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POPLATEK ZA ODPAD
Poplatek za provoz systému shroma-
žďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a  odstraňování komunálních 
odpadů.

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

Ohlašovací povinnost je 15  dní od 
vzniku nebo změny poplatkové po-
vinnosti.

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 Sla-
ný (plat. kartou či hotovostí), bankov-
ním převodem či složenkou na poště.

Do Slaného zavítal Karel IV.

V sobotu 21. 5. 2016 proběhly na Masary-
kově náměstí již 18. městské slavnosti, ten-
tokrát na téma 700. výročí narození císaře 
a krále Karla IV. Celodenní bohatý program, 
který započal pohádkou pro nejmenší, pokra-
čoval koncertem středověké hudby a poté vy-
stoupením slánských souborů ZUŠ – Combo 
Slaný, B Band a Saxtet.

Nejočekávanějším bodem programu byl 
slavnostní příjezd Karla  IV. s  družinou spo-
jený se zahajovací ceremonií, představením 
rytířů, kejklířů, tancem a  zdravicí zástup-
ců města a  pozvaných hostů v  historických 
kostýmech. Za Královské město Slaný přišlo 
Karla  IV. pozdravit celé vedení města v  čele 
s  panem starostou Martinem Hrabánkem, 
dorazila i  řada vzácných hostů - pan posla-
nec Stanislav Berkovec, paní poslankyně 
Věra Kovářová, pan starosta obce Líbeznice 
Martin Kupka a  z  Německa přijeli – 3. mís-
tostarostka města Pegnitz Elisabeth Hab-
sheid Knorre, pan Albrecht Heimberg, kte-
rý vystoupil na pódiu jako biskup Albrecht 
z  Thumpachu s  manželkou Ingrid a  paní Si-
ggi Murr, Angelika Maier a Heike Ens -Bach.

Odpolední program na náměstí přiblížil 
dobu Karla  IV. prostřednictvím několika 
představení, ve kterých vystupovali rytíři, 
knechti a  žoldnéři, kejklíři, tanečníci i  koně. 
Vystoupení střídaly koncerty středověké hud-

by i vystoupení sokolníků a ukázka střelných 
zbraní. Děti si užily skákací hrad, středověký 
kolotoč a  několik dílen, kde si mohly kreslit, 
tvořit, hrát (DDM Ostrov), ale i vyrazit vlast-
ní groš, namalovat sklíčko, skládat dřívka do 
několikametrových útvarů, či si dokonce vy-
zkoušet malování sprejem, tedy tvorbu graffi -
ti pod dohledem profesionálů.

Krásné slunečné počasí přálo hojnému po-
čtu návštěvníků slavností, kteří využili pestré 
nabídky stánků s občerstvením, či si zašli od-
dychnout do zahrady kina. Zde zahráli k po-
slechu Duo Ježci a  FS Band Františka Šitty. 
Děti zde mohly vidět ukázku středověké ku-
chyně, po celý den si hrát na rytířský souboj 
s  pěnovými zbraněmi, střílet z  luku, házet 
kroužky aj.

Sobotní večer zakončil koncert oblíbené-
ho umělce Jaroslava Uhlíře s  kapelou, při 
kterém na známé písně zpívali děti i dospělí, 
a  ohňová show s  krátkým ohňostrojem. Za 
pořadatele akce – agenturu Gryff a Kulturní 
zařízení města Slaného ve spolupráci s  od-
borem kultury, doufáme, že se vám slavnosti 
líbily, a  ještě jednou děkujeme obyvatelům 
historického centra města za shovívavost.

Za odbor kultury MěÚ Slaný

Mgr. Eliška Waldmannová
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Ohlasy z radnice
Vážení občané,
z  minulého čísla rad-

nice víte, že mám rád ci-
táty. V souvislosti s dneš-
ním článkem mě napadl 
další – „s negativisty se 
nedá žít pozitivní život“. 
Proto se snažím setkávat 
a spolupracovat s  lidmi, 
kteří vnímají svět pozi-

tivně, hledají řešení problémů. Taková setkání mě 
inspirují a dodávají elánu do další práce. Jsem rád, 
že i květen byl bohatý na právě takové pozitivní 
události. Dovolte mi, abych se u některých z nich 
krátce zastavil. 

Těší mě, že první máj využilo několik set rodin 
k účasti na dětských cyklistických závodech Tour 
de Kids. Během pár let si tento závod našel obli-
bu a v počtu závodníků patříme k nejaktivnějším 
městům. Sportování našich dětí považuji za jed-
nu z nejdůležitějších aktivit, které jim my dospělí 
můžeme nabídnout. Obdobně se daří organizo-
vat závody Odznaku všestrannosti olympijských 
vítězů. Jsem pyšný, že Český olympijský výbor 
každoročně požádá o přípravu krajského fi nále 
ve Slaném. Když se navíc podaří slánské škole 
v  konkurenci 14 nejlepších škol uspět, je radost 
ještě větší. Svědčí to o tom, že se učitelé věnují své 
práci na jedničku.

Květen vždy býval měsícem setkávání s  part-
nerskými městy. Jsem rád, že se podařilo na tra-
dici navázat a skupina ze Slaného se zúčastnila 
několikadenního setkání partnerských měst. 
Vzhledem k pracovnímu programu jsem se mohl 
zúčastnit jen víkendové části, ale i tak jsem se 
přesvědčil, že smlouva o spolupráci není jen na 
papíru. Mimochodem, je tomu přesně 11 let, kdy 
tehdejší starostové měst podepsali partnerskou 
smlouvu. Za dobu jejího trvání se podařilo navá-
zat mnoho kontaktů mezi školami, spolky i obča-
ny našich měst.

Potěšilo mě, že se podařilo obnovit tradici květ-
nových městských slavností. Vidět pohromadě 
tolik spokojených lidí je snem snad každého sta-
rosty města. Velký dík patří všem organizátorům, 
pracovníky města počínaje a technických služeb 
konče. Myslím, že ke Královskému městu patří i 
opětovné zařazení historické tematiky do progra-
mu slavností. 

Minule jsem napsal, že chci naslouchat aktiv-
ním občanům. To byl jeden z důvodů, proč jsem 
nechal opětovně zařadit na jednání zastupitelstva 
přijetí Rákosníčkova hřiště. Mrzelo by mě, kdy-
bychom jako zastupitelé nejprve vyzývali občany 
k hlasování a poté vše jedním „zvednutím ruky“ 
zkazili. Naštěstí smlouva je podepsána a snad nic 
nebrání zahájení přípravných prací tak, abychom 
12. června dětské hřiště slavnostně otevřeli. 

Pozitivních a pěkných okamžiků bylo v  tom-
to měsíci mnohem víc, než mi umožňuje rozsah 
tohoto sloupku, a věřím, že podobné zážitky ne-
mám jen já. Nenechme se přesvědčovat negati-
visty o opaku. Žijme svůj život a řiďme se vlastním 
rozumem, ne virtuálními informacemi anonymů.

Přeji všem krásné a pohodové červnové dny.
Váš Martin Hrabánek, starosta města

Město Slaný oslavilo 71. výročí „Dne vítězství“

Město Slaný ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu oslavilo v pondělí 
9. května 2016 „Den vítězství“.

Oslavy zahájil koncert dechové hudby Dvo-
řačka na náměstí T. G. Masaryka. Samotný 
pietní akt začal průvodem od budovy MěÚ 
Slaný v 10:00 a zúčastnili se jej kromě vede-
ní města i  členové Českého svazu bojovníků 
za svobodu s  předsedkyní OV ČSBS Kladno 
Mgr.  Havlůjovou, Česká obec baráčníků ze 
Slánska, vojáci ze 4. brigády rychlého nasaze-
ní Žatec (dále jen 4. brn), místní sdružení Ju-
nák, zástupci škol a zaměstnanci MěÚ Slaný. 
Průvod, v čele s vojáky 4. brn, vedením města 
zamířil na Hlaváčkovo náměstí a následně na 
IV. slánský hřbitov, aby uctil památku pad-
lých hrdinů za druhé světové války.

Věnce za město položili starosta měs-
ta Mgr.  Martin Hrabánek, místostarosta 
Ing. Pavel Zálom a uvolněný radní Ing. Pavel 
Bartoníček, dále věnce ČSBS položila před-
sedkyně OV ČSBS s  bojovníky za svobodu 
Slánska. Čestnou stráž u  památníků drželi 
vojáci 4. brn a  příslušníci místního sdružení 
Junák. U památníku II. světové války položi-
li kytici také vojáci 4. brn. Po položení věnců 
na slánských hřbitovech přednesl slavnostní 
projev starosta města, ve kterém zdůraznil 
význam oslav „Dne vítězství“ a  zdůraznil 
poučení pro další generace, aby už nikdy ne-
vznikl tak zničující válečný konfl ikt. Uvolně-
ný radní Ing.  Pavel Bartoníček jako historik 

připomenul vznik pohřebiště II. světové války 
na slánských hřbitovech. Po projevech na zá-
věr zazněla státní hymna.

Po skončení pietního aktu se pozvaní hosté 
přemístili do malé galerie vlastivědného mu-
zea, kde je opět přivítal starosta města. Ná-
sledně byla promítnuta prezentace s  pamět-
ními fotografi emi, ve kterých byl připomenut 
rok 1945 v  našem městě. Na závěr proběhla 
neformální beseda s  členy ČSBS i  s  dalšími 
hosty.

Odpoledne 9.  5.  2016 byly položeny kyti-
ce květů na dalších 8 památných místech ve 
městě: Kvíc, Na Sadech, hřbitov Lidice u Ot-
rub, pekárna za Brodem, sklady Dražkovic-
ká, vrátnice ČKD, Požární stanice HZS Sla-
ný a  Letiště Slaný. Kytice na těchto místech 
položili zástupci odboru kultury a PZÚ MěÚ 
Slaný.

Vlastivědné muzeum Slaný v rámci oslav ke 
„Dni vítězství“ pořádá od 9. 5. do 21. 5. 2016 
výstavu k připomenutí dlouholetého předse-
dy ZO ČSBS Slánska plk. v. v. Josefa Petišky, 
který bojoval v řadách východních čs. jedno-
tek.

Ing. Ľudovít Šikorský

Do Slaného zavítal Karel IV.

Foto Jiří Jaroch
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1. setkání s občany z oblasti V Ráji
Setkání starosty města s  občany z  ulic 

V  Ráji, Olgy Scheinpfl ugové, Smetanova, 
Čechova, Fügnerova, Dvořákova, Vrchlic-
kého a  Jabloňová se uskutečnilo 4.  5.  2016 
od 16  hodin na dětském hřišti v  ulici Olgy 
Scheinpfl ugové.

Přestože počasí nepřálo 1. setkání v  tom-
to roce, i  tak se přišli někteří občané podělit 
o své problémy v dané oblasti. Níže je uveden 
výčet nejdůležitějších:

• Podávání připomínek nelze přes e -po-
datelnu, pokud nemáte elektronický podpis. 
Bude uvažována i jiná varianta podávání při-
pomínek, např. jiná emailová adresa?

Ing.  Lucie Krčková  – vnější vztahy: mo-
mentálně se jiná emailová adresa neuvažuje. 
V  současné době je možné podávat připo-
mínky nejlépe konkrétním osobám písemně 
(osobně odevzdat na podatelnu, emailem 
nebo dopisem). Pokud si nebudete vědět 
rady, stačí zavolat na podatelnu (312 511 111/ 
110) nebo přímo mně (tel. 312 511 115, krc-
kova@meuslany.cz) a  vyřešíme, které oso-
bě by bylo nejvhodnější zprávu zaslat. Co se 
týče E -podatelny, tak opravdu jsou podmínky 
stanovené zákonem, které jsou též vypsány 
na webových stránkách města (http://www.
meuslany.cz/cs/mestsky -urad -a -odbory/e -
-podatelna/).

• Je velmi špatně slyšet rozhlas, víceméně 
slyšet není. Co s  tím? V  návaznosti na roz-
hlas, když je zkouška sirén, moc lidí neví, co 
dělat…

Ing. Lucie Krčková – vnější vztahy: O pro-
blémech s  rozhlasem víme a  pro příští rok 
jsou vyhrazené fi nanční prostředky k  jeho 
opravě/nahrazení.

Ohledně toho, co dělat v  případě, že bu-
dou znít sirény, bude na základě vaší připo-
mínky informovat měsíčník Slánská radnice 
v prázdninovém čísle.

Kompletní zápisy včetně odpovědí na další 
dotazy budou zveřejněny na webových strán-
kách města Slaný, v sekci Město Slaný – Se-
tkání s občany.

Druhé setkání se uskuteční  ve středu 
1.  června  2016 od 16  hodin v  parku u  lavi-
ček v Dražkovické ulici. Týká se ulic: Alšova, 
B. Němcové, Čelakovského, Dražkovická, 
Jungmannova, Mánesova, Nerudova, Petra 
Hrubého, Pokorného, Riegrova, Šimáčkova 
a Štefánikova – oblast Na Skalkách.

Ing. Lucie Krčková,

vnější vztahy

Na Londě probíhají 
opravné stavební práce

Kamerovou zkouškou byla na splaškové 
části kanalizace zjištěna vada. Proto se rada 
města rozhodla využít možnost reklamace 
díla, a  tak společnost, která revitalizovala 
Husovu ulici, nyní provádí stavební práce 
v rámci odstranění vady.

Vadná kanalizace se nachází v délce asi 20 
metrů a jedná se o úsek od obchodu Baťa po 
Českou spořitelnu.

Opravy začaly 9. 5. 2016 a skončí nejpozději 
8. 7. 2016. V průběhu května došlo k zemním 
pracím splaškové kanalizace a ke statickému 
zajištění vodovodního řadu a řadu veřejného 
osvětlení. Začátkem června jsou chystány 
zemní práce dešťové kanalizace a  koncem 
června se bude dávat do původního stavu 
chodník a komunikace.

Ing. Lucie Krčková, vnější vztahy

Rákosníčkovo hřiště 
ve Slaném bude!

Na pondělním pokračování 20. zastupi-
telstva bylo zastupitelstvem města schvá-
leno příjetí výhry (majetku) v  hodnotě 
1.611.632 Kč od společnosti Lidl Česká re-
publika,  v.  o.  s., spočívající v  realizaci „Rá-
kosníčkova hřiště“.

O  umístění hřiště bylo možné hlasovat na 
webových a facebookových stránkách města. 
Na výběr bylo celkem 5 variant, které splňo-
valy převážnou část podmínek společnosti 
Lidl. Nejvíce hlasů obdržela lokalita v Arbe-
sově ulici, a  tak se tam v  brzké době začne 
s výstavbou hřiště.

Slavnostní otevření proběhne 12.  6. od 
10:00 do 18:00. V 11:00 vystoupí Michal Ne-
svadba z kouzelné školky a poté bude probí-
hat každou hodinu na pódiu vystoupení diva-
dla Scéna (příběhy s Rákosníčkem). Na hřišti 
bude připraveno několik soutěžních stano-
višť, za které dostanou děti razítka a následně 
dárkovou tašku. K dispozici bude také tram-
polína, v okolí se bude pohybovat balónkový 
klaun, děti si budou moci nechat pomalovat 
obličej a  namalovat si Rákosníčka na trička 
(na nová bílá trika, která od Lidlu dostanou). 
Všechny tyto aktivity jsou bezplatné a  zajiš-
ťuje je Lidl.

K dispozici bude také catering - budeme za 
sponzorované ceny prodávat pokrmy vytvo-
řené z produktů našich privátních značek.

Ing. Lucie Krčková, vnější vztahy

Podomní prodej ve Slaném je zakázán
V posledních několika dnech byl zazname-

nán zvýšený počet dotazů ohledně podomní-
ho prodeje. Z  bezpečnostních důvodů proto 
připomínáme několik zásadních informací.

Rada města vydala nařízení účinné od 
21.  3.  2014 na území města Slaného včetně 
jeho místních částí, které se týká Tržního 
řádu.

Tržní řád stanovuje, že mimo provozovny 
k tomu účelu určené kolaudačním rozhodnu-
tím lze nabízet, prodávat zboží nebo posky-
tovat služby pouze na vymezených místech. 
Jedná se o tržnice, tržní místa a předzahrád-
ky nebo předsunutá prodejní místa.

Tržní řád se nevztahuje na prodej zboží 
a  poskytování služeb mimo provozovnu při 
slavnostech, sportovních podnicích nebo 
jiných obdobných akcích, na prodej zboží 
pomocí automatů obsluhovaných spotřebite-
lem, na vánoční prodej ryb a  stromků, jmelí 
a  chvojí, na velikonoční prodej kraslic a  po-
mlázek.

