásně. Kdyby ses
mě však zeptal před minutou, tak bych sípal
a přemáhal bolest břicha a nohou. Je to super
posouvat své hranice“. Fanda: „Cítím se nabitý pozitivní energií, fyzicky trochu unaven.“
Jakub: „Tréninky jsou super. Má to smysl,
není to jen bezmyšlenkovité běhání. Super
lidi, motivující.“ Další odpověděli takto: „Cítím se skvěle. Dává mi to dobrý pocit. Skvělá
parta. Psychicky krásně uvolněný a odpočatý. Je to super. Sám bych se k tomu neodhodlal.“ Jarda: „Dneska jsem teda dostal zabrat.
Ale věřím, že to přinese ovoce za pár měsíců.
Vím, že pokud chci dobře a rychle běhat, musím pro to něco udělat.“
Jako trenér chci skupinu pochválit za to,
s jakou chutí a cílevědomostí se pouštějí do
tréninků.
Přijďte si také vyzkoušet běžecké tréninky,
těšíme se na vás.

V lednu jsme soutěžili v plavání volným
stylem. Nyní si přijďte do aquaparku Slaný
vyzkoušet plavecký způsob znak.
Od 1. do 30. dubna 2016 jsme pro vás připravili soutěž o celodenní volné vstupy do
aquaparku. Kromě hlavních vítězů (1. místo)
v každé kategorii (Dospělí a Děti) je získá ještě jeden vylosovaný účastník soutěže ze všech
kategorií.
Kterýkoliv den ve výše uvedeném období
se můžete při návštěvě plavecké haly přihlásit
u plavčíka, který vám změří čas v dráze. Na
dospělé čeká 50 m dráha, děti budou plavat
na čas vzdálenost 25 m. Malí závodníci budou samozřejmě rozděleni dle věkových kategoriií.
Začátkem května 2016 vyhodnotíme výsledky všech účastníků. Vítězové si budou
moci vyzvednout volné vstupenky v aquaparku.
Těšíme se na vaše plavecké výkony a přejeme vám hodně štěstí!

VSH Slaný bude od dubna pořádat kurzy
bruslení pro děti i dospělé. Kurzy povedou
trenéři z HK Lev Slaný a Krasobruslařského
oddílu Slaný. Vstupné pro děti je zdarma a pro
dospělé za 40 Kč. Seznámíte se se správnou
technikou bruslení pod vedením zkušených
trenérů a trenérek. V dubnu budou kurzy probíhat v těchto termínech:
7. dubna 14:45—15:45
14. dubna 16:00—17:30
21. dubna 15:00—16:15
28. dubna 16:30—17:45
Všem aktivním návštěvníkům kurzu doporučujeme helmu a rukavice.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Tým plavecké haly

Tým VSH Slaný.

Tomáš Řenč

Kurz bruslení pro
děti i dospělé

www.meuslany.cz
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Slánská radnice č. 4, duben 2016

Unikátní promítání KMOTRA
v kině Slaný (8. 4. 2016)

Ačkoliv je současná ﬁlmová tvorba pestrá
a plodná, nezapomínají producenti i na starší ﬁlmová díla. Když se pak do kin dostane
doslova legenda ﬁlmového plátna, jásají kina
i diváci. A právě takovou jedinečnou událost si
nenechalo ujít Kino Slaný a v pátek 8. dubna
uvede snímek Francise Forda Coppoly KMOTR. Ve své podstatě je Kmotr přelomovým
dílem své doby, které si zamilovali ﬁlmoví
fanoušci, ale i akademici, kteří ho ocenili celkem 3 Oscary (za nejlepší ﬁlm, scénář a mužský herecký výkon). Diváci si budou moci
opět připomenout příběh rodiny Corleonů,
v jejímž čele stojí vážený don Vito, a sledovat
jejich boje o moc, rodinné pnutí a předávání
pomyslného rodinného žezla z otce na syna.
K dotvoření té pravé atmosféry pak na návštěvníky kina čeká příjemné občerstvení
a speciální překvapení. Taková nabídka se
nedá odmítnout!

