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POPLATEK ZA ODPAD
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.

Setkání starostů obcí Slánska
s vedením Středočeského kraje

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

Ohlašovací povinnost je 15 dní od
vzniku nebo změny poplatkové povinnosti.
Stanovená výše poplatku pro rok
2016 je 600 Kč na poplatníka a rok.
Poplatek je splatný jednorázově
k 30. 6. 2016.
Částku lze platit v pokladně MěÚ Slaný (plat. kartou či hotovostí), bankovním převodem či složenkou na poště.

NOVÝ STAROSTA OBNOVÍ
SETKÁNÍ S OBČANY
Starosta města Mgr. Martin Hrabánek
obnoví v tomto roce setkávání s občany
Slaného a s občany v přilehlých místních
městských částech. V dřívějších letech
byla tato setkání hodnocena pozitivně,
a tak se starosta rozhodl pro jejich pokračování. Na těchto setkáních bude možno
diskutovat o problémech v oblastech, pro
které bude schůzka zaměřena.
První setkání se uskuteční ve středu
4. května 2016 od 16 hodin na dětském
hřišti v ulici Olgy Scheinpﬂugové. Týká
se ulic: V Ráji, Olgy Scheinpﬂugové, Smetanova, Čechova, Fügnerova, Dvořákova,
Vrchlického a Jabloňová.
Konkrétní termíny na další setkání, případné změny a poté i zápisy z jednotlivých
setkání naleznete na webových stránkách
města, v sekci Město Slaný a podsekci Setkání s občany.
Ing. Lucie Krčková, vnější vztahy

Ve středu 13. dubna 2016 proběhlo na žádost hejtmana kraje setkání starostů obcí
s vedením Středočeského kraje, které navazovalo na loňskou přípravu starostů. Toto setkání proběhlo v prostorách Požární stanice
Slaný, Lázeňská 286 (HZS Kladno). Před plánovaným setkáním byl hejtman Středočeského kraje neformálně přijat vedením města
Slaný v prostorách ISŠ Slaný.
Vlastní setkání zahájil ve 13:00 starosta
města Mgr. Martin Hrabánek, který oﬁciálně
přivítal všechny hosty. Pak podle zaslaného
programu promluvil v úvodu k účastníkům
setkání hejtman kraje Ing. Miloš Petera. Ve
svém příspěvku se zaměřil zejména na otázky bezpečnosti, prevence kriminality a řešení
problematiky migrace v našem kraji. Dále
promluvil o dobrých zkušenostech v jednotlivých oblastech Středočeského kraje a o plánech na další období. Jednání pokračovalo
vystoupením vedoucích pracovníků kraje,
v tomto pořadí: Ing. Zdeněk Štefek – radní
za oblast kultury a památkové péče, Ing. Luboš Navrátil – vedoucí oddělení IZS a obrany, MUDr. Pavel Kubíček – vedoucí odboru

zdravotnictví, Mgr. Milan Adamec – za odbor
školství, mládeže a sportu, Mgr. Lukáš Kopřiva – vedoucí odboru dopravy, Ing. Václav
Váňa – vedoucí odboru sociálních věci, p. Jaroslav Trnka – za odbor životního prostředí.
Na závěr proběhla diskuze, do které se
postupně zapojili: Ing. Václav Mikulecký –
starosta obce Plchov, p. Antonín Chochola – starosta obce Zlonice, pí Jitka Jeřábková - starostka obce Hobšovice, Mgr. Radim
Wolák – starosta města Velvary, Ing. Karel
Koukolíček – starosta obce Poštovice. Starostové obcí se zajímali hlavně o oblast dotací
a oblast oprav silniční sítě, která je v poslední
době nejvíce zatěžuje. O problematice MAS
Přemyslovské střední Čechy diskutovala pí
Jaroslava Saifrtová. Hejtman kraje pozorně
vyslechl diskutující a společně s pracovníky
KÚ slíbil pomoc, případně nápravu.
Uvedeného setkání se kromě starosty města zúčastnili: místostarosta Ing. Pavel Zálom,
uvolněný radní Ing. Pavel Bartoníček, tajemník MěÚ Mgr. Josef Herčík a vedoucí dotčených odborů MěÚ Slaný.
Ing. Ľudovít Šikorský

KULTURA

Ohlasy z radnice 13. ples Královského města Slaného
Vážení občané,
je tomu téměř rok
a půl, co jsem vás prostřednictvím úvodníku
oslovil a podělil se o své
myšlenky a pocity z konce tříletého působení na
slánské radnici. Nyní
dostávám tuto příležitost
podruhé.
Známý řecký ﬁlosof Hérakleitos z Efesu v 5. století před naším letopočtem řekl: „Nevstoupíš dvakrát do téže řeky“. Přesně tato slova platí pro můj
návrat do vedení města. Když jsem před pěti lety
poprvé přicházel na úřad, nastupoval jsem do
rozjetého vlaku, do dlouhodobě utvořeného týmu
a měl čas se učit od svých kolegů, zapracovat se.
Nyní jsem já a mí spolupracovníci v naprosto odlišné situaci a nemáme ani vteřinu na rozkoukávání.
Pokud někdo nyní očekává, že využiji tento
prostor k drtivé kritice svých předchůdců, zklamu
ho a této „moderní“ příležitosti nevyužiji. Domnívám se, že minulost by měla sloužit k poučení
z chyb, k hezkým vzpomínkám a své úsilí bychom
měli věnovat současnosti, která ovlivní naši budoucnost. Nechci psát fráze o změně stylu v řízení
města, ten musí být patrný v běžném životě, ne na
papíře.
Nebudu se na tomto místě ani rozepisovat
o investicích, ﬁnancích a projektech. Na to je přidělený prostor příliš malý a dle mého názoru i nevhodný. Svou pozornost raději zaměřím na lidi. Ti
by měli být v našem rozhodování nejdůležitější,
bez jejich přičinění se město nemůže rozvíjet, růst
do krásy. Proto je jedním z mých cílů poskytnout
zaměstnancům jistotu a klid na práci. Z výše popsaného důvodu bych rád do rozvojových aktivit
zapojil více občanů, kterým chce nová rada města naslouchat. Obnovím také setkávání s občany,
abych jim pomáhal řešit jejich starosti a přání.
V době, kdy píši tyto řádky, mám za sebou necelých 14 dní ve funkci starosty. Kromě každodenních pracovních povinností jsem svůj volný čas
zaměřil na setkávání s lidmi, kteří organizují různé aktivity pro naše občany. Jsem hrdý na organizátory Židla Cupu, kteří připravují každoročně
hokejový turnaj mládeže. Od chvíle, kdy za mnou
přišli před čtyřmi roky poprvé, prošel tento turnaj
velkým vývojem. Letošní ročník mi opět ukázal
obrovské nadšení a zápal hráčů i organizačního
týmu. Turnaj byl dokonce oceněn titulem Superturnaj, kterým se pyšní pouze 4 z celkových 50 organizovaných turnajů. Navštívil jsem také besedu
s někdejším československým kandidátem letu do
vesmíru panem Oldřichem Pelčákem. Přestože
se do vesmíru nakonec nepodíval, může být jeho
životní příběh a zápal, s kterým své vzpomínky
prezentoval, inspirací pro všechny.
I touto cestou chci poděkovat všem, kteří ve
svém volném čase věnují své síly organizaci takovýchto akcí. Pracují zdarma a jedinou odměnou
je pro ně radost z dobře připravené akce a slova
uznání. Jsem pyšný, že ve Slaném je takových lidí
stále dost.
Váš Martin Hrabánek, starosta města
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V sobotu 2. dubna 2016 se v městském
centru Grand uskutečnil 13. ples Královského města Slaného. K tanci i poslechu
hrál orchestr Big Band Beta a Kapela
Tancovačka. Hlavními hosty večera byl
zpěvák a herec Roman Vojtek a jeho kolegyně Daniela Šinkorová, kteří předvedli parádní výkon a výborně pobavili
návštěvníky plesu.

Foto Pavel Vychodil

www.meuslany.cz

ZPRÁVY Z RADNICE

Slánská radnice č. 5, květen 2016

Vedení města navštívilo jednotlivé odbory městského úřadu
V pátek 8. dubna 2016 se vedení města
seznámilo s činností jednotlivých odborů
Městského úřadu Slaný a jejich pracovníky
za doprovodu tajemníka úřadu Mgr. Josefa
Herčíka.
První jejich zastávkou byl stavební úřad
a odbory na radnici samotné, dále pokračovali na druhou budovu sídlící vedle v bývalém

Hotelu Pošta, kde navštívili zbývající odbory
a živnostenský úřad.
Starosta Mgr. Martin Hrabánek vnímá toto
setkání pozitivně, neboť byl obeznámen se
současným stavem zaměstnanců, který byl
dříve poznamenán personálními změnami.
Ing. Lucie Krčková, vnější vztahy

Královské město Slaný má opět
Informace o místním
svého starostu a novou radu města
poplatku ze psa
Z jednání zastupitelstva ze dne 4. dubna 2016 vyplynulo kompletně nové vedení
města Slaného. Starostou se stal Mgr. Martin Hrabánek, funkci místostarosty obsadil
Ing. Pavel Zálom a funkci uvolněného člena
rady plní Ing. Pavel Bartoníček. Všichni představitelé vedení sídlí na radnici ve 2. patře.
Současně s novými představiteli města
byla zvolena i nová rada města. Rada města
má 9 členů a kromě výše uvedených jsou dal-

šími členy Mgr. Stanislav Berkovec, Martin
Matoušek, Mgr. Pavel Rubík, MUDr. Bohumil Vašek, Jiří Víšek a Jiří Zíma.
Hlavními cíli představitelů města je stabilizace městského úřadu z personálního hlediska, vyřešení situace související s rekonstrukcí
ČOV, zatraktivnění parkovacího domu a otevřenost úřadu ve vztahu k veřejnosti.
Ing. Lucie Krčková, vnější vztahy

Rada města rozdělila kompetence
mezi vedení města
Nově zvolená rada města na svém zasedání
konaném ve středu 13. 4. 2016 rozdělila kompetence mezi starostu, místostarostu, uvolněného člena rady a tajemníka.
Starosta Mgr. Martin Hrabánek nyní odpovídá za ﬁnanční odbor (vyjma úseku personálního a mzdového), odbor správy majetku,
manažera města a úsek rozvoje města, úsek
školství a tělovýchovy, halu BIOS a víceúčelovou sportovní halu, vnější vztahy, pracoviště zvláštních úkolů, interní audit, městskou
policii a Vodohospodářské sdružení obcí
Slánské oblasti.
V gesci místostarosty Ing. Pavla Záloma je
odbor sociálních věcí, zdravotnictví (vyjma
úseku školství a tělovýchovy), pečovatelská
služba, odbor dopravy a silničního hospo-

dářství, odbor životního prostředí a Terra
Prosperita.
Uvolněný člen rady města má na starosti
správní odbor, odbor kultury, knihovnu, infocentrum, hvězdárnu, Kulturní zařízení města
Slaného, úsek územního plánování Stavebního úřadu a Technické služby.
Tajemníkovi z odborů a úřadů městského
úřadu zůstal stavební úřad, obecní živnostenský úřad, geograﬁcký informační systém
a úsek IT, úsek personální a mzdový ﬁnančního odboru.
V případě, že budete řešit jakoukoliv situaci
s příslušným odborem či úřadem a nedoberete se společného řešení, kontaktujte zodpovědnou osobu.
Ing. Lucie Krčková, vnější vztahy

Zastávka „Nádraží Veleslavín“ zřejmě bude zastřešená!
Jak jsme vás informovali v lednovém vydání Slánské radnice v tomto roce, vedení města
zaslalo dopis týkající se nezastřešení autobusové zastávky Městské části pro Prahu 6.
Městská část pro Prahu 6 předala předmětný požadavek na doplnění základní vybavenosti (zastřešení) správci obratiště, kterým je
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.
Koncem března nám bylo písemně sděleno,
že se prověřují možné varianty řešení. V souwww.meuslany.cz

časné době se jeví jako vhodná volba instalace
přístřešku společnosti JCDeacaux. Dopravní
podnik hl. m. Prahy nyní připravuje zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby, zajištění stavebního povolení, uzavření dodatku na provedení práce a následně
bude možné přistoupit k realizaci.
Doufejme, že veškerá povolení dopadnou
dobře a zastávka „Nádraží Veleslavín“ bude
v brzké době zastřešená.