Oblíbenou prodejní nabídkou podomních 
prodejců jsou předražené bezpečnostní zám-
ky a  kontroly telefonních přípojek. Podomní 
obchodníci se také vydávají nejčastěji za pra-
covníky ČEZ a  snaží se touto  formou získat 
důvěru a tak i přístup do bytu či domu. Spo-

lečnost ČEZ podomní prodejce nemá a jaké-
koliv odečty elektroměrů provádí pracovníci 
zcela samostatně a vždy se prokazují ID čís-
lem, jež lze ověřit na zákaznické lince ČEZu. 
Také je možné, aby lidé prováděli odečet elek-
troměrů sami a nahlásili svůj stav opět na zá-
kaznickou linku ČEZu.

V celém územním obvodě města Slaného je 
tudíž zakázán pochůzkový a podomní prodej.

V  případě, že se s  podomním prodejcem 
setkáte, volejte neprodleně tísňovou linku 
městské policie na tel. čísle: 156, nebo na čís-
le 312 522 663.

Pokud můžete, upozorněte své příbuzné, 
známé a přátele na tuto informaci.

Ing. Lucie Krčková,

vnější vztahy

Dopravní hřiště
je tu pro vás!

Každý všední den od 8:00 do 17:00 můžete 
využívat areál dopravního hřiště ve Slaném, 
který se nachází u modelářského střediska na 
křižovatce ulice Smečenská a  Ouvalova. Vy-
užijte bezpečný oplocený areál pro jízdu na 
kolech, odrážedlech či koloběžkách.

Jana Zůnová
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Tipy na lepší zaparkování v APD
Na facebookové stránce města Slaný pro-

běhla diskuze k  parkovacímu domu, a  to 
zejména o  zkušenostech a  snahách v  domě 
zaparkovat. Některým se zaparkovat podaři-
lo a jiným ne. Vybrala jsem nejčastější chyby 
a důvody, proč se zaparkovat nepodařilo.

Nejvíce zmiňované bylo nezaparkování 
z  důvodu „velkého auta“, tedy přesahu vo-
zidla. Většině by se tak mohlo zdát, že jejich 
auto je pro parkovací dům příliš velké (do-
konce i „normální“ auto jako je Peugeot 406). 
Mohu vás ubezpečit, že většina aut se tam ve-
jde. Je v tom jeden fígl - musí se sklopit zpětná 
zrcátka! Přiznávám, že mě to také přímo při 
prvním parkování nenapadlo, a  tak doufám, 
že touto radou některým z  vás pomohu pře-
dejít rozčilování a pochybování o svých řidič-
ských dovednostech.

Druhým zmiňovaným důvodem bylo ote-
vírání výjezdových vrat, když se snažíte za-
parkovat. Vrata se otevřou vždy, pokud se 
parkovacímu domu zdá, že jste tam už příliš 
dlouho a nic se neděje. Neznamená to, že mu-
síte vyjet z  prostoru. Pokud tedy berete po-
slední tašky a chystáte se přiložit kartu/ vzít 
lístek a odejít, prostě to udělejte. Přiložením 
karty se zavřou oboje vrata, jak ta příjezdová, 
tak případně i  odjezdová, a  vaše auto bude 
zaparkováno. Mimochodem vrata jsou velmi 
citlivá na dotek. Pokud tedy vyjíždíte a vrata 
se začnou zavírat, nebojte se o své auto. Jak-
mile se totiž dotknou překážky, opět se zved-
nou a nezanechají po sobě stopu.

Poměrně častou připomínkou bylo, že při 
čekání se člověk nudí. Například když jde 
někdo z  nákupů, nemá kam položit své věci. 

Starší občané naopak poznamenali, že dlou-
hé stání není příjemné. I  tyto připomínky 
jsme si vzali k  srdci a  prostor k  vyparkování 
byl zveleben. Odbor správy majetku nainsta-
loval do prostoru lavičku a nástěnky. Infocen-
trum Slaný se postaralo o zaplnění nástěnek 
texty, pozvánkami, plakáty a  informačními 
brožurami. Těmito úpravami se prostor stal 
příjemnějším a praktičtějším.

Tipy na lepší zaparkování:
1) Pokud máte velké auto a  nejste dobří 

„parkovači“, použijte vjezd B, který je vpravo 
při vjezdu. Jeho velkou výhodou je to, že tam 
najíždíte rovně a nemusíte manévrovat volan-
tem.

2) Sklopte zrcátka, předejdete tak neustá-
lému zobrazování o přesahu vašeho vozidla.

3) Jakmile se vám otevře závora a vystoupí 
všichni spolupasažéři, otevřou se vám příjez-
dová vrata. Najeďte až do prostoru s plošina-
mi pěkně po ližinách. Světelná tabule vám 
ukáže případný přesah vozidla. Upravte tedy 
přesah tak, aby všechny strany na tabuli sví-
tily zeleně.

4) Ruční brzda zajistí vozidlo proti nechtě-
nému pohybu, nebojte se ji použít.

5) V APD se nekrade, i tak se auto zamyká.
6) Jakmile budete mít všechny věci u sebe, 

nezapomeňte správně přiložit kartu/vy-
zvednout lístek. Tím se začnou zavírat vrata. 
V žádném případě je nepodlézejte a nevracej-
te se k autu!

7) Pokud jste si uvědomili, že jste v  autě 
něco zapomněli nebo do něj chcete něco vlo-
žit, vraťte se k terminálu, kde se platí. Zmáčk-
něte „přerušit parkování“. Vozidlo se přistaví 
a  otevřou se příjezdová vrata. Takto můžete 
bezpečně cokoliv z  vozidla vyjmout nebo 

vložit. Až budete mít vše, co potřebujete, 
stiskněte tlačítko pod displejem na terminá-
lu. Vrata se zavřou a  vaše vozidlo bude opět 
parkovacím domem zaparkováno. O  veške-
rém dění jste informováni na displeji stojanu 
a předtím na platebním terminálu.

Město se též dohodlo se společností KOMA 
na asistenčních službách a  dne 16.  května 
tato asistenční služba nastoupila do parkova-
cího domu. Asistenční služba bude k dispozi-
ci celý týden od 6.00 do 18.00 hod. prozatím 
do konce června.

Občané z  nejvytíženějších ulic, kde je vel-
ký nedostatek parkovacích míst, obdrželi le-
táček s nabídkou na garážování či parkování 
aut. Měsíční parkovací karta stojí 400 Kč. 
Samozřejmě můžete využít i parkovací lístky, 
kde je hodina zpoplatněna částkou 10 Kč.

Pokud máte o  parkovací kartu zájem, na-
vštivte naše Infocentrum Pod Velvarskou 
branou. Zde je možné hotově zaplatit zálohu 
na kartu v hodnotě 300 Kč. Samotná karta se 
aktivuje na terminálu v parkovacím domě po 
jejím přiložení. V infocentru vám také podají 
bližší informace o parkování v APD.

Roční předplatné v  parkovacím domě sto-
jí 4 500 Kč a  tuto kartu vydává přímo odbor 
správy majetku Městského úřadu Slaný po 
předběžně domluveném termínu na telefon-
ním čísle 312 511 234/232.

Úplný ceník naleznete na webových strán-
kách města Slaný, v  záložce Městský úřad 
a odbory – odbor správy majetku.

Ing. Lucie Krčková, vnější vztahy

dTest – nová brožura
Minikompas spotřebitele

V  nové brožuře společnosti dTest najdete 
informace o uzavírání smluv, zárukách a re-
klamacích, nakupování na internetu, mobil-
ních operátorech a o úvěrech a půjčkách.

Brožury byly distribuovány do Infocentra 
Pod Velvarskou branou, do knihovny Václava 
Štecha, na městskou policii a  na podatelnu 
Městského úřadu Slaný.

Cestovní doklady pro děti
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mno-
hé rodiny cesta k moři či do hor za hrani-
ce ČR. Již čtvrtým rokem platí, že i  dítě 
musí mít při cestování do zahraničí vlast-
ní cestovní doklad, jelikož v  roce 2012 
došlo nařízením EU ke zrušení možnos-
ti cestovat na zápis v cestovním dokladu 
rodiče.

Cestovní pas pro dítě do 15 let má platnost 
5 let a stojí 100 Kč. V rámci cestování po Ev-
ropské unii, ale také při cestách do Albánie, 
Bosny a  Hercegoviny, Černé Hory, Makedo-
nie, Norska, Srbska, Švýcarska a  na Island 
stačí i dětem do 15 let nechat vystavit občan-
ský průkaz. Jeho platnost je rovněž 5 let a vy-
dání stojí 50 Kč. O vydání cestovního pasu či 
občanského průkazu žádá zákonný zástup-
ce dítěte na nejbližším obecním úřadě obce 
s  rozšířenou působností (např.  MěÚ Slaný). 
K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, 
není nutné přikládat fotografi i, úředník poří-
dí fotografi i dítěte přímo na úřadě. Při podání 
žádosti předkládá zákonný zástupce  – zpra-

vidla rodič svůj průkaz totožnosti a rodný list 
dítěte. Lhůta pro vydání cestovního pasu či 
občanského průkazu činí maximálně 30 dní. 
Je rovněž možné požádat o  vydání cestovní-
ho pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů, 
tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplat-
kem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace lze na-
lézt na webu Ministra vnitra na adrese www.
mvcr.cz/clanek/osobni -doklady

V případě cestování mimo Evropskou unii, 
doporučujeme se předem informovat u  za-
stupitelského úřadu daného státu, jaké jsou 
podmínky vstupu, pobytu a vycestování s ne-
zletilým dítětem. Některé státy mimo Unii 
mohou vyžadovat určitou minimální dobu 
platnosti cestovního dokladu při vstupu na 
jejich území  – zpravidla 6  měsíců. Podrob-
nosti lze zjistit i na webu www.mzv.cz v sekci 
„Cestujeme“ a  dále v  části „Státy a  území  – 
informace na cesty“.

Mgr. Jana Vildumetzová,

náměstkyně ministra vnitra
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Své „ano“ si v dubnu
a květnu 2016 řekli:
23. 4. 2016

Jakub Nič, Slaný
a Iva Řehulková, Slaný

30. 4. 2016

Radek Šerák, Třebusice
a Martina Horsicová, Koleč

Luboš Král, Slaný
a Pavlína Horová, Slaný

Michal Glas, Kladno
a Tereza Fišerová, Kladno

13. 5. 2016

Erik Bachmann, Slaný
a Kateřina Ullerová, Slaný

Novomanželům přejeme hodně štěstí!

Sňatky ve Slaném

KVĚTEN 2016
• oslavy státního svátku
• výtvarná soutěž v MŠ u divadla
• setkání u stromu patriotů
• Městské slavnosti
• fotbalový turnaj žáků
• krajské kolo OVOV
• historické okénko

Slánský
VideoMagazín

videomagazín najdete na www.meuslany.cz

Poplatek z ubytovací 
kapacity

Zastupitelstvo města na svém 20. zasedání 
konaném dne 9. května 2016 schválilo vydání 
Obecně závazné vyhlášky č.  1/2016 o  míst-
ním poplatku z ubytovací kapacity, která na-
bude účinnosti 1. července 2016.

Předmětem poplatku je přechodné ubyto-
vání za úplatu v zařízeních k tomu určených 
(tj. hotely, motely, penziony a ostatní ubyto-
vací zařízení typu ubytoven). Poplatek platí 
ubytovatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, 
která přechodné ubytování poskytla. Sazba 
poplatku z ubytovací kapacity činí 6 Kč za ka-
ždé využité lůžko a den.

Poplatek z ubytovací kapacity zavedl zákon 
č.  565/1990 Sb. o  místních poplatcích již od 
1.  ledna  1991. Město Slaný se tedy nyní při-
pojilo k  mnohým dalším městům a  obcím, 
které poplatek z  ubytovací kapacity zavedly 
již dříve. Tento poplatek zajistí městu příjem, 
vyrovnávající důsledky toho, že zde celoroč-
ně nebo sezónně pobývá větší počet osob, 
využívajících místní podmínky a  čerpajících 
veřejné služby zajišťované městem, avšak 
město nezískává tomu odpovídající příjem 
do svého rozpočtu z podílu výnosu některých 
daní, který je přidělován podle počtu obyvatel 
hlášených k trvalému pobytu.

Bližší informace k  platbě poplatku získáte 
na webových stránkách města.

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 cel-
kovou 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  násled-
ným 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 119,43 Kč/měsíc. Kromě nájem-
ného budou nájemcem hrazeny zálohy na 
služby spojené s užíváním bytu.

Žadatelé o přidělení bytu svou žádost před-
kládají na předepsaném formuláři a  skládají 
kauci.

2. Byt č.  12 o  velikosti 3+1 ve  3. podlaží 
domu č. p. 1376 v Navrátilově ulici ve Slaném 
má celkovou podlahovou plochu 86,17 m2. 
Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z ku-
chyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, 
spíže. komory, sklepa a balkonu.

Smlouva o  nájmu bytu bude uzavřena na 
dobu určitou, tj.  na dobu dvou let s  násled-
ným 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 25,00 Kč/měsíc. Kromě nájem-
ného budou nájemcem hrazeny zálohy na 
služby spojené s užíváním bytu.

Žadatelé o přidělení bytu svou žádost před-
kládají na předepsaném formuláři a  skládají 
kauci.

K PRONÁJMU NEBYTOVÉ PROSTORY

1. Garážové stání pro osobní vozidlo v sute-
rénu domu č. p. 173 v ulici Na Sadech ve Sla-
ném 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 výmě-
ře 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. Nebytový prostor o výměře 15,45 m2 (1 
kancelář) v 1. patře domu č. p. 599 ve Wilso-
nově ulici ve Slaném.

7. Nebytové prostory o  výměře 92,85 m2 
v přízemí domu č. p. 58 v Soukenické ulici ve 
Slaném.

Bližší informace je možno získat na úřední 
desce městského úřadu nebo na internetových 
stránkách http://www.meuslany.cz/ v  sek-
ci úřední deska  – odbor správy majetku nebo 
na odboru správy majetku městského úřadu 
u Jany Banertové, tel. 312 511 231.

odbor správy majetku

Milí čtenáři, zdraví vás 
MŠ Linetka ze Želevčic!

Prožili jsme spoustu nového, tak se s vámi 
o  tyto zážitky chceme rozdělit. V  soutěži 
Slánka získala ve své kategorii naše V. Va-
cíková 2. místo, v  pěvecké soutěži Ostrov-
ský skřivánek jsme se rozdělili o  2. místo. 
V březnu děti navštívily knihovnu ve Slaném 
v rámci Měsíce knihy, v budově MŠ si děti za 
spoluúčasti rodičů zdobily velikonoční per-
níčky, pan Krejsa, dědeček jednoho z našich 
dětí, předvedl pletení velikonočních pomlá-
zek a vyprávěl o velikonočních tradicích. Li-
netka též připravila „Den otevřených dveří“, 
kdy členové sboru byli připraveni ukázat ro-
dičům i  dětem vybavení školky. Dětem jsme 
představili centra, kde si mohly vyzkoušet, co 
děti ve školce dělají. Během prohlídky šla pre-
zentace historie MŠ a  některých zajímavých 
akcí Linetky, prioritní byl náš Magic box, kde 
kromě učení je spousta her a zábavy. Rodiče 
se během hraní svých dětí seznámili s kritéri-
em přijetí do MŠ.

Důležitým momentem bylo pokračování 
Malé technické univerzity s  názvem Hraje-
me si na elektrikáře a instalatéry. Děti podle 
výkresu zavedly do domu vodovod, kanaliza-
ci, elektřinu, dozvěděly se, kdo je elektrikář 
a  instalatér, po zavedení elektřiny rozsvítily 
žárovku. A  na závěr získaly diplom Malý in-
ženýr.

Tak zase někdy příště! Všechny čtenáře 
zdraví pedagogický sbor i děti z Linetky.
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Stavební úřad Městského úřadu Slaný
V  předchozím vydání Slánské radnice 
vám byl představen Úřad územního plá-
nování. V  tomto vydání se zaměříme na 
druhý úsek a tím je Obecní stavební úřad. 
Oba úseky najdete ve 3. patře hlavní bu-
dovy MěÚ Slaný, Velvarská 136.

Většina z  vás přišla do kontaktu s  činnos-
tí stavebního úřadu, ať už jako stavebník, 
vlastník nebo soused. Zdejší stavební úřad ve 
svém správním obvodu (30 obcí) vykonává 
v  přenesené působnosti státní správu danou 
stavebním zákonem.

