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Slaňáci si vybojovali Rákosníčkovo hřiště

Druhou červnovou neděli ve Slaném 
rozveselilo slavnostní otevření Rákos-
níčkova hřiště. To si obyvatelé vybojovali 
v  napínavém hlasování společnosti Lidl, 
které proběhlo na začátku tohoto roku. 
Nové hřiště stojí v  Arbesově ulici a  pro 
veřejnost bylo za účasti vedení města ote-
vřeno v  neděli 12.  června. Děti si mohly 
vyzkoušet nové houpačky a  prolézačky 
s  motivem Rákosníčka i  vlastnoručně 
vyzdobit plot. Bavil je bohatý program 
včetně vystoupení Michala z  Kouzelné 
školky.

Nové dětské hřiště v  hodnotě 1,5 milionu 
korun vybojovali obyvatelé Slaného v  hlaso-
vání společnosti Lidl. Hlasovali poctivě celý 
únor a s 11 736 hlasy se ve své kategorii umís-
tili nakonec na třetím místě.

Hřiště ve Slaném je čtvrtým letošním hřiš-
těm a celkově již třiašedesátým. Děti nejvíce 
bavilo plnění disciplín, za které byly odmě-
něny dárkovou taškou, a také vlastní kreativ-
ní výzdoba dřevěného plůtku kolem hřiště. 
Úspěch slavilo samozřejmě vystoupení Mi-
chala Nesvadby, který je s  Rákosníčkovými 
hřišti spojen od samého začátku, i další diva-
delní vystoupení o Rákosníčkovi.

„Hlasování o Rákosníčkovo hřiště ve městě 
Slaný vlastně proběhlo v tomto roce dvakrát. 
Poprvé, když město získalo hřiště v  ofi ciál-
ním hlasování společnosti Lidl a pak podru-
hé, když se jednalo o  jeho umístění. „Velice 
mě potěšilo, že obyvatelé města v  obou pří-
padech tak hojně hlasovali a nakonec vybrali 
velmi pěknou lokalitu v  ulici Arbesova,“ po-
psala vítězství města Slaný Zuzana Rittero-
vá, koordinátorka projektu Rákosníčkova 
hřiště. „Město dokonce nainstalovalo u  hři-
ště veřejné osvětlení, aby bylo bezpečné i  po 
setmění. Věříme, že maminky i děti si hřiště 
užijí,“ dodala.

Při realizaci konceptu se společnost Lidl 
spojila s autorem oblíbené kreslené postavič-
ky Zdeňkem Smetanou, který byl nápadem 
nadšen a podpořil ho. Dětská hřiště se sym-
bolem pohádkového Rákosníčka jsou určena 
zejména dětem předškolního věku a  nabízí 
jim k aktivnímu hraní velkou prolézačku, pís-
koviště, šikmou horolezeckou stěnu, lanovou 
překážku a  nechybí ani kolotoč a  houpačky. 
Na oplocené hřiště se vešel i  domeček, své 
místo tu mají i lavičky a zpevněná plocha pro 
kočárky.

Zdroj a foto: Lidl
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Ohlasy z radnice
Léto budiž pochvále-

no!
Jak jinak, než slovy 

Fráňy Šrámka z  jeho 
divadelní hry Léto, která 
měla premiéru ve váleč-
ném roce 1915 zahájit 
prázdninový úvodník.

Toužebně na něj my-
slíme v  zimních měsí-

cích, kdy se teplo a intenzivní sluneční svit zdají 
tak vzdálené. Myslíme na něj o to více, když za-
číná jaro a postupně se otepluje. A najednou je 
léto mezi námi.

Začátek léta je dobou, kdy se děti těší na 
prázdniny, které se zdají nekonečné a  nemyslí 
na začátek dalšího školního roku. Vždyť je za-
tím tak daleko. My dospělí přemýšlíme, kdy si 
vezmeme dovolenou a zda jí strávíme u vody či 
poznáváním krás naší vlasti, nebo cizích zemí. 
Rodiče navíc zvažují, kdy pošlou děti na tábor 
nebo k dědečkovi, babičce a  jiným příbuzným. 
Nejlépe z města na venkov.

Ti, kteří zůstanou ve Slaném, se mohou těšit 
na páteční koncerty na náměstí a  další kultur-
ní akce, vrcholící srpnovým festivalem Rock 
na Valníku. Příznivci historických vozidel se 
po červnovém závodu Knovíz  – Olšany mohou 
v polovině července těšit na Slánský okruh.

Ti, kteří vyrazí za hranice vlasti, mohou po-
zorovat, co se v cizině dělá jinak než u nás. Po-
rovnávat a  přemýšlet, zda si některé příklady 
nezaslouží následování i  ve Slaném. Protože 
i když se mnozí domnívají, že co je české, to je 
hezké, a co je slánské, je hezké ještě o něco více, 
vždy tomu tak není.

Ti vnímavější mohou po návratu iniciovat ak-
tivity podobné akci Lepší Slaný, od které nás dělí 
již téměř 80  let. Jiní se mohou naopak utvrzo-
vat, že všude je sice dobře, ale doma je nejlépe. 
Další mohou odpočívat na pláži. Naturel každé-
ho z nás je jiný.

Všichni pak doufáme, že počasí bude přízni-
vé venkovním zábavám i kratochvílím, pro něž 
jsou letní měsíce stvořeny. Prostě takové, aby 
nenutilo vzpomínat na slova Vladislava Vanču-
ry z  novely Rozmarné léto, vydané právě před 
90 lety: Tento způsob léta, zdá se mi poněkud ne-
šťastným. Slova, která má však většina čtenářů 
spojené se stejnojmenným fi lmem Jiřího Men-
zela z roku 1967.

A  najednou je konec prázdnin, začíná nový 
školní rok a  děti nastupují do nových tříd. Ně-
kteří z nás v září pak vyvolají fotky z prázdnin, jak 
zpíval Karel Gott, kdysi pravidelný účinkující 
a televizní propagátor divadla ve Slaném. Mlad-
ší si fotky stáhnou z mobilu a umístí na facebook 
i  jiné sociální sítě. Můžeme se těšit na Den pa-
mátek či Rožnění uherského býka a doprovodný 
program.

A pak pozvolna, než se nadějeme, přijde pod-
zim a po létě nám zůstávají jenom vzpomínky.

Léto budiž pochváleno, zvláště pak to, které 
se vydaří!

Pavel Bartoníček

Děti slavily na atletickém stadionu
V sobotu 4. 6. se na atletickém stadionu ve Slaném uskutečnil dětský sportovní den. Akci 

pořádaly VSH Slaný a Technické služby s podporou města Slaný. Děti měly za úkol splnit růz-
né sportovní disciplíny. Vyzkoušeli si práci policistů, záchranářů, hasičů i popelářů. Zajímavé 
byly ukázky bojových sportů a dravců. Samozřejmostí bylo spoustu atrakcí pro děti a tak není 
divu, že tuto zajímavou akci navštívilo kolem tisíce lidí ze Slaného a okolí. Mimo jiné také Jakub 
Valský – odchovanec slánského hokeje a letošní mistr extraligy s Libercem a po roce se opět 
zúčastnil i Patrik Eliáš se svými dcerami, který teprve předcházející den přiletěl z Ameriky. 
Celou akcí provázel moderátor Standa Berkovec.

Radek Hlavatý, Jednatel společnosti VSH

Foto Roman Mareš, Lenka Burdová,
Radek Hlavatý, Jiří Kučera
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Jak správně vyjet z APD
Zaparkování v parkovacím domě je snad-
né, vyparkování je ještě snadnější! Nevě-
říte?

V  předchozím vydání Slánské radnice jste 
se mohli dočíst o typech na lepší zaparková-
ní v automatickém parkovacím domě (APD). 
Tento článek naváže na předchozí s  tím, že 
auto už je pěkně zaparkované a vy chcete au-
tem vyjet.

První věcí, kterou musíte udělat, aby se 
začalo auto vyparkovávat, je přiložení karty 
nebo lístku k  platebnímu terminálu. V  pří-
padě lístku zaplatíte parkovné a  dále zvolíte 
možnost „vyparkovat vozidlo“. Poté na vás 
vyběhne hlášení, že vaše vozidlo bude vypar-
kováno do odbavovacího prostoru. Veškeré 
postupy jsou na platebním terminálu popsá-
ny, tak se nebojte, že byste na cokoliv zapo-
mněli.

Jakmile se vám zobrazí informace o vypar-
kování vašeho vozidla, začne parkovací dům 
rachotit. V  tu chvílí se můžete přesunout do 
zadní části domu, kde na obrazovce probíhá 
napínavý online přenos odbavovacího pro-
storu. Čekání si můžete zpříjemnit čtením 
pozvánek na kulturní akce či informacemi 
o našem městě na zbrusu nových nástěnkách. 
Pokud nosíte velké množství tašek jako já, 
nebo vám stání nedělá dobře, uvítáte umístě-
nou lavičku.

Když dům přestane rachotit a na obrazovce 
vidíte své auto hodně zblízka (viz  obrázek), 
otevřou se výjezdová vrata. V tu chvíli vstupte 
do odbavovacího prostoru, nastartujte a  vy-
jeďte z  parkovacího domu. Pokud máte spo-
lujezdce, kočárek nebo spousty zavazadel, 
vyjeďte z  odbavovacího prostoru a  zastavte. 
Je tam vyznačené servisní místo na delší stá-
ní – tam si klidně zaparkujte a vyřiďte vše po-
třebné. Cestu máte volnou a nic vám nebrání 
v odjezdu, třeba na výlet.

Co dělat když:
• Zjistím                        -li, že mám závadu na vozidle 

např.  vybitou baterii nebo prázdné kolo, ne-
mohu opravu řešit v  odbavovacím prostoru, 
ale opustím odbavovací prostor a  musím si 
zajistit odbornou pomoc na vytažení vozidla 
mimo odbavovací prostor, např.  na servisní 
místo, kde mohu posléze opravu vozidla řešit.