Poplatek ze psů je upraven zákonem
č. 565/1990 Sb. v platném znění o místních
poplatcích a dále obecně závaznou vyhláškou
města Slaného č. 3/2013. Obecně závaznou
vyhlášku najdete na webových stránkách
www.meuslany.cz v sekci Dokumenty města
a v podsekci Vyhlášky a nařízení.
Dle výše zmíněných předpisů poplatek
ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická
nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území města Slaný, které tvoří
katastrální území Slaný, Blahotice, Dolín,
Kvíc, Lotouš, Netovice, Otruby a Trpoměchy.
Držitel je povinen psa osobně přihlásit do
15 dnů od jeho pořízení správci poplatku na
MěÚ Slaný, Masarykovo nám. 160, Finanční
odbor – pokladna.
Dojde – li ke změně údajů, např. změna adresy, změna příjmení, změna držitele, úhyn,
utracení, je držitel psa povinen změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala,
a také je nutné do 15 dnů psa osobně nebo
písemně odhlásit. Formulář k odhlášení naleznete na webu: www.meuslany.cz v sekci
Městský úřad a odbory –> Finanční –> Formuláře. Povinnost přihlásit držení psa má
i osoba, která je od poplatku osvobozena.
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel
psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná
a osoba s těžkým zdravotním postižením,
které byl přiznán III. stupeň mimořádných
výhod, dále osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa
zvláštní právní předpis.
Na poplatku ze psa je možnost uplatnit
slevu, na kterou má nárok držitel, který je poživatelem invalidního, starobního, sirotčího,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, jenž je
jeho jediným zdrojem příjmů. Potvrzení o důchodu je nutné doložit správci poplatku.
Více informací sdělí referentka Finančního odboru Alena Holubová, tel.: 312 511 291,
e-mail : holubova@seznam.cz

Ing. Lucie Krčková, vnější vztahy
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Vraky na pozemních komunikacích
Jedním z častých dotazů, se kterým se občané města Slaného obracejí na Městskou
policii Slaný nebo Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Slaný, je problematika
dlouhodobě odstavených nepojízdných motorových vozidel, které zabírají nedostatková
parkovací místa. Drtivá většina občanů očekává, že takovéto vozidlo bude neprodleně
z pozemní komunikace odtaženo. Realita je
však odlišná, neboť zákon o pozemních komunikacích stanovuje postup při likvidaci
vraků.
Novela zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích, platná od 1. 1. 2016, zakazuje
na dálnici, silnici nebo místní komunikaci odstavovat silniční vozidlo, které je pro závady
v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a k obnovení způsobilosti by si vyžádalo
výměnu, doplnění nebo opravu podstatných
částí mechanizmu nebo konstrukce silničního vozidla. Takovéto silniční vozidlo pak
zákon o pozemních komunikacích označuje
jako vrak.
Ze zákonné citace je tak zřejmé, jak má
vrak odstavený na komunikaci vypadat. Těžko můžeme označit jako vrak silniční vozidlo,
které dlouhodobě stojí s prázdnými pneumatikami v sídlišti, neboť k obnovení jeho provozu postačí pneumatiky dohustit. U takového
vozidla se strážníci nejprve pokouší dohledat

majitele a osobně s ním domluvit odstranění
vozidla z pozemní komunikace.
Mnozí se rovněž domnívají, že vozidlo, které není opatřené registrační značkou, je vrak
a na pozemní komunikaci nepatří. Částečně
mají pravdu. Vozidlo sice není vrak ve smyslu zákona o pozemních komunikacích, ale
může být dočasně vyřazeno z registru motorových vozidel (registrační značka je uložena
na městském úřadě) a vlastník vozidla nemá
sjednané pojištění dle zákona č. 168/1999 Sb.
o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Nepojištěné vozidlo
pak musí být odstaveno mimo pozemní komunikaci, neboť na pozemní komunikace lze
ponechat pouze vozidlo, u kterého je povinnost pojištění odpovědnosti splněna.
Pokud je silniční vozidlo odstavené na
pozemní komunikaci s ohledem pro závady
v technickém stavu označeno jako vrak, uloží
silniční správní úřad (ve městě Slaný Odbor
dopravy a silničního hospodářství) na návrh
vlastníka pozemní komunikace provozovateli vraku povinnost vrak odstranit z pozemní
komunikace. Povinnost se doručí provozovateli, pokud je znám. V opačném případě, kdy
se nepodaří provozovatele silničního vozidla
zjistit, silniční správní úřad uloží povinnost
provozovateli odstranit silniční vozidlo z pozemní komunikace výzvou zveřejněnou způsobem v místě obvyklém, např. vyvěšením na

úřední desce úřadu a na samotném vozidle.
Pak nezbývá než čekat. Zákon totiž stanoví
lhůtu pro zveřejnění výzvy v délce dvou měsíců. Až po uplynutí této lhůty může vlastník
pozemní komunikace předat vrak k likvidaci.
V loňském roce Odbor dopravy a silničního
hospodářství Městského úřadu Slaný nechal
z městských ulic odstranit celkem 9 vraků,
které byly předány provozovateli zařízení
ke sběru autovraků. Zjistí-li se provozovatel
zlikvidovaného silničního vozidla (vraku)
dodatečně, může město vůči němu uplatnit
nárok na náhradu nákladů vzniklých odstraněním a likvidací vraku.
Provozovatel, který odstavil vrak na pozemní komunikace, se vystavuje postihu
za přestupek podle § 42a odst. 1 písm. i)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, za což mu hrozí pokuta až do výše
300 000 Kč.
Informace o dlouhodobě odstavených vozidlech můžou občané předávat na Městskou policii Slaný na telefonní číslo 312 511 156 nebo
přímo na Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Slaný, p. Litvové na telefonní číslo
312 511 264.
Mgr. Tomáš Černický
Vedoucí ODSH

Informace k tísňové
Termíny svozu bioodpadu pro rok 2016
lince 156
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Někteří spoluobčané si opakovaně postěžovali, že je mrzí, že se nemohou dovolat ze
svých mobilních telefonů na služebnu Městské policie Slaný, tísňovou linku 156.
Tuto situaci řeší městská policie několik let
a hledá účinné řešení, jak dát vše do pořádku. Bohužel jde o problém technicky velmi
složitý a z pohledu operátora tísňových linek
prakticky neřešitelný. Ve snaze udělat maximum proto, abychom nějakým způsobem
tuto věc vyřešili, jednáme s kladenským magistrátem a Městskou policí Kladno, o možnosti jiného technického řešení, které by bylo
alespoň z části přijatelné. Pokud vše dobře
dopadne, dovoláte se v budoucnu tísňovou
linkou 156 na Městskou polici do Kladna, ale
následně budete ihned přepojení do Slaného,
aniž byste museli přerušovat hovor, či volat
na jiné číslo.
Ve Slaném pak bude už záznam hovoru
zaznamenán na příslušné technické zařízení a operátor bude moci ihned reagovat na
základě přesných informací od osoby v nouzi. Odpadne tak zprostředkování informací, zrychlí se čas výjezdu a následné reakce,
a strážník operačního střediska bude moci
lépe vyhodnotit situaci a poskytnout potřebnou součinnost, třeba s dalšími složkami IZS.
Bc. Bedřich Sirůček, vedoucí MP Slaný

www.meuslany.cz
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Město Slaný již rozdělilo neinvestiční dotace na rok 2016
na činnost a granty pro sportovní a zájmové organizace.

Poděkování

9 Tělocvičná jednota Sokol

398 749

5 000

403 749

10 Sportovní Klub SK Slaný

206 346

17 000

223 346

11 Stolní tenisový klub

128 408

10 000

138 408

12 85. Modelářský klub

5 214

5 214

Chtěla bych touto cestou poděkovat řidiči
stříbrného vozidla, který dne 30. 3. 2016 před
17 hod. popojížděl na Pražské ulici a všiml si
tří mladíků, kteří obtěžovali mého jedenáctiletého syna. Řidič vystoupil z auta a na mladíky zakřičel. Ti se zalekli a zmizeli. Touto reakcí neznámý zachránil mého syna od okradení.
Syn mi totiž poté sdělil, že od něho požadovali mobilní telefon, klíče a peněženku. V této
době je až podivuhodné, že se někdo zastane
dítěte a za to opravdu moc děkuji.
Slyšela jsem, že v této lokalitě se podobné
případy stávají dost často, a proto by bylo
dobré se nad tímto problémem zamyslet
a více tuto lokalitu sledovat.

80 437

80 437

A. Holubová

Neinvestiční dotace pro sportovní organizace na rok 2016
Název organizace

činnost 2016

granty 2016

rezerva 74.250 Kč

celkem 2016

1 FC Fobos Slaný

32 164

2 MCE Slaný

55 490

3 FK Union Slaný

29 494

4 Hrasl Slaný

23 104

5 Autoklub v AČR Slaný

22 948

20 000

42 948

151 506

38 000

189 506

25 000

171 472

6 HK LEV Slaný
7 Sportovně střelecký klub
8 SK orient.běhu

13 FBC Barracudas Slaný
14 HO Pohodička Slaný o.s.

32 164
7 000

62 490
29 494
23 104

20 734

20 734

146 472

118 006

10 000

128 006

15 Radioklub OK1KSL

14 115

14 115

16 SK DDM šachy

21 169

21 169

17 RSC Čechie Slaný
18 LTC Slaný, tenisový oddíl
19 Judo klub Slaný

60 443

60 443

100 465

100 465

15 790
105 468

25 000

130 468

21 Basketbalový klub BC

140 665

16 000

156 665

23 Školní sportovní klub

16 518
11 745

25 BOX klub Heros Slaný

15 322

20 000

David Svoboda, Kladno
a Tereza Peštová, Štětí

202 978
11 745

5 000

20 322

26 Lezení do škol

65 000

65 000

27 Tomáš Řenč

16 000

16 000

8 000

8 000

28 Asociace futsalu Slaný
29 Mario Jarkas

10 000

30 Cyklo-Lidice
čerpání celkem

18. 3. 2016

16 518

182 978

24 JAFRA FK Slaný

Své „ano“ si v březnu
a dubnu 2016 řekli:

15 790

20 Krasobruslařský klub
22 1. DFK Slaný

Sňatky ve Slaném

2 103 750

297 000

Václav Salač, Slaný - Kvíc
a Monika Šímová, Slaný - Kvíc
Václav Šuma, Slaný
a Jaroslava Herzogová, Slaný

10 000
20 000

20 000

20 000

2 420 750

8. 4. 2016
Karel Filipovský, Dřínov
a Tereza Pospíšilová, Páleček

Neinvestiční dotace pro zájmové organizace na rok 2016
Název organizace
1 Dětská org. Sluníčko

činnost 2016

grant 2016

rezerva 46.500 Kč

107 643

2 Český svaz chovatelů

3 573

3 573

3 Český kynologický svaz

7 229

7 229

4 Junák Slaný

70 986

70 986

5 Svaz důchodců Na Sadech

15 485

15 485

6 Společnost pěstitelů kaktusů

714

714

7 Svaz tělesně postižených

14 019

14 019

8 Slánská scéna o.s.

22 946

22 946

9 Svaz diabetiků ČR

7 133

7 133

2 574

2 574

10 Společnost přátel žehu
11 Český svaz včelařů
12 Český zahrád. svaz č. 3

35 955

30 000

65 955

6 028

6 028

13 Wotrubia Otruby 1

15 994

15 994

14 Český červený kříž

24 415

24 415

15 Orion klub Slaný
16 Český rybářský svaz
17 Český zahrád. Svaz č. 11
18 Klub Pavlač Slaný

3 076

3 076

114 682

114 682

7 618
17 984

5 819

20 XVII. župa baráčníků

11 895

11 895

21 Klub Beruška o.s.

24 588

24 588

23 Společnost patriotů Slaného

9 953

24 Klub důchodců ČKD

6 314

25 Občanské sdružení Dolín

18 953
6 314
16 000

4 000

4 000

27 Klub historických vozidel

45 000

45 000

28 Tosara

20 000

20 000

29 Jezdecké centrum
30 Přemyslovské střední Čechy
čerpání celkem

www.meuslany.cz

542 500

•
•

5 877
9 000

16 000

26 Romodrom

DUBEN 2016

37 984

5 819

5 877

Slánský
VideoMagazín

7 618
20 000

19 Klub českých turistů

22 Patria Slaný

Novomanželům přejeme hodně štěstí!

celkem 2016

107 643

8 000

8 000

15 000

15 000

167000

0

709 500

•
•
•
•
•

ples města Slaného
zastupitelstvo – zvolení nového
vedení města
hokejový turnaj Židlacup
kosmonaut, který nedoletěl
návštěva hejtmana
výstava Lounská brána
historické okénko