Každá stavba nebo zařízení se musí umís-
tit, stavebně povolit a  následně povolit její 
užívání, což patří mezi hlavní činnosti sta-
vebního úřadu.

Stavební úřad po projednání vydává územ-
ní rozhodnutí o umístění stavby, změně vyu-
žití území (např. terénní úpravy), změně vlivu 
užívání stavby na území, dělení nebo scelová-
ní pozemků, ochranném pásmu, v  zákonem 
daných případech pak územní souhlas.

Pro stavby, terénní úpravy, zařízení a udr-
žovací práce se dále vydává souhlas s  ohlá-
šeným záměrem nebo stavební povolení. 
V průběhu stavby lze projednat i změnu stav-
by před jejím dokončením. Stavebník může 
se stavebním úřadem uzavřít veřejnoprávní 
smlouvu, která nahradí územní rozhodnutí 
nebo stavební povolení. Dokončenou stavbu 
pak lze užívat na základě oznámení staveb-
nímu úřadu (stavební úřad vydává souhlas 
s  užíváním stavby) nebo kolaudačního sou-
hlasu. Před povolením užívání vykonává 
stavební úřad kontrolní prohlídky stavby, při 
kterých zjišťuje, zda stavba byla provedena 
v souladu s vydanými opatřeními stavebního 
úřadu, projektovou dokumentací a  zda jsou 
dodrženy podmínky ochrany života a  zdraví 
osob. V  roce 2015 stavební úřad mimo jiné 
povolil výstavbu 26 rodinných domů a  u  30 
rodinných domů povolil jejich užívání. V ně-
kterých případech je třeba provést zkušební 
provoz stavby pro ověření její funkčnosti, 
splnění podmínek daných dotčenými orgány, 
stavebním zákonem a  posuzuje se případný 
vliv na okolní stavby a životní prostředí.

Se stavebním úřadem je dále potřeba pro-
jednat změny v užívání stavby (např. část ro-
dinného domu na provozovnu nebo kancelář) 
i záměr odstranit stavbu nebo její část.

Jak stavebník, tak i  zhotovitel a  vlastník 
stavby mají určité povinnosti dané stavebním 
zákonem (mimo jiné řádná příprava a prová-
dění stavby, ochrana života zdraví osob nebo 
zvířat, ochrana životního prostředí a  majet-
ku, šetrnost k  sousedství, údržba stavby), 
pro ověření jejich plnění vykonává stavební 
úřad kontrolní prohlídky staveb. Kontrolní 
prohlídky jsou dále vykonávány pro ověření 
a  zjištění skutečného stavu při vyřizování 
podnětů od jednotlivých občanů či institucí. 
Pokud jsou při kontrolní prohlídce zjištěny 
závady, rozpor s  vydanými opatřeními sta-
vebního úřadu nebo je stavba ve špatném sta-

vebně technickém stavu vyzývá stavební úřad 
ke zjednání nápravy nebo k jiným opatřením 
a může následovat i řízení o odstranění stav-
by. V  případě porušení stavebního zákona 
vede stavební úřad správní řízení s  možnos-
tí uložení pokuty.

Stavební úřad při plnění těchto úkolů spo-
lupracuje takřka se všemi odbory Městského 
úřadu Slaný, se správci a  vlastníky dopravní 
a  technické infrastruktury a  zároveň také 
s dotčenými orgány, mezi které nejčastěji pa-
tří Hasičský záchranný sbor Středočeského 
kraje a Krajská hygienická stanice Středočes-
kého kraje.

Stavební úřad je také vyvlastňovacím úřa-
dem a vede v souladu se zákonem č. 184/2006 
Sb. (zákon o vyvlastnění) vyvlastňovací říze-
ní ve správním obvodu obce s rozšířenou pů-
sobností. Vyvlastňovací řízení vede vedoucí 
stavebního úřadu a její zástupce.

V  rámci samostatné působnosti stavební 
úřad přiděluje pro město Slaný a jeho místní 
části čísla popisná a  evidenční a  vede jejich 
evidenci. Vzhled čísla není stanoven a  je na 
vlastníkovi objektu, jakou formu zvolí.

Další a  neméně důležitou činností staveb-
ního úřadu je vedení archivu pro celý správní 
obvod. Zde se shromažďuje veškerá doku-
mentace, která slouží k  dalším postupům 
stavebního úřadu či k  potřebám samotného 
stavebníka. Mnohdy slouží rovněž dotčeným 
orgánům k  ověření doložených dokumentů 
a jejich kontrolní činnosti. Zajímavostí je, že 
se v  archivu nacházejí dokumenty, zejména 
historických staveb, které jsou z přelomu 17.– 
18. století. Za poplatek je možno vyhotovit 
kopie písemností. Archiv stavebního úřadu 
vede Jana Maliňáková (tel.: 312 511 153). Zá-
jemcům doporučujeme předchozí telefonic-
kou dohodu pro ověření existence dokumen-
tace v archivu.

Vybrané úkony v  působnosti staveb-
ního úřadu jsou zpoplatněny dle zákona 

č.  634/2005 Sb. (zákon o  správních poplat-
cích). Správní poplatky lze platit v  hotovosti 
přímo v  kanceláři stavebního úřadu nebo 
převodem z účtu na základě přidělených pla-
tebních informací. Vybrané správní poplatky 
jsou příjmem Města Slaný.

Stavební úřad také zapisuje veškeré nově 
vznikající stavby či jejich změny do jednoho 
ze základních registrů veřejné správy, a  to 
Registru územní identifi kace, adres a nemo-
vitostí, který slouží veřejnosti i správním úřa-
dům. Stavební úřad dále spolupracuje se sta-
tistickým úřadem, kam zasílá hlášení o nově 
vznikajících budovách, bytových jednotkách, 
jejich změnách a o odstranění staveb.

V  současnosti se připravuje velká novela 
stavebního zákona s  předpokládanou účin-
ností od roku 2017. Zatím přesně nevíme, jak 
rozsáhlé změny budou a  jaký dopad budou 
mít na stavební úřady a stavebníky.

Všichni referenti stavebního úřadu vás rádi 
provedou někdy ne úplně jednoduchým pro-
cesem od povolení až po užívání stavby, ať už 
se jedná o velkou výrobní halu, rodinný dům 
nebo drobnou stavbu, a  pomohou vám v  ře-
šení životních situací souvisejících se staveb-
ním zákonem.

 
Na stavebním úřadě je vám k  dispozici 

6 odborných referentů: Mgr. Veronika Kubíč-
ková (tel.: 312 511 146), Ing.  arch.  Michaela 
Šunková (tel.: 312 511 187), Ing. arch. Zbyšek 
Falcník (tel.: 312 511 149) a Michal Břeň (tel.: 
312 511 137) včetně vedoucí Ing.  Lenky Ho-
ráčkové (tel.: 312 511 122) a  její zástupkyně 
Blanky Kusové, DiS. (tel.: 312 511 144).

Úřední hodiny stavebního úřadu jsou pon-
dělí a  středa od 7.30—17.00, mimo úřední 
hodiny je možná návštěva či konzultace po 
předchozí domluvě. Další informace včetně 
formulářů najdete na www.meuslany.cz.

Ing. Lenka Horáčková,

vedoucí stavebního úřadu
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RDK informuje o odstávkách kotelen v létě 2016
Stejně jako každý rok jsou od června do 

srpna  2016 prováděny údržbové práce na 
jednotlivých kotelnách, které vyžadují delší 
nebo kratší odstavení jednotlivých kotelen.

Informativní rozpis odstávek jednotli-
vých kotelen naleznou naši odběratelé na 
webových stránkách Města Slaný a  RDK 
servis, s. r. o.

V letošním roce by mohlo dojít mimo běž-
ně prováděné údržbové práce na jednotlivých 
kotelnách k  částečné výměně kompletních 
rozvodů topné a teplé vody v okruhu kotelny 
K-38 v Plynárenské ulici od kotelny až po ul. 
Wilsonovu. Výměna by se v  letošním roce 
týkala ulice Plynárenská (č. p. 464-466, 469, 
1501, 1503 a 1505), ale odstaveny by musely 
být i domy v ul. Stehlíkova (č. p. 1502, 1504 
a  1506). Pro všechny tyto domy bylo odsta-
vení dodávek teplé vody vypsáno na 10  dní 
od 22.  8. do 31.  8.  2016 v  době výměny roz-
vodů teplé vody. Naší snahou bude, pokud se 
akce bude realizovat, tuto odstávku zkrátit 

na nutné minimum, které dovolí 
technologické postupy výměny 
rozvodů. Pokud by akce nebyla 
v letošním roce realizována (ko-
nečné rozhodnutí je třeba udělat 
nejpozději do 30. 6. 2016), bude 
termín odstávky kotelny zkrácen 
na 5 dnů od 22. 8. do 26. 8. 2016.

Závěrem bych chtěl ještě jed-
nou všechny naše odběratele 
ujistit, že plánovaná doba jed-
notlivých odstávek kotelen je 
dobou maximální a  stejně jako 
v  minulých letech se budeme 
snažit ji zkrátit na dobu nezbyt-
ně nutnou. Dále bych chtěl na-
šim odběratelům poděkovat za 
jejich shovívavost a  pochopení 
nutnosti letního odstavení kote-
len z důvodů údržbových prací, které mají za 
úkol předcházet zbytečným výpadkům v do-
dávkách tepelné energie jak do topení, tak 

na přípravu teplé vody v  zimním  – otopném 
období.

Ing. Ivo Hort, TH RDK servis, s. r. o.

Kotelna Termíny odstávky

K 45 Lacinova 1.—3. června 2016

K 41 Bienerova 6.—10. 6. 2016

K 29 Smetáčkova 13.—17. 6. 2016

K 28 Navrátilova 20.—24. 6. 2016

K 40 Lidická 27. 6.—1. 7. 2016

K 31 Brožovského 4.—8. 7. 2016

k 32 Kynského 4.—8. 7. 2016

K 30 Plynárenská 11.—15. 7. 2016

K 44 Rabasova 18.—22. 7. 2016

K 39 Všehlušická 25.—29. 7. 2016

K 42 Na Dolíkách 1.—5. 8. 2016

K 43 Vikova 8.—12. 8. 2016

K 35 Mírová 15.—19. 8. 2016

K 38 Plynárenská 22.—31. 8. 2016

Kotelny mimo provoz v letních měsících

K 34 Stehlíkova 6.—10. 6. 2016

K 37 E. Beneše 11.—15. 7. 2016

Čtvrtý ročník Regia 
Slanensis

Během dvou březnových týdnů proběhl 
čtvrtý ročník cyklu přednášek Regio Slanen-
sis, které se konaly pod záštitou Vlastivědné-
ho muzea v Slaném.

Měli jsme možnost vyslechnout přednášky 
na různá témata. Všechny přednášky se vy-
dařily, obsahovaly mnoho zajímavých kultur-
ních či historických informací.

Vystoupili mimo jiné i žáci 9. tříd ze 3. ZŠ 
s projektem „Slánští zmizelí sousedé“. Velmi 
se nám líbila přednáška Mgr. D. Malečkové na 
téma „Záblesky budoucnosti: umění, kultura 
a nová média“. Poslední den Regia Slanensis 
nám představili Mgr. J. Čečrdle a Ing. J. Velič-
kov historii Slánských jazzových dnů.

Čtvrtý ročník se vydařil stejně jako ty mi-
nulé. Doufáme, že i příští rok se můžeme těšit 
na páté pokračování.

Barbora Tomášková a Kristýna Vaňková,

3.A, Gymnázium V. B. Třebízského v Slaném

Strážník Městské policie Slaný zbaven pode-
zření z obvinění ze spáchání trestného činu.

V  létě loňského roku se hlídka městské 
policie opakovaně dostavila do jednoho ze 
slánských barů, aby uklidnila hosty, kteří ru-
šili noční klid. Bohužel, ani opětovné vyzvání 
k  uklidnění situace nepomohlo, ale naopak, 
vyvolalo v hostech agresi, která vygradovala 
nejdříve slovním a později i fyzickým napade-
ním jednoho z členů hlídky.

Následně si pak jedna z žen v baru vymysle-
la scénář, že ji měl strážník fyzicky napadnout 
a způsobit jí vážnou újmu na zdraví s násled-
ným potratem v  nemocnici. Tuto smyšlenou 
historku se jí rozhodla potvrdit i další z žen. 
Případu se tak ujaly orgány činné v trestním 
řízení, které v  průběhu vyšetřování dospěly 
ke  zcela jinému závěru, než bylo svorné tvr-
zení hostů. Na základě detailního rozboru 
kamerového záznamu z  osobních kamer 
strážníků v  Kriminalistickém ústavu PČR 

bylo zjištěno, že se událost odehrála jinak a že 
zúčastněné osoby úmyslně a  účelově lhaly 
a  křivě obvinily strážníka ze spáchání trest-
ného činu.

V  dohledné době tak budou na základě 
pokynu orgánů činných v  trestním řízení 
obviněni všichni aktéři incidentu, kteří se 
na napadení a  obvinění strážníka podíleli 
z  trestného činu křivého obvinění, křivého 
svědectví a ze spáchání trestného činu útoku 
na úřední osobu.

Jediné, co již nelze napravit, je odvysílání 
účelové reportáže na soukromé televizní sta-
nici, kde aktéři potvrdili svá křivá obvinění 
a  označili za viníka událostí strážníka Měst-
ské policie Slaný.

Bc. Sirůček Bedřich,

vedoucí městské policie Slaný

Jarní výstava slánských výtvarníků
Dubnové počasí od rána aprílově dová-

dělo. Kdo se ale těšil na Jarní výstavu 
slánských výtvarníků, která je již dvacátá 
třetí v pořadí, a přišel odpoledne na vernisáž, 
zahřál se na duši i na těle. Návštěvníky přiví-
tal úvodním slovem tradičně Ing.  Petr Kříž. 
Všichni příchozí si se zájmem poslechli fran-
couzské šansony a další známé skladby, které 
hráli skvělí muzikanti. Kdo by neznal Návrat 
do Sorenta nebo šanson Moje srdce housle 
jsou? Na akordeon hrál Karol Hevessy a  na 
housle Jan Bartoníček. Hudební produkce 
byla proložena autorskými verši Evy Štanc-
lové.

Na výstavu zavítal z městského úřadu také 
pan Ivo Horňák a  byl potěšen krásnými ob-

razy, fotografi emi města Slaného a  dalšími 
vystavenými výtvarnými díly. Atmosféru po-
eticky i  vůní doplňovaly jarní květiny, které 
svými barvami doladily výklenky v  galerii. 
Převládaly žluté narcisky a tulipány, modřen-
ce a rozkvetlé snítky kvetoucích keřů.

Výtvarníci si připili na úspěchy dalších 
výtvarných salonů vínem a  sklínkami od 
Václava Matouška, který s  námi vystavoval 
poprvé. A  popřáli kolegovi Rudolfovi Gört-
lerovi k  jeho jmeninám. Do výtvarné party 
přišel i další fotograf a vystavoval své záběry 
z  přírody. Návštěvníky upoutaly i  zajímavé 
fotografi e Ing.  Petra Kříže, který tentokrát 
zdokumentoval některé slánské věžičky. 

K  některým obrazům a  fotografi ím si ná-
vštěvníci mohli přečíst verše.

Kdo přišel, nelitoval a prožil hezké odpole-
dne. Zápisy do knihy návštěv potvrdily, že se 
tyto kulturní akce stávají ve Slaném dobrou 
tradicí. Děkujeme všem vystavujícím za je-
jich díla a  přejeme hodně nápadů a  bohatou 
inspiraci do dalších výstav. A jsme vždy rádi, 
když do našich řad můžeme přivítat další 
šikovné lidi, kteří přinášejí svým spoluob-
čanům kulturní zážitky. A  poděkování patří 
i zastupitelům města Slaného za vybudování 
Galerie v troubě a její podporu.

Eva Štanclová
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T -mobile Olympijský běh ve Slaném
Jen několik měsíců zbývá do zahájení let-

ních olympijských her v Rio de Janeiru v Bra-
zílii.

Součástí propagace olympijského hnutí se 
stala akce Českého olympijského výboru  – 
olympijský běh, která vznikla v  roce 1987, 
a v loňském roce se jí zúčastnilo přes 25 000 
běžců. Ve Slaném již několik let velmi dobře 
funguje školní sportovní klub při 3. ZŠ Ra-
basova, jehož součástí je oddíl atletiky. Ten 
se rozhodl za podpory vedení města zapojit 
do této celorepublikové akce a  zorganizovat 
T -mobile Olympijský běh.