• Potřebuji nakrmit své hladové dítko (ano, 
i  takové věci mohou nastat). Pokud má hlad 
a vy ho musíte nakrmit, rozhodně to nedělejte 
v odbavovacím prostoru. Představte si odba-
vovací prostor jako výtah. Skutečně se ve vý-
tahu zavřete a budete ho krmit? Lepší je vyjet 
ven a  třeba zaparkovat na servisním místě. 
V  odbavovacím prostoru se zdržte opravdu 
jen nutnou dobu.

• Špatně a dlouho nastupujete do auta, pro-
tože máte levou nohu v sádře a řídíte vozidlo 
s  automatem. Tato situace vyžaduje trochu 
představivosti, avšak stát by se mohla. Pokud 
vám bude nastupování trvat déle, mějte ote-
vřené dveře (klidně seďte v autě a srovnávejte 
si posed). V odbavovacím prostoru jsou čidla. 
Když máte otevřené dveře, hlásí vám to pře-
sah vozidla a tak parkovací dům nemůže vaše 
auto zaparkovat.

• Vyjedete z  odbavovacího prostoru a  za-
stavíte. Částí auta stojíte pod výjezdovými 
vraty a  ta se začnou zavírat. Jak již bylo na-
psáno v předchozím článku, vrata jsou citlivá 
na dotek. Jakmile se dotknout překážky, za-
čnou se zase zvedat.

Důležitá informace: Pokud jste v  odbavo-
vacím prostoru a  hýbete se, snímají vás čidla. 
V okamžiku, kdy se hýbat přestanete (nastou-
píte do vozidla) odpočítávají se 3  minuty. Po 
3 minutách nezaznamenaného pohybu to APD 
vyhodnotí jako přerušené parkování a  opět 
vozidlo zaparkuje. Odbavovací prostor slouží 
skutečně pouze k  nezbytně nutným činnostem 
sloužícím k zaparkování nebo vyparkování!

Lucie Krčková

vnější vztahy

Město přispělo ke zlep-
šení životního prostředí

Díky rozvoji a  provozu systému tříděného 
sběru a  recyklace využitelných složek ko-
munálních odpadů včetně obalových, město 
Slaný ve spolupráci se společností EKO-
-KOM,  a.  s., přispěly ke zlepšení životního 
prostředí a  snížení „uhlíkové stopy“ (množ-
ství vypuštěných skleníkových plynů).

Město Slaný uspořilo 26 169 176 MJ z  cel-
kového množství 17 524 382 GJ energie a při-
spělo systémem tříděného odpadu ke snížení 
emisí o 1 088,534 tun CO2 ekvivalentu z cel-
kového množství 742 781 tun CO2 ekvivalen-
tu.

Zdroj: EKO -KOM

Vyjádřete názor
na parkování v APD

Město Slaný by rádo znalo vaše zkušenos-
ti s parkováním v automatickém parkovacím 
domě. Prosíme všechny, kteří v  APD parko-
vali nebo se o to pokoušeli a nepodařilo se jim 
to, aby vyplnili krátký dotazník na webových 
stránkách Městského úřadu Slaný. Dotazník 
dále bude zpracován a  výsledky budou pre-
zentovány v jednom z dalších vydání Slánské 
radnice.

Věříme, že se nám díky dotazníku podaří 
zvýšit komfort poskytovaných služeb.

Děkujeme za ochotu!
Lucie Krčková,

vnější vztahy

Několik rad, jak 
třídit odpad

• Všeobecně platí, že veškeré odpady od 
vás převezmou ve sběrném dvoře ZDARMA, 
máte       -li v dané oblasti místo bydliště.

• Pamatujte, že existuje  zpětný odběr. Vy-
sloužilé věci můžete odkládat ‘zdarma’ u pro-
dejců nebo na vybraných místech.

• Z  papíru není třeba odstraňovat spo-
ny, svorky, zbytky izolep, průhledná okén-
ka, apod.

• Nemá smysl vymývat obaly. Jen si zanese-
te kanalizaci. Význam to má, jen když obaly 
delší dobu skladujete.

• Sklo zbytečně nerozbíjejte. Ztížíte tím 
jeho další třídění na třídícím pásu.

• Z elektrospotřebičů není třeba vymonto-
vávat vestavěné baterie. O to se postará zpra-
covatel.

• Textil vždy do kontejnerů vhazujte v ige-
litových taškách nebo pytlích. Zjednodušíte 
tak svoz. Špinavý textil do směsného odpadu.

• Některé odpady od vás mohou převzít 
jen osoby k  tomu oprávněné. Jedná se ze-
jména o  autovraky  a  nebezpečné odpady, 
azbest, apod.

• Pamatujte, že materiály, kterých není 
v oběhu dostatečné množství, skončí ve spa-
lovně – i když jsou recyklovatelné.

Zmenšete obsah odevzdávaného odpadu – 
sešlápnutím plastových lahví, tetrapacků 
nebo plechovek. Stejně tak papírové krabice 
je důležité rozložit, nebo rozřezat na menší 
kusy. Proč? Zabírá to pak méně místa.
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Odbor dopravy a silničního hospodářství informuje
V  předchozích číslech Slánské radnice 
jste se seznámili s  činností správního, 
fi nančního odboru a  stavebního úřadu. 
V  tomto čísle přiblížíme činnost odboru 
dopravy a silničního hospodářství.

Tento odbor vykonává činnosti spojené 
s  výkonem přenesené působnosti, ale i  čin-
ností na úseku samosprávy města. Výkon 
státní správy, tedy činnosti spojené s  výko-
nem přenesené působnosti, zajišťují referenti 
odboru na úseku registru řidičů, registru vo-
zidel, přestupkového řízení a  úseku silniční-
ho hospodářství.

Městský úřad Slaný je správcem infor-
mačního systému registru řidičů, do něhož 
jsou zaznamenávány údaje o řidičích (osobní 
údaje uvedené v řidičském průkazu (dále jen 
ŘP), evidence vydaných a  odevzdaných ŘP, 
údaje o počtu bodů dosažených řidičem v bo-
dovém hodnocení a další). Kromě ŘP jsou na 
registru řidičů vydávány průkazy profesní 
způsobilosti řidiče a  paměťové karty řidiče. 
Na základě žádosti řidiče je také možné poří-
dit výpis z evidenční karty osoby nebo výpis 
z bodového systému.

Úsek registru řidičů v  současné době evi-
duje v rámci správního obvodu celkem 31 913 
řidičů. V uplynulém roce bylo vydáno celkem 
3 616 ŘP a 234 řidičů pozbylo řidičské opráv-
nění.

V  souvislosti s  registrem řidičů nelze za-
pomenout na činnost zkušebního komisaře, 
který za rok 2015 přezkoušel celkem 850 ža-
datelů o získání odborné způsobilosti k řízení 
motorových vozidel a 161 žadatelů o přezkou-
šení z  odborné způsobilosti. Oproti jiným 
úřadům je možné na našem úřadě získat ři-
dičské oprávnění na všechny skupiny moto-
rových vozidel. O uvedenou zkoušku může na 
našem úřadu žádat každý bez ohledu na své 
trvalé bydliště.

Většina čtenářů také jistě navštívila i úsek 
registru vozidel. To proto, aby si zde mohli 
zaevidovat své osobní nebo přípojné vozidlo. 
Vlastníci nebo provozovatelé silničních vo-
zidel zde mohou vozidla např.  přihlásit k  re-
gistraci, provádět změny vlastnických práv 
k vozidlu, žádat o zápis změn údajů nebo o vy-
řazení vozidla z registru, případně i o zapsání 
zániku silničního vozidla v registru.

V  registru ORP Slaný bylo ke konci roku 
2015 registrováno celkem 52 777 silničních 
vozidel, z toho 35 399 vozidel kategorie osob-
ních, 3 739 vozidel nákladních, 4 661 přívěsů 
a 4 031 motocyklů.

Na úseku přestupkového a  správního ří-
zení jsou projednávány přestupky, kterých 
se řidiči dopouštějí porušením zákona o pro-
vozu na pozemních komunikacích, zákona 

o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích, zákona o  pojištění odpověd-
nosti z provozu vozidla, zákona o pozemních 
komunikacích, zákona o  přestupcích, ale 
i  porušením mezinárodních nařízení vyda-
ných orgány Evropské unie, kterými je Česká 
republika vázána.

V  roce 2015 bylo oznámeno celkem 1 147 
podezření ze spáchání přestupku. Referenti 
úseku přestupkových a správních řízení ulo-
žili celkem 160 zákazů činnosti řízení moto-
rových vozidel a uložili pokuty v celkové výši 
3 434 000 Kč. Orgány policie bylo zadrženo 
celkem 155 ŘP z  důvodu jízdy pod vlivem 
alkoholu nebo návykové látky, které byly za-
slány k  dalšímu řízení na náš odbor. Kromě 
přestupkového řízení jsou na daném úseku 
projednávány podněty ze strany praktických 
lékařů, kteří mají povinnost oznámit ztrátu 
nebo změnu zdravotní způsobilosti k  řízení 
motorových vozidel svých pacientů.

Poslední částí odboru dopravy je úsek sil-
ničního hospodářství, který zajišťuje výkon 
silničního správní úřadu, speciálního sta-
vebního úřadu, státního dozoru, dopravního 
úřadu, projednává správní delikty a uplatňu-
je stanoviska k územním plánům dle zákona 
o pozemních komunikacích. Dle zákona o sil-
niční dopravě vykonává činnosti v oblasti ta-
xislužby a městské hromadné dopravy.

Tato činnost v sobě zahrnuje vydávání po-
volení na zvláštní užívání pozemních komu-
nikací, např.  na Městské slavnosti, Slánský 
tuplák, novoroční ohňostroj, umístění re-
klamy, provádění oprav kanalizace, vodovo-
du, plynového vedení  apod. a  dále vydávání 
stavebního povolení na silnice II., III. třídy 
v ORP Slaný a místních komunikací na úze-
mí města Slaný. S tím je spojené i povolování 
přechodného dopravního značení na dobu 
konání různých akcí nebo prací. Taktéž refe-
renti tohoto úseku schvalují dopravní značení 
pro celý správní obvod. Nelze opomenout ani 
činnost speciálního stavebního úřadu, který 
v  loňském roce vydal celkem 12 stavebních 
povolení na stavbu pozemních komunika-
cí, mostů a  2 ohlášení stavby. Podle zákona 
o  silniční dopravě se zde vydávají licence na 
provozování pravidelné vnitrostátní veřejné 
linkové osobní dopravy, osvědčení k provozo-
vání MHD a  schvalují jízdní řády pro MHD. 
Pověřený referent rovněž uděluje oprávnění 

řidiči k provozování taxislužby, zařazuje a vy-
řazuje vozidla do evidence vozidel taxislužby.