videomagazín najdete na www.meuslany.cz
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INFORMACE
Delegace z DS Nové Strašecí
a Slaný navštívila Domov
St. Bilhildis
Delegace pracovníků Domova seniorů
Nové Strašecí a Domova Slaný navštívila po
roce Domov St. Bilhildis v Mohuči, v partnerském regionu Středočeského kraje Porýní-Falcko. Oba domovy jsou příspěvkovými
organizacemi Středočeského kraje se zaměřením nejen na péči o seniory, ale i o nemocné
s různými formami ztráty paměti. Delegace
obou domovů doprovázela na pracovní cestě radní pro sociální věci E. Třískovou, radní
pro zdravotnictví J. Fialovou a pracovnice pro
metodické vedení L. Janákovou ze So KÚ. Celou delegaci doprovázel starosta města Nové
Strašecí K. Filip, který se zúčastnil všech
připravených činností. Cílem cesty byla výměna informací a zkušeností v oblasti péče
o nemocné demencí, nové poznatky a praxe
v realizovaném konceptu SET-sebeudržovací
terapie, kterou DS Nové Strašecí ve své péči
o tyto klienty praktikuje od roku 2012. Součástí návštěvy bylo „české odpoledne“, které
bylo věnováno klientům Domova St. Bilhildis
i jeho zaměstnancům. Zároveň byla připravena výstava fotograﬁí a doprovodných materiálů k přiblížení života našich seniorů a také
přírodních a historických krás Středočeského kraje. České odpoledne připravilo německým klientům „české koláčky“ a „škvarkové
placky“, které upekly spolu se seniorkami
obou domovů aktivizační pracovnice. Asi
nejpříjemnějším okamžikem pro klienty Domova St. Bilhildis bylo vystoupení pěveckého
a tanečního souboru sestaveného ze zaměstnanců Domova seniorů Nové Strašecí (M.
Jůnová, B. Knobloch, H. Brožová, M. Semerádová, J. Šimková) a Domova Slaný (M. Cavicchioli, L. Kocourková, J. Hnilička), kteří ve
staročeských krojích zatančili polku, valčík,
mazurku a čardáš a zazpívali kromě českých
národních písní i Vejvodovu píseň Škoda
lásky - Rosamunde a z repertoáru K. Gotta
písničku Babička a Včelka Mája. Úžasné bylo
jejich podání v češtině i němčině. Všech pěveckých i tanečních aktivit se s plným nasazením zúčastnil i K. Filip.
Součástí pracovní cesty bylo přijetí delegace na půdě Zemského sněmu Porýní-Falcka
a na Ministerstvu práce, sociálních věcí,
zdravotnictví a demograﬁe, kde proběhla výměna zkušeností. Pracovní cesta tak splnila
svůj cíl, vyměnila zkušenosti, udělala radost
a potěšení a přiblížila život našich seniorů.
SO Středočeského kraje na základě mezinárodní spolupráce pořádá v červnu „Mezinárodní odbornou konferenci“ pod záštitou
Ing. Miloše Petery, hejtmana Středočeského
kraje, a Mgr. Zuzany Jentschke Stöcklové,
náměstkyně ministryně práce a sociálních
věcí, jíž se zúčastní naši partneři z německého Mainzu a Bratislavy.
Miluše Jůnová, ředitelka Domova seniorů
Nové Strašecí a Domova Slaný
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Okénko Městské policie Slaný
Dne 8. 3. 2016 vykonávali strážníci Městské policie Slaný běžnou hlídkovou činnost.
Při návratu na základnu, asi v 9:30 hod., si
při průjezdu Vinařickou ulicí všimli muže,
kterému již na první pohled nebylo dobře. Při
příchodu hlídky na místo si muž stěžoval na
slabost a bolest v hrudní oblasti, a právě na
základě těchto indicií se strážníci rozhodli
okamžitě jednat. Jeden z členů hlídky si dokonce vybavil, že se již v minulosti s mužem
setkal a ten mu řekl, že je po těžkém infarktu.
Po potvrzení této skutečnosti se hlídka rozhodla na nic nečekat a muže ihned převezla
k ošetření do nemocnice ve Slaném. Až o několik dnů později se strážníci dozvěděli, že
svou všímavostí a rychlým jednáním předešli
závažným zdravotním komplikacím (podle
ošetřujícího lékaře), které by muže s největší
pravděpodobností potkaly, a tím mu nejspíše
zachránili život. K radosti všech zúčastněných se zachráněný muž po několika dnech
dostavil na služebnu městské policie, kde
osobně strážníkům poděkoval za záchranu.
Přestože vše dopadlo dobře, je na celé věci
nejsmutnější fakt, že za poměrně krátký okamžik, než se hlídka k muži vypravila, prošlo
okolo muže několik občanů a projelo několik
vozidel a nikdo z kolemjdoucích se ani nezeptal, jestli muž nepotřebuje pomoci. Vím, že
společenské klima nenahrává osobní statečnosti v podobných situacích, ale je dobré se
zamyslet a uvědomit si, že se v podobně těžké
situaci mohu jednou sám ocitnout a představit si, jak mi asi bude, když okolo mě projdou
lidé bez povšimnutí. Nebuďme proto k sobě
lhostejní, může nás to vyjít příliš draho. Na
základě osobního přání našeho spoluobčana,
kterému strážníci poskytli pomoc, bych rád
veřejně poděkoval strážníkům Elišce Hořejší,
Pavlovi Klobuckému a Michalu Paurovi, kteří
svým příkladným přístupem k výkonu služby

pomohli osobě v nesnázích a ochránili tak její
život a zdraví.
Dne 26. 3. v nočních hodinách si strážník
obsluhy kamerového systému všiml dvou
mladíků, jak barvou ve spreji kreslí nesmyslné malůvky na všem, co jim přijde pod ruku
a zanechávají tak po sobě nevzhledné dílo,
kterým ničí cizí majetek. Vyslal proto na místo řádění vandalů hlídku, která zadržela dvě
osoby podezřelé ze spáchání trestného činu
sprejerství. Na místě zákroku strážníci omezili oba pachatele na svobodě a následně je
eskortovali do policejní cely na obvodní oddělení PČR. Další šetření provedou již kolegové
od republikové policie a lze konstatovat, že
mladíkům vyjde tato kratochvíle pěkně draho.
Dne 10. 4. 2016 v ranních hodinách, přijala obsluha operačního střediska MP Slaný
prostřednictvím linky 156 tel. oznámení od
ženy, která uvedla, že v ulici Třebízského
houká poplašné zařízení v prodejně tabáku.
Následnou kontrolou kamerovým systémem
bylo zjištěno, že dochází ke vloupání do prodejny tabáku a k útěku dvou pachatelů z místa činu. Po vloupání se oba pachatelé rozdělili
a každý se svým lupem prchal jiným směrem.
K pronásledování pachatelů byly okamžitě
vyslány dvě motorizované hlídky městských
strážníků, které během několika minut pachatele dostihly a zadržely. Zákrok se obešel
bez zranění a část ukradených věcí, kterých
se pachatelé chtěli před dopadením strážníky zbavit, bylo nalezeno a odevzdáno. Oba
pachatelé vloupání byli omezeni na svobodě
a následně předáni republikovým kolegům.
Poté byli eskortováni do policejní cely.
Bc. Sirůček Bedřich, vedoucí MP Slaný

Navrhněte členy do všech komisí rady města!
Rada města v novém složení na svém
prvním zasedání dne 13. 4. 2016 rozhodla o zřízení 5 nových komisí, které budou
plnit funkci iniciativní a poradní ve vztahu k radě.
Jedná se o:
1/ komise pro otevřený úřad;
2/ komise pro zdravotnictví a sociálních věcí;
3/ komise pro životní prostředí;
4/ komise pro partnerská města;
5/ komise pro zájmovou činnost.
Stávající komise, které byly již dříve zřízené
radou města, zůstávají, avšak pouze Komise
pro sport a zájmovou činnost byla rozdělena
na dvě. Dříve zřízenými a tedy stávajícími komisemi jsou:
6/ komise pro bezpečnost a prevenci kriminality
7/ dopravní komise
8/ komise pro kulturu a památky

9/ komise pro oceňování osobností při příležitosti státního svátku 28. října
10/ komise pro sport
Z důvodu předchozího netransparentního
navrhování členů komisí a s důrazem na nynější větší otevřenost úřadu ve vztahu k veřejnosti se vedení města rozhodlo, že nové členy
do všech 10 komisí mohou navrhovat samotní občané či sdružení.
Máte ve svém okolí člověka, který má zájem
se podílet na chodu města v některé z výše
uvedených oblastí? Navrhněte jej! Sepište
krátkou zprávu o tom, proč si myslíte, že by
daná osoba byla vhodná, zda souhlasí s nominací a doručte tuto zprávu na městský úřad ve
Slaném, konkrétně do rukou Ing. Lucie Krčkové (Velvarská 136, 2. patro). Samozřejmě
lze využít i elektronickou poštu. Své návrhy
můžete posílat na adresu krckova@meuslany.cz.
Ing. Lucie Krčková, vnější vztahy
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Představení repliky legionářského vlaku
Úvodní slovo přednesl senátor a ministr pro
lidská práva a rovné příležitosti Mgr. J. Dienstbier, který zdůraznil význam zahraničních
legií pro vznik Československé republiky.
Následně k pozvaným hostům promluvil tajemník magistrátu Kladno Ing. Z. Slepička,
na kterého navázala předsedkyně OV ČSOL
Kladno Eva Armeanová. Slavnostního přestřižení pásky se zhostili uvedení předřečníci.
Celkový pohled na legiovlak
Na pozvání Československé obce legionářské (ČSOL) a Nadačního fondu Legie 100 se
ve čtvrtek 14. dubna 2016 zúčastnilo vedení
města, vedoucí odboru kultury a pracovníci
PZÚ „Slavnostního představení Legiovlaku“
(jedná se o věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918—1920, kdy na Transibiřské magistrále probíhaly válečné operace
čs. legií) na vlakovém nádraží v Kladně.

Hned po slavnostním zahájení, si všichni
pozvaní hosté prohlédli zajímavě připravené
exponáty od prvního po poslední vagón a vůbec nikomu nevadilo, že se před některými
vagony tvoří fronty. Prohlídkou uvedených
prostor si člověk uvědomil, jaké oběti naši
předkové vynaložili při formování samostatného československého státu. V jednom z přistavených vozů se všichni účastníci zapsali do
knihy návštěv.

Změny ve vítání občánků v roce 2016
V souvislosti s účinností zákona o základních registrech došlo ke zpřísnění a omezení
využívání osobních údajů. Z toho důvodu již
úředníci Městského úřadu ve Slaném sami
nebudou moci rozesílat pozvánky na vítání
občánků. Nově je nutný aktivní přístup ze
strany rodičů.
Městský úřad Slaný připravil přihlášku,
kterou stačí vyplnit a doručit osobně na podatelnu Městského úřadu nebo poštou na
adresu Městský úřad Slaný, Odbor kultury,
Velvarská 136, 274 01 Slaný (případně lze naskenovanou přihlášku s vlastnoručním podpisem odeslat na e-mail: urbanova@meuslany.cz). Všechno další již zajistí kompetentní

zaměstnanec úřadu. Přihlášku lze vyzvednout v podatelně Městského úřadu nebo stáhnout z www.meuslany.cz/data/ke_stazeni/
spravni/vitani/prihl-vitani_obcanku.pdf.
Městský úřad Slaný vyjadřuje politování
nad tím, že k projevení úcty občanům musí
volit tuto cestu a zároveň se těší na všechny
občany, kteří i navzdory komplikacím projeví
zájem o setkání.
Případné další dotazy vám zodpoví referentka Odboru kultury Mgr. Eliška Waldmannová,
tel: 312 511 271, e-mail: waldmannova@meuslany.cz.

Transport sochy svatého Františka z Assisi
Socha svatého Františka z Assisi od slánského sochaře A. Havla (1891) ze zahrady
karmelitánského (dříve františkánského)
kláštera ve Slaném bude po sochách svatého
Antonína Paduánského a Panny Marie Bolestné již třetím restaurovaným dílem, které
původně lemovaly cestu lipové aleje před areálem kláštera. Stejně tak jako socha Panna
Marie se i svatý František vrátí na své původní umístění, a to na podzim roku 2016.
Během dopoledne 14. dubna byla socha
svatého Františka demontována a převezena
do dílny s příslušným technickým vybavením,
aby byla zpevněna roztokem napuštěným pod
vakuovým tlakem. Náročné přemístění křehké pískovcové sochy a jejího soklu proběhlo
pomocí jeřábu pod vedením akad. soch. Jarmila Plachého. Socha byla nejprve zavěšena
do popruhu opatřeného v citlivých místech
molitanovými a dřevěnými vložkami. Po
zdvihnutí jeřábem byla ﬁgura položena na
www.meuslany.cz

matrace, s nimiž byla v horizontální poloze
přemístěna na
plochu dopravního vozu.
Během transportu sochy byl
přítomen i sám
restaurátor
akad. soch. Jan
Turský, do jehož
restaurátorského ateliéru bude
socha po napuš- Socha sv. Františka před
tění a krátké tech- transportem,
nologické pauze foto M. Škrancová
dopravena, zde
bude probíhat vlastní domodelování a retuše
sochařského díla.

Na závěr můžeme jenom poznamenat, že
uvedené představení legiovlaku bylo velice
vydařené, všechny účastníky zaujalo a doufáme, že v příštích letech tato replika dorazí i na
nádraží do Slaného.

Cestování s dětmi
do zahraničí
Věděli jste, že:
• také dětem do 15 let lze vydat občanský
průkaz, na který mohou cestovat nejen do
států Evropské unie, ale i do dalších států:
Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory,
Islandu, Makedonie, Norska, Srbska a Švýcarska,
• pro děti do 15 let činí správní poplatek za
vydání občanského průkazu pouze 50 Kč a za
vydání cestovního pasu 100 Kč,
• doba platnosti těchto dokladů je shodně
stanovena na 5 let,
• dětem do 15 let vyřizuje občanský průkaz
a cestovní pas zákonný zástupce, a to na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou
působností,
• lhůta pro vydání občanského průkazu
a cestovního pasu je 30 dnů; cestovní pas lze
vydat ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů za
zvýšený správní poplatek 2000 Kč pro děti do
15 let,
• i nově narozené dítě musí mít pro cesty do
zahraničí vlastní cestovní doklad – rodný list
dítěte není cestovním dokladem.
Více informací na: www.mvcr.cz/clanek/
osobni-doklady
Vážení a milí příznivci projektu žáků
a učitelů 3. ZŠ Slaný
Slánští Zmizelí sousedé!
Dovolujeme si Vás pozvat
na autogramiádu a křest naší knihy
Návraty – nenávraty
kterou jsme vydali v lednu
u příležitosti 5. výročí našeho projektu.
Křest knihy proběhne
5. 5. 2016 ve školním klubu „Bungr“
na 3. ZŠ Slaný od 17.30
Těšit se můžete na zajímavý doprovodný
program a na všechny, kteří s námi po celou dobu trvání projektu spolupracovali.
Na setkání s vámi se těšíme nejen my,
ale i naši žáci!
Za tým Slánských Zmizelých sousedů
Ing. Gabriela Cimrmanova
a Mgr. Soňa Hamzová

Markéta Škrancová, odbor kultury MěÚ Slaný
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STAVEBNÍ ÚŘAD

Stavební úřad Městského úřadu Slaný
Stavební úřad je rozdělen na dva úseky –
úsek Obecný stavební úřad a úsek Úřadu
územního plánování. Najdete nás ve 3.
patře hlavní budovy MěÚ Slaný, Velvarská 136.
Úřad územního plánování (ÚÚP)
Úřad vykonává ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností (ORP) Slaný v přenesené působnosti územně plánovací činnosti
stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). ÚÚP tedy vykonává tyto činnosti nejen
pro město Slaný, ale ještě pro dalších 51 obcí
(tj. 84 katastrálních území), takže jeho působnost sahá od Sazené na východě až k Bílichovu na západě. Nejsevernější obcí je pak
Vraný a na jihu naše činnost sahá až do Smečna. Do naší působnosti patří
správní území stavebního
úřadu MěÚ Slaný, odboru
výstavby a životního prostředí MěÚ Velvary a stavebního
úřadu Úřadu městyse Zlonice. Staráme se tedy o plochu
o rozloze 368,8 km2. Stěžejní
činností ÚÚP je pořizování
územních plánů.

ský úřad, správci a majitelé sítí a mnozí další,
se k projednávané dokumentaci vyjadřují a ve
svých stanoviscích souhlasí, či nikoli s navrženým řešením. K tomu každý může rovněž
podat své připomínky a námitky. Úkolem pořizovatele je pak ve spolupráci s obcí všechny
požadavky a námitky zpracovat a vytvořit
dokument, který bude podkladem pro možnost dalšího rozvoje obce. Jednání jsou často velmi zdlouhavá a pracná, protože najít
kompromis, který vyhoví veřejným zájmům
chráněným zákony a požadavkům občanů,
bývá složité. Územní plán je posléze vydán
zastupitelstvem obce formou opatření obecné povahy a obsahuje textovou a graﬁckou
část (výrok, odůvodnění a výkresy). Podle vydaných územních plánů pak stavební úřady
rozhodují.