Promítání pro seniory – Aldabra: Byl jednou jeden ostrov
(26. 4. 2016)

PROGRAM NA DUBEN
MC GRAND

DIVADLO

Sobota 2. dubna 2016, 20.00—02.00 hodin
13. PLES KRÁLOVSKÉHO MĚSTA SLANÉHO
K tanci i poslechu hrají slánské orchestry Big
Band Beta a kapela Tancovačka. Hosté plesu jsou Daniela Šinkorová a Roman Vojtek.
Předtančení předvede Taneční škola Pavla
Horáka. Celým večerem vás bude provázet
Petr Král, redaktor a moderátor Českého rozhlasu. Čeká vás i půlnoční překvapení. Vstupenky jsou již v předprodeji. Vstupné: 350 Kč.

Úterý 5. dubna 2016 v 17.00 hodin
TANEČNÍ SETKÁNÍ
ZUŠ Slaný pořádá již tradiční setkání tanečních skupin ZUŠ Středočeského kraje. Vstupné: dobrovolné.

Sobota 9. dubna 2016 v 9.30 hodin
AKADEMIE VOLNÉHO ČASU
Pokračování cyklu oblíbených přednášek,
tentokráte na téma „Český biblický překlad
v minulosti a dnes“. Přednáší doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D.
Neděle 24. dubna 2016, 14.00—18.00 hodin
TANEČNÍ ODPOLEDNE
K tanci i poslechu hraje Tancovačka s harmonikářem Milošem Horou. Vstupné: 80 Kč.
Vstupenky na představení v městském divadle a v MC Grand můžete zakoupit v předprodejní pokladně Městského kina ve Slaném každý den včetně soboty a neděle od 16 do 20 hodin.
Předprodej začíná vždy 20. dne předcházejícího měsíce. Telefon 312 522 608.

Působivý snímek českého režiséra Steva
Lichtaga je vzrušujícím a napínavým příběhem ze světa přírody. Zamíříme v něm na
atol Aldabra, ležící více než 1000 kilometrů
od hlavního seychelského ostrova Mahé. Je
to jedno z mála míst na Zemi, která po staletí
zůstávají prakticky nedotčena civilizací. Dosud jediným známým ﬁlmařem, jemuž se dostalo možnosti na Aldabře točit, byl Jacques-Yves Cousteau, který zde roku 1956 natočil
svůj Oscarem oceněný dokument Svět Ticha.
Filmem Aldabra pak diváky provází charismatický hlas Oldřicha Kaisera.

Pokladna divadla se pak otevírá vždy hodinu
před představením, telefon pokladny divadla
je 602 508 702. Vstup do divadla je bezbariérový.

Filmový klub – Ztraceni v Mnichově (21. 4. 2016)

Opera v kině – Lazebník sevillský (17. 4. 2016)

Komediální psychologické drama z dílny
Petra Zelenky získalo při udílení Českých lvů
hned dvě ocenění – za nejlepší scénář a nejlepší střih. Jednou z ústředních postav ﬁlmu
je devadesátiletý papoušek šedý, který kdysi
patřil Edouardu Daladierovi, a na pozvání ředitele Francouzského kulturního institutu se
ocitne v roce 2008 v Praze jako živá relikvie
z dob Mnichovské dohody. Papouška však za
dramatických okolností unese český novinář
Pavel a na základě papouškových kontroverzních citací Daladiera rozpoutává mezinárodní politický skandál. To ale není vše, co tento
mistrný snímek skýtá.

Jeden z nejznámějších operních příběhů se
dočkal řady ﬁlmových i divadelních zpracování a dodnes patří k jedněm z nejoblíbenějších operních děl Gioacchiniho Rossiniho.
Díky své melodické invenci, vtipnosti a instrumentační řemeslnosti psal Rossini velice
lehce, a tak vznikl Lazebník za pouhé tři týdny! V Rossiniho komické opeře plné převleků
je dominantní postavou mazaný Figaro, který v bláznivé historce o zamilovaném hraběti
Almavivovi a jeho vyvolené Rosině poskytuje
za pár zlaťáků zamilovanému páru svůj důvtip a pomoc. Dvojici milenců tvoří operní
hvězdy nejzářivější – Joyce DiDonato a Juan
Diego Flórez.