Pro držitele průkazu ZPT a  ZTP/P bylo 
v  loňském roce vydáno celkem 592 parkova-
cích průkazů označujících vozidlo přepravu-
jící osobu těžce zdravotně postiženou, jejichž 
držitelé mohou využívat výhod uvedených 
v silničním zákoně.

Mezi činnosti, které se týkají samosprávy, 
patří především organizování jednání do-
pravní komise, zajištění provozu parkovacích 
automatů, likvidace autovraků nacházejících 
se na komunikacích města a  prostřednic-
tvím Technických služeb Slaný, s. r. o., (dále 
jen TS) zajišťování údržby a opravy místních 
komunikací včetně zimní údržby, údržbu 
a  opravu veřejného osvětlení, dopravního 
značení, městského mobiliáře a  dětských 
hřišť.

Jedenáctičlenná dopravní komise zasedá 
čtyřikrát do roka. Na svém zasedání projed-
nává podněty na změnu dopravního znače-
ní, které vycházejí z vlastní činnosti nebo od 
občanů města. Návrhy posléze předává ke 
schválení radě města, neboť komise je porad-
ní orgán rady.

Odbor dopravy a  silničního hospodářství 
MěÚ Slaný sídlí v I. patře budovy č. p. 160 na 
Masarykově náměstí ve Slaném. Na zajištění 
všech činností se podílí celkem 16 zaměst-
nanců. V předloňském roce se díky iniciativě 
paní Novákové podařilo opatřit krátká videa 
zvaná BESIPKY, která mohou návštěvníci 
našeho odboru zhlédnout při čekání na od-
bavení.

Na agendy řidičských průkazů a  registr 
vozidel je možnost se elektronicky objednat 
přes ofi ciální internetové stránky www.me-
uslany.cz záložka „On      -line objednání“. Na 
těchto stránkách naleznete i veškeré formulá-
ře, které jsou potřeba k jednotlivým úkonům. 
V případě dalších dotazů se obracejte na pra-
covníky uvedené v kontaktech.

Úřední hodiny odboru dopravy:
Po St 7:30—16:30, Čt 8:00—12:00
Kontakty: (vždy je stejná předvolba 312 511 + 
linka pracovníka xxx)
Vedoucí: Tomáš Černický, linka 260
Úsek registru řidičů: Monika Rubešová, -208, 
Markéta Konrádová, -204.
Úsek registru vozidel: technik Jan Lhota, -265, 
referenti Věra Machátová, -203, Hana Bernar-
dová, - 267, Stanislava Škvárová, -202.
Přestupkové a správní řízení: Lenka Nováková, 
-292, Ludvík Čerman, -283, Jiří Štulc, -269, 
Petra Kohoutová, -263, správní řízení ve věci 
zdr. způsobilosti a  zápis bodů - Lenka Maru-
šáková, -268.
Silniční hospodářství: Václav Roll, -261, Rena-
ta Jirásková, -262, Gabriela Litvová, -264.

Tomáš Černický

Vedoucí ODSH
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Své „ano“ si v květnu
a červnu 2016 řekli:
28. 5. 2016

František Černý, Pchery
a Hedvika Kovářová, Pchery

3. 6. 2016

Miroslav Zajíček, Kamenný Most
a Sandra Jaromišová, Kralupy n. Vltavou

10. 6. 2016

Jan Pleticha, Libovice
a Lucie Kopecká, Libovice

Tomáš Slanař, Knovíz
a Lenka Johnová, Knovíz

Michal Martinovský, Slaný
a Tereza Fousová, Oldřiš

11. 6. 2016

Jan Perníček, Slaný
a Martina Steklá, Slaný

Marek Vacovský, Slaný
a Markéta Zmeková, Slaný

Milan Koranda, Slaný
a Karolina Balogová, Slaný

Novomanželům přejeme hodně štěstí!

Sňatky ve Slaném

ČERVEN 2016
• dětský den
• otevření Rákosníčkova hřiště
• hudební altán patriotů
• Slánský tuplák
• olympijský běh
• historické okénko

Slánský
VideoMagazín

videomagazín najdete na www.meuslany.cz

Houká siréna – co to znamená a co dělat

Siréna vydává tón a některé druhy sirén 
(elektronické) umějí i  po tónu (signálu) 
sdělovat tísňovou informaci. Obecně jsou 
tedy prostředkem k varování obyvatel při 
hrozícím nebezpečí.

U  nás v  ČR převažuje starší typ sirén, ro-
tační, které pouze vydávají signál. Podle 
toho, jaký signál zazní, se mohou podnikat 
další kroky. Kromě sirén slouží k  varování 
obyvatel i  obecní rozhlasy. Ty jsou napojené 
na dálkové ovládání nebo jsou ovládány ruč-
ně. Tento článek vám napoví, jak od sebe sig-
nály rozpoznat a co dělat.

Jsou tři druhy signálů, které můžeme sly-
šet. Jedná se o signál:

1/ všeobecná výstraha;
2/ požární poplach;
3/ zkouška sirén.

Všeobecná výstraha je signál oznamují-
cí hrozící nebezpečí a  může zaznít kdykoliv. 
Jedná se zejména o  nebezpečí, jako jsou ha-
várie s únikem nebezpečných látek, povodeň 
a další.

Samotný signál je kolísavý tón po dobu 
140 sekund a může zaznít třikrát po sobě po 
asi tříminutových intervalech. Po akustickém 
tónu bude vždy následovat tísňová informa-
ce z  hromadných informačních prostředků 
(televize, místní rozhlas, rádio) se sdělením, 
o jakou událost se jedná. U elektronických si-
rén proběhne sdělení tísňové informace oka-
mžitě. Dále jsou obyvatelé v ohrožené oblasti 
informování také prostřednictvím megafonů 
na vozech policie a  hasičů. Všeobecná vý-
straha je jediným signálem varování oby-
vatelstva v celé ČR!

Požární poplach je signál, který slouží 
pouze ke svolání jednotek požární ochrany. 

Vyhlašován je po dobu jedné minuty přeru-
šovaným tónem. Elektronické sirény napo-
dobují tón troubení trubkou “ HÓ – ŘÍ “. Ne-
jedná se o  varovný signál. Když tento signál 

zaslechnete, doporučujeme pouze zjistit, zda 
se případný požár nebo jiná mimořádná udá-
lost neděje ve vašem bezprostředním okolí. 
V důsledku signálu se předpokládá i zvýšený 
pohyb vozidel hasičů sjíždějících se na výjezd.

 
Zkouška sirén
Tento signál je všeobecně znám, neboť jej 

každý může slyšet obvykle každou první 
středu v měsíci ve 12 hodin. Slouží k ověření 
funkčnosti systému a také slyšitelnosti sirén. 
Jestliže v  tuto dobu neslyšíte „svoji” sirénu 
v místě vašeho bydliště, nahlaste to obecnímu 
úřadu nebo hasičům.

Samotný signál je trvalý tón po dobu 
140  sekund. U  elektronických sirén a  míst-
ních informačních systémů je tón doplněn 

slovně informací, že proběhne či proběhla 
zkouška sirén. Opět se nejedná o varovný sig-
nál.

Co dělat, když zazní všeobecná výstraha 
(neplatí pro povodně)

1. zachovat klid
2. ukrýt se do nejbližší zděné budovy. Ide-

ální jsou vyšší patra, protože většina nebez-
pečných látek je těžší než vzduch a drží se při 
zemi (NEvyhledávejte úkryt v  podzemních 
prostorách).

3. utěsnit nebo přelepit otvory kolem dve-
ří a oken, vypnout klimatizaci.

4. zapnout rádio (ČRo 1 – Radiožurnál) 
a  televizi (ČT 1), řiďte se dalšími pokyny, 
které obdržíte prostřednictvím vysílání.

5. Nikam netelefonovat. V kritické situaci 
je celá infrastruktura přetížena a je důležitěj-
ší umožnit spojení pro záchranné organizace. 
Také nevolejte dětem do školy a nechtějte, aby 
se rychle přišly schovat domů. Zaměstnanci 
škol mají své postupy a vědí, jak se zachovat.

6. Připravit se na možnost  vyhlášení eva-
kuace.

Důležité je varovat starší a zdravotně po-
stižené osoby. Ty totiž nemusí signál slyšet 
a tím o nebezpečí vůbec vědět.

Pokud máte zájem o bližší informace nebo 
se chcete třeba dozvědět, jak vypadá evaku-
ační zavazadlo, navštivte webovou stránku 
http://varujemevas.cz/. Signály sirén si mů-
žete poslechnout na http://www.fi rebrno.cz/
jak -zni -sirena.

Lucie Krčková,

vnější vztahy

Obr. Požární poplach

Obr. Všeobecné výstrahy

Obr. Zkouška sirén
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Živnostenský odbor je tu nejen pro podnikatele
Odbor obecní živnostenský úřad zajišťu-
je kompletní výkon státní správy na úse-
ku živnostenského a zemědělského pod-
nikání. Současně plní funkci centrálního 
registračního místa. Živnostenský úřad 
je součástí veřejné správy, kterou lze chá-
pat jako službu veřejnosti. To znamená, 
že činnost živnostenského úřadu spočívá 
také v poradenské a konzultační činnosti 
ve vztahu nejen k již registrovaným pod-
nikatelům, ale i k široké veřejnosti.

Živnostenský úřad najdete v  přízemí na 
Masarykově náměstí 160, Slaný (bývalý Ho-
tel Pošta  – zadní trakt). Úřední hodiny živ-
nostenského úřadu jsou v pondělí a ve středu 
(7:30—17:00), služby živnostenského úřa-
du lze využít i v ostatní pracovní dny - úterý 
(7:00—15:30), čtvrtek (7:00—15:00) a pátek 
(7:00—14:00). Mimo úřední dny doporuču-
jeme klientům, aby si předem domluvili s pra-
covnicemi živnostenského úřadu schůzku, 
neboť u  některých úkonů je potřeba uhradit 
správní poplatek v pokladně Městského úřa-
du.