Územní plán (ÚP) je základním koncepčním dokumentem obce k usměrňování
jejího územního rozvoje, přitom však musí dbát na zajištění ochrany a rozvoje hodnot jejího území. Stanovuje
základní urbanistickou koncepci včetně technické a dopravní infrastruktury, ochrana krajiny je přitom jedním
z veřejných zájmů řešených
územním plánem. Pořizuje
se vždy pro celé území obce
a je závazný pro všechny.
V tomto dokumentu je pro každou obec
stanoveno funkční využití jednotlivých ploch
(pozemků) – tedy, kde se mohou stavět rodinné domy či stavby pro rekreaci, kde mohou
být provozovny živností, skladování, výroba průmyslová či zemědělská, nebo kde se
naopak stavět nesmí a pozemky jsou určeny
pouze pro pěstební účely, případně jsou vyloženě přírodní plochou určenou pro živočichy
a rostliny. Při pořizování ÚP nejprve urbanista odborně posoudí celé území řešené obce
a ve spolupráci s ÚÚP - pořizovatelem a zástupcem obce zakreslí jednotlivé funkční plochy a navrhne plochy rozvojové. Vzhledem
k tomu, že se jedná vždy o rozsáhlá území
s mnoha dotčenými vlastníky pozemků, projednává se územní plán transparentně a každý krok (zadání, návrh pro společné jednání
i návrh pro veřejné projednání) je oznámen
veřejnou vyhláškou. Dotčené orgány, kterých je zhruba 40 a řadí se sem ministerstva,
ochrana životního prostředí, památkáři, kraj-
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Rádi zde uvítáme každého zájemce o výstavbu, protože zjištěním, zda jeho záměr je
v souladu s platným ÚP, předejde možnému
problému, kdy koupený pozemek není pro výstavbu vůbec určen.
Stavební zákon stanovil termín (r. 2020),
po kterém končí platnost územních plánů
pořízených před rokem 2007, proto na žádost
obcí pořizujeme ÚP nové. Do dnešního dne
jsme již projednali a předali k vydání 27 ÚP
a 13 změn ÚP. Doba pořizování ÚP je 1,5–
5 let a odvíjí se od složitosti území a množství vzniklých problémů a sporů v území.
V současné době je rozpracovaných 13 ÚP či
jejich změn a 7 Zpráv o uplatňování ÚP. Tyto
zprávy pořizovatel zpracuje a projedná pro
každou obec po 4 letech od vydání ÚP a opakovaně vždy ve 4 letých intervalech. Pokud
z této zprávy vyplyne potřeba změny ÚP, pak
se stává zadáním této změny. Územní plány
tedy nejsou zkostnatělým dokumentem, ale

věcí živou, tvárnou tak, aby bylo možné zajistit pro každou obec přiměřený a udržitelný
rozvoj podle aktuálních potřeb. Obce, které
nepořídí ÚP dle platného zákona, se vystavují riziku, že po roce 2020 zanikne v jejich sídle
možnost výstavby a rozvoje v nezastavěném
území.
Pro město Slaný, které má stávající Územní plán Slaný účinný od 17. 7. 2012, budeme
v tomto roce zpracovávat zprávu o uplatňování a vzhledem k množství požadavků na změny v ÚP předpokládáme projednání Změny
ÚP Slaný.
Úřad územního plánování dále pořizuje
územně plánovací podklady (územně analytické podklady, územní studie); prostřednictvím územních studií (ÚS) prověřuje
možnosti a podmínky změn
v území, ÚS následně slouží jako podklad k pořizování
politiky územního rozvoje,
k územně plánovací dokumentaci, jejich změně a pro
rozhodování v území; pořizuje
regulační plány, které v řešené
ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků
pro umístění a prostorové
uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého
životního prostředí; pořizuje
vymezení zastavěného území
na žádost obce ve svém správním obvodu; je dotčeným
orgánem v územním řízení,
z hlediska uplatňování záměrů
územního plánování, v řízení
v němž se rozhoduje o změnách v území; sleduje aktuálnost územně plánovací dokumentace a v případě potřeby
dává podnět k pořízení změn;
posuzuje návrhy občanů i organizací na změny územních plánů v souladu
s cíli a úkoly územního plánování, potřebami
obce a veřejným zájmem; prověřuje potřeby
změn v území s ohledem na jejich přínos či
možná rizika; podává návrh na vložení dat do
evidence územně plánovací činnosti; vydává
stanoviska a územně plánovací informace
z hlediska využití území v souladu se schválenými dokumenty; zajišťuje archivaci dokumentů a projektových dokumentací; zajišťuje
kontrolní a poradenskou činnost v oblasti
územního plánování v ORP Slaný.
Referenti úřadu územního plánování, Vladimír Otta (tel. 312 511 150) a Ivana Brožová
(tel. 312 511 143), jsou připraveni vám poradit
a pomoci v oblasti územního plánování, a to
v úřední dny pondělí a středa od 7.30—17.00
a mimo úřední dny po předchozí dohodě.
Ing. Lenka Horáčková,
vedoucí stavebního úřadu

www.meuslany.cz

INFORMACE

Slánská radnice č. 5, květen 2016

Město Slaný nabízí
K PRONÁJMU BYTY

1. Byt č. 6 o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu
č. p. 99 v ulici Dr. E. Beneše ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 119,48 m2. Jedná
se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně,
3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, spíže, haly
a sklepa.
Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na
dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2016 ve výši
68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému
bude započítána platba za základní vybavení
bytu ve výši 119,43 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na
služby spojené s užíváním bytu.
Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na předepsaném formuláři a skládají
kauci.
2. Byt č. 8 o velikosti 3+1 ve 4. podlaží domu
č. p. 1419 v ulici Jana Želivského ve Slaném
má celkovou podlahovou plochu 75,20 m2.
Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny a WC.
Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na
dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podla-

hové plochy je stanoveno pro rok 2016 ve výši
68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému
bude započítána platba za základní vybavení
bytu ve výši 118,70 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na
služby spojené s užíváním bytu.
Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na předepsaném formuláři a skládají
kauci.
3. Byt č. 4 o velikosti 2+1 ve 2. podlaží
domu č. p. 1436 v Rabasově ulici ve Slaném
má celkovou podlahovou plochu 54,34 m2.
Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 2 pokojů, předsíně, koupelny, WC,
spíže a sklepa.
Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na
dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2016 ve výši
68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému
bude započítána platba za základní vybavení
bytu ve výši 33,02 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na
služby spojené s užíváním bytu.
Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na předepsaném formuláři a skládají
kauci.

K PRONÁJMU NEBYTOVÉ PROSTORY

1. Garážové stání pro osobní vozidlo v suterénu domu č. p. 173 v ulici Na Sadech ve Slaném za nájemné 849 Kč měsíčně.
2. Nebytové prostory o celkové výměře
58,44 m2 v přízemí domu č. p. 173 v ulici Na
Sadech ve Slaném.
3. Nebytové prostory o celkové výměře 43,70 m2 (2 kanceláře) ve 3. patře domu
č. p. 528 v ulici Dr. E. Beneše ve Slaném.
4. Nebytový prostor o výměře 22,40 m2
(1 kancelář) ve 3. patře domu č. p. 528 v ulici
Dr. E. Beneše ve Slaném.
5. Nebytový prostor o výměře 19,09 m2
(1 kancelář) ve 3. patře domu č. p. 528 v ulici
Dr. E. Beneše ve Slaném.
6. 3 zděné garáže a 1 zděnou dvojgaráž
u domu č. p. 830 v areálu v Nosačické ulici ve
Slaném pro garážování motorových vozidel.
Bližší informace je možno získat na úřední
desce městského úřadu nebo na internetových
stránkách http://www.meuslany.cz/ v sekci úřední deska – odbor správy majetku nebo
na odboru správy majetku městského úřadu
u Jany Banertové, tel. 312 511 231.
Odbor správy majetku

Slánská radnice drží bobříka mlčení
Asi každý z nás zná hru na bobříka mlčení.
Vítězí ten, kdo vydrží mlčet, aniž by reagoval
na své okolí. Tuto hru jsme hráli jako děti na
táboře, když vedoucí chtěli mít chvilku klid
od stále hlučících dětí. Jaké bylo mé překvapení, že vyznavačem této hry bez jasných pravidel je i tajemník Městského úřadu ve Slaném Mgr. Josef Herčík. Dne 11. srpna 2015
jsem se e-mailem obrátil na pana tajemníka
a požádal jsem ho podle zákona o svobodném
přístupu k informacím o zodpovězení sedmi
otázek. Tyto otázky převážně souvisely s řešením drobné kriminality ve Slaném. Očekával jsem, že odpověď obdržím v řádu několika
dnů či týdnů, neboť na otázky bylo možné
odpovědět jednoduchou větou s odkazem na
přílohu. Uvedu několik otázek v původním
znění, aby si čtenář udělal představu, zda se
jednalo o záludné otázky. Můžete mi sdělit
početní stav úředníků správního odboru,
kteří zabezpečují přestupkovou agendu včetně sdělení, zda se dané agendě věnují na plný
či zkrácený úvazek? Můžete mi zaslat statistiku přestupků za období r. 2014 zpracovanou
správním odborem pro krajský úřad? Můžete
mi sdělit, na jakém zasedání rady města byla
odsouhlasena komise pro bezpečnost a prevenci kriminality a její složení? Můžete mi
zaslat zápisy z jednání výše uvedené komise
ode dne jejího vzniku v r. 2015? Pan tajemník
mě bezodkladně následující den vyrozuměl,
že by mi na některé otázky mohl odpovědět
obratem, ale některé otázky vyžadují určitou
dobu na zpracování. Dále mě ubezpečil, že mi
bude odpovězeno v zákonné lhůtě do 15 dnů.
www.meuslany.cz

Dne 1. září jsem se připomenul s tím, že mi
pan tajemník obratem odpověděl, že na mě
nezapomněl. Ubezpečil mě, že takřka veškerá
data má již k dispozici, pouze řeší problematiku komise pro bezpečnost a prevenci kriminality, neboť její předseda má vážné zdravotní
komplikace a kompletní materiály mu přislíbil poskytnout ke dni 3. září 2015 s tím, že
po jejich obdržení mi je poskytne. Bohužel
od 2. září 2015 pan tajemník začal hrát svou
hru na bobříka mlčení, neboť přestal reagovat na písemné urgence a veřejnou urgenci
uveřejněnou na www.slansko.cz. Jaké bylo
mé překvapení, když jsem se obrátil dne
24. ledna 2016 na krajský úřad, aby mi sdělili, zda obdrželi mou stížnost na neposkytnutí
informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Z jejich odpovědi jsem se
dozvěděl, že mou stížnost ze dne 10. listopadu 2015, kterou jsem krajskému úřadu odeslal prostřednictvím městského úřadu, dosud
neobdrželi. Následovalo dopisování krajského úřadu s panem tajemníkem, který opakovaně sliboval, že spis odešle. Bohužel zůstalo
pouze u slibů. Pan tajemník by svou hru bez
pravidel hrál zřejmě do nekonečna, nebýt
očekávané změny ve vedení města. Jak si jinak vysvětlit, že v pondělí dne 4. dubna 2016
jsem obdržel požadované odpovědi v písemné podobě, když ve stejný den proběhlo zemětřesení na radnici v důsledku odvolání vedení
města a radních města. Jen připomínám, že
pan tajemník nenašel ani trochu té slušnosti,
aby se omluvil za odeslání odpovědi po téměř
8 měsících od podání žádosti. Byl bych rád,

aby staronový pan starosta reagoval na tento můj článek, neboť je přímým nadřízeným
tajemníka úřadu. Vzhledem k tomu, že mám
ověřené informace, že pan tajemník nehrál
hru na bobříka mlčení pouze se mnou, kdy
úmyslně zadržoval spis před odesláním na
krajský úřad, nespokojím se pouze s omluvou
Dr. Chocholouška: “Náš ústav se vám mými
ústy co nejsrdečněji omlouvá za toto politováníhodné nedopatření, k jakému dochází
maximálně jednou za deset let.”
Martin Dušák

Další fotograﬁe z Revitalizace Husovy ulice
pana Ing. Jiřího Vohralíka naleznete na webových stránkách městského úřadu www.meuslany.cz v sekci Rozvoj města – významné investiční akce – revitalizace historického jádra města
Slaný – Husova ulice (http://bit.ly/21518Ax)
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KNIHOVNA

Knihovna V. Štecha ve Slaném v květnu
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ

Zábavné odpoledne plné čtení a her s našimi
dobrovolnicemi Simčou, Renčou a Bárou –
každý čtvrtek od 14 hodin

28. 5. 2016 9:00—12:00.
Kurz drátování s Lucií Babákovou. Cena
kurzu 350 Kč.
STUDOVNA
3. 5. 2016 v 14:00 hodin
Jak naučit malé africké děti čistit zuby – povídání se zubním lékařem MUDr. J. Loučkou
o jeho působení na zdravotnické misi v české
nemocnici v Itibu v Keni. Vstupné 30 Kč.
17. 5. 2016 v 14:00 v hodin
Slavnostní závěr Setkávání (nejen) pro seniory. Navštívit nás přijdou členové Divadla
IDIOT, kteří nám budou číst z regionálních
knih.