Aby olympijský běh byl přístupný co nej-
většímu počtu závodníků a diváků, uskuteční 
se v centru našeho města. Termín je stanoven 
celostátně na den 22.  června a  bližší infor-
mace včetně registrace naleznete na : www.
olympijskybeh.cz.

Pro zájemce je vypsáno několik kategorií:
1. kategorie – závod pro rodiče a děti před-

školního věku  – délka tratě 285 m, okruh 
okolo náměstí.

2. kategorie dětí prvního stupně základních 
škol – délka tratě 580 m – z náměstí, Kynské-
ho ulicí a „Londou“ nazpět na náměstí.

3. kategorie dětí druhého stupně základ-
ních škol – délka tratě 900 m – z Masarykova 
náměstí, Kynského ulicí, ulicí Soukenickou, 
dále Štechovou, Vinařického zpět na náměstí.

4. kategorie Elite – pro dorostence a dospě-
lé – délka tratě 4 500 m – okruh totožný s ka-
tegorií třetí – poběží se 5x.

Smyslem olympijského běhu je zejména 
popularizace olympismu. I když to jsou závo-
dy, platí „coubertenské“ heslo – není důležité 
zvítězit, ale zúčastnit se!

Závody jsou pro děti zdarma, pro dospělé 
je stanoveno startovné 100 Kč, z čehož 50 Kč 
jde na podporu Olympijského nadačního fon-
du.

Srdečně zveme všechny zájemce o běhání, 
nejen aktivní sportovce, ale i  diváky, kteří 
fandí olympijskému hnutí.

Radomír Jánský, předseda atletického

sportovního klubu při 3. základní škole Rabasova

Praktická příprava krizového štábu
V úterý 10. května 2016 proběhla pláno-
vána příprava krizového štábu města (za 
správní území obce s  rozšířenou působ-
ností, dále jen KŠ), kterou podle čl.  11 
SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA 
č.  j. MV-117572-2/PO -OKR-2011 ze dne 
24.  listopadu  2011 je povinen organizo-
vat předseda KŠ – starosta města, mini-
málně 1x za 12 měsíců.

V  první odborné části přípravy KŠ byli 
členové KŠ seznámeni s  novým portálem 
krizového řízení Středočeského kraje, který 
představil na setkání hejtmana se starosty 
obcí 13. dubna 2016 Ing. Luboš Navrátil (ve-
doucí oddělení obrany a krizového řízení KÚ 
Stč. kraje).

Uvedený portál má široké využití v běžném 
životě vedoucích úředníků a  poskytuje důle-
žité informace, jako např.  : dopravní situace 
(dopravní omezení, nehody, nebezpečné si-
tuace), systém komunikace s  obcemi, zdroje 
ohrožení (mimo jiné i  přehled hladinoměrů 
na vodních tocích  – aktuální výstupy o  sta-
vech), kamery (výstupy z veřejně přístupných 
kamer v rámci kraje) a dále mimořádné udá-
losti (přehled o rozsahu a řešení MÚ) a vyhlá-
šené krizové stavy (systém komunikace, druh 
vyhlášených KS a možnost přihlášení se obcí 
do systému jako poškozená obec za KS – ná-
sledně možnost čerpání prvotních nákladů). 
Uvedený manuál byl po přípravě KŠ zaslán 
i všem starostům obcí v rámci ORP Slaný.

Ve druhé části přípravy se KŠ zúčastnil 
praktického cvičení požárního poplachu 

v  Nemocnici Slaný, které bylo zahájeno 
v  10:00. Toto praktické cvičení, které pro-
bíhalo ve 2. patře  budovy „C“ (LDN), řídil 
velitel požární stanice Slaný (HZS Kladno) 
Ing. Martin Vondra a krizový štáb se zúčast-
nil v pozici pozorovatelů.

Po vyhlášení požárního poplachu zaměst-
nanci nemocnice začali s  přesunem pacien-
tů (fi guranty byli studenti gymnázia Slaný) 
z  ohrožených míst budovy a  následně po 
příjezdu techniky hasičského záchranného 
sboru (HZS), nutném odvětrání evakuačních 
tras, byla zahájena evakuace pacientů (leží-
cích na nosítkách, vozíčkářů a  dalších s  po-
mocí a za doprovodů hasičů).

Cvičení bylo zakončeno likvidací požáru 
a  úspěšnou evakuací pacientů (fi gurantů). 
Uvedeného cvičení se zúčastnily jednotky: 
HZS Slaný, HZS Kladno, HZS Stochov, JSD-
HO (jednotky sborů dobrovolných hasičů 
obcí): Zlonice, Velvary, Plchov, Brandýsek 
a Klobuky a osádka ZZS Slaný.

Návštěva partnerského
města Pegnitz

Ve čtvrtek 5. května 2014 se malá skupinka 
Slaňáků vydala na čtyřdenní návštěvu part-
nerského města Pegnitz při příležitosti oslav 
svátku „Himmelfahrt“, který se koná každé 
dva roky. Po příjezdu do Pegnitz následova-
lo setkání s  osmdesátičlennou skupinou ze 
spřáteleného města Guyancourt (Francie) 
a hostitelskými rodinami.

Pátek byl ve znamení poznávání okolí a tak 
zatímco část hostů z  Francie mířila do No-
rimberku, Češi a ostatní Francouzi navštívili 
malebný Regensburg, jehož historické jádro 
bylo zapsáno i na seznamu světového kultur-
ního dědictví UNESCO.

Letošní partnerské setkání mělo podtitul 
Migrace a integrace v Evropě, výzva a nadě-
je na mezinárodní a národní úrovni. A právě 
tomuto tématu bylo věnováno sobotní dopo-
ledne. Za přítomnosti evropské poslankyně 
Kerstin Westphal, zemského rady Herrman-
na Hübnera, starosty Pegnitz Uwe Raaba, zá-
stupců skupin uprchlíků a dalších se uskuteč-
nila panelová diskuze, která měla zodpovědět 
v současné době velmi aktuální otázky týka-
jící se uprchlické krize. Po skončení diskuze 
čekalo přítomné občerstvení sestávající se 
z pokrmů syrské, afghánské či irácké kuchy-
ně.

Úderem 19. hodiny hosté, místní i  ti ze 
zahraničí se svými hostitelskými rodinami 
zcela zaplnili sportovní a kulturní halu a za-
čal tradiční partnerský večer. Na pódiu se 
střídaly nejrůznější hudební produkce a  ta-
neční vystoupení. Slaňáky velmi důstojně 
reprezentovali děda a  vnuk Ježkové hrou na 
akordeon. Partnerského večera se zúčastnil 
i slánský starosta Mgr. Martin Hrabánek i zá-
stupci Společnosti patriotů Slaného.

V neděli odpoledne jsme se všichni unave-
ní, ale přesto nadšení z vlídného a přátelské-
ho přijetí německou stranou vrátili zpět do 
Slaného.

Každý, kdo by se chtěl stát hostitelskou 
rodinou pro naše partnerská či spřátele-
ná města, je vítán. Stačí nás kontaktovat
na tumova@meuslany.cz.

Ing. Jana Tůmová
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Březen Na Komendě
V březnu se na naší škole událo mnoho za-

jímavého, proto bychom se s vámi chtěli o ně-
které z akcí podělit.

Naše škola se věnuje pravidelně prevenci 
v  různých oblastech. Z  tohoto důvodu pre-
ventistka školy Mgr. J. Rycková zorganizova-
la první březnový den přednášku pro 4. a  5. 
ročníky s  názvem „Z  housenky motýlem“. 
Paní lektorka Podlahová příjemnou formou 
pohovořila o  období přechodu z  dětství do 
dospívání, zdravém životním stylu, změně 
vztahů dospívajících s okolím a v neposlední 
řadě o problematice chování – slušnosti, vul-
garitě a intimitě. Poté navazoval program pro 
6. ročníky, který se týkal rovněž dospívání. 
Hoši si vyslechli přednášku „Na startu muž-
nosti“, dívky pak „Čas proměn“. Akce se se-
tkala s kladným ohlasem.

V  rámci prevence kriminality a  šikany byl 
2.  3. pozván do školy Mgr.  J. Lottes, bývalý 
šéf oddělení vražd a  v  současnosti pracov-
ník Policejního prezidia ČR. Akce se v  tělo-
cvičně školy zúčastnili žáci 7. a  8. ročníků. 
Mgr.  Lottes se věnoval vysvětlení pojmu 
trestní odpovědnost dětí, šikaně a  násilí na 
školách, kyberšikaně i  porušování autor-
ských práv při stahování z internetu.

Dne 17.  3. se konalo okresní kolo recitač-
ní soutěže SLÁNKA. Naše žákyně Barbora 
Fantová z  8. A  obsadila ve své kategorii 1. 
místo. Přednesla prózu Jiřího Suchého s ná-
zvem Nemilá příhoda. Postoupila do krajské-
ho kola, které se konalo 6. 4. v Kolíně. I zde ve 
své kategorii obsadila 1. místo, které jí zajis-
tilo postup do celostátní přehlídky, která se 
bude konat 10.  5. ve Svitavách. Navíc Bára 
za svůj výkon obdržela i  cenu diváků, které 
si nesmírně váží. Gratulujeme a přejeme jí ve 
Svitavách další úspěch.

Dne 22. 3. navštívili žáci 7.A a 7.B Pražský 
hrad. V rámci akce „výuka jinak“ zhlédly děti 
s  průvodkyní památná místa našich dějin. 

Jednalo se o  katedrálu svatého Víta, Starý 
královský palác, baziliku svatého Jiří a  Zla-
tou uličku. Akce byla zajímavá, ale i náročná 
na pozornost dětí a jejich znalosti. Odměnou 
pro ně byla pochvala od paní průvodkyně 
i návštěva KFC, kde se děti občerstvily a od-
počinuly si.

Poslední březnový den navštívili žáci 9. 
ročníků výstavu TITANIC v  Praze  – Let-
ňanech. Děti se seznámily s  podrobnostmi 
o  největším zaoceánském parníku světa té 
doby a o jeho ztroskotání dne 14. dubna 1912. 
Poutavě připravená výstava přinesla žákům 
nejen nové informace, ale i  zamyšlení nad 
osudy lidí, kteří zahynuli v  hlubinách Atlan-
tiku. Dne 11. 4. výstavu zhlédli i žáci 8. roč-
níků a v květnu se už na TITANIC těší i naši 
sedmáci.

Ani sport není našim dětem cizí. Dne 31. 3. 
se v  Kladně konalo okresní kolo OVOV. Za 
naši školu tam přijel osmičlenný tým a  dal-
ších deset jednotlivců. Soutěžilo se v  atletic-
ké hale, která skýtala pro tyto závody ideální 
podmínky. Bohužel dorazily pouhé 4 školy. 
I přes malou účast měly závody svou úroveň 
a byly solidně zorganizovány. Naši reprezen-
tanti si nevedli zle a nakonec skončili na tře-
tím místě, když po dvou kolech fi gurovali na 
druhé příčce. V jednotlivcích uspěli ve svých 
kategoriích David Machálek (1. místo), J. 
Gončarová (2. místo) a T. Kalousová (2. mís-
to). Tímto úspěchem postoupili do krajského 
kola! Po výtečných výkonech pak postoupili 
ještě B. Benešová a  D. Banga. Celkově se 
závody vyvedly a  ukázaly nám, ve kterých 
disciplínách jsme silní a  ve kterých musíme 
naopak přidat. Děti se seznámily s dětmi z ji-
ných škol a porovnaly s nimi své výkony. Byl 
to pěkně strávený den s  několika hezkými 
úspěchy…

Mgr. Jitka Rycková

PhDr. Beata Horčičková

Jaro v mateřské 
škole U Labutí

Jaro u  nás začalo slavnostně účastí na ke-
ramickém festivalu 1. i 3. místem a v soutěži 
Hrníčkování dvěma 1. místy.

Ještě bylo potřeba odehnat zimu. Celý tý-
den se v mateřské škole mračila fi gurka Zimy. 
Jistě tušila, co ji čeká. V přírodě se hlásí jaro 
a vláda zimy končí, i když se ještě posledními 
silami brání – tu a tam pošle sněhové vločky, 
ledový vítr, zmrzlý déšť a mrazíky. Jenže jí to 
stejně není nic platné. V pondělí 14. března si 
děti přinesly do školky vše, co dělá velký rá-
mus / píšťalky, bubínky, trumpetky, krabičky 
s  pískem, řehtačky…/, protože to je vše, co 
nemá zima ráda. Děti vzaly zimu a celý prů-
vod se s  velikým rámusem vydal přes město 
k  Červenému potoku, kde za zpěvu písničky 
„Na jaře, na jaře…“, „Jaro, jaro.“ a  básničky 
„Zimo, zimo táhni pryč…“ byla vhozena do 
potoka a odplavala pryč. Děti se mohly začít 
připravovat na probouzení broučků a  zvířá-
tek ze zimního spánku. Totéž čekalo naše dva 
rozpustilé čmeláčky, které jsme na podzim 
uložily do teplých postýlek z listí. Děti si při-
pravily písničky k  jejich probuzení a  ke spo-
lečnému přivítání jara se spoustou sluníčka.

Hurá, jaro je tu!!!
Jarní soutěž
Pro rodiče a děti byla připravena výtvarná 

soutěž „O  nejhezčí jarní obrázek“. Soutěže 
pořádáme několikrát do roka a u rodičů i dětí 
jsou velice oblíbené a krásně nám zdobí školu.

Brigáda na školní zahradě
Na školní zahradě proběhla každoroční 

jarní brigáda. Děkujeme všem dětem, rodi-
čům i zaměstnancům školy, kteří pomohli při 
jejím úklidu.

Čarodějnice
Pokud jste někdo ve středu 25.  dubna za-

hlédl v oblacích neznámou bytost, můžu vám 
s jistotou říci, že to nebyli mimozemští mužíč-
kové, ale jen malá čarodějnice, kterou necha-
ly děti z  mateřské školy „U  Labutí“ proletět 
vzduchem. Konal se zde totiž v  odpoledních 
hodinách slet čarodějnic. Školka se změnila 
ve strašidlácký palác.

Po diskotéce přiletěla na návštěvu čaroděj-
nice na tryskovém koštěti a za zpěvu písničky 
„Ježibaba.“ skončila na hranici. Čarodějnické 
odpoledne se opravdu vydařilo.

Kolektiv MŠ „U Labutí“

Výlet na zámek Štiřín
Školní výlet ve čtyřhvězdičkovém hotelu, 

s  výborným jídlem a  se zajímavým progra-
mem na každý den by se pravděpodobně líbil 
většině studentů. A právě na takový výlet od-
jela naše třída  – sexta slánského gymnázia. 
A když dodám, že vše by bylo zadarmo, zní to 
již takřka neuvěřitelně. Abychom mohli zažít 
tento nevšední školní výlet, bylo ale zapotřebí 
mít ve třídě šikovnou spolužačku, která nás 
úspěšně reprezentovala v  soutěži  časopisu 
Výlety současnosti.

A tak jsme se v dubnu letošního roku vydali 
na zámek Štiřín, který je obklopen nádher-
ným parkem. O  tom, že zámek skrývá zají-
mavou historii, nás nejprve přesvědčila pro-
hlídka nedalekého pivovaru Velkopopovický 
kozel. Zde jsme získali informace nejen o vý-
robě piva a  dějinách pivovaru, ale též o  jeho 
zakladateli Františku Ringhofferovi – původ-
ním majiteli zámku. Další informace nám po-
dal velmi příjemný botanik V. Větvička, kte-
rého by snad ani nešlo poslouchat bez zájmu. 

Nejprve pohovořil o historii zámku a poté nás 
provedl parkem.

Pokud by snad někoho zmohla miniškola 
golfu, nemusel se strachovat, jelikož jsme 
měli možnost relaxovat v  hotelové vířivce 
a  v  sauně. Jednou z doprovodných akcí bylo 
vyprávění motokrosové závodnice K. Vítko-
vé. Na konci třídenního pobytu nás čekalo 
loučení se Štiřínem, ale náš výlet ještě nekon-
čil, neboť pěším pochodem jsme zamířili na 
další zámek. Tentokrát se tím vyvoleným stal 
zámek Berchtold. Zde jsme mohli získané do-
vednosti z miniškoly golfu využít při hře jeho 
méně obvyklé formy  tzv. fotbalgolfu. Prohlíd-
kou miniatur známých českých hradů a zám-
ků z ptačí perspektivy v zámecké zahradě náš 
výlet skončil.