www.meuslany.cz

K nákupu vstupenek můžete použít i poukázky Relax-Pass, Flexi-Pass, Dárkový-Pass
a Fokus-Pass.

www.kultura.slansko.cz

Neděle 10. dubna 2016 v 15.00 hodin
DIVOTVORNÝ MEČ
Klasická divadelní pohádka o Vojtovi a bílém
koníkovi, o službě u čarodějnice a vysvobození zakletého prince. Hraje Liduščino divadlo
Roztoky u Prahy. Volný prodej. Vstupné: 80,
70 a 60 Kč.
Úterý 12. dubna 2016 v 19.30 hodin
MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK
Společná oslava Silvestra vyústí ve furiantskou sázku, která vede k neobvyklé výměně
manželů. Hrají: Michaela Badinková, Dana
Homolová, Martin Kraus a D. Rous. Hraje
Divadelní agentura Fanny Praha. Divadelní
předplatné. Vstupné: 200 a 100 Kč.
Čtvrtek 14. dubna 2016 v 19.30 hodin
KONCERT VÁCLAVA NECKÁŘE A SKUPINY BACILY
Oblíbený zpěvák opět ve Slaném v novém
programu „MEZI SVÝMI“ se skupinou Bacily. Volný prodej. Vstupné: 450 a 400 Kč.
Pondělí 18. dubna 2016 v 19.30 hodin
MONOLOGY VAGÍNY
Dojemná a rozpustilá exkurze do poslední
neprobádané oblasti, do poslední zakázané
zóny, je oslavou ženské sexuality. Hraje Intimní divadlo Bláhové Dáši. Hrají: Dagmar
Bláhová, Michaela Sajlerová, Jitka Asterová
a Anna Polívková. Volný prodej. Vstupné: 350
a 150 Kč.
Středa 20. dubna 2016 v 10.00, 13.00 a 15.00
O CHYTRÉ PRINCEZNĚ
Velké království, krásná princezna, krejčovský tovaryš a čert v klasické pohádce pro nejmenší diváky. Hraje Divadlo Pohádka Praha.
Dětské divadelní předplatné. Vstupné: 50 Kč.
Úterý 26. dubna 2016 v 19.30 hodin
MICHAL HRŮZA S KAPELOU PRO
HYNKA
Jedinečný koncert Michala Hrůzy a jeho kapely Hrůzy. Celý výtěžek z koncertu bude věnován na pomoc nemocnému Hynkovi Skůrovi ze Slaného. Volný prodej. Vstupné: 450
a 400 Kč.
Čtvrtek 28. dubna 2016 v 19.30 hodin
VRAŽDA NA FAŘE
Repríza úspěšné divadelní detektivky v podání souboru Slánská scéna. Slečna Marplová
opět v akci a zasahuje. Volný prodej. Vstupné:
120 a 100 Kč.
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KINO VE SL ANÉM – DUBEN
Pátek 1. dubna | 17.00 a 19.30
TEORIE TYGRA
Česká hvězdně obsazená komedie. Hrají:
J. Bartoška, E. Balzerová, T. Vilhelmová
a další. Režie: R. Bajgar. Přístupno, vstupné
120 Kč, 100 minut
Sobota 2. dubna
NEPROMÍTÁ SE – Pokladna kina je zavřená
Neděle–pondělí 3.–4. dubna | 17.00
BARBIE: TAJNÁ AGENTKA
Premiéra am. ﬁlmu. Režie: C. Helten. Přístupno, vstupné dospělí 115 Kč, děti 90 Kč,
75 minut
Neděle–pondělí 3.–4. dubna | 19.30
ČARODĚJNICE
Premiéra am. hororu. Režie: R. Eggers.
Vhodné od 15 let, vstupné 110 Kč, 90minut
Úterý–středa 5.–6. dubna | 17.00
ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT
Americký anim. ﬁlm. Režie: B. Howard,
R. Moore. Přístupno, hrajeme 5. 4. ve 3D,
vstupné 130 Kč, 6. 4. ve 2D, vstupné 100 Kč,
108 minut
Úterý–středa 5.–6. dubna | 19.30
TÁTA JE DOMA
Premiéra am. komedie. Hrají: M. Wahlberg,
W. Ferrell a další. Režie: S. Anders, J. Morris.
Vhodné od 12 let, vstupné 110 Kč, 96 minut
Čtvrtek 7. dubna | 17.00 a 19.30
RODINKA BELIEROVÝCH
Premiéra francouzsko–belgické komedie s titulky. Režie: E. Lartigau. Vhodné od 12 let,
vstupné 90 Kč, 105 minut
Pátek 8. dubna | 19.30
KMOTR
Obnovená premiéra amerického krimi ﬁlmu
s titulky, oceněný třemi Oscary. Hrají: M.
Brando, Al Pacino, J. Caan a další. Režie: F.
F. Coppola. Vhodné od 15 let, vstupné 110 Kč,
175 minut
Sobota–neděle 9.–10. dubna | 17.00
TOTEM VLKA
Premiéra čínsko–francouzského ﬁlmu. Režie: J. J. Annud. Přístupno, vstupné 110 Kč,
121 minut
Sobota–neděle 9.–10. dubna | 19.30
MOJE TLUSTÁ ŘECKÁ SVATBA 2
Premiéra am. komedie. Hrají: J. Corbett, L.
Kazan a další. Režie: K. Jones. Vhodné od
12 let, vstupné 110 Kč, 93 minut
Pondělí 11. dubna | 17.00 a 19.30
RUDÝ KAPITÁN