Karel IV., císař a král – velká dějepisná soutěž k 700. výročí narození císaře Karla IV.
Soutěž probíhá od 18. března do 13. května 2016 na Knihovníčkově webu. Vyhlášení
vítězů 13. 5. v K-klubu ve 14 hodin
Karel IV., císař a král – od 1. 4. výtvarná
soutěž pro žáky 4.—6. tříd, kolektivy i jednotlivce. Vyhlášení vítězů 13. 5. v K- klubu
ve 14 hodin
20. 5. 2016 v 12:00 hodin
Čtení, hraní a tvoření s knihou. Vyrobíme si
panáčka Zahradníčka z květináčků.

ODDĚLENÍ PRO DĚTI
16.–31. 5. 2016
Soutěž ze světa neživé přírody Horniny
a minerály

27. 5. 2016 v 14:00
Losování vítězů soutěže Cestovní pas do
světa dobrodružství v K-klubu, pasy můžete
odevzdávat v Oddělení pro děti a na Pobočce
Na Dolíkách do 10. května 2016

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.
POBOČKA NA DOLÍKÁCH
1.–12. 5. 2016
Pokrmy z celého světa.
Zábavná a vědomostní soutěž pro děti, ve které si připomeneme, co můžeme ve které zemi
ochutnat dobrého.
26. 5. 2016 v 14:00 hodin
O čem sníš, co bys chtě l(a) mít.
Vyhlášení výsledků a udělování odměn nejlepším účastníkům dětské literární soutěže.
1. 5. –20. 6. 2016
Nejmilejší věc, kterou si vezmeš na prázdniny. Zábavná anketa, ve které můžeš svoje
tipy kreslit i psát.

Piknikový happening na podporu fair
Náš nový web
trade a lokálních pěstitelů
získal první místo
Rok se sešel s rokem a je tu opět druhá
v soutěži
květnová sobota a s ní již druhá férová
snídaně ve Slaném.
BIBLIOWEB
V dubnu bylo na tuto akci na stránkách
ferovasnidane.cz zaregistrováno již 80 míst.
A my jsme mezi nimi. Udělejme si tedy společně příjemné jarní dopoledne ve společnosti našich přátel. Sejdeme se 14. května
v 9.00 na Masarykově náměstí ve Slaném.
V případě, že by nám výjimečně nepřálo počasí, přesuneme se do prostor letní čítárny
v budově Knihovny V. Štecha. Dobrá nálada
nás i díky výborným fairtradovým a lokálním
dobrotám jistě ani tak neopustí.
Nejste si jisti, co zabalit do piknikového
košíku? Nemáte s fair trade ještě žádnou zkušenost? Nenechte se odradit, máme pro vás
dobrou zprávu. Úplně postačí prohlédnout
doma spíž a připravit si snídani z věcí, které
máte rádi, například domácí pečivo s marmeládou, medem od místního medaře, kompot
vlastní výroby atd. Nebo se inspirujte v místní prodejně zdravé výživy a farmářském obchodě.
A pokud vás ani tato malá nápověda nepřesvědčí, máme pro vás ještě jednu dobrou
zprávu. Vy si přinesete jen svůj vlastní hrneček a my vám dáme ochutnat naši pravou fairtradovou kávu, nebo čaj.
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Knihovna V. Štecha ve Slaném se zúčastnila soutěže organizované Svazem knihovníků
a informačních pracovníků ČR (SKIP) sedmnáctého ročníku BIBLIOWEB o nejlepší
webovou prezentaci knihovny. V kategorii
knihoven v obcích od 15 001 do 30 000 obyvatel naše knihovna ZVÍTĚZILA!
Hodnocení proběhlo dvoukolově. Sítem
1. kola, v němž se testovalo splnění základní
úrovně přístupnosti a vystavení online katalogu, prošly webové stránky 27 knihoven.

Nezapomněli jsme ani na vaše děti, pro
které bude připraven pestrý doprovodný program. Nudit se rozhodně nebudou.
Toto vše a ještě něco navíc pro vás připravují zaměstnanci Knihovny V. Štecha a Infocentra Pod Velvarskou branou, letos poprvé
ve spolupráci s Hotelem Hejtmanský dvůr.

Ve 2. kole bylo hodnoceno osm hlavních
kritérií: kvalita obsahu stránek, aktuálnost
stránek, design stránek, možnosti komunikace stránek s uživatelem, použitelnost
webu, sympatie poroty, kvalita písemné koncepce webu, přístupnost stránek pro handicapované uživatele.
Maximum bodů od jednoho hodnotitele bylo 59. Spolu s kritériem pro přístupné
webové stránky mohla knihovna docílit
až 187 bodů. Knihovna Václava Štecha Slaný
získala 137,5 bodů.

Věra Ungerová

www.meuslany.cz

INFOCENTRUM, UKLIĎME ČESKO

Slánská radnice č. 5, květen 2016

Infocentrum
Pod Velvarskou branou
Velvarská 136 • 274 01 Slaný • tel.: 312 523 448, 312 511 338
www.infoslany.cz • ic@infoslany.cz
Kromě akcí uvedených ve Slánské radnici je nabídka našich aktivit na nástěnce Městského
úřadu ve Slaném směrem k Velvarské bráně a dále na webových stránkách www.infoslany.cz.
13. 5. 2016 v 22:00
Noční vycházka s překvapením
Poodkryjte společně s námi roušku tajemného nočního města. Prozradíme vám něco
z jeho historie, choulostivých a úsměvných
příběhů. Na všechny, kteří dorazí do Infocentra Pod Velvarskou branou a absolvují cestu,
čeká překvapení. Jaké? Nechte se překvapit.
Vstupné pro dospělé je 65 Kč, děti platí 45 Kč.
15. 5. 2016 v 14:00
Slánské hřbitovy
Pramálo z nás tuší, kolik zajímavých osobností je pochováno na slánských hřbitovech. Říkají vám něco jména Jakub Maceta, Zikmund

Koutník či Vilibald Hieke? Že ne? A právě tito
lidé vytvářeli dějiny města. Vstupné 20 Kč
21. 5. 2016 v 15:00
Po svatých místech aneb sakrální perly
města
Tato vycházka patří mezi nejnavštěvovanější a umožní nahlédnout do jinak veřejnosti
omezených prostor kostela Nejsvětější Trojice a kostela sv. Gotharda, které patří k významným církevním památkám Slaného.
Zajímavosti ze života řádových bratří Bosých
karmelitánů budou zpestřením až 2 hodinového povídání, na které vás zveme v uvedeném datu. Vstupné 45 Kč.

Již podruhé Uklízíme Slaný
riál neurčitého původu až po rozštípané kusy
starého nábytku.
Vím, že se řada skupinek podílela na úklidu Slaného i v dalších lokalitách. Věřím, že se
řady dobrovolníků budou rozšiřovat i během
následujících let. Jsem přesvědčen, že letos by
se mohlo podařit překonat loňský úklid, při
kterém bylo odvezeno přes dvě tuny materiálu z celého města. Ukliďme Česko je záslužnou akcí, při které může každý z nás alespoň
nepatrným dílkem přispět k životu v lepším
a čistším prostředí.
Podobně jako v minulých letech se řada
dobrovolníků po celé republice zapojila do
akce pořádané k výročí Dne země (22. 4. ).
Akce Ukliďme Česko proběhla letos již třetím
rokem a podruhé došlo k zapojení dobrovolníků i ve Slaném. I v tomto roce byla jako klíčový „Den D“ zvolena sobota, konkrétně pak
sobota 16. dubna.

David Koryta

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.

Kalendář Slaný – město,
kde můžete snít boduje
Pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj, hejtmana Středočeského kraje, Asociace
turistických informačních center ČR, Svazu
měst a obcí ČR a Czechtouirism vyhlásila
obecně prospěšná společnost Zlatý pruh
Polabí, o. p. s., první ročník soutěže TouristPropag. Jednalo se o soutěžní přehlídku tištěných turisticko-propagačních materiálů, které se vydávají na podporu cestovního ruchu
a informovanosti o regionálním dění. Řečí
čísel můžeme vypočítat, že do 10 kategorií
zaslalo 118 soutěžících šestičlenné odborné
komisi k posouzení celkem 185 produktů.
Odborná komise vybrala tři nejlepší v každé
kategorii. Vybíralo se systémem bodování ve
škále 1—5, kdy 5 bodů bylo nejvyšší ohodnocení. Aby nebylo ohodnocených málo, byla
v rámci všech kategorií udělena ještě Zvláštní
cena odborné poroty, Cena Výstaviště Lysá
n. L., Cena náměstka hejtmana pro oblast
regionálního rozvoje Mgr. Karla Horčičky
a cena Zlatého pruhu Polabí, o. p. s. Všichni
tito vítězové byli slavnostně oceněni 21. dubna na galavečeru TouristPropagu na Výstavišti v Lysé nad Labem.
Kalendář 2016, který vydalo slánské Infocentrum Pod Velvarskou branou, byl oceněn
na 2. místě a dále získal zvláštní cenu náměstka hejtmana stř. kraje Mgr. Karla Horčičky.

Díky pozitivní zkušenosti z roku 2015 se
rozhodla zapojit i Místní organizace ČSSD.
Po koordinaci s odborem životního prostředí, kde bych rád na tomto místě poděkoval za
vstřícný přístup vedoucímu odboru Ing. Ondřeji Čečrdlemu, jsme opět uklízeli lokalitu
u garáží za obchodními domy v Ouvalově
ulici.
Počasí sice bylo proměnlivé a zdaleka ne
tolik příjemné jako před rokem, avšak i tak se
nám povedlo sklidit cca 600 kg odpadu, který byl poměrně rozmanitý – od starých lahví
přes pneumatiky, staré kusy oblečení, matewww.meuslany.cz
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MUZEUM, VOLNÝ Č AS

Vlastivědné muzeum na květen připravilo
V galerii slánského muzea je do 4. června
otevřena výstava portrétů, sochařských bust,
kreseb a fotograﬁí z muzejních sbírek nazvaná Tajemství vepsaná ve tvářích. Přijďte se
podívat na podobizny významných osobností, regionálních i celostátních politiků i dalších lidí, kteří se podíleli na tvorbě prostředí,
v němž dnes žijeme. Mezi jinými zaujmou
portréty prezidentů Edvarda Beneše a Emila
Háchy, nebo originální fotograﬁe Františka
Drtikola. Expozice je doplněna audio záznamy s výpověďmi pamětníků.
Ve výstavní síni muzea je do 4. června otevřena výstava Lounská brána připravená ve
spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR
Praha, v. v. i. Význam zaniklé slánské památky přibližují 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 o oproštění města od „tísnivého fortiﬁkačního pásma“.
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Ve středu 18. května v 19 hodin je pro milovníky vážné hudby v kapli Zasnoubení Panny Marie připraven koncert Ženského pěveckého sboru Smetana z Kladna. Sbormistrem
orchestru je Ondřej Novák. Na programu
jsou skladby Bedřicha Smetany, Antonína
Dvořáka, Jindřicha Jindřicha a Eugena Suchoně. Ve dnech 17. a 31. května v 17 hodin se
v muzejní kapli uskuteční Absolventské koncerty žáků LŠU ve Slaném.
V neděli 22. května vás zveme na tradiční
Třebízskou pouť. Expozice budou otevřeny od 9 do 16 hodin. Kromě stálých expozic
v Národopisném muzeu můžete navštívit putovní výstavu Národního památkového ústavu Dobrovíz v náručí památkové péče aneb
včera, dnes a „kdyby.“ Výstava dokumentuje výsledky a pozitivní vliv památkové péče
v plošně chráněných sídlech na příkladu vesnické památkové rezervace Dobrovíz a jejích
proměn v posledních desetiletích. Dále jsou
ve výstavních prostorách muzea k vidění starodávné selské židle a ukázky bednářského
řemesla. Na dvoře Cífkova statku v době pouti se seznamte s ukázkami původních řemesel
s možností zakoupení výrobků.