Velmi děkujeme časopisu Výlety součas-
nosti, že naše třída měla možnost prožít tři 
dny tak nevšedním způsobem.

Julie Wohanková, sexta

Gymnázium V. Beneše Třebízského ve Slaném
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K N I H O V N A

Knihovna V. Štecha ve Slaném v červnu
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ

13. 5. –3. 6.
Knihovna V. Štecha ve Slaném vás zve na fo-
tografi ckou výstavu Návštěva papeže Fran-
tiška ve Svaté zemi.

5. 6. do 2. 7.
My i oni… Pro všechny tu tráva voní. Prodejní 
výstava reliéfů a  drátěných objektů Lucie A. 
Babák.

18. 6. 9:00–12:00
Kniha k vodě, na plovárnu, do hor. Letní bur-
za knih.

1. 5. do 30. 9.
Pozdravy z cest… napište nám, co právě čte-
te. Po celou tuto dobu budeme sbírat vtipné 
pozdravy od vás, našich čtenářů, které nám 
pošlete na speciálním lístku, který si můžete 
vyzvednout ve všech odděleních knihovny 
a Infocentra Pod Velvarskou branou.

ODDĚLENÍ PRO DĚTI
16.–30. 5.
soutěž na téma „Zdraví z  přírodní lékárny“ 
prověří znalosti dětí o léčivých bylinkách

13., 14., 16., 17. 6.
Pasování prvňáčků slánských základních 
škol a ZŠ Pchery na čtenáře v rámci celostátní 
akce „Knížka pro prvňáčka“

20. 5. 2016
Čtení, hraní a  tvoření s  knihou s  Mílou 
Blahníkovou – v červnu utkáme kapsičku na 
krk technikou tkaní na kartonu. Cena - děti 
ZDARMA, dospělí 40 Kč.

2.–30.  6.  – výstava výrobků, které děti vy-
robily na rukodělných dílnách v  knihovně 
během celého školního roku. Výstava bude 
umístěna v chodbě knihovny.

30. června 2016 – máš jedničku z českého ja-
zyka na vysvědčení? Přijď si do Oddělení pro 
děti pro malý dárek. A nezapomeň vysvědče-
ní přinést sebou…

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

Chceš si procvičit angličtinu a ještě si užít le–
graci? Každé úterý od 13 do 16 hodin si mů-
žeš přijít popovídat s novými dobrovolnicemi 
ze slánského ICM Polinou a Melike.

POBOČKA NA DOLÍKÁCH
2.– 6. 6.
Známe je? Zábavná soutěž pro děti, ve které 
budeme poznávat a  doplňovat klasické po-
hádkové hrdiny a postavičky.

13. 6.
Pasování prvňáčků na čtenáře. V kapli Nane-
bevzetí Panny Marie budeme pasovat všech-
ny prvňáčky z 3. ZŠ Slaný na čtenáře.

30. 6.
Za 1 z Č. J. na vysvědčení – dárek od knihov-
ny. Máš jedničku z českého jazyka a jsi naším 
čtenářem? Přijď se nám pochlubit, přines vy-
svědčení do knihovny a dostaneš od nás malý 
dáreček.
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Infocentrum
Pod Velvarskou branou
Velvarská 136 • 274 01 Slaný • tel.: 312 523 448, 312 511 338

www.infoslany.cz • ic@infoslany.cz

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.

INFOCENTRUM, POZVÁNKY

3. 6. 2016 – 22:00
Noční vycházka s překvapením
Poodkryjte společně s  námi roušku tajem-
ného nočního města. Prozradíme vám něco 
z  jeho historie, choulostivých a  úsměvných 
příběhů. Na všechny, kteří dorazí do Infocen-
tra Pod Velvarskou branou a absolvují cestu, 
čeká překvapení. Jaké? Nechte se překvapit. 
Vstupné pro dospělé je 65 Kč, děti platí 45 Kč.

5. 6. 2016 – 11:00
Wilsonova ulice
V  letošním roce bude hosty a  návštěvníky 
města, kteří půjdou na vycházku s  jednodu-
chým názvem „Wilsonova ulice“, provázet 
paní průvodkyně ve stylovém secesním kos-
týmu, který příjemně navodí atmosféru z pře-
lomu 19. a 20. století. Wilsonovu ulici zdobí 
řada velmi pěkných měšťanských domů, bu-
dova městského divadla  aj. Pokud využijete 
naší nabídky, určitě se ledacos zajímavého 
o  této části města Slaného dozvíte. Sraz na 
vycházku je na vlakovém nádraží ve Slaném. 
Vstupné: 20 Kč

25. 6. 2016 – 15:00
Po svatých místech aneb sakrální perly 
města
Tato vycházka patří mezi nejnavštěvovaněj-
ší a  umožní nahlédnout do jinak veřejnosti 
omezených prostor kostela Nejsvětější Tro-
jice a  kostela sv.  Gotharda, které patří k  vý-
znamným církevním památkám Slaného. 
Zajímavosti ze života řádových bratří Bosých 
karmelitánů budou zpestřením až 2 hodino-
vého povídání, na které vás zveme v  uvede-
ném datu. Vstupné 45 Kč.

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.

Pohled mýma očima…

Jakoby to bylo včera… inzerát…sháníme 
pracovnici do nově otevřeného slánského in-
focentra… už si ani nepamatuji, kde jsem ho 
objevila… infocentrum… poskytování infor-
mací turistům… vždycky mne lákala a bavila 
práce s lidmi a možnost pomoci… a tak jsem 
si řekla, že to zkusím. Pohovor se mnou vedl 
tehdejší tajemník Městského úřadu pan Ko-
lačkovský… mj. se mne zeptal: „A víte, kde je 
ve Slaném Boží hrob?“. Já, Slaňačka, abych 
nevěděla! Nakonec jsem byla přijata a  na-
stoupila jsem v září 2001 do „Íčka“.

Vedoucí a  moje kolegyně v  jednom paní 
Zoja Kučerová, si zrovna v době mého nástu-
pu vybírala zaslouženou dovolenou a já jsem 
tak do provozu spadla rovnýma nohama…
Protože Íčko v  téhle podobě byla velká no-
vinka, Slaňáci k  nám přicházeli každý den. 
Turistů ze začátku nebylo tolik, ale postupně 
se počet navyšoval. Pečlivě jsme tehdy zapi-
sovali každou „dušičku“, která nás navštívila 
a také jakou informaci požadovala.

Dávali jsme dohromady databázi slán-
ských fi rem… tato práce spočívala v  tom, že 
jsme obcházeli a  obtelefonovovávali slánské 
fi rmy, zjišťovali jejich adresu a telefony a ná-
sledně je „házeli“ do excelovské tabulky a vy-
pracovávali „databázi“.

Nabízeli jsme na prodej mapy, turistické 
známky, drobné upomínkové předměty. Pa-
matuji se, jak jsem dělali „výběrové“ řízení na 
dodavatele sáčků s  potiskem právě na tyhle 
drobnůstky.

Začali jsem pra-
covat na webových 
stránkách… to byl 
velký krok a také jsme 
rozjeli řadu vycházek 
po Slaném a  okolí. 
O  vycházky byl teh-
dy velký zájem, nic 
podobného se ve Sla-
ném a okolí zatím neobjevilo a nám se tehdy 
dařilo vycházky realizovat ve velkém počtu 
osob.

Slaný má své vinařství, my jsme nabízeli 
slánské víno… o  to byl rovněž mimořádný 
zájem.

Sledovali jsme denní dění, ve Slaném i v re-
publice a  jiné důležité informace, které byly 
„pomocníky“ pro Slaňáky i  pro návštěvníky 
Slaného.

Také jsme pořádali komorní výstavy obra-
zů, pohledů, fotografi í… prostě toho, o co byl 
zájem a co naši návštěvníci ocenili a i proto se 
k nám vraceli.

Když si tak promítám zpětně… nejčas-
tějším návštěvníkem byl profesor Leopold, 
který byl i pro nás velkou studnicí informací 
nejen o historii Slaného.

Ty tři roky v  „Íčku“ utekly jako voda, byly 
pro mne velmi cennou zkušeností se zajíma-
vou a pestrou náplní práce, při níž jsem se se-
tkala s úžasnými lidmi a měla možnost být při 
zrodu „hvězdy“, která stále svítí.

Přeji Infocentru Slaný spoustu dalších let 
v „plné parádě“ a spoustu spokojených návštěv-
níků.

Šárka Ničová

To nám to ale uteklo…!

Dne 30. června 2016 bude
INFOCENTRUM

z důvodů plánované inventury 
zavřené.

Běžný provoz bude opět
od 1. července 2016 od 9.00
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M U Z E U M , V O L N Ý  Č A S

Vlastivědné muzeum na červen připravilo
Ve středu 1.  června se v  17  hodin opět 

pro veřejnost otevřou brány Vlastivědného 
muzea při Slánské muzejní noci. Vedle stá-
lých expozic a výstav v budově muzea je pro 
návštěvníky připraven zajímavý doprovod-
ný program. V  atriovém dvoře muzea bude 
v  18  hodin představena sochařská výstava 
kladenského rodáka Zdeňka Maniny  – So-
chy pro rajský dvůr. Vernisáž uvede duo 
Markéta Laštovičková  – Filip Kratochvíl 
hrou na akordeon. V  atriovém dvoře rovněž 
vystoupí Dividýlko Slaný se scénkou Inko-
gnito ze hry Židovský pokr. Před arkádami 
muzejní budovy předvede své graffi ti umění 
progresivní mladý výtvarník Hmota One. 
Poté následuje komentovaná prohlídka ex-
pozic muzea podbarvená stylovou hudbou 
z  prostor dvora. Občerstvení v  chodbě před 
atriem zajišťuje slánské sdružení Prostor.

V  galerii a  výstavní síni muzea 4.  června 
končí výstavy Tajemství vepsaná ve tvářích 
a Lounská brána. V obou výstavních sálech 
budou nahrazeny velkou letní výstavou. Ná-
vštěvníkům bude otevřena do konce léta. Vý-
stava bude rozdělena do dvou částí. V galerii 
budou představeny předměty k letní rekreaci 
a  jiným kratochvílím. Některé exponáty ze 
sbírek muzea (např.  vysoká jízdní kola) nás 

vrátí v  čase do minulosti cestování. Výstava 
bude pokračovat ve výstavní síni, která bude 
věnována přímo oblíbenému kempování 
a všemu, co s ním souvisí.

Expozice bude otevřena ve středu 
22.  června v  17  hodin. K  výstavě plánuje-
me doprovodný program, s  nímž vás sezná-
míme prostřednictvím webových stránek 
muzea http://muzeum.slansko.cz/aktuality/, 
nebo facebookem https://www.facebook.
c o m / V la st i v ě d n é  - muzeu m  - ve  - Slan ém -
115731391813314/?fref=ts

Na závěr školního roku pořádá Vlastivědné 
muzeum ve Slaném ve čtvrtek 30. června od 
17  hodin na Masarykově náměstí pátý roč-
ník Koncertu pro muzeum, letos věnovaný 
130. výročí otevření muzea veřejnosti (1886). 
Koncert zahájí stále známější slánský folkař 
Pokáč. Hlavními hvězdami koncertu bude 
jedna z nejlepších českých funky kapel Juicy 
Freak s půvabnou afroamerickou zpěvačkou 
Marianou Wesley. Hudba kapely spojuje též 
prvky acid jazzu, soulu a  blues. Třetí kapela 
večera bude překvapením! Na náměstí ne-
budou chybět stánky s občerstvením, zábava 
pro děti a další. Koncert proběhne za fi nanční 

podpory Středočeského fondu kultury a  ob-
novy památek.

V úterý 21. června v 17 hodin bude veřej-
nosti představen 23. ročník Slánského ob-
zoru – sborníku pozoruhodných a objevných 
příspěvků o  Slánsku a  Kladensku. Některé 
z  nich budou na místě představeny přímo 
jejich autory, konkrétně výročí 150  let slán-
ského Sokola, vzpomínka na 1. slánskou oběť 
nacistické okupace a vzácné svědectví měst-
ského rozhlasu ve Slaném z května 1945.

Ve čtvrtek 2. června Obchodní akademie 
a  v  úterý 21.  června Integrovaná střední 
škola ve Slaném budou v  kapli Zasnoubení 
Panny Marie vždy v 17 hodin předávat matu-
rantům závěrečná vysvědčení.

V úterý a ve středu 14. a 15. června v 17 ho-
din zakončí žáci Základní umělecké školy svá 
studia Absolventským koncertem.

Mateřská škola na Dolíkách připravila ve 
středu 8.  června v  15:30  hodin v  kapli Za-
snoubení Panny Marie pasování svých svě-
řenců na žáky základních škol.

Kolektiv Vlastivědného muzea

Slánský obzor č. 23
V  červnu tohoto roku bude společností 

Patria,z.s, Vlastivědným muzeem ve Slaném 
a  Státním okresním archivem v  Praze za fi -
nančního přispění Městského úřadu ve Sla-
ném vydán již dvacátý třetí ročník obnovené 
ročenky Slánský obzor, která přibližuje his-
torické události Slánska a Kladenska. Obsah 
Slánského obzoru je již tradičně rozdělen do 
čtyř tematicky odlišných částí - Statě a pojed-
nání, Portrétní galerie, Zprávy a Kronika.

Statě a  pojednání obsahují celkem devět 
příspěvků, které zachycují vývoj našeho re-
gionu od počátků českého státu (Nález dená-
rů z 11. století poblíž Lidického dvora v roce 
1883 v zrcadle rukopisných poznámek Ema-
nuela Mikše autorů J. Lukase a M. Janaty) až 
do tragických událostí Mnichova, kdy Z. Ví-
šek připomněl osud svobodníka A. Černého 
(1915 – 1938), jenž jako první občan Slaného 
padl v  boji s  německým nacismem (100. vý-
ročí narození Antonína Černého). Zájemce 
o  vývoj zdejšího sportu nepochybně zaujme 
především studie Libora Dobnera Na počát-
ku byl Sokol  – Několik ohlednutí za historií 
slánské tělovýchovy a  sportu u  příležitosti 
150. výročí založení Tělocvičné jednoty So-
kol Slaný.

V  Portrétní galerii byly zveřejněny studie 
Z. Víška Alois Pravoslav Trojan a I. Veverkové 
Nelehká cesta Karla Součka.

Zprávy pak přinášejí například informace 
o  dlouhodobých aktivitách Gymnázia  V. Be-

neše Třebízského (Talentcentrum slánské-
ho gymnázia  – Laborky.cz) nebo o  činnosti 
Patrie v  loňském roce (Odhalení pamětní 
desky plukovníku Horákovi), v  Kronice pak 
byly u příležitosti 70. výročí konce války pu-
blikovány historicky velmi cenné autentické 
přepisy hlášení slánského rozhlasu z  května 
a června 1945.

Dvacátý třetí ročník Slánského obzoru 
bude možno zakoupit v  kladenském okres-
ním archivu a ve slánském Vlastivědném mu-
zeu.

Veřejné uvedení této regionální ročenky 
se bude konat 21. června 2016 v 17 hodin ve 
Vlastivědném muzeu.

Redakční rada Slánského obzoru
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Pořady pro děti:
Úterý 7. 6. v 18:30 hod.
NA VÝLET DO VESMÍRU (25 minut)

Dětem při vesmírné hře pomáhá veselý 
kosmický cestovatel, který jim také posky-
tuje základní informace o  sluneční sousta-
vě, hvězdách, hvězdokupách, mlhovinách 
i vzdálených galaxiích.

Pořady pro dospělé:
Úterý 14. 6. v 18:30 hod.
MĚSÍC – SEN A SKUTEČNOST (25 minut)

Pořad věnovaný našemu nejbližšímu kos-
mickému souputníkovi a  zároveň jedinému 
tělesu kromě Země, na kterém stanul člověk.

Úterý 21. 6. v 18:30 hod.
PÁN PRSTENCŮ (22 minut)

Pořad o Saturnu, nejkrásnější planetě Slu-
neční soustavy, doplněný za jasného počasí 
jeho pozorováním dalekohledy hvězdárny.

Úterý 28. 6. v 18:30 hod
TAJEMSTVÍ VESMÍRU (45 minut)

Jak vesmír funguje? Jaké základní fyzikální 
jevy jej utvářejí? Pořad má společný dvaceti-
minutový úvod, ke kterému si můžete volně 
vybrat z následujících desetiminutových blo-
ků: závěrečná stádia hvězdného vývoje (ne-
utronové hvězdy, černé díry…), kosmologie 
(vznik a vývoj vesmíru), vznik hmoty, pozem-
ské dalekohledy, vesmírné dalekohledy

Astronomické úkazy
Nejkratší noci začátkem léta pozorování ob-

jektů vzdáleného vesmíru příliš nepřejí, ale to 
rozhodně neznamená, že bychom byli v červnu 
ochuzeni o zajímavé dění na noční obloze. Prá-
vě naopak. Budeme mít možnost spatřit jasné 
planety, zákryt Neptunu Měsícem a  dokonce 
kometu křižující nebeskou klenbu.