Živnostenský úřad má 8 zaměstnanců, 
člení se na úsek registrace a  úsek kontrolní 
a správní. Vedením odboru je pověřená Lucie 
Harakalová, tel. 312511220, e -mail: haraka-
lova@meuslany.cz.

Úsek registrace

Živnostenský odbor eviduje k  1.  6.  2016 
celkem 7393 podnikatelů s  platným živnos-
tenským oprávněním. Podání podle živnos-
tenského zákona lze učinit u  kteréhokoliv 
obecního živnostenského úřadu, proto slu-
žeb registrace využívají i  podnikatelé, kteří 
jsou evidováni u  jiných živnostenských úřa-
dů. Pracovnice na úseku registrace přijímají, 
zpracovávají a konzultují požadavky klientů, 
jako jsou: ohlášení živnosti, žádosti o konce-
se, oznámení změn (např. sídla, prodloužení 
doby platnosti živnostenského oprávnění 
u  zahraničních fyzických osob), přerušení 
podnikatelské činnosti, pokračování v  pro-
vozování živnosti, oznámení o zahájení nebo 
ukončení provozování živnosti v provozovně 
nebo žádosti o zrušení živnostenského opráv-
nění.

Fyzická a  právnická osoba může společně 
s  ohlášením živnosti nebo žádostí o  koncesi 
na živnostenském úřadu též podat přihlášku 
k  registraci nebo oznámení určené správci 
daně (za předpokladu, že nemá zákonem ulo-
ženou povinnost podávat tato podání správci 
daně elektronicky). Fyzická osoba dále může 
oznámit zahájení samostatně výdělečné čin-
nosti, provádění sociálního zabezpečení, po-
dat přihlášku k důchodovému a nemocenské-
mu pojištění a podat oznámení podle zákona 
o veřejném zdravotním pojištění.

Pracovnice dále průběžně zpracovávají ob-
držené informace o změnách údajů v základ-
ních registrech, v  obchodním rejstříku nebo 
v informačním systému evidence obyvatel.

Od 1.  1.  2015 při ohlášení živnosti nebo 
žádosti o  koncesi či oznámení změn ze  zá-
konem stanovených dokladů (např.  doklady 
prokazující odbornou způsobilost) předlože-
ných v  listinné podobě vytvářejí pracovnice 
registrace elektronické kopie, které uloží do 

živnostenského rejstříku k případnému poz-
dějšímu využití jinými živnostenskými úřady.

Zemědělských podnikatelů v  současné 
době eviduje živnostenský úřad 267. Od 
1.  1.  2015 byla i  pro podání zemědělských 
podnikatelů zrušena místní příslušnost obec-
ních úřadů. Zemědělský podnikatel může na 
živnostenském odboru požádat o  zápis do 
evidence zemědělského podnikatele, o  výpis 
z  evidence a  o  vyřazení. Dále může oznámit 
změny, přerušení a pokračování.

Kontakt na vedoucí úseku registrace: Kate-
řina Effenbergerová, tel.: 312511225, e -mail: 
effenbergerova@meuslany.cz.

Kontakty na referentky úseku registrace: Ro-
mana Cinková, tel.: 312511227, Venuše Čer-
máková, tel.: 312511221, Simona Ajchlerová, 
tel.: 312511223.

Úsek kontrolní a správní

Hlavní činností tohoto úseku je kontrola 
živnostenských a zemědělských podnikatelů. 
Kontroly jsou prováděny dle plánu kontrol 
a kromě průběžných kontrol jsou vykonávány 
i další na základě nařízení nadřízeného orgá-
nu, došlých podnětů a upozornění. Kontroly 

probíhají jak samostatně pracovníky živnos-
tenského úřadu, tak i v součinnosti s Českou 
obchodní inspekcí nebo jinými správními or-
gány (např. Policie ČR, stavební úřad, odbor 
životního prostředí). Informace o výsledcích 
kontrol jsou jednou ročně zveřejňovány na in-
ternetových stránkách města v sekci Povinně 
zveřejňované informace.

Další činností kontrolního a  správního 
úseku je řešení přestupků a správních deliktů 

podle živnostenského zákona, při porušení 
nařízení Tržního řádu a  přestupků, kterých 
se fyzická osoba dopustila v souvislosti s pod-
nikatelskou činností.

Kromě výše uvedených činností se i  tento 
úsek snaží současným a  budoucím podni-
katelům poskytovat rady a  konzultace, aby 
se předešlo porušení zákonů v  rámci pod-
nikatelské činnosti a  při samotném zjištění 
porušení právních předpisů podnikatelem je 
nápomocen k napravení protiprávního stavu. 
Na pracovnice úseku kontrolně -správního 
se mohou občané obrátit i  v  případě dotazů 
týkajících se řešení spotřebitelských sporů 
(např.  nespokojenost s  vyřízením reklamace 
zboží či služeb).

Kontakty na referentky úseku kontrolní 
a správní: Simona Samuelová, tel.: 312511226, 
Kamila Lindova, tel.: 312511228 a  Jaroslava 
Kučerová, tel: 312511229.

Základní informace z  odboru včetně for-
mulářů a důležitých odkazů, novinky a aktu-
ality na úseku živnostenského podnikání jsou 
k dispozici na internetových stránkách města 
v sekci odbory – živnostenský úřad.

Lucie Harakalová, pověřená řízením

odboru obecní živnostenský úřad
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Na Komendě se pořád něco děje
Naše škola se v  měsíci dubnu zapojila do 

celosvětového projektu Rallye Wavetrophy. 
Cílem bylo zaslání krátkých poselství za-
měřených na ochranu životního prostředí 
a  pokus o  zápis do Guinessovy knihy rekor-
dů. Ambasadorem projektu je Jaromír Vegr, 
předseda Asociace pro elektromobilitu ČR 
a  partnerem projektu Energy Centre Čes-
ké Budějovice. Kartičky z  celého světa bu-
dou elektromobily dopraveny do Švýcarska 
v  rámci Rallye Wavetrophy 2016. Pomocí 
dronu budou pořízeny letecké fotografi e a ty 
umístěny na webových stránkách projektu, 
kde si práci našich dětí můžeme najít. Do 
projektu se zapojili žáci především 7.B, ale 
i  7.A  a  s  pomocní paní učitelek, hlavně paní 
Šlégrové, vytvořili krásný projekt o  ochra-
ně životního prostředí v  českém, anglickém 
a německém jazyce.

Velmi zajímavou akcí byla ukázka činnosti 
Hradní stráže pod vedením Miloslava Kloub-
ka, která se konala dne 6.  dubna na hřišti 
u  haly BIOS. Hradní stráž předvedla žákům 
pochod ve slavnostních uniformách (děti za-
ujal meč, který je součástí uniformy a  jehož 
hodnota je 40 000 Kč), ukázku odzbrojení 
teroristy, obranu při napadení, poskytování 
umělého dýchání, nasazování plynové masky 
a ukázky různých typů zbraní. Děti byly roz-
děleny do skupin a  na několika stanovištích 
plnily různé úkoly dle pokynů vojáků

Členové Klubu mladých diváků navštívi-
li se svými učiteli dne 26.  dubna exkluzivní 
představení LOSER(S) v  divadle STUDIO 

DVA v Praze. Představení spojovalo akroba-
cii bez jakéhokoli zajištění, prvky nového cir-
kusu, mluvené slovo a současný tanec

Dne 27. dubna navštívili žáci 5.B Hasičský 
záchranný sbor ve Slaném. Celou dobu se jim 
věnovala dispečerka paní Kamila Honická 
a hasič pan Petr Honický. Žáci byli seznámeni 
s činností sboru, bylo jim také vysvětleno, jak 
je špatné zneužívat linku 112. Měli možnos-
ti si vyzkoušet, co všechno musí říct dispe-
činku, když budou potřebovat pomoc HZS. 
Kromě toho je pracovníci provedli prostory 
a ukázali hasičské vozy.

Závěr měsíce patřil opět prevenci. Proběh-
la přednáška Martina Štrympla na téma KRI-
MINALITA A ŠIKANA, které se účastnily 5. 
a  6. ročníky. 9. ročníky si s  velkým zájmem 
vyslechly přednášku na téma EXTRÉMIS-
MUS.

Jitka Rycková

Beata Horčičková

3. ZŠ Slaný přijme

Předškoláci se 
loučili s Linetkou

V  MŠ Linetce právě vrcholí předprázd-
ninové akce, a tak se s vámi o některé z nich 
podělíme. První týden června strávila třída 
Broučků ve škole v  přírodě na Šumavě pod 
Boubínským pralesem. Po návratu se celá 
MŠ vypravila na školní výlet. Medvídci do 
ZOO Chleby a Broučci si prošli park Miráku-
lum.

16. 6. se předškoláci za účasti rodičů a zá-
stupců Linetu slavnostně rozloučili se škol-
kou. Měli připravenou akademii, kde ukázali, 
co se všechno naučili. Poté byli ošerpováni 
a  každý dostal dárek a  pamětní listinu. Ten 
samý den jako již tradičně byla pro před-
školáky připravena „Noc ve školce” spojená 
s cestou za pokladem. Na závěr měsíce jsme 
všichni s rodiči i s dětmi, které jsou už v ZŠ, 
ale kdysi chodily do Linetky, opékali na školní 
zahradě buřty a společně se těšili na blížící se 
prázdniny.

Pedagogičtí pracovníci z Linetky

MŠ Na Dolíkách zakončila pestrý školní rok
Během celého školního roku 2015—2016 

jsme pokračovali v  projektu „POZNÁVÁ-
ČEK‘‘ zahájeného již v loňském roce. Navští-
vili jsme zábavný park Mirákulum v  Milovi-
cích, akci „Dýňování” v Bukové u Příbramě, 
svíčkárnu a čokoládovnu v Šestajovicích, zr-
cadlové bludiště v Praze na Petříně, muzikál 
„Sněhová královna‘‘, zařádili jsme si v Jungle 
Aréně v  Mostě, potěšili jsme se se zvířátky 
v ZOO Liberec a medvědáriu v Berouně, kde 
jsme si také pohráli na Crazy golfu. Zhléd-
li jsme spoustu divadelních představení 
– „O  koťátku, které zapomnělo mňoukat‘‘ 
„Strašidýlko Bačkůrka‘‘, „Perníková cha-
loupka‘‘, „Kouzelník a  bubliny‘‘, „Dopravní 
výchova‘‘, „Hrajeme si a  zpíváme‘‘ a  mnoho 
dalších.