Ve středu 25. května v malé galerii muzea
v 18 hodin vás zveme na přednášku předního českého historika, odborníka na dobu
husitskou prof. PhDr. Petra Čorneje, DrSc.,
k 600. výročí smrti kostnického mučedníka,
českého ﬁlozofa a náboženského myslitele
Jeronýma Pražského. Mistr Jeroným Pražský
(† 30. 5. 1416) je v českých i evropských dějinách vždy až ten druhý – za Husem. Zůstává
tak se svou obětí i dramatickými životními
osudy za svým starším přítelem a druhem
v mučednictví. Dá se říci, že nezaslouženě.
Nonkonformní mistr čtyř evropských univerzit byl vynikající ﬁlozof, múzický obdařený
člověk, „performer“, skvělý řečník a zároveň
jeden z průkopníků husitského obrazoborectví. Přednáška v hutné zkratce přiblíží
dílo i působení národně smýšlejícího Čecha
a současně pozoruhodného Evropana, který
se významně zasloužil o seznámení českého
prostředí s myšlenkami anglického učence
Johna Wyclifa.
S předstihem připomínáme, že 1. června se
opět pro veřejnost otevřou brány Vlastivědného muzea při Slánské muzejní noci, kdy bude
mj. v atriovém dvoře představena sochařská
výstava kladenského rodáka Zdeňka Maniny.
Kolektiv Vlastivědného muzea

www.meuslany.cz

HVĚZDÁRNA

Slánská radnice č. 5, květen 2016

Městská hvězdárna ve Slaném v květnu
• Pro veřejnost je v květnu otevřena v úterý, středu, čtvrtek a pátek.
• Prohlídky hvězdárny začínají v 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 hodin.
• V pondělí 9. 5. bude hvězdárna otevřena v průběhu přechodu Merkura přes Slunce od
13:00 do 20:00 hodin.
• V pátek 27. 5. bude hvězdárna pro veřejnost zavřena.
Výpravy škol a institucí mají možnost navštívit hvězdárnu denně i mimo otevírací dobu podle
předem sjednaného termínu.
Pořady pro děti:
Úterý 3. 5. v 18:30 hod.
JAK KOMETKA ŠLA DO SVĚTA (25 minut)
Pohádka o tom, jak odvážná kometka zachránila malého Pluta před ďábelským Algolem. Dále zde vystupují parádivé Plejády,
moudré Slunce i pozemští hvězdáři. Přesto,
že se jedná o pohádku, aktéry tohoto příběhu
můžeme na obloze skutečně najít.
Úterý 31. 5. v 18:30 hod
MĚSÍC U KREJČÍHO (25 minut)
To vám byl jednou krejčí Jehlička, který měl
za úkol pro Měsíček ušít šaty. A jak to dopadlo, když Měsíc vypadá jednou jako rohlíček
a jindy je kulatý jako míček?
Pořady pro dospělé:
Úterý 10. 5. 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.
Úterý 17. 5. 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 24. 5. v 18:30 hod.
MĚSÍC - SEN A SKUTEČNOST (25 minut)
Pořad věnovaný našemu nejbližšímu kosmickému souputníkovi a zároveň jedinému
tělesu kromě Země, na kterém stanul člověk.

www.meuslany.cz

Vzácný přechod Merkuru přes
Slunce
Z astronomických úkazů patří bezpochyby sluneční zatmění k těm nejzajímavějším
nebeským představením. Z našeho území
jsme mohli v posledních letech úspěšně sledovat několik částečných zatmění, a dokonce
11. srpna 1999 zatmění úplné velmi blízko
od hranic Česka. Zdánlivý průměr Měsíce
a Slunce je při pohledu ze Země prakticky
stejný. Tomu napomáhá náhoda, že je Měsíc
právě 400× menší a současně 400× blíže než
Slunce.

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

za století. Naposledy jsme ho od nás mohli
pozorovat 7. května 2003 a ten příští připadá
na 11. listopadu 2019 a bude od nás viditelný
pouze částečně. Pozorování listopadových
přechodů je obvykle ovlivněno špatným
počasím a na další květnový přechod si tak
počkáme až do roku 2049. Ten letošní budeme moci pozorovat téměř v celém průběhu.
Začne krátce po poledni vysoko nad jižním
obzorem a budeme ho moci pozorovat do západu Slunce. Až bude Merkur sluneční disk
opouštět, bude už Slunce pod naším obzorem.
ČASOVÝ PRŮBĚH PŘECHODU

Nemusí se však vždy jednat pouze o zatmění Měsícem. Protože planety ve Sluneční
soustavě obíhají v blízkých rovinách, mohou
se právě ony dostat mezi Zemi a Slunce. My
potom ze Země můžeme sledovat miniaturní
sluneční zatmění některou z vnitřních planet
— říkáme, že pozorujeme tzv. přechod planety přes sluneční disk. Letos se do této pozice
dostane 9. května nejmenší planeta Merkur.
Na rozdíl od zatmění Slunce Měsícem,
které je možné sledovat jen očima, bude k pozorování tranzitu nutný dalekohled. Merkur
totiž se svým úhlovým průměrem 12“ bude
na obloze zhruba 160× menší než Slunce a na
jeho disku bude viditelný pouze jako malinká
pohybující se tečka.

1. kontakt 13h 12min
2. kontakt 13h 15min
střed úkazu 16h 55min
západ Slunce 20h 31min
V čase 1. kontaktu se okraj Merkuru na obloze dotkne levého okraje Slunce; 2. kontakt
označuje okamžik, kdy bude kotouček planety již celý na slunečním disku.
V pondělí 9. května na pozorování přechodu Merkuru přes Slunce bude Městská hvězdárna jako obvykle zpřístupněna každému
zájemci o jeho sledování od 13 do 20 hodin.
Jasnou oblohu a pěkný výhled!
Jaroslav Trnka, Městská hvězdárna

V pondělí 9. května v 16 hodin bude Merkur v tzv. dolní konjunkci. V takovém případě
je planeta zcela nepozorovatelná. Spatříme
ji pouze tehdy, pokud se nachází v blízkosti
uzlu své dráhy. Přechod Merkuru přes sluneční disk je úkaz odehrávající se pouze 14×
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Tři zastavení se Slánskou akademií volného času
Slánská akademie volného času pořádá
přednášky a exkurze za památkami již deset
let a i letošní jarní cyklus přilákal do salónku
bývalého hotelu Grand mnoho zájemců. Naším cílem je zvát mezi nás přední odborníky,
přičemž často i ty, kteří jsou mimo názorový
„mainstream“, nebo se zabývají problematikou jen zdánlivě okrajovou. Cenná je však pro
nás zejména celková atmosféra setkání, vždyť
„slánská akademická sobota“ již řadu let vytváří přátelské společenství lidí, pro které je
přeci jen důležitější „být než mít“. Toto směřování slánské akademie se nám osvědčilo
a čtenářům radničních novin chceme i touto
cestou přiblížit tři jarní přednášky, které rozhodně upoutaly pozornost posluchačů.
O tajemném etniku z Krymu
Když jsme se loni na jaře loučili po přednášce o Lužických Srbech s doc. Petrem Kaletou
(Technická univerzita Drážďany), prozradil
nám, že připravuje rozsáhlou knižní studii
o malém, ale zajímavém etniku, které má koneckonců dnes vztah i ke Slanému. To nás zaujalo a dohodli jsme se, že tuto knihu také ve
Slaném na akademii představíme. Na knižních pultech se však objevila loni v prosincovém termínu, na který byla dohodnuta již jiná
přednáška, a tak jsme uvedení knihy – Tajemné etnikum z Krymu – zařadili na zahajovací
setkání letošního jarního cyklu (20. 2. ). Petr
Kaleta nás ten den seznámil s výsledky svého
úsilí; před posluchači deﬁlovaly jako střihy
z ﬁlmového dokumentu osudy Karaimů, kteří tvoří jednu z nejmenších etnických skupin
dosud žijících v Evropě. Jejich název je odvozen od hebrejsko-arabského slova kara, které
v češtině znamená číst a vztahuje se k Bibli.
Jejich víra se rozvinula v 8. až 9. století v arabské Mezopotámii. Od tradičního judaismu se
liší tím, že neuznává Talmud a Mišnu a závazná je pro něj pouze písemná forma Tóry.
Z Písma svatého vedle Pěti knih Mojžíšových
(Pentateuch) hrají v jejich víře také významnou roli Knihy proroků Izajáše, Jeremiáše
a pak Kniha žalmů. Karaimové se do našich
končin dostali po bolševické revoluci (1917)
společně s početnou ruskou emigrací, v případě Karaimů pak zejména z Krymu – na
československém území žilo v meziválečném
období, za války a těsně po ní na 56 Karaimů.
Následovaly pak téměř „pinkertonovské
příběhy“, kdy Petr Kaleta sledoval osudy každého příslušníka tohoto nevelkého etnika na
našem území. Osudy poutavé a poučné i tím,
jak se v drtivé většině Karaimové – s přitěžující „visačkou“ emigrant – v nelehké době u nás
prosadili, a to jako umělci (Jevgenija Chadži-Minaš, Michail Ajvaz), skvělí konstruktéři
(Savelij Chadži), spisovatelé (Michal Ajvaz)
a třeba i vědci (Andrej D. Karakoz). A to byl
jeden z podstatných momentů přednášky sledovat jejich urputný zájem o studium, slušně
se uživit – jaký kontrast s dnešní dobou, když
se porozhlédneme kolem sebe, nebo za hrani-
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ce. A zmíněný vztah ke Slanému? Syn vynikajícího genetika Andreje Karakoze – Ing. Ivan
Karakoz, CSc. – žije právě ve Slaném. Při
odchodu Petr Kaleta řekl, že nebýt slánského
Ivana Karakoze, kniha by v této podobě nikdy
nevyšla, byla s ním skvělá spolupráce.
O renesančním oblékání
Bohatě navštívené vystoupení Mgr. Zuzany Safrtalové, Ph.D. – Oděv, schránka lidského těla i duše (12. 3. ) – se uskutečnilo jak
v souvislosti s probíhající významnou výstavou ve Valdštejnské jízdárně (pozdně gotické
a renesanční umění pod Krušnými horami),
tak s ohledem na letošní Slánské rozhovory,
které budou věnovány Velvarsku. Z regionu –
z Hospozínku – totiž pocházejí malovaná
renesanční křídla zaniklého oltáře – tzv. Oltářní křídla z Paršenku, jeden z exponátů,
o kterém by se mělo na podzim na zmíněném
semináři rozprávět. Zatímco z pohledu dějin
umění již byla obě křídla zhodnocena, překvapila přednášející novou interpretací, a to
na základě rozboru renesančního oděvu zobrazených postav (zaujala postava sv. Víta oblečeného do šuby). Památku dala do souvislosti s pracemi malíře, který se podepisoval
na obrazech monogramem I. W. – v odborné
literatuře Monogramista I. W. Snad se podaří
Zuzaně Safrtalové „vyšetřit“ čas, aby se mohla k tomuto tématu vrátit i na letošních Slánských rozhovorech. Posluchači si uvědomili
ještě jednu historickou okolnost, která mohla
ve svých důsledcích ovlivnit místní odívání.
Kdyby se „předbělohorské luteránské Slaný“
řídilo při oblékání podle konfese, styl oděvů
by byl přísný a strohý jako v luteránských německých zemích. Zatímco renesanční Smečno – respektive jeho martinická vrchnost – by
se oblékala podle jižní – italské a španělské –
módy. Období pobělohorské však vše „vyřešilo“ ve prospěch jihu, i když cena pro Slánsko
deptané třicetiletou válkou byla za módní novinky z Itálie a Španěl až příliš vysoká.
O biblických překladech se „Slaňákem“
Josefem Bartoněm
Na dubnovou přenášku (9. 4. ) se těšili
mnozí, a to nejen kvůli tomu, že se mělo hovořit o překladech biblického textu do češtiny, ale také proto, že do Slaného přijel Josef
Bartoň, kterého si někteří posluchači pamatovali ještě jako „kluka“ a studenta gymnázia
ve Slaném. A právě na gymnáziu se pod vedením prof. Ivana Vážného zahájila jeho vědecká profesní dráha. Dnes je doc. PhDr. Josef
Bartoň, Th.D., naším předním odborníkem
v oblasti překladů Písma svatého, vedoucím
Oddělení starých jazyků Katedry biblických
věd Katolické teologické fakulty UK v Praze,
kde vyučuje novozákonní řečtinu a staroslověnštinu (k oběma předmětům vydal učebnice). Aktivní je i v otázkách, které se váží
k Lužickým Srbům a křesťanskému východu
vůbec. A Josef Bartoň nezklamal, v poutavé
přednášce předestřel před účastníky úžas-

doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D.
nou cestu českého biblického překladu od
doby cyrilometodějské až do dnešních dní.
Zdůraznil význam našeho nevelkého národa v tomto oboru, který v porovnání s jinými představuje skutečnou „špičku“, byť se
považuje v podstatě za národ bezvěrců. Vyzdvihl mimořádnou úlohu věrozvěstů Cyrila
a Metoděje, jejichž překlad písma do jazyka,
kterému rozuměli Slované, byl nepochybně
epochálním počinem, nato podtrhl význam
okruhu Mistra Jana Husa při tvorbě české
bible a nakonec skupiny překladatelů ekumenického překladu Písma, který vyšel v jednom svazku v roce 1979. Na otázku, jak je to
s jeho slánskými kořeny, Josef Bartoň odpověděl… Bohužel nejsem přímo slánský rodák,
ale strávil jsem zde dlouhou dobu – od svých
dvou let do šestnácti, předtím moji rodiče bydleli ve Mšeci a potom v Praze, považuji se za
Slaňáka.
V květnu o ruské emigraci a Vítkovcích
z Prčice
Závěrem dovolte pozvání do slánské akademie na dvě květnová setkání. Frekventanti
si oblíbili pracovníka Slovanského ústavu AV
ČR PhDr. Hanuše Nykla, Ph.D., který podnětně, a pro mnohé „nově“, hovoří o ruských
dějinách, literatuře, náboženství a ﬁlosoﬁi.
V květnu promluví o současné ruské emigraci
v České republice (7. 5. ), naváže tak na poslední přednášku Češi v ruské říši. S počátky
Vítkovců a s archeologickým výzkumem sídla
Vítka z Prčice v Prčici nás seznámí PhDr. Michaela Selmi Wallisová, Ph.D. (14. 5. ).
Další informace o Slánské akademii volného
času Alena Urbanová, odbor kultury MěÚ Slaný, tel.: 312 511 274, urbanova@meuslany.cz.
Za slánskou akademii Vladimír Přibyl

www.meuslany.cz
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Nová koncertní sezóna spolku Wotrubia zahajuje
Letošní květen přináší čtrnáctý ročník
koncertů, pořádaných spolkem Wotrubia.
Do prosince 2015 bylo uspořádáno již 89
koncertů a další tři jsou nyní v před námi
v měsíci květnu. Vloni byla započata oprava
lidického kostela, plánovaná na několikaleté
období. Koncerty spolku Wotrubia budou
tedy organizovány v jiných prostorách, mimo
naše domácí svatojakubské prostředí. První
z koncertů bude ke slyšení v knovízském kostele Všech Svatých, další dva pak v dolínském
kostele Sv. Šimona a Judy.
Na první vystoupení a zároveň jubilejní 90.
koncert – kytarový recitál Filipa Moravce
v sobotu 7. května od 15.30 hodin – se přátelé kvalitní hudby mohou těšit do kostela
Všech Svatých v Knovízi.
Rodák z Jilemnice v Podkrkonoší, který
na pozvání Wotrubie vystoupí již pošesté, je
absolventem Konzervatoře J. Deyla a magisterského studia hudební fakulty AMU v Praze, kde hru na kytaru studoval pod vedením
profesora M. Zelenky. Na svém kontě má
řadu vystoupení jak sólových, tak i v rámci
různých komorních seskupení, nejen v naší
vlasti, ale i v zahraničí.
Dalším koncertem, který by si hudbymilovní návštěvníci neměli nechat uniknout,
je vystoupení komorního souboru TRIO
CONSORTIO v neděli 15. 5. od 15.00 hodin
v kostele Sv. Šimona a Judy v Dolíně.