Léto začne na severní polokouli přesně 
21. 6. v 0 hodin 35 minut. Je to okamžik, kdy 
bude Slunce v pravé poledne kolmo svítit na 
obratník Raka (23,5°s.š.). Severní polokoule 
bude nejvíce přikloněna ke Slunci. U nás však 
Slunce zenitu nedosáhne, zastaví se ve výšce 
63,5° nad obzorem – dosáhne největší dekli-
nace, tedy nejsevernější polohy na naší oblo-
ze. První letní den je v našich geografi ckých 
šířkách nejdelším dnem v roce a zároveň na-
stává i nejkratší noc. Noc však v období kolem 
slunovratu silně ovlivňuje jas Slunce, které 

neklesá hluboko pod severní obzor a jeho svit 
mění tmavou noční oblohu na soumrakovou. 
Soumrak je způsoben rozptylem světla v hor-
ních vrstvách zemské atmosféry. Světlo při-
cházející ze Slunce, které je během soumraku 
pod obzorem se rozptyluje nejen na moleku-
lách vzduchu, ale i  na drobných kapičkách 
páry, ledových a  prachových částicích. Tím 
dochází i  k  částečnému nasvětlení zemské-
ho povrchu. V  oblastech nad 48° zeměpisné 
šířky Slunce okolo letního slunovratu neklesá 
více než 18° pod horizont, večerní astrono-
mický soumrak splývá s ranním soumrakem 
(v Česku je toto období dlouhé cca čtyři týdny 
od 31. 5. do 10. 7. ) a astronomická noc tak vů-
bec nenastává. Přesvětlená obloha však neo-
vlivňuje sledování jasných planet na večerní 
obloze.

Jako první spatříme na soumrakové obloze 
Jupiter. Podmínky pro jeho pozorování jsou 
během června velmi dobré. Planeta se bude 
ve večerních hodinách nacházet nad jihozá-
padním až západním obzorem. Jupiter se po 
celý červen bude vyskytovat v  jihovýchod-
ní oblasti souhvězdí Lva, které díky jasným 
hvězdám dělá Jupiteru ideální fotogenický 
doprovod. Největší planeta Sluneční sousta-
vy představuje velmi atraktivní cíl každého 
pozorovatele. Kupodivu, první, co vás v dale-
kohledu nejspíš zaujme, však nebude Jupiter 
samotný, nýbrž jeho čtyři nejjasnější měsíce. 
Jupiterův systém tvoří něco jako malou „Slu-
neční soustavu“. Počet viditelných měsíců se 
každou noc různí  – některý z  nich se může 
schovat za planetu, anebo naopak přecházet 
před ní. Nejblíže se pohybuje Io (s  periodou 
oběhu 1  den a  18  hodin), následuje Europa 
(3 dny 13 hodin), Ganymedes (7 dní 4 hodi-
ny) a  Callisto (16  dní 17  hodin). Ve větších 
přístrojích můžete navíc sledovat přechody 
těchto satelitů a jejich stínů přes Jupiterův ko-
touček stejně jako jejich vstup či výstup zpoza 
stínu planety nebo zákrytu.

Ještě v  průběhu večera budou kulminovat 
nad jižním obzorem další dvě planety. Červen 
bude bezpochyby měsícem opozice Saturnu. 
Planeta bude nejblíže Zemi 3.  6.  , tehdy nás 
bude dělit „pouze“ 1,35 miliardy km. Saturn 
uvidíme celou noc. Jestliže se na Saturn po-
díváte dalekohledem, všimnete si drobného 
prstence už při dvacetinásobném zvětšení. 
Úhlový průměr planety dosahuje kolem dva-
ceti úhlových vteřin, pokud započítáte prs-

Městská hvězdárna ve Slaném v červnu
• Pro veřejnost je v červnu otevřena v úterý, středu, čtvrtek a pátek.
• Prohlídky hvězdárny začínají v 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 hodin.

Výpravy škol a institucí mají možnost navštívit hvězdárnu denně i mimo otevírací dobu podle 
předem sjednaného termínu.

tenec, pak dostanete dvakrát větší velikost. 
Zhruba uprostřed prstenu bývá patrný tmav-
ší předěl – tzv. Cassiniho dělení a vidět může 
být i stín, jež prstenec vrhá na planetu, resp. 
planeta na prstenec. Podobně jako ostatní 
obří planety i  Saturn doprovází celá skupi-
na měsíců. Nejjasnější je Titan, který kolem 
Saturnu oběhne jednou za necelých šestnáct 
dní.

Mars po opozici uvidíme na obloze po vět-
šinu noci kromě rána  – nastávají nejvýhod-
nější podmínky na jeho pozorování. Mars 
vyhledáme společně se Saturnem nízko nad 
obzorem v souhvězdí Štíra. V letošní opozici, 
která nastala 22.  května, byl Mars od Země 
vzdálen pouze 75,5 milionů km a jeho zdán-
livý průměr na obloze činil úctyhodných 18,6 
úhlových vteřin. V  průběhu června budou 
podmínky jeho viditelnosti stále velmi dobré. 
Letošní pozorovací okno potom končí až za-
čátkem srpna, kdy už bude Mars večer velmi 
nízko nad jihozápadním obzorem. Na povr-
chu Marsu můžeme pomocí dalekohledu vi-
dět tzv. albedové útvary, které jen v některých 
případech odpovídají skutečným útvarům na 
jeho povrchu – jedná se především o nápadné 
polární čepičky, bílou skvrnku Nix Olympica 
odpovídající svou polohou vrcholu nejvyšší 
hory na Marsu, největší sopky ve Sluneční 
soustavě Olympus Mons, a  kanál Coprates 
kryjící se se zlomovou strukturou známého 
Valles Marineris (Údolí Marineru). Ten je 
pojmenován podle sond Mariner, které jako 
první zkoumaly povrch Marsu. Menší útva-
ry jsou ze Země prakticky nepozorovatelné 
a byly objeveny až kosmickými sondami.

V  červnu nás čekají také zajímavá setká-
ní jasných objektů. Dne 26.  6. v  0  hodin do-
jde k  zákrytu Neptunu Měsícem, 11.  6. ve 
22  hodin dojde ke konjunkci Měsíce s  Jupi-
terem a  k  bohatému seskupení Měsíce, Sa-
turnu, Marsu a  hvězdy Antares 17. a  18.  6. 
Za bezměsíčných nocí budeme mít také šan-
ci spatřit kometu s  označením C/2014 S2 
(PANSTARRS). Bude viditelná za použití 
minimálně malého dalekohledu jako velmi 
slabý obláček v souhvězdí Lva na večerní ob-
loze nejlépe v období od 1. do 10. 6. ve 23 ho-
din.

Jasnou oblohu a pěkný výhled!
Jaroslav Trnka, Městská hvězdárna

Městská hvězdárna ve Slaném, Nosačická 1713
telefon: 312 525 730, www.hvezdarna -slany.cz
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H I S T O R I E

Na okraj přednášky o ruské emigraci ve slánské akademii
Jedna z  posledních přednášek X. ročníku 

slánské akademie opět přilákala v  sobotu 
7.  května do salónku druhého patra hotelu 
Grand mnoho zájemců o  historii. Předná-
šejícím byl častý host akademie Hanuš Nykl 
(Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.), po přednáš-
kách věnovaných ruské imigraci v  Čechách 
a české emigraci v Rusku jsme se dohodli na 
současném námětu  – dnešní ruské imigraci 
v  naší republice. Toto téma je ostatně aktu-
ální i v našem regionu, např. v oblasti památ-
kové péče. Shodou okolností dva památkové 
objekty na Zlonicku vlastní společnosti, 
v  nichž mají významný podíl ruští imigran-
ti. Na prvním místě je třeba uvést obrovský 
špýchar v  Břešťanech z  roku 1730. Ten se 
stal před více než jedenácti lety terčem lap-
ků, kteří byli nakonec dopadeni a soud jejich 
trestný čin (vyrabování barokních dřevěných 
konstrukcí) i potrestal. Památková péče stála 
před téměř neřešitelným problémem  – za-
chránit vlastní existenci památky. Což se na-
konec podařilo, a to díky společnosti Project 
Andreas Cross, s. r. o., ve které působí ruský 
avantgardní umělec Teodor Tezhik. Druhým 
příkladem je zemědělský areál v  Údešicích 
s  památkově chráněnou barokní sýpkou, 
stejné konstrukce jako Břešťanech (rovněž 
bývalé panství Kinských). Zemědělský are-
ál v  podstatě, tak jak jsme svědky v  mnoha 
případech nejen na Slánsku, živořil a  chát-
ral. Noví ruští majitelé se zde snaží obnovit 
zemědělské hospodaření, když český statkář 
„odešel“. Památková ochrana je v tomto pří-
padě vázána pouze na sýpku, o  kterou chce 
nový ruský majitel pečovat, je si vědom je-
jího významu. Zároveň však hodlá zázemí 
usedlosti rozšířit a  obnovit zaniklý rybník. 
Chce však uplatnit v  nové zástavbě areálu 
i  kus svého domova, přičemž inspiračním 
zdrojem je mu tradiční ruská srubová archi-

tektura. Jistě, z našeho pohledu je to příklad 
oslabeného citu pro naši krajinu a její spojení 
s architekturou, tedy to, co je pro naši histo-
rickou krajinu podstatné a  na co jsme velmi 
citliví. Citliví a  kritičtí ano, ale zároveň ne-
zodpovědní, neboť pro zachování historické 
krajiny neděláme v podstatě nic. Vždyť kolik 
kýčovitých staveb „podnikatelského baroka“ 
českých občanů registrujeme i  v  okolí Sla-
ného. Památková péče nemá po ruce mnoho 
možností jak přístup nového majitele ovliv-
nit, je pro ni navíc klíčová záchrana a oprava 
barokního špýcharu, ke které se nový majitel 
zavázal. Předcházející řádky naznačují, na-
kolik se sociální a národnostní prostředí i na 
Slánsku mění, nechceme si stále připustit, že 
vstoupit do stejné řeky se prostě nedá… a že 
i my se musíme změnit.

Zpět k zajímavé přednášce Hanuše Nykla, 
který na základě statistických a  sociologic-
kých výzkumů poukázal na to, jak se struktu-
ra ruské emigrace během doby mění. Po roce 
1989 šlo o  migrační vlnu, kterou způsobily 
politické a  ekonomické problémy v  rozpada-
jícím se Sovětském svazu a  v  „jelcinovském 
Rusku“. Do naší republiky se tak stěhovaly 
zvláště ženy mladšího a středního věku, a to 
převážně s  vysokoškolským vzděláním, jež 
pocházely z  velkých měst (Moskva, Petro-
hrad a  další milionová centra). Dále to byli 
bohatí imigranti, kteří svůj majetek nabyli 
v Rusku ne zcela legálně a zde zakládali fi rmy 
a  skupovali nemovitosti. Vedle této skupiny 
se jednalo o zástupce střední vrstvy – lékaře 
a  umělce, kterým nevyhovovala politická si-
tuace v jejich zemi. Přispívala také povědomá 
znalost o České republice, podobnost jazyků 
a částečně i kulturní mentality. Naše společ-
nost se jim jevila jako tolerantní a bylo u nás 
poměrně levně. Zhruba po roce 2000 k nám 

přichází další vlna migrantů, která se zčásti 
liší od té minulé. Jedná se již o „středostavov-
skou vrstvu“, která se zde chce usadit a praco-
vat. Má však o svém uplatnění jiné představy 
než například příchozí z  Ukrajiny  – velkou 
část totiž tvoří rovněž vysokoškolští studen-
ti, učí se českému jazyku, aby se zde mohli 
vzdělávat bezplatně. V  posledních letech ve 
srovnání s  jinými menšinami se počet lidí 
z  Ruské federace u  nás zvyšuje, nicméně se 
podle statistik dlouhodobě drží na čtvrtém 
místě – po Ukrajincích, Slovácích a Vietnam-
cích (porovnání stavu menšin v  ČR v  letech 
2008/2015 v tisících: Ukrajina 132/104 – Slo-
vensko 76/96 – Vietnam 60/56 – Ruská fede-
race 27/34). Hanuš Nykl na závěr připomněl 
skutečnost, že každou společnost kultura 
různých menšin rozhodně obohacuje, avšak 
počet migrantů nesmí přesáhnout bezpečnou 
hranici, kdy se stává problémem pro většinu.

Slánská přednáška o  ruské migraci přilá-
kala i zájemce mimoslánské, kteří mají vztah 
k ruské tematice. V diskusi promluvil právník 
Alexander Makajev, který má ruské předky 
(pravnuk profesora Zavadského) a Lidia Gu-
manská. Maminka Lidie studovala v  Praze 
na ruském gymnáziu v  Praze, ale musela se 
vrátit na rozkaz tehdejšího Stalinova režimu 
v  padesátých letech do Sovětského svazu; 
Lidia Gumanská se narodila v  Kazachstánu 
a pak žila v Minsku. Její maminka se v deva-
desátých letech aktivně podílela na organizo-
vání ozdravných pobytů dětí z  okolí Černo-
bylu u  nás, tehdy navázala kontakt se svými 
českými příbuznými a  po čtyřiceti letech se 
s  dvěma dospělými dcerami vrátila zpátky 
do Čech. Pohnuté lidské osudy, které pozo-
ruhodně obohatily sobotní setkání slánské 
akademie.

Vladimír Přibyl

Z památkové praxe – venkovní posezení u cukrárny Na Londě
Předzahrádky jsou významnou součástí 

uličního prostoru města, způsob jejich prove-
dení spolu s reklamními prvky provozovny do 
značné míry spoluurčuje úroveň historického 
prostředí města. Návrh nejen vizualizace, ale 
i konstrukce samotné má být zpracován v po-
žadované kvalitě, aby se realizací venkovního 
posezení nesnížil nad rámec urbanistický 
výraz nejznámější slánské ulice. Úspěchu se 
nakonec podařilo dosáhnout v  případě nové 
předzahrádky u cukrárny Na Londě (Husova 
106), která se jako jedna z prvních objevila po 
rozsáhlé rekonstrukci Husovy ulice dokonče-
né v závěru minulého roku.

Vzhledem k  tomu, že se rozměrná před-
zahrádka nachází v  centru památkové zóny, 
bylo nutné k záměru jejího zřízení přistoupit 
s určitou opatrností. Neměl být znehodnocen 
průhled uliční zástavbou, ani degradován 
pohled na cenné fasády domů. Varovným me-
mentem pro historické jádro Slaného se staly 
pokleslé pražské „příklady“ předzahrádek na 
Staroměstském náměstí.

Proto byl zahájen dialog majitele cukrárny, 
města Slaného a  památkářů už nad prvními 
plány, které však zpočátku v  lecčems ještě 
připomínaly zmíněné nešťastné pražské rea-
lizace. Projekt původně představoval nevyvý-
šený prostor, který ohraničovalo kovové oplo-
cení s dřevěnou výplní a květináči, nad nímž 
se na pevné kovové konstrukci vypínala od 
dlažby jednobarevná plachta. Problematická 

byla především masivnost provedení, která 
budila oprávněné rozpaky.

Na tomto místě je třeba ocenit přístup 
majitele, který pozitivně reagoval na připo-
mínky památkářů a s pracovníky Městského 
úřadu Slaný hledal schůdné řešení. Zásadní 
obrat nastal, když byl přizván ke spolupráci 
prof. Jaroslav Sýkora – autor projektu rekon-
strukce a  revitalizace Husovy ulice. Ten při 
vstupním jednání řekl, že původní záměr lze 
s  úpravami uskutečnit  – hlavním cílem bylo 
zejména odlehčení konstrukce a prosvětlení. 
V tomto smyslu navrhl posunout nosné slou-
py směrem k fasádě, odstranit boční plachtu, 
aby se zprůhlednil prostor, a  místo oplocení 
umístit květníky. Je tak možné volně sledovat 
i kresbu dlažby. A aby předzahrádka nepůso-
bila jako „stavba před stavbou“, byl v zastře-
šení aplikován průhledný pás, kterým došlo 
k vizuálnímu „odsazení“ konstrukce od fasá-
dy domu.