Listopad a prosinec se nesl v duchu příprav 
na vánoční dílničky s  rodiči a  příjezd Miku-
láše s  nadílkou na koních. V  lednu a  únoru 
probíhaly ve třídách karnevalové reje, Lyžař-
ská školička v Krkonoších a v rámci dopravní 
výchovy přijeli modeláři a předváděli své mo-

dely aut a autíček. Naši předškoláci navštívi-
li 1.třídu ZŠ a  již se všichni těší na září, kdy 
usednou do školních lavic. Od února se děti 
také účastnily plaveckého výcviku ve slán-
ském bazénu.

V  březnu a  dubnu proběhlo fotografování 
dětí na téma: Jaro a EURO 2016 a děti potěšil 
a pobavil svým vystoupením cirkus „Cecília‘‘. 
Květen byl velmi nabitý, protože děti nacvičo-
valy a vyráběly dárečky pro maminky k jejich 
svátku. A hned po besídkách začaly přípravy 
na dětský den, který probíhal v duchu karne-
valu na téma „ŠMOULENÍ SE ŠMOULY‘‘. 
Akce proběhla na školní zahradě společně 
s rodiči.

Přímo do mateřské školy také za dětmi při-
jeli se svou technikou slánští záchranáři a ha-
siči, kteří je seznámili se svou prací a vybave-
ním a děti si mohly vše zblízka prohlédnout, 
osahat i vyzkoušet. Ve spolupráci s Městskou 
policií Slaný proběhl i preventivně výchovný 
program “Parťák pes”.

V červnu rytíř a komtesa v dobových kostý-
mech pasovali předškoláky do stavu školác-
kého. Děti byly „ošerpovány‘‘ a  na památku 
dostaly malý dárek. Další červnovou akcí byla 
Škola v přírodě v Krkonoších a výlet “Máme 
rádi zvířata” na farmu do Slavětína. Pořadem 
„Kouzelník a  zvířátka‘‘ a  vycházkou do cuk-
rárny na zmrzlinu jsme defi nitivně ukončili 
školní rok 2015/2016.

Co dodat? Snad jen povzdech: „Kéž by ži-
vot dospělácký byl alespoň občas tak pestrý 
jako život předškolácký‘‘.

Za kolektiv MŠ Dana Spoustová

Od školního roku 2016/2017 učitele pro 
1. stupeň a  pro 2. stupeň s  aprobací M, ZE, 
TV, PŘ, AJ, VV. Dále přijmeme vychovatelku 
do ŠD.

Uchazeč musí splňovat kvalifi kační poža-
davky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedago-
gických pracovnících a  o  změně některých 
zákonů ve znění pozdějších předpisů, vyhlá-
šené pod č. 197/2014 Sb. Životopis je možné 
zasílat elektronicky na: reditel@3zsslany.cz
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N Á Z O R Y  Z A S T U P I T E L E

Co všechno nebude
Koalice Změny, která se zformovala po ko-

munálních volbách v  říjnu 2014, si dala jako 
základní cíl napravit řadu pochybení a  nedo-
statků, které se v  našem městě nahromadily 
po téměř dvacetileté vládě ODS a dalších stran 
na slánské radnici. V  dubnu 2016 však tuto 
koalici opustili zastupitelé za ČSSD a několik 
zástupců zvolených za hnutí ANO a byla zfor-
mována nová koalice ODS  – ČSSD a  dalších 
menších stran. Jejím prvním krokem bylo od-
volání všech členů vedení města i městské rady 
(s výjimkou pana Zímy /ANO) a zvoleno zce-
la nové vedení města. Je tak pochopitelné, že 
k nápravě řady věcí již patrně nedojde, protože 
nově složená koalice bude mít patrně zcela jiné 
priority než ta předchozí. Přesto by mohlo za-
jímavé podívat se podrobněji, co všechno bylo 
na slánské radnici rozpracováno a co již patrně 
dokončeno v nejbližší době nebude.

Slánské vodárny (SLAVOS Slaný)
Jedním z největších úkolů původně zvolené 

rady byla příprava převzetí vodohospodářské-
ho majetku zpět do správy města. Dosavadní 
provozovatel (Středočeské vodárny) měl uza-
vřenou smlouvu, o  jejíž právoplatnosti pano-
valy pochybnosti až do roku 2019. Přesto se 
zástupcům města podařilo najít takové kom-
promisní řešení schůdné pro obě strany, na zá-
kladě něhož se od 1. 1. 2017 měla vrátit správa 
celé vodohospodářské sítě zpět do rukou měs-
ta. Již na jaře 2016 bylo zastupitelstvem města 
schváleno založení nové společnosti (SLAVOS 
Slaný), která by celou tuto agendu měla zajišťo-
vat. V rozpočtu města byly na činnost této nové 
městské společnosti na toto přípravné období 
vyčleněny i potřebné fi nanční prostředky.

S ohledem na skutečnost, že bývalý starosta 
Zálom (ČSSD, dnešní místostarosta) přijetí 
původní dohody zpochybňoval a  i  nově zvo-
lený starosta Mgr. Hrabánek se k tomuto po-
stupu stavěl od počátku negativně resp. s vý-
hradami, obávám se, že přípravné práce, které 
do 1.  1.  2017 musí nutně proběhnout, budou 
zastaveny a  k  převzetí vodohospodářského 
majetku k 1. 1. příštího roku tak nedojde. Zna-
mená to jediné  – lukrativní zisky z  provozu 
vodovodů a kanalizací, kterých dosahuje fi rma 
Středočeské vodárny na základě inkasa plateb 
slánských občanů, budou i  nadále mizet na 
bankovních účtech vlastníků této společnosti.

Rekonstrukce vytápění nemocnice
Již od roku 2012 leží na radnici nerealizo-

vaný projekt na rekonstrukci vytápění slánské 
nemocnice. Nahrazení neefektivního vytápění 
horkou parou teplovodním rozvodem a decen-
tralizací výroby tepla do jedné hlavní a  dvou 
menších kotelen by mělo dojít k  roční úspoře 
v  nákladech na vytápění nemocnice o  3 až 4 
miliony korun ročně. Přitom celkové náklady 
na realizaci této rekonstrukce se pohybují ko-
lem 15 mil. Kč. Rada města byla připravena 
tuto rekonstrukci vytápění realizovat v  roce 
2016. Bylo připraveno fi nancování celé akce, 
upřesňovaly se podmínky výběrového řízení 
na dodavatele této nové soustavy vytápění.

S ohledem na to, že již při projednávání to-
hoto záměru v  zastupitelstvu se někteří opo-
ziční zastupitelé vyslovili proti této investici, 
požadovali další podklady a upřesnění, dají se 
nyní očekávat značné průtahy v  její realizaci. 
Realizaci této investice však brání i další vlivy. 
Všeobecně znám je odmítavý přístup nového 
starosty Mgr. Hrabánka (ODS), který naslou-
chá radám vedení fi rmy RDK, která nechce 
o  nějaké decentralizaci výroby tepla ve slán-
ské nemocnici ani slyšet. Podobně negativní 
postoj má i  nový člen rady města, pan Víšek 
(ČSSD), který usiluje o to, aby vytápění v ne-
mocnici převzala jeho fi rma.

Dá se tak očekávat, že v  letošním roce tato 
investice již realizována nebude a  nemocnice 
bude i nadále utrácet zbytečně miliony za za-
staralý a neefektivní systém vytápění.

Rekonstrukce čistírny odpadních vod
Největší investiční akce posledního dese-

tiletí nebude patrně letos také zahájena. Od-
volané radě města se ještě podařilo připravit 
žádost o  dotaci z  fondu životního prostředí 
v předpokládané výši cca 60–70 mil. Kč a od-
stranit administrativní překážky, které bránily 
čerpání dotace. Rovněž byly v rozpočtu města 
vyčleněny fi nance ve výši 35 mil. korun na za-
hájení první etapy rekonstrukce. Připravovalo 
se i výběrové řízení na zpracovatele projektové 
dokumentace.

Bohužel, jak to u  takovýchto investičních 
akcí bývá, najednou se objevila celá řada jiných 
vlivů a zájmů, které patrně ve svých důsledcích 
způsobí, že ani letos nebude rekonstrukce 
ČOV zahájena. Již několik měsíců bývalý sta-
rosta města Ing.  Zálom zpochybňuje některé 
kroky, které rada města v  průběhu přípravy 
akce učinila. Mimořádně aktivní je i  zastupi-
tel a  poslanec pan Berkovec, který lobuje za 
to, aby zakázku na rekonstrukci ČOV obdr-
žela fi rma jeho poradce. Zahájení a  hladký 
průběh rekonstrukce není příliš pochuti ani 
současným provozovatelům ČOV, kteří mají 
nadstandardně dobré vztahy s nově zvoleným 
starostou města, panem Hrabánkem (ODS). 
A tak jsem přesvědčen, že se velmi brzy objeví 
návrh, který bude znamenat zásadní změnu 
v  celé koncepci rekonstrukce ČOV a  tím i  její 
další odložení.

 
Sportovní hala
Poslední velkou investicí letošního roku 

mělo být zahájení výstavby nové sportovní 
haly, což odsouhlasilo zastupitelstvo města již 
v listopadu 2015. V duchu přijatého usnesení, 
které vyvolalo nadšení mezi slánskou sportov-
ní veřejností, rada města připravila jak fi nan-
cování potřebné na zahájení této výstavby, tak 
i  potřebné studie a  dokumenty pro přípravu 
nezbytného územního rozhodnutí. Na dobré 
cestě se zdálo být i jednání o přidělení dotace. 
Vše směřovalo k tomu, že výstavba haly mohla 
být zahájena na podzim letošního roku a  do-
končena na jaře roku 2017. Avšak s ohledem na 
to, že představitelé současného vedení města, 
pánové Hrabánek (ODS) a Bartoníček (OMS), 

se při projednávání tohoto návrhu vyslovova-
li jednoznačně proti výstavbě nové sportovní 
haly, tak i zde se obávám, že příprava této in-
vestiční akce bude utlumena a nebude se v le-
tošním roce realizovat.