Trio, které na pozvání Wotrubie vystoupí
již podruhé, vede trumpetista M. Laštovka,
kladenský rodák a člen orchestru pražského
ND, spolupracující též s komorním souborem
Consortium Pragense či jako sólista s komorními orchestry Virtuosi Pragense a Musici di
Praga. Varhaník A. Melichar je umělecký vedoucí chrámového sboru v Praze – Břevnově
a sbormistr a asistent dirigenta ve Státní opeře Praha. Sopranistka G. Pešinová je členkou
souboru Státní opery Praha, vystupuje též
s triem Two Voices. Trio Consortio nabídne
skladby autorů, mezi kterými nebudou chybět J. K. Kuchař, M. Charpentier, W. A. Mozart a F. Schubert.

Konferenci bude opět organizovat spolek
Wotrubia, Gymnázium Václava Beneše Třebízského ve Slaném a Sládečkovo vlastivědné
muzeum v Kladně, ke kterým se znovu připojilo i Královské město Slaný, jehož zastupitelstvo vyjádřilo konferenci i vydání sborníku
plnou podporu.
Kromě autorů, avizovaných již v lednové
Slánské radnici, se přihlašují i další přednášející a tak jsou v tuto chvíli předběžně přihlášena následující témata:
• Mein Feld ist die Welt aneb děti slánského
uzenáře a obchodníka Karla Urbánka - Pavel
Bartoníček
• Botanik Karel Vandas - Karel Drvola
• Vztahy historika a diplomata prof. Vlastimila Kybala ke kultuře Španělska a Portugalska i jejich odezva ve Slaném - Jaroslav
Hrdlička
• Cesta Gustava Kleinberga z Libušína na
světová bojiště - Luboš Marek
www.meuslany.cz

Soubor ORA PRO NOBIS (www.orapronobis.cz) vystupuje ve složení O. Janota (kytara a zpěv), K. Christophory (zpěv), S. Janota (klarinet), T. Podobská (zpěv) a R. Šilhavá
(housle a zpěv), na pozvání Wotrubie vystoupí již popáté.
Koncerty jsou pořádány za ﬁnanční podpory Královského města Slaný, vstupné je vždy
dobrovolné.
Pavel Bartoníček, spolek Wotrubia

Koncerty pořádané spolkem Wotrubia

Hudební lahůdku, připravovanou na poslední květnovou neděli, je vystoupení Oldřicha Janoty a souboru ORA PRO NOBIS
dne 29. května od 15.00 hodin v kostele
Sv. Šimona a Judy v Dolíně.
Kytarista a zpěvák O. Janota, který na
pozvání Wotrubie vystoupí již posedmé, je
osobnost pohybující se na naší hudební scé-

Slánská historická konference je na Facebooku
Devátý ročník historické konference Slaný a Slánsko ve 20. století, v letošním roce
připravovaný pod názvem „Slaňáci ve světě
- Slaný a Slánsko ve XX. století“, se uskuteční v sobotu 12. listopadu 2016 v přednáškové
aule slánského Gymnázia Václava Beneše
Třebízského.

ně téměř půlstoletí. Vzpíná se zaškatulkování
do jakéhokoliv z úzce vymezených hudebních
žánrů a zůstává stále „přemýšlivým solitérem“. V letošním roce překvapil své příznivce
vydáním archivních a dosud nezveřejněných
nahrávek „Ultimate Nothing“ (8CD box
vydaný u Indies Records, podrobnosti na
www.indies.eu/label/alba/2922/ultimate-nothing-8 cd-box.

• Historik Jan Slavík – David Svoboda
• Tanková výroba ve Slaném – Vladimír
Francev
• Cesta pracovního kolektivu Pragomašiny
Slaný do Tbilisi – Daniela Kolenovská
Konference se uskuteční až za půl roku, počet přednášejících a zajímavých témat se tedy
samozřejmě ještě zvýší. Co však je jisté již
nyní, to je přítomnost slánské historické konference na facebooku. Tvorby se s úspěchem
ujal Luboš Marek, jeden z členů organizačního výboru konference.
Sám zatím svodům této formy elektronického pohledu do soukromí unikám (ale možná již ne dlouho), přesto však chci požádat
všechny zájemce o historii a regionální historii Slánska především, o uložení si adresy
www.facebook.com/Konferenceslany mezi
své oblíbené. Nejen, že budou lépe a aktuálněji informováni o programu konference
a publikacích z ediční řady „Historie Slánska
ve XX. století, ale přispějí tím i k propagaci
slánské konference mimo hranice města i regionu.
Ing. Pavel Bartoníček,
uvolněný člen rady města

7. 5. od 15.30 hodin – Filip Moravec
v kostele v Knovízi
15. 5. od 15.00 hodin – Trio Consortio
v kostele v Dolíně
29. 5. od 15.00 hodin – Oldřich Janota
a Ora pro Nobis v kostele v Dolíně

Originály ak. malíře
O. Jelínka ve Slaném
Jméno, které zazní mládím celým generacím padesát plus, odkojeným časopisy jako
bylo ABC mladých techniků a přírodovědců,
Ohníček, Pionýr, Sedmička / Sedmička pionýrů, Mladý svět, Mateřídouška atd. Dodnes
pamětníci vzpomínají na jeho komiksy : Dobrodružství medvídka Huga, K pramenům
neznámé řeky, Tonda a Lojza, Zelinka a Pralinka, Svatební košile, Dívčí válka a mnoho
dalších.
Naprosto zásadní místo má v Jelínkově díle
ilustrace knih, ze začátku společná s Adolfem
Bornem, poté samostatná. Byla to stovka titulů, které nejen ozdobil, ale dal textu svou
svébytnou kresbou další rozměr díky naprosto originálnímu rukopisu. Dostal celou řadu
cen z mezinárodních knižních festivalů.
Svým obdivovatelům se ztratil z očí díky
emigraci v roce 1981 k velké škodě československého umění.
Prodejní výstava kreseb, které Oldřich
Jelínek zapůjčil pro výstavu ve Slaném, je
přesvědčivým dokladem schopností tohoto
geniálního umělce v kategorii kresby a lze si
jen přát, abychom dostali možnost v Čechách
představit i jeho olejomalby, které by měly
ambici na prostory Mánesa, nebo Pražského
hradu. Kdo ví, třeba se to povede, vždyť je mu
teprve 86 let.
Výstavu v Galerii Ikaros Antik zahájíme
10. května v 19 hodin.
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Příměstský tábor Krytá plavecká hala Soutěž o volné vstupy
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST
do aquaparku
pro děti ve VSH
KVĚTEN 2016
Pondělí
17.00—22.00
Přijďte si do aquaparku vyzkoušet plavecSlaný
Úterý
13.00—22.00
ký způsob prsa. Od 1. do 31. 5. jsme pro vás
V termínu od 11. 7. do 15. 7. pořádá Víceúčelová sportovní hala Slaný příměstský tábor
pro děti od 6 do 12 let. Možnost přihlásit se do
tří typů programů – atletický, basketbalový
(míčové hry) a hokejový. Jednotlivé programy budou mít na starost profesionální trenéři a lektoři z daných sportů, např. hokejový
povede Jan Platil – bývalý reprezentant ČR
v ledním hokeji. Děti budou mít zajištěný bohatý sportovní program každý den od 8. hod.
do 17. hod. včetně stravování. Příměstský
tábor bude zakončen dětskou olympiádou.
Během tábora stráví děti jeden den v aquaparku, kde se mimo jiné seznámí s ukázkou
první pomoci.
Markéta Bosáková – vedoucí basketbalového kurzu k příměstskému táboru řekla:
“Na basketbalovém příměstském táboře se
děti seznámí se základy tohoto kolektivního sportu. Za pomoci her a soutěží se naučí
driblovat, přihrávat, střílet na koš. Pokročilí
baskeťáci budou mít možnost zdokonalovat
se v činnostech jednotlivce a ve hře 3 na 3.
Díky pestrosti této hry si každý malý sportovec příjde na své. “
Cena příměstského táboru je 1790 Kč vč.
stravování, omezená kapacita! Pouze 20 dětí
na jednotlivé programy. Možnost účasti dětí
pouze na určitých dnech v týdnu bude možná, pokud nebude zaplněna kapacita celého
tábora za cenu 450 Kč/den vč. stravování.
Více informací na www.vshslany.cz a emailu
vsh@slany.cz.

Den matek ve slánském
aquaparku

Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

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

4. května 2016 ZAVŘENO
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

Lidice 2016
Po roce se do Slaného opět vrací cyklistický
závod Lidice. 51. ročník tohoto nejstaršího
etapového závodu u nás zahájí tzv. „slánská“
etapa – časovka jednotlivců na 13 km v pátek 27. května. Start časovky je u Zimního
stadionu v 17 hodin. Trasa závodu vede přes
Studeněves, Řisuty a Malíkovice a dále zpět
do Slaného.
Závod pokračuje sobotní „lidickou“ etapou
a končí již tradičně v neděli na Křivoklátě.
L. Peška

připravili soutěž o celodenní volné vstupy do
aquaparku. Kromě vítězů v každé kategorii je
získá ještě jeden vylosovaný účastník ze všech
kategorií.
Kterýkoliv den se můžete při návštěvě plavecké haly přihlásit u plavčíka, který vám
změří čas v dráze. Na dospělé čeká 50 m, na
děti 25 m. Děti budou samozřejmě rozděleny
dle věkových kategorií.
Začátkem června 2016 vyhodnotíme výsledky. Vítězové si budou moci vyzvednout
volné vstupenky v aquaparku.
Těšíme se na vaše plavecké výkony a přejeme vám hodně štěstí!
Tým plavecké haly

Nábor SKOB
Sportovní klub orientačního běhu Slaný
je klub s dlouholetou tradicí a aktivní členskou základnou. Orientační sporty (orientační běh i orientační jízda na horských
kolech – MTBO) jsou sporty pro celou rodinu. Jedná se o sport s pohybem v přírodě na
čerstvém vzduchu, rozvíjí fyzičku, obratnost,
samostatnost a schopnost rychle se rozhodovat.
SKOB Slaný pořádá v měsíci květnu náborové tréninky pro děti (do 10 let s doprovodem dospělého), mládež i dospělé. Tréninky
se budou konat v pátek odpoledne v lesoparcích Slaného nebo blízkém okolí. Čas a místo
bude vždy upřesněno ve čtvrtek na diskuzním
fóru www.skobslany.cz. Na tréninku novým
zájemcům vysvětlíme základy tohoto sportu
a můžete si vyzkoušet své orientační schopnosti. Na trénink vám stačí starší sportovní
oblečení, obuv do přírody a hlavně dobrá nálada.

Přijďte v neděli 8. 5. oslavit Den matek do
slánského aquaparku. Všechny maminky,
které dorazí v doprovodu svého dítěte/dětí,
budou mít vstup zdarma a na recepci obdrží
drobnou pozornost.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Dětský sportovní den
V sobotu 4. června se na atletickém stadionu VSH Slaný uskuteční od 10 hodin Dětský
sportovní den. Kromě mnoha sportovních
aktivit a her si děti budou moci vyzkoušet
práci popeláře, hasiče a policisty. Těšit se můžete také na ukázku dravců a bohatý doprovodný program. Těšíme se na vaši návštěvu.
Tým VSH Slaný
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Květen v kině ve Slaném – film
pro seniory, filmový klub, opera
Květnový program Městského kina ve Slaném hýří nádhernými ﬁlmovými díly, jako
jarní příroda hýří barvami a vůněmi. Distributoři připravili pro diváky vskutku unikátní
snímky, které potěší mladší i starší publikum.
Děti se mohou v květnu těšit na dlouho oče-

PROGRAM NA KVĚTEN
DIVADLO
Pondělí 2. května 2016 v 19.30
NOVECENTO (1900)
Na obrovské lodi objevil klavír, usedl k němu
a vznikla legenda o zázračném klavíristovi.
Hraje Městské divadlo Mladá Boleslav. Divadelní předplatné. Vstupné: 200 a 150 Kč.

Hraje divadelní soubor Slánská scéna. Hrají:
M. Chrapová, T. Vott, M. Jakeš, J. F. Fanta,
L. Dobner, N. Fantová, Vl. Fantová. Volný
prodej. Vstupné: 120 Kč.

Úterý 3. května 2016 v 10.00 a 13.00
LABUTÍ JEZERO
Původní klasická verze baletu se sólisty ND
v Praze. Představení pro školy.

Úterý 14. 5. 2016 v 19.30
STARÁ DOBRÁ KAPELA
Křehká a něžná romantická komedie o stáří,
lásce, snech a síle přátelství. Divadlo Palace Praha. Hrají: V. Postránecký, S. Skopal,
R. Přibyl, Z. Maryška, V. Helšus, N. Konvalinková, Z. Herfortová/J. Tesařová. Volný
prodej

Sobota 14. května 2016 v 15.00
TŘI PŘADLENY
V jednom království hledá král nevěstu. Ale
nebude to jednoduché. Pomoci musí tři tetičky. Hraje Divadlo Pohádka Praha. Vstupné:
80, 70 a 60 Kč. Volný prodej.
kávané Angry Birds ve ﬁlmu, 40. narozeniny
oslaví v kině Pat a Mat svým vlastním celovečerním ﬁlmem a Kniha džunglí bude nádhernou výpravnou podívanou z dílny slavného
studia Walt Disney. Dospělí se mohou těšit
na nové příběhy marvelovských hrdinů –
Captain America: Občanská válka, X-Men:
Apokalypsa a v repríze divácky úspěšný Deadpool. Již potřetí zavítají do kin Návštěvníci
s Jeanem Renem a Christianem Clavierem
v hl. rolích. Milovníci opery se pak mohou
těšit na mistrovské dílo Giacoma Pucciniho –
Madam Butterﬂy. Filmové jaro je v plném
proudu!