Markéta Škrancová,

odbor kultury MěÚ Slaný



www.meuslany.cz 15|

Slánská radnice č. 6, červen 2016 V O L N Ý  Č A S ,  P O Z VÁ N K Y

Noc kostelů 10. června 2016
Noc, kdy tradičně můžeme navštívit ote-

vřené křesťanské chrámy s jejich duchovním 
a  uměleckým bohatstvím, letos proběhne 
později než obvykle, a to až 10. června. Mot- 
tem Noci kostelů je každý rok jiný biblický 
verš, jehož součástí je právě slovo „noc“. V le-
tošním roce je to verš 21,25 z knihy Zjevení: 
„Jeho brány zůstanou ve dne otevřené, NOC 
tam už nebude.“

Program Noci kostelů nyní v České republi-
ce připravuje více než 1100 kostelů a modlite-
ben, které se k akci připojily. Každoročně Noc 
kostelů přitahuje pozornost tisíců návštěvní-
ků, kteří mají možnost takto navštívit i místa, 
která jsou obvykle pro veřejnost uzavřená. Ve 
Slaném a okolí se zapojily do akce následující 
kostely a modlitebny s tímto programem:

Slaný - Dolín, kostel sv. Šimona a Judy:
21:00—24:00 Vystoupení slánských umělců 
(koncert vážné hudby). Přesný program se 
upravuje.

Slaný, kostel Nejsvětější Trojice:
17:30—18:15 Mše svatá
19:15—19:35 Nešpory s  komunitou bosých 
karmelitánů

20:00—21:30 Koncert duchovní hudby - Da-
niela Radosa  – zpěv Dagmar Doubková  – 
varhany
21:30—22:00 Klášter v průběhu století – his-
torie a současnost kláštera a řeholní komuni-
ty ve Slaném
22:00—22:45 Rozhovory s řeholníky

Slaný, kostel sv. Gotharda:
program se připravuje.

Slaný, modlitebna ECM:
17:30—22:00 Kreativní večer – Vyrábění pro 
šikovné ruce, přicházení a  odcházení dle li-
bosti a trpělivosti

Slaný, sbor Dr. Karla Farského:
19:00—20:00 Hledačka pro děti
20:00—20:30 Workshop písní z Taizé
20:30—21:00 Modlitební ztišení v duchu Ta-
izé
21:00—22:00 Tři deci krve – promítání fi lmu 
a  beseda s  tvůrci  – spirituálně -existenciální 
gangsterka z  dílny mladých husitů a  jejich 
přátel
22:00—00:00 Posezení u ohně na zahradě

Pro bližší informace a podrobný program sle-
dujte www.nockostelu.cz.

Klub vojenských
důchodců Slaný
Rada Klubu vojenských důchodců ve Sla-

ném u příležitosti významných dnů pro Čes-
kou armádu v měsíci červnu uskuteční setká-
ní vojenských důchodců dne 8.  června  2016 
ve 14:00 v salonku restaurace HAMBURK ve 
Slaném.

Zhodnotíme plnění plánu aktivit klubu 
letošního roku, upřesníme další činnosti do 
konce roku 2016 a  společné aktivity v  roce 
2017. Seznámíme členy s aktuálními otázka-
mi v oblasti péče o vojenské důchodce a vete-
rány. Představitel Městské policie ve Slaném 
bude hovořit o problematice bezpečnosti ob-
čanů se zaměřením na důchodce. Vedoucí od-
dělení péče o vojenské důchodce Ministerstva 
obrany ČR předá dárkové balíčky oslavencům 
významného životního jubilea.

Na setkání zveme všechny vojenské dů-
chodce – bývalé vojáky z povolání a občanské 
zaměstnance vojenských správ. Vzhledem 
k  zajímavým tématům očekáváme hojnou 
účast a aktivní přístup.

Ing. Karel Žatečka, předseda KVD

Kulturně sportovní odpoledne 
v Otrubech počtrnácté

V  sobotu 25.  června  2016 pořádá v  místní 
městské části Slaný  – Otruby spolek WO-
TRUBIA 14. ročník tradičního Kulturně 
sportovního odpoledne v Otrubech. Na pro-
gramu bude oblíbený turnaj v pétanque a do-
provodný nohejbal. Večer bude patřit nejen 
oslavě končícího školního roku, ale i taneční 
zábavě, o  kterou se postará známá slánská 
skupina KRYSTAL. K  dobré pohodě a  tanci 
bude hrát přibližně od 18.00 až do pozdních 
nočních hodin. Občerstvení bude zajišťovat 
slánská restaurace „U Jožky“.

Zápis hráčů začne ve 13.00 a  XIV. ročník 
TURNAJE O CENY V PÉTANQUE - memo-
riál Ladislava Betky – odstartuje v 13.30 ho-
din. Pod vedením ředitele turnaje Svatopluka 
Drtiny a  jeho pomocníků budou přihlášené 
dvojčlenné týmy rozděleny do tradičních ka-
tegorií junioři do 10 let (zápisné 25 Kč/hráč) 
a  dospělí (zápisné 40 Kč/hráč). Vloni hrálo 
na čtyřech hřištích celkem 22 týmů. V  ka-
tegorii junioři se účastnilo 10 týmů, dospělí 
bojovali v rámci 12 týmů. Mezi hráči nechy-
běly týmy z Otrub, Lidic u Otrub či Slaného, 
ale též posily z Kladna, Libovice, Rakovníka, 
Loun či Prahy.

Mezi juniory v  loňském roce zvítězil tým 
Jágr team ve složení Adéla Hořejší a  Tomáš 
Brotánek. Následoval tým Vítězové (Jakub 
Drtina a Pavel Karhan) na druhém, Kočičan-
dy (Anička Navrátilová a Katka Šnoblová) na 
třetím místě a  jako čtvrté Miňonky (Nikola 
Nagyová a Adéla Posová).

V  kategorii dospělých se vítězem a  držite-
lem putovního poháru stal Double team (To-
máš Navrátil a David Pampera, kteří v před-
loňském roce pod názvem Sparťanská elita 
skončili na druhém místě). Druzí  byli hráči 
z  týmu Lidice (Petr Pěnkava a  Milan Zbor-
ník, kteří do poslední chvíle bojovali o první 
příčku), následováni na třetím místě týmem 
Pašáci (Václav Hynek a Petr Tomek, předloň-
ští vítězové).

Mezi sponzory celé akce jsou tradičně Krá-
lovské město Slaný, HYNEXPORT, TOI  – 
TOI, Svatopluk Drtina, Pavel Bartoníček 
a slánská restaurace „U Jožky“.

Přijďte se tedy poslední červnovou sobotu 
pobavit do Otrub. Když se vydaří počasí, ur-
čitě nebudete litovat.

Pavel Bartoníček

Spolek Wotrubia

Ukliďme Česko 
ve Slaném

Jak jsme již informovali zkraje roku, i letos 
se naše město zapojilo do akce Ukliďme Svět! 
Od března se tak na městském úřadě začali 
hlásit jednotlivci, větší skupiny (včetně skaut-
ského oddílu), ale i některé ze slánských škol 
a  místních částí, kterým není vzhled města 
a  okolí lhostejný. Odbor životního prostředí 
zajistil dostatek pracovních rukavic a  pytlů 
na nasbíraný odpad.

Během třetího a  čtvrtého dubnového ví-
kendu proběhla hlavní část akce, která je 
zaměřena především na eliminaci černých 
skládek a  dalšího odpadu v  našem městě 
i v místech, kde lidé rádi tráví svůj volný čas. 
Vinou ne zcela příznivého počasí se v tyto dny 
další dobrovolníci příliš nehrnuli. Zato dora-
zili všichni přihlášení, kteří byli vysláni do vy-
tipovaných lokalit, kde byl problém s odpad-
ky nejpalčivější. Uklizena tak byla tato místa 
a jejich okolí: Boží hrob, lesopark Háje, vinař-
ská cesta, Slánská hora, garáže za hotelem 
Atlas a nad supermarkety Penny a Kaufl and, 
panelová sídliště, Na hrášku, rybník Novas 
a lužní les v “Habeši“, Dolín, vyhlídka v Ráji, 
parkoviště Vikova či stará cesta k ČKD. Od-
pad nasbíraný do pytlů byl následně odvezen 
Technickými službami Slaný.

Rád bych tímto poděkoval všem zúčastně-
ným za jejich pomoc vedoucí k zvelebení měs-
ta. Zároveň bych rád sdělil, že se bude město 
této akce zúčastňovat i  nadále a  vyzval také 
další dobrovolníky, aby se zapojili příští rok. 
Proč? Protože ten výsledek za to stojí.

Ing. Ondřej Čečrdle

Vedoucí odboru ŽP MÚ Slaný
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Soutěž o volné vstupy 
do aquaparku

Přijďte si do aquaparku Slaný vyzkoušet 
plavecký způsob kraul. Od 1. do 30.  červ-
na 2016 jsme pro vás připravili soutěž o celo-
denní volné vstupy do aquaparku.

Kromě hlavních vítězů (1. místo) v  každé 
kategorii (Dospělí a Děti) je získá ještě jeden 
vylosovaný účastník soutěže ze všech katego-
rií.

Kterýkoliv den ve výše uvedeném období 
se můžete při návštěvě plavecké haly přihlásit 
u  plavčíka, který vám změří čas v  dráze. Na 
dospělé čeká 50 m dráha, děti budou plavat 
na čas vzdálenost 25 m. Malí závodníci bu-
dou samozřejmě rozděleni dle věkových ka-
tegorií.

Začátkem července  2016 vyhodnotíme 
výsledky všech účastníků. Vítězové si budou 
moci vyzvednout volné vstupenky v aquapar-
ku. Těšíme se na vaše plavecké výkony a pře-
jeme vám hodně štěstí!

Tým plavecké haly

Krytá plavecká hala
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST 
ČERVEN 2016

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

27. 6. OTEVŘENO 13:00—22:00 hod
Od 28.  6. do 30.  6. OTEVŘENO 9:00—
22:00 hod

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: 08.00  – 09.00 (bez 
atrakcí, vstupné 55 Kč.) • AQUAZORBING 
podle návštěvnosti – po dohodě s plavčíkem 
(25 Kč)

www.aquaparkslany.cz
www.vshslany.cz • www.aquaparkslany.cz
tel.: 606 614 565 • e–mail: vsh@slany.cz
kph.slany@seznam.cz

VSH Slaný pořádá
od 11. do 15. července

příměstský tábor, kde se děti 
mohou nově přihlásit i do kurzu 
bojových sportů. Ve všech kur-
zech zbývá ještě několik volných 
míst, proto neváhejte své děti 

přihlásit.

Více informací o příměstském 
táboře na stránkách www.vsh-

slany.cz nebo emailu
radek.hlavaty@vshslany.cz

TCB GYM Slaný opět září 
v bojových sportech

Filip Roubíček, žák 3. základní školy ve Sla-
ném dosáhl, mimořádného úspěchu. Na kon-
ci dubna skvěle reprezentoval naše Královské 
město Slaný na Evropském poháru v čínském 
boxu. Přivezl si zlatou medaili!

TCB GYM Slaný vychovává spoustu kva-
litních sportovců a celkově přispívá k rozvoji 
naší mládeže – jak fyzickému, tak i duševní-
mu. Pod vedením několikanásobného mistra 
ČR, Maria Jarkase a  dalších kvalitních tre-
nérů se klub dlouhodobě věnuje Thai boxu, 
čínskému boxu a MMA. Třetí základní škole 
není mládež lhostejná a klubu poskytla skvě-
lé zázemí, které přímo vybízí k rozvoji všech, 
kteří na sobě chtějí pracovat a něčeho dosáh-
nout.

A  právě zde, na třetí základní škole, nám 
teď vyrostla nová hvězda. Filip Roubíček, žák 
sedmé třídy se zúčastnil Evropského poháru 
v  Praze, kde předvedl úžasný výkon v  pyra-
midě a celý den zakončil fantastickým fi nálo-
vým „fi ghtem“. Nejdříve v semifi nále porazil 
v těžkém zápase skvělého borce z Ukrajiny na 
body. Ve fi nále ho pak čekal zkušený, o  dva 
roky starší reprezentant ČR. V  prvním kole 
byl Filip ještě zakřiknutý, patrně ze samot-
né  fi nálové účasti i  nepochybného respektu 
k soupeři. Pravděpodobně první kolo na body 
prohrál. Po velmi důrazné domluvě trenéra 
nastoupil do druhého kola zcela nový borec. 
Filip si uvědomil, jak blízko je k  velkému 
úspěchu, a začal jasně dominovat. Aktivním 
a  útočným stylem otočil celý zápas ve svůj 
prospěch! Rozhodčí jednomyslně rozhodli 
o jeho vítězství a stal se tak celkovým vítězem 
Evropského poháru.

 
Po dvou mistrech světa, několika repub-

likových šampiónech a  spoustě borců, kteří 
pravidelně reprezentují 3. základní školu, 

Královské město Slaný i  Českou republiku 
jako takovou, je to další úspěch TCB GYM 
Slaný, který stojí za upozornění.

Kdo by se chtěl stát členem prima party, ne-
musí se ničeho obávat – kluci a holky z TCB 
GYM ho mezi sebe rádi přijmou. Klub pomá-
há vychovávat sportovce a zlepšovat fyzickou 
i duševní kondici všem, kteří se nebojí dřiny 
a potu. V klubu potkáte děti od šesti let, krás-
né gymnazistky i  starší pány, kteří odmítají 
zestárnout!

Filip Roubíček
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MC GRAND

Středa 1. června 2016 v 17.00 hodin
AKADEMIE DANCE CLUBU SLANÝ
Již v 8.ročníku této akademie uvidíte mistrov-
ská vystoupení letošní úspěšné sezóny
všech našich tanečních skupin ze Slaného 
i hostů z Havlíčkova Brodu. Jako pravidelný
host vystoupí zpěvačka Petra Košťálová. 
Vstupné: 100 Kč.

Sobota 4. června 2016 v 16.30 hodin
TANEČNÍ SETKÁNÍ 2016
ZUŠ Kladno pořádá setkání tanečních sku-
pin a souborů ZUŠ ze širokého okolí.

Pondělí 6. června 2016 v 17.00 hodin
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Taneční odbor ZUŠ Slaný pořádá již tradič-
ní vystoupení absolventů tanečního oboru. 
Vstupné: dobrovolné.

Úterý 7. června 2016 v 17.00 hodin
TANEČNÍ KONCERT
Taneční odbor ZUŠ Slaný pořádá již tradič-
ní vystoupení všech žáků tanečního oboru. 
Vstupné: dobrovolné.

Středa 8. června 2016 v 19.30 hodin
DĚVČÁTKO SE SIRKAMI
Taneční divadlo – balet na motivy slavné po-
hádky H. Ch. Andersena, která dojímá děti 
i  dospělé v  provedení Ultra -minimal -ballet. 
Volný prodej. Vstupné: 120 a 100 Kč.

Úterý 14. června 2016 v 19.30 hodin
STARÁ DOBRÁ KAPELA
Hluboce lidská, hořko -sladká komedie o lás-
ce a  síle přátelství. Hraje Divadlo Palace 
Praha. Hrají: Václav Postránecký, Naďa Kon-

Úterý 7. června 2016 10 – 17 hodin
PRODEJNÍ AKCE
Prodávat se bude obuv.

PŘIPRAVUJEME

TANEČNÍ ODPOLEDNE
Neděle 18. září od 14 do 18 hodin
Neděle 16. října od 14 do 18 hodin
Neděle 13. listopadu od 14 do 18 hodin
Neděle 11. prosince od 14 do 18 hodin

Letní kino startuje ve velkém 

stylu

Filmový červen přináší divákům ve Slaném 
nejen strhující velkofi lmy, ale také pomalu 
se otevírající brány Letního kina. Kombi-
novaný program nabídne jedinečný zážitek 
v  podobě zfi lmované legendy počítačových 

her  – WARCRAFT: PRVNÍ STŘET, nebo 
dechberoucí sci -fi  podívanou, která přichází 
po 20 letech od svého prvního uvedení, DEN 
NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK. Svět fan-
tasy obohatí pokračování ALENKY V  ŘÍŠI 
DIVŮ: ZA ZRCADLEM a  nejmenší diváky 
pak potěší především vtipná rybka Dory a její 
dobrodružství ve fi lmu HLEDÁ SE DORY. 
Operní sezóna vyvrcholí nádhernou Rusal-
kou a zároveň přinese neodolatelnou nabídku 
na sezónu 2016/2017. Léto patří fi lmům a to 
letošní startuje skutečně velkolepě!