 
Provoz parkovacího domu
S  ohledem na to, že provoz parkovacího 

domu je vysoce ztrátový, doporučovala rada 
města tento objekt uzavřít. Ani zastupitelstvo 
města před několika týdny nerozhodlo o  na-
výšení fi nančních prostředků na další provoz 
tohoto objektu. Ale nyní, kdy se k vedení měs-
ta vracejí ti, kteří jsou přímo odpovědni za 
výstavbu tohoto objektu (Hrabánek (ODS), 
Vašek (KDU), Berkovec), je ukončení provozu 
APD jen velmi málo pravděpodobné.

Dostavba učeben na 2. ZŠ
Jako reakci na narůstající počet dětí nastu-

pujících do prvních ročníků našich základních 
škol připravovala rada města projekt na do-
stavbu několika učeben na 2. ZŠ. Tento pro-
jekt předpokládal spolufi nancování ze zdrojů 
ministerstva školství. Zahájení přístavby jsme 
plánovali na podzim 2016 nebo zimu 2017. 
S  ohledem na minimální znalosti a  odborné 
zkušenosti nového vedení města v této oblasti 
mám obavy, že tento projekt nebude připraven 
včas tak, aby tyto dotace mohlo naše město 
získat.

Pokuta UHOS
Řada občanů již před komunálními volba-

mi v  říjnu 2014 volala po tom, aby byly doře-
šeny prohřešky minulého vedení města při 
výstavbě parkovacího domu. Rada města tak, 
i s ohledem na své zákonné povinnosti vyzvala 
členy bývalého vedení města, aby uhradili po-
kutu, kterou městu Slaný za jejich nezákonné 
postupy vyměřil Úřad pro ochranu hospodář-
ské soutěže. Částku v úhrnné výši 190.000 Kč 
však bývalí radní dosud neuhradili. Z  členů 
současné koalice se to týká pánů Hrabánka 
(ODS), Vaška (KDU) a  Hložka (VpS). Na 
radnici nám tak vzniká paradoxní situace, kdy 
by měl v případné soudní při město Slaný za-
stupovat Mgr.  Hrabánek jako starosta, který 
je však zároveň i žalovanou osobou. I z tohoto 
důvodu nevěřím, že k úhradě zmíněné pokuty 
v dohledné době dojde. Ani tomu, že v případ-
ném soudním sporu se bude město Slaný an-
gažovat s dostatečnou razancí.

Možná se některým čtenářům tohoto pří-
spěvku bude zdát, že jsem v hodnocení nové-
ho vedení města příliš přísný a ve vyslovených 
prognozách až příliš pesimistický. Ale slibuji, 
že na konci roku se k těmto svým předpovědím 
vrátím a  provedu jejich revizi. Všichni obča-
né města se tak budou moci sami přesvědčit, 
co nová městská rada a  nové vedení radnice 
opravdu dokázalo.

Ladislav Peška (Naše město) 15. 4. 2016

člen zastupitelstva města
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Reakce na článek „Co všechno nebude“
Stalo se již pravidlem, že články autora 
příspěvku a  zastupitele za KSČM jsou 
vedeny konfrontačně, v  osobní rovině 
a často plné různých domněnek vydáva-
ných autorem za pravdy. Bohužel, tento 
agresivní a  nepřátelský styl se přenesl 
nejen na jednání zastupitelstva města, 
ale co je horší, i do Slánské radnice, kte-
rá převážně plnila úlohu informačního 
zpravodaje. Protože stále vnímám tento 
tisk za nevhodný pro vyměňování osob-
ních politických postojů, dovolím si své 
reakce omezit na obecné názory k daným 
tématům.

Úvodní odstavec je pouze politickým vní-
máním autora, se kterým nesouhlasím. Za 
povšimnutí stojí snad jen autorova mýlka 
ve výčtu odvolaných radních.

Slánské vodárny

Ano, je pravda, že od počátku jsem vyja-
dřoval pochybnosti nad přípravou převzetí 
vodohospodářské infrastruktury. Nejvyšší 
prioritou je pro mě a mé kolegy kvalita posky-
tovaných služeb. Umíte si představit situaci, 
že najednou přestane téct voda a my nebude-
me vědět proč a jak k tomu došlo? Jaká bude 
odezva občanů a jaký zmatek to vyvolá? Prá-
vě z  důvodu kvalitně poskytovaných služeb 
je nutností, aby nově vzniklá společnost byla 
připravena na provozování tak, aby obyvate-
lé Slaného nepocítili změnu provozovatele. 
K  tomu je zapotřebí nejprve investovat do 
technického zázemí v  hodnotě desítek mili-
onů Kč, získat a  proškolit zaměstnance. Na 
toto vše v  rozpočtu peníze připraveny neby-
ly, pouze 375 000 Kč na založení společnos-
ti a  právní služby. Navíc zkušenosti z  řady 
měst, která zakládala takovou společnost, je, 
že kvalitní příprava trvá přibližně rok a není 
dobré ji uspěchat.

Když zmiňujete výsledky bývalého vedení, 
tak jediným hmatatelným výsledkem je doho-
da o kompenzaci ušlého zisku, která v překla-
du znamená, že Středočeské vodárny dosta-
nou autorem zmiňované „lukrativní zisky“ 
bez nutnosti provozovat vodohospodářskou 
síť.

Rekonstrukce vytápění nemocnice
I  v  tomto případě kromě osobních útoků 

stojí za reakci pouze otázka, zda autorem 
prezentovaný postup je správný. Bývalá rada 
města schválila v  lednu zpracování energe-
tického posudku, který je ze zákona povin-
ný. Bohužel, tento posudek nebyl poté zadán 
a  ani na něj nebyly vyčleněny fi nanční pro-
středky. Radil jsem se s  několika odborníky 
a  byl jsem upozorněn, že před rekonstrukcí 
by měl být tento posudek zpracován. Proč? 
Protože na jeho základě se ukáže, který způ-
sob rekonstrukce vytápění je vhodné zvolit. 
Nové vedení města bude postupovat podle 
dikce zákona.

Rekonstrukce čistírny odpadních vod
Městu byla přiznána dotace a  je na místě 

poděkovat všem, kteří se na přípravě projektu 
podíleli, manažerem rozvoje města počínaje 
a fi rmou, která dotaci administrovala konče. 
Nyní čekáme na ofi ciální informaci o přiděle-
ní dotace. Zároveň je třeba zahájit řadu admi-
nistrativních kroků, které předcházejí zahá-
jení samotné rekonstrukce ČOV. Informace, 
že některý ze zastupitelů lobuje za získání 
zakázky na rekonstrukci ČOV, je nepravdivá, 
stejně tak i  zásadní změna koncepce. Nyní 
je třeba striktně postupovat podle pravidel 
nastavených Státním fondem životního pro-
středí.

Sportovní hala
Téma, které je velice kontroverzní. Chys-

taný projekt byl opakovaně diskutován při 
jednání zastupitelstva města a  o  jeho po-
třebnosti panovaly pochyby. Nezpochybňuji 
tím, že pro provozování některých sportů 
ve Slaném chybí hala patřičných parametrů 
a postavit halu za pomoci dotace by byl jistě 
dobrý počin. Z dlouhodobého hlediska je tře-
ba myslet na budoucí provozní náklady haly, 
ne se jen upnout k získání dotace. Proto jsem 
navrhoval rekonstrukci haly BIOS, případně 
se přikláněl k názoru postavit halu v blízkosti 
některé ze škol. Výhodou by bylo využití haly 
v dopoledních hodinách a také možná úspora 
mzdových nákladů na zaměstnance.

Žádost o dotaci připravená bývalým vede-
ním byla neúspěšná, město dotaci nezískalo 
a  v  jeho  rozpočtu jsou fi nance jen na spolu-
účast k dotaci. Vzhledem k tomu, že zastupi-
telstvo města mělo zajištěno jen částečné fi -
nancování, je nyní třeba rozhodnout o dalším 
osudu tohoto projektu.

Provoz parkovacího domu

Patřím k většině zastupitelů, kteří rozhodli 
o tom, aby parkovací dům dostal další šanci. 
Cílem je otestovat, zda po stránce technolo-
gické funguje spolehlivě. I  to je myslím dů-
ležité vědět při případném soudním sporu. 
V  zastupitelstvu převládl názor, pokusit se 
o propagaci a získání zájemců z řad občanů, 
kteří mají problém s  dlouhodobým parko-
váním. Zároveň je cílem snížení nákladů na 
provozování parkovacího domu. Výsledek 
propagační kampaně bude předložen na jed-
nání zastupitelstva města. Každý tak bude 
mít možnost zhodnotit necelou dvouměsíční 
pozitivní propagaci.

Dostavba učeben na 2. ZŠ
Největším překvapením jsou pro mě auto-

rem vyjádřené pochybnosti o odborných zna-
lostech současného vedení města. Osobně se 
totiž domnívám, že právě odborné znalosti 
o  problematice školství chyběly při zpraco-
vání neúspěšné žádosti. Jinak by muselo být 
jasné, že nelze očekávat úspěch s  žádostí 
o  navýšení kapacity školy, která má podle 
školského rejstříku dost volných míst. Pokud 
chceme uspět v dalších dotačních žádostech, 
je třeba přehodnotit naši žádost a pokusit se 
o  získání dotace na rekonstrukci odborných 
učeben. Po setkání s  řediteli škol se tento 
postup ukazuje jako správný a  důležitý pro 
všechny základní školy, které zřizuje město. 
Stejně tak by bylo vhodné mít jednu ze ZŠ 
bezbariérovou. I na to se pokusí nové vedení 
získat prostředky z EU.

Pokuta UHOS
Přestože jsem přesvědčen, že pokuta byla 

městu vyměřena neoprávněně a  nebylo vy-
užito všech opravných prostředků, tak za-
stupování města v  případné soudní při pře-
nechám některému ze zastupitelů. Ihned po 
svém zvolení jsem veřejně prezentoval, že 
tuto svou pravomoc chci delegovat a v tomto 
smyslu jsem informoval právníka zastupují-
cího město.