Úterý 17. května 2016 v 19.30
JE ÚCHVATNÁ
Divadelní komedie je příběhem výstřední
dámy, která si myslela, že vládne krásným sopránem. Hraje Divadlo Kalich Praha. Hrají:
J. Kretschmerová, J. Maxián, N. Konvalinková, B. Klepl, J. Brousková a další. Divadelní
předplatné. Vstupné: 200 a 100 Kč.

Promítání pro seniory – Rudý
kapitán (24. 5. )

Úterý 31. května 2016 v 19.30
HEXENŠUS
Repríza bláznivé komedie o lidech, kteří se
sejdou na místě, kde nikdo z nich neměl být.

V dubnu se naši senioři potěšili v kině působivým ﬁlmem s podmanivým hlasem Oldřicha Kaisera coby vypravěče. Nyní si budou moci vychutnat jeho vytříbené herectví
ve ﬁlmu Michala Kollára RUDÝ KAPITÁN.
Tento kriminální thriller zavede diváky do
roku 1992, půl roku před rozdělením Československa, kdy se mladý detektiv Krauz vydává hledat obávaného StB specialistu Rudého
kapitána. A nebude sám, kdo ho hledá… Ve
ﬁlmu dále hrají Maciej Stuhr, Michal Suchánek, Ladislav Chudík ad.

Filmový klub – Aferim! (24. 5. )
Originální černobílý snímek natočený na
35 mm získal na mezinárodním ﬁlmovém
festivalu Berlinale 2015 Cenu za režii. Film,
který vznikl s českou koprodukční účastí, vypráví příběh o honu na uprchlíka v zaostalé
oblasti Rumunska, kde bylo v 19. století ještě běžné otroctví Romů. Balkánský western
s prvky humoru je osvěžujícím a mimořádným dílem současné kinematograﬁe, které
s nadhledem a nadsázkou přináší zajímavý
a kvalitně zpracovaný příběh.

www.meuslany.cz

Středa 25. května 2016 v 10.00, 13.00 a 15.00
KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK
Epizody krysích kamarádů na skládce ve Vizovicích. Hraje Divadlo D5 Praha. Dětské divadelní předplatné. Vstupné: 50 Kč.

www.kultura.slansko.cz

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN 2016

Vstupenky na představení v městském divadle můžete zakoupit v předprodejní pokladně Městského kina ve Slaném každý den včetně soboty a neděle od 16 do 20 hodin. Telefon
312 522 608. Pokladna divadla se pak otevírá
vždy hodinu před představením, telefon pokladny divadla je 602 508 702.
K nákupu vstupenek můžete použít i poukázky Relax-Pass, Flexi-Pass, Dárkový-Pass
a Fokus-Pass.
Vstup do divadla je bezbariérový.

MC GRAND
Sobota 7. května 9.30 hodin
AKADEMIE VOLNÉHO ČASU
Cyklus oblíbených přednášek. PhDr. Hanuš
Nykl, Ph.D., přednáší na téma Současná
ruská emigrace v České republice.
Sobota 14. května 2016 v 9.30 hodin
AKADEMIE VOLNÉHO ČASU
Další pokračování přednášek tentokrát na
téma Počátky Vítkovců – Archeologický výzkum sídla Vítka z Prčice v Prčici. Přednáší
PhDr. Selmi Wallisová, Ph.D.

Opera v kině – Madam Butterfly
(15. 5. )

Neděle 22. května | 14.00–18.00
TANEČNÍ ODPOLEDNE S HELIGONKÁŘI
K tanci a poslechu hraje Kladenská heligonka. Vstupné 80 Kč

Madam Butterﬂy je jednou z divácky nejúspěšnějších a zároveň umělecky nejcennějších oper všech dob. Zároveň patří k vrcholům Pucciniho tvorby, i když je její zápletka,
oproti ostatním mistrovým operám, celkem
jednoduchá, až banální. Butterﬂy přenáší na
jeviště příběh z exotického prostředí soustředěný na dramatický osud přitažlivé hrdinky,
obestřené pikantním kouzlem nepoznaného.
Inscenace zesnulého ﬁlmového a divadelního režiséra Anthonyho Minghelly otevírala v Metropolitní opeře sezónu 2006/2007.
Téma „svedená a opuštěná“ je staré jako opera sama a v různých modiﬁkacích se objevuje
ve všech slohových obdobích, z nichž právě
romantismus z něj vytvořil fenomén.

Sobota 1. října 2016 od 8.30
Velvary, Cítov, Řepín, Mělník
PUTOVÁNÍ ZA VARHANAMI
V rámci festivalu Varhany znějící 2016 se
uskuteční 1. října 2016. Průvodcem bude
varhaník a organolog PAVEL ČERNÝ
a cílem varhany na Velvarsku (Velvary,
Cítov) a Mělnicku (Řepín, Mělník). Na
Putování je nutné se přihlásit! Cena včetně dopravy a oběda je 200 Kč.
Přihlášky na hornak@meuslany.cz,
tel.: 603 583 101 nebo
http://bit.ly/Prihlaska-na-Putovani
www.varhany.slansko.cz
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KINO VE SL ANÉM – KVĚTEN
Neděle–úterý 1.–3. května | 17.00
KNIHA DŽUNGLÍ
Premiéra am. ﬁlmu v českém znění. Režie:
J. Favreau. Přístupno, hrajeme 1. 5. a 3. 5. ve
2D vstupné 120 Kč, 2. 5. ve 3D vstupné 140 Kč
Neděle–úterý 1.–3. května | 19.30
DEADPOOL
Americká komedie. Hrají: R. Reynolds,
M. Baccarin a další. Režie: T. Miller. Přístupno, vstupné 110 Kč
Středa–čtvrtek 4.–5. května | 17.00
PIDIOBŘI
Premiéra britského ﬁlmu. Režie: M. Brownlow. Přístupno, 3D vstupné 50 Kč
Středa–čtvrtek 4. –5. května | 19.30
CAROL
Premiéra am. dramatu. Hrají: C. Blanchett,
R. Mara, K. Chandler a další. Režie: T. Haynes. Vhodné od 15 let, vstupné 110 Kč
Pátek–neděle 6.–8. května | 17.00 h
PAT A MAT VE FILMU
Premiéra českého ﬁlmu. Režie: Marek Beneš.
Přístupno, vstupné 100 Kč
Pátek–sobota 6.–7. května | 19.30
JAK PŘEŽÍT SINGLE
Premiéra am. komedie. Hrají: D. Johnson,
A. Bride a další. Režie: Ch. Ditter. Vhodné od
12 let, vstupné 110 Kč
Neděle–pondělí 8.–9. května | 17.00 a 19.30
SMRTELNÉ HISTORKY
Premiéra českého anim. ﬁlmu. Hrají:
J. Budař, P. Landovský, O. Trojan a další. Režie: J. Bubeníček. Vhodné od 12 let, 8. 5. hrajeme pouze od 19.30, vstupné 100 Kč
Úterý–středa 10.–11. května | 17.00 h
BARBIE: TAJNÁ AGENTKA
Americký anim. ﬁlm. Režie: C. Helten. Přístupno, vstupné dospělí 110 Kč, děti 90 Kč
Úterý–středa 10.–11. května | 19.30
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
Nový český ﬁlm. Hrají: P. Kříž, D. Matásek,
E. Jeníčková a další. Režie: D. Klein. Vhodné
od 12 let, vstupné 100 Kč
Čtvrtek–pátek 12.–13. května | 17.00 a 19.45
CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA
Premiéra am. ﬁlmu. Mezi dřívějšími spolubojovníky se rozhoří bitva epických rozměrů.
Hrají: Ch. Evans, R. Downey Jr., S. Johansson
a další. Režie: A. Russo, J. Russo. Vhodné od
12 let, hrajeme 12. 5. 17.00 2D s titulky, vstupné 130 Kč, 19.30 3D v českém znění, vstupné
150 Kč, 13. 5. 17.00 3D v českém znění, vstupné 150 Kč, 19.30 2D s titulky, vstupné 130 Kč

Sobota 14. května | 17.00
PROČ JSEM NESNĚDL SVÉHO TAŤKU
Francouzský anim. ﬁlm v českém znění. To,
co Edwardovi chybí na velikosti a síle, dokáže vynahradit svou neuvěřitelnou genialitou.
Režie: J. Debbouze. Přístupno, vstupné dospělí 100 Kč, děti 80 Kč
Neděle 15. května | 18.00
MADAM BUTTERFLY – OPERA V KINĚ
Příběh z exotického prostředí, soustředěný
na dramatický osud přitažlivé hrdinky, obestřené pikantním kouzlem nepoznaného.
Účinkují: P. Racette, M. Zifchak a další. Autor: G. Puccini. Dirigent: P. Summers. Přístupno, vstupné 300 Kč, ZTP, studenti a důchodci 250 Kč
Pondělí–úterý 16.–17. května | 17.00
BELLA A SEBASTIAN: DOBRODRUŽSTVÍ POKRAČUJE
Francouzský rodinný ﬁlm v českém znění.
Hrají: F. Bossuet, T. Karyo a další. Režie: Ch.
Duguay. Přístupno, vstupné 110 Kč
Pondělí–úterý 16.–17. května | 19.30
SOUSEDI 2
Premiéra americké komedie s titulky. Hrají:
Z. Efron, S. Rogen a další. Režie: N. Stoller.
Vhodné od 12 let, vstupné 120 Kč
Středa 18. května | 17.00 a 19,30
MOJE TLUSTÁ ŘECKÁ SVATBA 2
Americká komedie s titulky. Hrají: J. Corbett,
L. Kazan a další. Režie: K. Jones. Vhodné od
12 let, vstupné 110 Kč
Čtvrtek–neděle 19.–22. května | 17.00
ANGRY BIRDS VE FILMU
Premiéra am. anim. ﬁlmu. Na jednom malém
ostrově žije skupinka ptáků, kteří neumějí létat. Režie: F. Reilly, C. Kaytis. Přístupno, hrajeme 19. a 22. 5. ve 3D, vstupné 150 Kč, 20. 5.
ve 2D, vstupné 120 Kč
Čtvrtek–neděle 19.–22. května | 19. 30
X–MEN: APOKALYPSA
Premiéra am. akčního ﬁlmu. Pouze silní přežijí. Hrají: J. McAvoy, J. Lawrence a další. Režie: B. Singer. Vhodné od 12 let, hrajeme 19. 5.
a 22. 5. ve 2D s titulky, vstupné 120 Kč, 20. 5.
ve 3D v českém znění, vstupné 140 Kč
Sobota 21. května
NEPROMÍTÁ SE – Pokladna je zavřená
Pondělí 23. května | 17.00 a 19.30
HARDCORE HENRY
Premiéra americko-ruského akčního ﬁlmu
s titulky. Režie: I. Najšuller. Vhodné od 15 let,
vstupné 110 Kč

Úterý 24. května | 14.00 – Představení pro
seniory
RUDÝ KAPITÁN
Česko–slovensko–polský kriminální ﬁlm.
Hrají: M. Stuhr, O. Kaiser a další. Režie:
M. Kollár. Vhodné od 15 let, vstupné 50 Kč
Úterý 24. května | 17.00
SVÁTEK MATEK
Premiéra am. romantické komedie. Hrají:
J. Roberts, J. Aniston, K. Hudson a další.
Režie: G. Marshall. Vhodné od 12 let, vstupné
110 Kč
Úterý 24. května | 19.30 – Filmový klub
AFERIM!
Premiéra koprodukčního ﬁlmu s titulky. Režie: R. Jude. Vhodné od 12 let, vstupné 100 Kč
Středa 25. května | 17.00 a 19.30
SVÁTEK MATEK
Americká romantická komedie. Vztahy mezi
matkami a jejich dětmi jsou složité… Hrají: J. Roberts, J. Aniston, K. Hudson a další.
Režie: G. Marshall. Vhodné od 12 let, vstupné
110 Kč
Čtvrtek–neděle 26.–27. a 29. května | 17.00
ANGRY BIRDS VE FILMU
Americký anim. ﬁlm v českém znění. Režie:
F. Reilly, C. Kaytis. Přístupno, hrajeme 26. 5.
a 29. 5. ve 2D vstupné 120 Kč, 27. 5. ve 3D
vstupné 150 Kč
Čtvrtek–pátek 26.–27. května | 19.30
NÁVŠTĚVNÍCI 3: REVOLUCE
Premiéra fr. komedie v českém znění. Hrají: J.
Reno, Ch. Clavier a další. Režie: J. M. Poiré.
Vhodné od 12 let, vstupné 110 Kč
Sobota– neděle 28.–29. května | 19.30
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
Nová česká romantická komedie. Hrají:
L. Vlasáková, D. Matásek, V. Žilková a další.
Režie: T. Svoboda. Přístupno, vstupné 100 Kč
Pondělí–úterý 30.–31. května | 17.00
ROBINSON CRUSOE: NA OSTROVĚ
ZVÍŘÁTEK
Francouzský animovaný ﬁlm v českém znění.
Režie: V. Kesteloot, B. Stassen. Přístupno,
vstupné 100 Kč
Pondělí–úterý 30.–31. května | 19.30
CENA SLÁVY
Premiéra originální francouzské komedie.
Hraje: B. Poelvoorde. Režie X. Beauvois.
Vhodné od 15 let, vstupné 90 Kč

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 16. května 2016
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