Premiéra česko–slovensko–polského kriminálního ﬁlmu. Hrají: M. Stuhr, M. Suchánek,
O. Kaiser a další. Režie: M. Kollár. Vhodné od
15 let, vstupné 110 Kč, 115 minut
Úterý–středa 12.–13. dubna | 17.00
ROBINSON CRUSOE: NA OSTROVĚ
ZVÍŘÁTEK
Francouzská anim. pohádka. Režie: V. Kesteloot, B. Stassen. Přístupno, hrajeme 12. 4.
ve 2D vstupné 100 Kč, 13. 4. ve 3D vstupné
130 Kč, 90 minut
Úterý–středa 12.–13. dubna | 19.30
PÁD LONDÝNA
Americký akční ﬁlm. Hrají: G. Butler, A.
Eckhart a další. Režie: B. Najaﬁ. Vhodné od
12 let, vstupné 110 Kč, 99 minut
Čtvrtek–sobota 14.–16. dubna | 17.00 a 19.30
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
Premiéra české komedie. Hrají: P. Kříž, D.
Matásek, E. Jeníčková, J. Somr a další. Režie:
D. Klein. Vhodné od 12 let, vstupné 120 Kč
Neděle 17. dubna | 18.00 – OPERA V KINĚ
LAZEBNÍK SEVILLSKÝ
Autor: Gioachino, Dirigent: M. Benini,
Účinkují: J. DiDonato, J. D. Florez. Přístupno, vstupné 300 Kč, senioři, studenti a ZTP
250 Kč, 191 minut
Pondělí 18. dubna | 17.00
OREL EDDIE
Premiéra sportovní komedie. Režie: D. Fletcher. Přístupno, vstupné 110 Kč 106 minut
Pondělí 18. dubna | 19.30
ZLO NIKDY NESPÍ
Premiéra am. hororu. Hrají: K. Bosworth, T.
Jane a další, Režie: M. Flanagan. Vhodné od
12 let, vstupné 110 Kč
Úterý 19. dubna | 17.00 a 19.30
OREL EDDIE
Premiéra sportovní komedie. Režie: D. Fletcher. Přístupno, vstupné 110 Kč 106 minut
Středa 20. dubna
SPOTLIGHT
Premiéra am. životopisného dramatu. Hrají:
M. Keaton, M. Ruffalo, R. McAdams a další.
Režie: T. McCarthy. Vhodné od 12 let, vstupné
100 Kč, 129 minut
Čtvrtek–sobota 21.–23. dubna | 17.00
ŘACHANDA
Nová česká pohádka. Hrají: B. Polívka, D.
Pfauserová, V. Cibulková a další. Režie: M.
Ferencová. Přístupno, vstupné dospělí 110 Kč,
děti 90 Kč, 104 minut