Doufám, že jsem svou reakcí poskytl čtená-
řům některé nové informace.

Přeji všem pěkné léto, prázdniny a v případě 
čerpání dovolené hodně klidu a pohody.

Martin Hrabánek,

starosta
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Knihovna V. Štecha ve Slaném o prázdninách
Knihovna  V. Štecha přichází s  novinkou - 
Čtení k bazénu

Také o dovolené rádi a hodně čtete? V krás-
ných letních dnech, kdy počasí přímo vybízí 
k  lenošení u  vody, asi málokdo dostane chuť 
na spletitý, komplikovaný a depresivní epos. 
Proto vám chceme v Aquparku Slaný nabízet 
jednoduché a zábavné čtení, něco, do čeho se 
můžeme jaksepatří zažrat. Jedná se o  knihy 
darované, které ve fondu již máme a už pro ně 
nenajdeme využití.

Pokud se vám bude kniha líbit a rozhodne-
te se ji dočíst doma nebo třeba cestou do práce 
v buse, tak neváhejte si jí vzít, ona vám v taš-
ce nebo batohu moc místa nezabere. Prostě 
si ji odneste. Při další vaší návštěvě bazénu jí 
můžete vrátit na recepci Aquaparku anebo do 
police na vlakovém nádraží ve Slaném, kde již 
tento knihovnický kolotoč funguje druhým 
rokem.

Přejeme příjemné léto, plné čtenářských 
zážitků a nezapomeňte nám o tom napsat na 
speciálně vydaném lístku, který naleznete 
v knihovně!

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
1. 5. –30. 9.
Pozdravy z cest…a napište nám, co právě 

čtete
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.

30. 6. –4. 9. 2016
Ztracená generace
Výstava vznikla u příležitosti stoletého vý-

ročí 1. světové války a zachycuje bratry Čapky 
mezi přáteli v okruhu umělců sdružených ko-
lem kavárny Union. Vedle životního příběhu 
Karla a  Josefa Čapkových v  období od roku 
1910 – 1918 zachycuje rovněž životy známých 
spisovatelů, hudebních skladatelů, architek-
tů a  malířů, kteří se scházeli v  kavárně Uni-
on. Výstava navíc zachycuje osudy obce Stará 
Huť, na jejímž příběhu lze sledovat těžkosti, 
kterými procházely i  ostatní obce a  města 
budoucího Československa. Návštěvník si 
prostřednictvím výstavy nejen připomene 
průběh války, ale také hlouběji pronikne do 
problematiky počátků budoucí kariéry Karla 
a Josefa Čapkových. Výstava dále seznamuje 
s osudy Eduarda Basse, Františka Langra, 
Josefa Gočára, Jaroslava Křičky, V. V. Šte-
cha, Bohumila Kubišty, Václav Špály aj.

Změny dopravního značení
Značka průjezd zakázán

NOVĚ řidič ne-
smí do tak ozna-
čeného úseku vjet 
bezdůvodně. Za 
důvod se nepo-
važuje například 
objíždění doprav-
ně složité situace 
nebo zkracování 
trasy. Smyslem 

zákona bylo a je, že řidič do místa jede za ně-
jakým prokazatelným účelem či důvodem. 
Není již ale nutné v takovémto úseku přerušit 
jízdu, jak tomu bývalo dříve.

Mýtus o kruhových objezdech
Řidiči se nemusí kru-

hových objezdů bát, před-
nost zůstává nezměněná. 
Vyplývá z  dopravního 
značení a  to určuje, že 
přednost dává ten, kdo ke 
kruhovému objezdu při-
jíždí. V  naprosté většině 
případů je totiž nezbytné 
umístit ke značce „Kruho-

vý objezd“ také značky upravující přednost, 
aby nedocházelo k porušení zákona o silnič-
ním provozu. Ten stanovuje podmínku, že 
značením nesmí být ohrožena bezpečnost 
a  plynulost provozu na pozemních komu-
nikacích. Ani v  minulosti nebyla ze zákona 
ustanovena přednost v  jízdě pro ty, kteří se 
nacházejí na kruhovém objezdu, ale tato situ-
ace vyplývala pouze z příslušného dopravní-
ho značení (značky „Stůj, dej přednost v  jíz-
dě!“ nebo „Dej přednost v jízdě!“)

Zimní výbava, když je sníh na silnici
V tomto roce jsme se přesvědčili, že zimní 

počasí se na horách může protáhnout i do jar-
ních měsíců. I proto se změnilo vymezení do-
pravní značky „zimní výbava“ tak, aby umož-
nilo obecním a  krajským úřadům zohlednit 
při stanovení časové platnosti značky místní 
podmínky bez dosavadního omezení od 1. lis-
topadu do 31. března. Běžně by se tak mělo dít 
dodatkovou tabulkou s vymezením platnosti 
značky nebo jejím dočasným zneplatněním, 
pokud již zimní počasí pominulo.

 
Zákaz vjezdu nákladních automobilů

Původní úprava 
této značky byla 
v  rozporu s  mezi-
národním stan-
dardem, kterým 
je Česká republika 
vázána. V  praxi 
jde pouze o  to, aby 
obce postupně 
značky upravily 

a  uvedly na nich, od kolika tun platí. Obce 
nemusí provádět nákladnější výměnu celých 
značek, ve kterých by nově byla vepsána nej-
vyšší povolená hmotnost, ale mohou do znač-
ky pouze dolepit štítek s  nejvyšší povolenou 
hmotností, případně tuto specifi kaci pod 
značku umístit na dodatkové tabulce.

 
Informace na závěr

Řidiči v  souvislosti se změnou vyhlášky, 
kterou se provádějí pravidla provozu, nemusí 
měnit své staré refl exní vesty.

Tomáš Neřold,

tiskový mluvčí
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Slánská radnice č. 7, červenec—srpen 2016

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, MĚSTSKÁ POLICIE

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.

Slaný - plakáty
Letošní zahájení turistické sezóny ve Sla-

ném se neslo v  duchu vzpomínání na to, jak 
naše město vypadalo na začátku 20. století. 
V centru města byla na dva dny nainstalová-
na výstava reprodukcí starých pohlednic ze 
sbírek slánského sběratele Ing.  Jiřího Popo-
viče. A každý tak mohl porovnat, jak se pro-
stor kolem za ta léta změnil, nebo naopak, 
jak dobře zůstal zachován. Po této výstavě se 
na nás někteří Slaňáci obrátili s tím, že by si 
rádi reprodukce starých pohlednic zakoupili, 
třeba ve formě plakátu. A tak jsme se rozhodli 
toto přání splnit a nabídnout do prodeje sérii 
prvních čtyř plakátů se starými pohledy Sla-
ného. Plakáty mají formát A2 a  zakoupíte je 
v Infocentru Pod Velvarskou branou.

Od 1. dubna 2016 má Infocentrum ve Sla-
ném otevírací dobu ve všední den od 9 do 17 
hod., soboty, neděle a státní svátky od 9 do 16 
hod.

Kromě akcí uvedených ve Slánské radnici 
je nabídka našich aktivit na nástěnce Měst-
ského úřadu ve Slaném směrem k  Velvarské 
bráně a  dále na webových stránkách www.
infoslany.cz.

 1. 7. 2016 od 21:30
29. 7. 2016 od 21:00
26. 8. 2016 od 20:30
Tajemná noční procházka pro děti (od 
8 let)
První kroky do hloubi slánských tajemství 
aneb není proč se bát. Vycházka seznamuje 
děti hravou formou s  historií města, pověst-
mi a povídačkami a je určena pro děti od 8 let. 
Vstupné: děti 45 Kč, dospělí 65 Kč

8. 7. 2016 (pátek) od 22:00
5. 8. 2016 (pátek)od 22:00
2. 9. 2016 (pátek)od 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 45 Kč.

16. 7. 2016 od 15:00
13. 8. 2016 od 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 dvouhodi-
nového povídání, na které vás zveme v uvede-
ném datu. Vstupné 45 Kč.

4. 9. 2016 od 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

Městská policie nerozdává jen pokuty
Máme za sebou jarní měsíce roku, které 

byly z pohledu Městské policie Slaný poměr-
ně zajímavé. Prvním zajímavým počinem 
bylo spuštění terénní prevence v  podobě be-
sed a setkání s dětmi a seniory. Druhým po-
činem bylo navázání kontaktů a  spolupráce 
s  vedoucími městských policií v  našem nej-
bližším okolí. Kladno, Rakovník, Kralupy nad 
Vltavou, Mělník, Velvary, Žatec, prakticky 
na každé služebně se dá hledat inspirace pro 
další práci a upřímně řečeno, nových myšle-
nek není nikdy dost. Jedním z ústředních té-
mat setkání je prevence, tedy jak předcházet 
výskytu přestupků, sociálně patologického 
jednání a chování a jak se úspěšně bránit kon-
fl iktům. Ve srovnání s  řešením případných 
následků, ať již materiálních nebo duševních, 
je prevence pořád tím nejlepším řešením při 
předcházení problémů.

Letošní jaro oproti zimě bylo ve znamení 
velkého množství přestupků, a  to zejména 
v  dopravě. Zvýšený nárůst dopravy po zim-
ních měsících se projevil i na neukázněnosti 

řidičů v provozu. Zejména parkování v našem 
městě je pro některé řidiče problém a  řidiči 
opakují stále stejné chyby (neuhrazení po-
platku za parkování; stání tam, kde je místní 
úpravou nebo zákonem zakázáno,  apod.). 
Přestože by měl každý řidič znát pravidla sil-
ničního provozu a  respektovat zákony, jsou 
mnozí řidiči udiveni, že například 5 metrů 
před přechodem nesmí stát, že nesmí stát 
v křižovatkách nebo že musí respektovat vo-
dorovné dopravní značení tam, kde není svis-
lá dopravní značka.