Promítání pro seniory – Lída 

Baarová (21. 6. )

Úchvatný životopisný fi lm, který od svého 
uvedení trhá divácké rekordy. Režisér Filip 
Renč natočil strhující snímek o  prvorepubli-
kové hvězdě stříbrného plátna, kterou nejpr-
ve všichni obdivovali a poté zavrhovali. Avšak 
jejím jediným hříchem bylo, že milovala ďáb-
la. V  hlavních rolích tohoto dobového fi lmu 
vystoupí Táňa Pauhofová, Pavel Kříž, Simo-
na Stašová, Gedeon Burkhard ad.

Filmový klub – Marguerite 

(21. 6. )

Příběh o  té nejlepší falešné zpěvačce na 
světě. Paříž dvacátých let. Marguerite Du-
mont je zámožná žena, milovnice hudby 
a  opery. Už celé roky pravidelně zpívá pro 
své hosty. Jenže zpívá zoufale falešně a nikdo 
jí nikdy neřekl pravdu. Vše se zkomplikuje, 
když se rozhodne zazpívat před skutečným 
publikem, v pařížské Opeře.

Opera v kině – Rusalka (12. 6. )
Závěr letošní operní sezóny zakončíme 

stylově, a  to operou z  české tvorby. V  jedné 
ze svých stěžejních rolí  se představí Renée 
Fleming, která zazpívá v  Dvořákově jímavé 
pohádkové opeře slavnou árii o měsíčku. Pod 
taktovkou maestra Y. Nézet -Séguina  a  v  re-
žii O. Schenka roli Prince ztvární tenorista 
P. Beczala a D. Zajick Ježibabu. Na promítání 
Rusalky bude zároveň představen program 
na operní sezónu 2016/2017 a  jeden vyloso-
vaný šťastlivec ji získá celou zdarma.

PROGRAM NA ČERVEN

www.kultura.slansko.cz

valinková, Svatopluk Skopal a  další. Volný 
prodej. Vstupné: 390, 360 a 150 Kč.

Pátek 24. června 2016 v 18.00 hodin
OSM DESETILETÍ
Slavnostní představení k  počínajícímu 
70. výročí založení ZUŠ Kladno. Vystoupení 
žáků a pedagogů ZUŠ 5. května 1870 Kladno. 
Vstupné: 100 Kč

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

NOVINKA V LETNÍM KINĚ:

ZÁZNAMY (NEJEN) ROCKOVÝCH KONCERTŮ

Začalo jaro  a  Letní kino ve Slaném má 
již připravený  svůj letní program. Nádher-
ný areál zasazený do zeleně lesoparku Háje 
pravidelně přináší svým návštěvníkům zá-
žitky nejen fi lmové, ale i hudební. Letos pak 
doplníme nabídku živých koncertů o  zázna-
mové, promítané na plátně  kina. Na výběr 
bude ze skutečných hudebních es, jako  Ae-
rosmith nebo Queen, jejichž tvorba ovlivnila 
celé generace posluchačů a utvářela hudební 
dějiny. Nebude však chybět ani fi lmová hud-
ba Johna Williamse  a  pro všechny milov-
níky klasičtější hudby je připraven záznam 
koncertu slavného houslisty a  baviče  André 
Rieu z Maastrichtu.

Záznamy koncertů v letním kině
10. července
Aerosmith: Rocks Donington
24. července
André Rieu: koncert z Maastrichtu

7. srpna
Queen: Rock Montreal
21. srpna
John Williams: Filmová hudba

Dnešní nabídky distribučních společností 
jsou velice pestré, a  jak se ukazuje, diváci 
takovýto alternativní obsah vítají. Důkazem 
je i  mimořádný úspěch záznamů operních 
představení. Rádi proto oživíme náš obvyklý 
fi lmový program a  doplníme ho o  záznamy 
nejen rockových koncertů.

Živé koncerty v letním kině
6. července
Věra Špinarová
19. srpna
Katapult
25. srpna
Lucie Vondráčková
26.–27. srpna
Rock na valníku
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LETNÍ KINO

Pátek–sobota 3.–4. června | 22.00
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM
Premiéra amerického fantasy fi lmu. Hrají: M. 
Wasikowska, J. Depp a  další. Režie: James 
Bobin. Přístupno, vstupné 120 Kč

Pátek–sobota 10.–11. června | 22.00
WARCRAFT: PRVNÍ STŘET
Premiéra amerického akčního fantasy fi lmu. 
Hrají: B. Foster, T. Fimmel a další. Režie: D. 
Jones. Vhodné od 12 let, vstupné 130 Kč

Sobota 18. června | 14.00
FOLKLÓRNÍ FESTIVAL

Pátek–sobota 24.–25. červen | 22.00
DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK
Premiéra amerického akčního sci -fi  fi lmu. 
Hrají: J. Goldblum, B. Pullman a  další. Re-
žie: R.  Emmerich Vhodné od 12  let, vstupné 
130 Kč

Začátky představení v Letním kině přibližně ve 
22.00  hodin, dle setmění. Pokladna otevřena 
v den promítání hodinu před začátkem.

MĚSTSKÉ KINO

Středa–sobota 1.–4. června | 17.00
PAT A MAT VE FILMU
Český animovaný fi lm. Režie: M. Beneš Pří-
stupno, vstupné 90 Kč

Středa 1. června | 19.30
BEN HUR
Premiéra amerického dobrodružného fi lmu. 
Hrají: Ch. Heston, J. Hawkins a další. Režie: 
W. Wyler
Vhodné od 15 let, vstupné 100 Kč

Neděle–pondělí 5.–6. června | 17.00 a 19.30
ŽELVY NINJA 2 2D A 3D
Premiéra americké akční komedie. Hrají: M. 
Fox, S. Amell a  další. Režie: D. Green Hra-
jeme 5. 6. od 17.00 ve 3D, vstupné 140 Kč, od 
19.30 ve 2D, vstupné 120 Kč, 6. 6. od 17.00 ve 
2D, vstupné 120 Kč, od 19.30 ve 3D, vstupné 
140 Kč. Přístupno

Úterý 7. června | 17.00 a 19.30
SPRÁVNÍ CHLAPI
Premiéra americké krimi komedie. Hrají: 
R. Crowe, R. Gosling a další. Režie: S. Black. 
Vhodné od 15 let, vstupné 110 Kč

Středa–sobota 8. –11. června | 17.00
KNIHA DŽUNGLÍ 2D A 3D
Americký fi lm z  dílny Disney Studia. Režie: 
J. Favreau. Přístupno, hrajeme 8. 6. a 10. 6. ve 

2D, vstupné 100 Kč, 9. 6. a 11. 6. ve 3D, vstup-
né dospělí 130 Kč, děti 110 Kč

Středa–čtvrtek 8. –9. června | 19.30
MAGGIE MÁ PLÁN
Premiéra americké romantické komedie. 
Hrají: J. Moore, G. Gerwing, E. Hawke a dal-
ší. Režie: Rebacca Miller. Vhodné od 12  let, 
vstupné 110 Kč

Neděle 12. června | 18.00 Opera v kině
RUSALKA
Slavná pohádková opera uzavírá letošní 
sezónu nezapomenutelných přenosů z  Me-
tropolitní opery. Účinkují: R.  Fleming, 
P.  Beczala. Autor: A. Dvořák. Dirigent: Y. 
Nézet -Séguina. Přístupno, vstupné 300 Kč, 
ZTP, studenti a senioři 250 Kč

Pondělí 13. června | 17.00 a 19.30
DĚDA
Premiéra nové české komedie. K  rázovité-
mu dědovi z  Valašska přijíždí na prázdniny 
vnoučata z Prahy. Hrají: F. Segrado, A. Čtvrt-
níčková, J. Dimov a další. Režie: Mejla Basel. 
Přístupno, vstupné 100 Kč

Úterý–pátek 14.–17. června | 17.00
ANGRY BIRDS VE FILMU 2D A 3D
Americký animovaný fi lm. Režie: F. Reilly, C. 
Kaytis. Přístupno, hrajeme 14. 6. a 16. 6. 2D,  
vstupné 100 Kč, 15. 6. a 17. 6. ve 3D, vstupné 
dospělí 130 Kč, děti 110 Kč

Úterý–středa 14.–15. června | 19.30
ČISTIČ
Premiéra slovenského dramatu v  původním 
znění. Hrají: N. Czuczor, R. Polákova a další. 
Režie: P.  Bebjak. Vhodné od 15  let, vstupné 
100 Kč

Čtvrtek–pátek 16.–17. června | 19.30
PODFUKÁŘI 2
Premiéra americké akční komedie. Hrají: M. 
Ruffalo, J. Eisenberg, W. Harrelson a  další. 
Režie: J. Murray Chu. Vhodné od 12 let, vstup-
né 110 Kč

Neděle–úterý 19.–21. června | 17.00
PAN
Americký fantasy fi lm. Příběh malého chlap-
ce, který celý svůj život tráví v  nevlídném 
londýnském sirotčinci. Hrají: L. Miller, H. 
Jackman a další. Režie: J. Wright. Přístupno, 
vstupné 80 Kč

Neděle–pondělí 19.–20. června | 19.30
CENTRÁLNÍ INTELIGENCE
Premiéra americké akční komedie. Hrají: D. 
Johnson, K. Hart a  další. Režie: R.  Marshall 
Thurber. Vhodné od 12 let, vstupné 110 Kč

Úterý 21. června | 14.00 Představení pro se-
niory
LÍDA BAAROVÁ
České životopisné drama. Komplikovaný pro-
fesní i osobní život fi lmové hvězdy 40. let mi-
nulého století. V hlavní roli Táňa Pauhofová. 
Režie: Filip Renč. Vhodné od 12  let, vstupné 
60 Kč

Úterý 21. června | 19.30 Filmový klub
MARGUERITE
Premiéra francouzského fi lmu. Režie: Xavier 
Giannol. Přístupno, vstupné 100 Kč

Středa–čtvrtek 22.–23. června | 17.00
ALENKA V  ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM 
2D A 3D
Premiéra amerického fantasy fi lmu. Hrají: M. 
Wasikowska, J. Depp a další. Režie: J. Bobin. 
Přístupno, hrajeme 22.  6. ve 3D, vstupné do-
spělí 140 Kč, děti 120 Kč, 23. 6. ve 2D, vstupné 
dospělí 120 Kč, děti 100 Kč

Středa–čtvrtek 22.–23. června | 19.30
BELMONDO
Premiéra francouzského dokumentárního 
fi lmu s  titulky. Jean -Paul nás společně se 
svým synem zavede na místa, kde vznikaly 
jeho nejslavnější fi lmy. Hrají: Jean -Paul Bel-
mondo, R.  Anconina a  další. Režie: R.  Mar-
don. Přístupno, vstupné 100 Kč

Pátek–sobota 24.–25. června | 17.00
RATCHET A  CLANK: STRÁŽCI GALA-
XIE
Premiéra americké animované pohádky. Re-
žie: K. Munroe, J. Cleland. Přístupno, vstupné 
100 Kč

Neděle–čtvrtek 26.–30. června | 17.00
HLEDÁ SE DORY 2D A 3D
Premiéra americké animované pohádky. 
Režie: Andrew Stanton. Přístupno, hrajeme 
26.  6.  , 28.  6. a  30.  6. ve 2D, vstupné dospě-
lí 130 Kč, děti 110 Kč, 27.  6. a  29.  6. ve 3D, 
vstupné dospělí 150 Kč, děti 130 Kč

Neděle–pondělí 26.–27. června | 19.30
NÁVŠTĚVNÍCI 3: REVOLUCE
Francouzská komedie. Hrají: Jean Reno, 
Christian Clavier a  další. Režie: Jean -Marie 
Poiré. Vhodné od 12 let, vstupné 100 Kč

Úterý–čtvrtek 28.–30. června | 19.30
LÉTO ALL EXCLUSIVE
Premiéra francouzské letní komedie. Hrají: 
Philippe Lacheau, Alice David a další. Režie: 
N. Benamou, P.  Lacheau. Vhodné od 12  let, 
110 Kč

Pokladna Městského kina je otevřena denně od 16.00 do 20.00 hodin. Vstupenky na fi lmová představení lze zakoupit vždy od 1. daného měsíce. 
Přístup do kina je bezbariérový. Změna programu vyhrazena. www.kultura.slansko.cz
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Souběžně s probíhající opravou Husovy ulice uveřejňujeme fotografi i Ing. Jiřího Vohralíka. Další fotografi e naleznete na webových stránkách měst-
ského úřadu www.meuslany.cz v sekci Rozvoj města – významné investiční akce – revitalizace historického jádra města Slaný – Husova ulice

VÝTVARNÁ SOUTĚŽVÝTVARNÁ SOUTĚŽ
  S KARLEM IV.  S KARLEM IV.

700. výročí narození císaře a krále Karla IV. 700. výročí narození císaře a krále Karla IV. 
a jeho vztah k našemu městu.a jeho vztah k našemu městu.

Soutěž je určena pro: žáky II. stupně ZŠ, ZUŠ, studenty středních škol, Soutěž je určena pro: žáky II. stupně ZŠ, ZUŠ, studenty středních škol, 
gymnázia a jiné mladé umělce podobného věku. gymnázia a jiné mladé umělce podobného věku. 

Těšíme se na umělecká díla (kresby, sochy, ...co umělce napadne), která Těšíme se na umělecká díla (kresby, sochy, ...co umělce napadne), která 
odevzdávejte nejpozději do 16.9.2016 na podatelně MěÚ, odevzdávejte nejpozději do 16.9.2016 na podatelně MěÚ, 

Velvarská 136, 274 01 Slaný.Velvarská 136, 274 01 Slaný.

Umělecká díla budou vystavena v rámci výstavy o Karlu IV. a významných Umělecká díla budou vystavena v rámci výstavy o Karlu IV. a významných 
královských výročích ve Vlastivědném muzeu ve Slaném od 5. října 2016. královských výročích ve Vlastivědném muzeu ve Slaném od 5. října 2016. 

Výherce soutěže určí hlasování návštěvníků výstavy a můžete se těšit Výherce soutěže určí hlasování návštěvníků výstavy a můžete se těšit 
i na zvláštní cenu odborné poroty. i na zvláštní cenu odborné poroty. 

Slavnostní vyhlášení soutěže, vystavení děl výherců a předání cen proběhne Slavnostní vyhlášení soutěže, vystavení děl výherců a předání cen proběhne 
dne 15. října 2016 v rámci koncertu k výročí Karla IV. v chrámu sv. Gotharda. dne 15. října 2016 v rámci koncertu k výročí Karla IV. v chrámu sv. Gotharda. 

V případě dotazů pište na muzeum@slansko.cz.V případě dotazů pište na muzeum@slansko.cz.  

  

Královské město Slaný a Královské město Slaný a 
Vlastivědné muzeum ve Slaném Vlastivědné muzeum ve Slaném 

si dovolují vyhlásit soutěž si dovolují vyhlásit soutěž 
pro mladé umělce na téma: pro mladé umělce na téma: 



V
íc

e 
in

fo
rm

ac
í n

a 
w

w
w

.o
st

ro
v-

sv
c.

cz
Š

ul
ty

so
va

 5
18

, 2
74

 0
1 

S
la

ný
, t

el
.: 

+4
20

 7
37

 5
21

 9
78

, i
nf

o
@

o
st

ro
v-

sv
c.

cz

20
16

Ma
sa

ry
ko

vo
 n

ám
. v

e 
Sl

an
ém

,  
1. 

7.—
26

. 8
.

2
01
6

KU
JO

ON
I

DŘ
EV

ÁC
I

BA
NÁ

NI

RE
M

AK
ER

S

DV
OŘ

AČ
KA

 (d
ec

ho
vk

a)

KR
YS

TA
L

ST
OR

M
ES

S 

SV
OL

OČ

1. 
7. 

20
16

 p
át

ek

8.
 7.

 2
01

6 
pá

te
k

15
. 7

. 2
01

6 
pá

te
k

22
. 7

. 2
01

6 
pá

te
k

29
. 7

. 2
01

6 
pá

te
k

8.
 8

. 2
01

6 
pá

te
k

12
. 8

. 2
01

6 
pá

te
k

19
. 8

. 2
01

6 
pá

te
k

BI
G 

BA
ND

 B
ET

A
26

. 8
. 2

01
6 

pá
te

k

Za
čá

te
k 

ko
nc

er
tů

 je
 v

e 
20

 a
 k

on
ec

 v
e 

22
 h

od
in

, n
en

í-l
i u

ve
de

no
 ji

na
k!


	cmyk
	radnice 06-2016