Čtvrtek 21. dubna | 19.30 – Filmový klub–
ZTRACENI V MNICHOVĚ
Premiéra české komedie. Hrají: M. Myšička,
M. Taclík, J. Plodková a další. Režie: P. Zelenka. Vhodné od 12 let, vstupné 80 Kč, 105 minut
Pátek–sobota 22.–23. dubna | 19.30
LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA
Premiéra am. fantasy. Hrají: Ch. Theron,
E. Blunt, Ch. Hemsworth a další. Režie: C.
N. Troyan. Přístupno, hrajeme 22. 4. ve 3D
dabing, vstupné 140 Kč, 23. 4. ve 2D titulky,
vstupné 120 Kč, 114 minut
Neděle–pondělí 24.–25. dubna | 17.00
PŘÍBĚH LESA
Premiéra fr. dokum. ﬁlmu. Režie: J. Perrin, J.
Cluzaud. Přístupno, vstupné 80 Kč, 97 minut
Neděle–pondělí 24.–25. dubna | 19.30
TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU
Premiéra českého dokumentu. Režie: Dan
Přibáň. Vhodné od 12 let, vstupné 80 Kč,
95 minut
Úterý 26. dubna | 14.00 – Představení pro
seniory
ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV
Český rodinný ﬁlm. Režie: S. Lichtag. Přístupno, vstupné 50 Kč, 73 minut
Úterý–středa 26.–27. dubna | 17.00
AGENTI DEMENTI
Španělská anim. komedie. Režie: J. Vesser.
Přístupno, vstupné dospělí 100 Kč, děti 80 Kč,
91 minut
Úterý–čtvrtek 26.–28. dubna | 19.30
NIKDY NEJSME SAMI
Premiéra českého dramatu. Hrají: K. Roden,
L. Vlasáková, M. Hanuš a další. Režie: P. Václav. Přístupno, vstupné 100 Kč, 105 minut
Čtvrtek–sobota 28.–30. dubna | 17.00
BELLA A SEBASTIAN: DOBRODRUŽSTVÍ POKRAČUJE
Premiéra fr. ﬁlmu. Hrají: F. Bossuet, T. Karyo
a další. Režie: Ch. Duguay. Přístupno, vstupné
110 Kč, 97 minut
Pátek–sobota 29.–30. dubna | 19.30
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
Premiéra české komedie. Hrají: L. Vlasáková,
D. Matásek, V. Žilková a další. Režie: T. Svoboda. Přístupno, vstupné 110 Kč, 89 minut

Pokladna Městského kina je otevřena denně od 16.00 do 20.00 hodin. Vstupenky na ﬁlmová představení lze zakoupit vždy od 1. daného měsíce.
Přístup do kina je bezbariérový. Změna programu vyhrazena. 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.
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky upravit • Uzávěrka dalšího čísla 15. dubna 2016

18 |

www.meuslany.cz

Slánská radnice č. 4, duben 2016

Více informací na www.ostrov-svc.cz
Šultysova 518, 274 01 Slaný, tel.: +420 737 521 978, info@ostrov-svc.cz
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Příměstský tábor
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Cena příměstského tábora 1 980 Kč

1. turnus od 11. do 15.7.2016
2. turnus od 22. do 26.8.2016
3. turnus od 29. do 31.8.2016
(3 dny – 1 200 Kč)

QSPÉLPMOSPL
Příměstský tábor je pro všechny
děti ve věku od 6 do 11 let ,
od pondělí do pátku
v době od 7:00 do 17:00
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CENA ZAHRNUJE:
Program - spoustu her, soutěží,
oběd, pitný režim,
úrazové pojištění dětí ,
odborný dozor
PROGRAM:
hry, soutěže, výlet do okolí,
aquapark, tvořivé dílny,
divadýlko
(bližší program bude upřesněn
před konáním)
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Bližší informace o příměstském táboře získáte
na tel. 312 522 238 (pí Kučerová, vedoucí )

www.meuslany.cz
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