Městská policie Slaný odhalila v  jarních 
měsících přes 1069 přestupků, kdy bylo 880 
přestupků řešeno v  dopravě a  166 přestup-
ků se pachatelé dopustili jiným porušením 
zákonných norem, vyhlášek nebo nařízení 
města. Z  toho řešila Městská policie Slaný 
například 93 přestupků překročení rychlos-
ti v obci, 40 přestupků stání v křižovatkách, 
35 přestupků vjezdu do míst, kde je to místní 
nebo přechodnou úpravou zakázáno, 10 pře-
stupků stání v protisměru a také 26 přestup-

ků proti majetku, 50 přestupků poškozování 
veřejného prostranství, 4 přestupky porušení 
Nařízení rady města, 1 přestupek na úseku 
životního prostředí. Dále městská policie za-
držela 3 pachatele trestných činů a opakova-
ně se podílela na součinnosti se složkami IZS, 
při dopravních nehodách či jiných mimořád-
ných událostech na území města. Posledním 
číslem, které bych rád zmínil, je číslo 674, což 
je počet osob, které byly pozvány na služeb-
nu Městské policie Slaný k podání vysvětlení 
z důvodu podezření ze spáchání přestupku.

Jsou před námi letní prázdniny, které jsou 
vždy rizikovým obdobím, zejména pro prázd-
ninami zdivočelé děti, sluncem unavené ři-
diče a  od úmorných veder zmořené seniory. 
Dávejte na sebe pozor a nepřeceňujte své síly 
a  zkušenosti. „Pospíchejte pomalu a  raději 
dvakrát měřte, než jednou říznete.“ Za všech-
ny strážníky Městské policie Slaný vám přeji 
krásné a  klidné léto, příjemnou dovolenou 
a kvalitní odpočinek od všedních starostí.

Bedřich Sirůček, vedoucí MP Slaný
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Vlastivědné muzeum o prázdninách
V rámci rozšíření dětského koutku muzea 

byla v  archeologické expozici pro děti insta-
lována cvičná sonda s  ukázkami archeolo-
gických nálezů. Malí návštěvníci expozice si 
mohou vyzkoušet, jak probíhá práce archeo-
loga při výzkumu na tábořišti lovců mamutů. 
Prakticky poznají, jak se odkrývají archeolo-
gické nálezy v terénu a také se na pracovních 
listech seznámí s tím, co se s archeologický-
mi nálezy stane, když skončí terénní výzkum.

Ve dvou výstavních sálech byla 22. června 
zahájena velká letní výstava, jejíž název Mám 
malý stan záměrně evokuje všemi oblíbené 
letní kratochvíle. Je rozdělena do dvou čás-
tí, koncipována humornou formou a  určitě 
potěší děti i  dospělé. Vystavované předměty 
v 2. patře připomínají letní zábavy a rekreace 
v  době dávné i  nedávné. Exponáty z  muzej-
ních sbírek jsou doplněny vzácnými před-
měty zapůjčenými soukromými sběrateli. 
Pohled do minulosti kempování a s ním sou-
visející aktivity spatříte ve výstavní síni v  1. 
patře. Výstava je otevřena do 3. září.

V  atriovém dvoře muzea je po celé léto 
volně přístupná výstava Sochy pro rajský 
dvůr kladenského rodáka Zdeňka Maniny 

(*1961). Tento renomovaný umělec je zastou-
pen mj.  ve sbírkách Uměleckoprůmyslového 
muzea v Praze, Alšově jihočeské galerii v Be-
chyni, Západočeské galerii v Plzni nebo v Ra-
basově galerii v Rakovníku. Slánská instalace 
reprezentuje výběr z  autorovy tvorby z  po-
sledních 15  let. Figurální Maninovo dílo je 
dobře srozumitelné všem zájemcům o umění.

Na závěr prázdnin je v sobotu 27. srpna od 
9 do 16 hodin v Národopisném muzeu Třebíz 
připraven tradiční Staročeský jarmark. Po 
celý den budou na dvoře Cífkova statku před-
váděna tradiční rukodělná řemesla s možnos-
tí jejich zakoupení. V  doprovodném progra-
mu hraje k  poslechu Martin Dvořák se svou 
skupinou. Za přijatelnou cenu je připravena 
restaurací Továrna ze Slaného ochutnávka 
tradiční české kuchyně. Návštěvníkům jar-
marku je k  dispozici také prohlídka stálých 
expozic. Vstupné je 30 Kč. Muzeum v Třebízi 
je samozřejmě celé léto otevřené veřejnosti, 
a  to denně kromě pondělí od 9 do 16  hodin, 

o  prázdninové víkendy do 18  hodin. http://
www.muzeumtrebiz.cz/

10. září v rámci Dnů evropského dědictví 
bude v  galerii muzea (2. patro) zahájena vý-
stava obrazů, kreseb a grafi ky, která tematic-
ky navazuje na výstavu z roku 2015 „Ludvík 
Kuba a  Slaný.“ Cílem výstavy je připome-
nout výtvarnou historii Slaného v době před 
a v průběhu 2. světové války, kdy v městě pů-
sobil zásluhou Josefa Kyliese a bratrů Josefa 
a  Karla Čížkových Umělecký odbor slánské-
ho Sokola „Trhlina.“ S ohledem a na výstavní 
možnosti muzea budou v  letošním roce na 
výstavě „Umělci slánské Trhliny I.“vystave-
ny práce umělců se vztahem ke Slanému: Vác-
lava Fialy, Aloise a Julie Mezerových, Václava 
Nejtka, Karla Vika nebo T. F. Šimona.

Pozitivní zprávu jsme nedávno dosta-
li od kolegů z  Národního muzea v  Praze. 
V rámci rekonstrukce „staré“ hlavní budovy 
na Václavském náměstí je připravován nový 
osazovací plán soch, které byly z Pantheonu 
osobností odstraněny nacisty nebo komu-
nisty, jako tomu bylo v  případě Jindřicha 
Jaroslava hraběte Clam – Martinice (1826-
1887), jehož plastiku nechal v r. 1951 odstra-
nit tehdejší ministr kultury Zdeněk Nejedlý. 
Clam -Martinic byl významným českým poli-
tikem rodově spjatý s naším regionem, za nějž 
mj.  i  úspěšně kandidoval do rakouské říšské 
rady. O  tom, zda socha bude v  Národním 
muzeu skutečně umístěna, vás ještě budeme 
informovat.

Naše muzeum bylo letos 
zařazeno na seznam bezba-
riérových kulturních insti-
tucí v  rámci projektu Mapy 
bez bariér, který spravuje 
Konto Bariéry Nadace 
Charty 77. Přispěl k  tomu 
zejména vznik nového výta-
hu při rekonstrukci muzea 
v  r.  2014. Prostorný výtah 
zpřístupňuje expozice a  vý-
stavy všem osobám se  sní-
ženou pohyblivostí, včetně 
vozíčkářů. Uvítají jej také 
maminky s kočárky. https://
mapybezbarier.cz/cs

Kolektiv Vlastivědného 

muzea

V  pondělí 6.  června pro-
běhlo ve slánském muzeu 
zasedání Středočeské arche-
ologické komise (SAK), kte-
rého se zúčastnili zástupci 
archeologických organizací 
s  licencí na provádění ar-
cheologických výzkumů ve 
středních Čechách (Arch. 
ústav AV ČR, středočeská 
muzea, Ústav arch. Památ-

kové péče, Archaia, Pueblo a  Č.  společnost 
archeologická).

Zasedání ve Slaném bylo zvoleno kvůli kon-
čící výstavě o  výzkumu v  prostoru Lounské 
brány, kterou si zástupci SAK prohlédli. Zá-
roveň bylo v depozitáři, kde zasedání komise 
cíleně proběhlo, s  úctou vzpomenuto půso-
bení Václava Mouchy. Na začátku zasedání 
zástupci pohovořili o  právě probíhajících 
výzkumech ve stř. Čechách. K  velmi zajíma-
vým patřily výzkumy v Holubicích (muzeum 
Roztoky) a  Unhošti (ČSA). Dále byly disku-
továny nové webové stránky ÚAPPSČ, které 
jsou velmi přehledné a  dobře vyhotovené. 
Zástupci ArÚ pohovořili o stavu schvalování 
nového památkového zákona, u kterého bylo 
zahájeno první čtení v poslanecké sněmovně. 
Předpokládá se, že zákon by měl být schválen 
v  tomto volebním období. Jednání o  jednot-
ných dohodách Akademie věd s archeologic-
kými organizaci je prozatím pozastaveno. 
Dále bylo konstatováno, že provádění terén-
ních výzkumů bez dohody je porušením zá-
kona. Vojtěch Kašpar informoval o  výstavě 
v muzeu v Jílovém u Prahy nazvané Karel IV.: 
Zlato pro korunu, Jan Mařík informoval 
o přestavbě výstavní síně v Libici n. Cidlinou, 
která bude otevřena během července.

Zasedání navštívil ředitel muzea, kterému 
děkujeme za poskytnutí prostor pro toto se-
tkání.

Michaela Selmi Wallisová

Česká společnost archeologická

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

Královské město Slaný a Vlastivědné muzeum ve Slaném 
si dovolují vyhlásit soutěž pro mladé umělce na téma:

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

umělecká díla (kresby, sochy, ... co umělce napadne) odevzdávejte 
nejpozději do 16.9.2016 na podatelně MěÚ, Velvarská 136, 274 01 Slaný. 

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

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.

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

Na prázdninové večerní obloze zůstává stá-
le trio Mars, Jupiter a Saturn. Mars uvidíme 
v  první polovině noci, Jupiter jen večer nad 
západním obzorem a Saturn po většinu noci 
kromě rána. Srpnovou večerní oblohu však 
Jupiter opustí, spatříme už pouze Mars a Sa-
turn. Seskupení Marsu, Saturnu a  Antara 
budeme moci pozorovat večer na jihozápadě 
celé prázdniny.

V  pondělí 4.  7. v  17  hodin bude Země nej-
dále od Slunce, a to 152,1 milionu kilometru.

Perseidy mají maximum 12. 8. ve 14 hodin. 
Průměrná hodinová frekvence v maximu je 150 
meteorů. Měsíční svit nebude v druhé polovině 
noci rušit pozorování.

Jaroslav Trnka, Městská hvězdárna

Městská hvězdárna ve Slaném o prázdninách
• Pro veřejnost je v červenci a srpnu otevřena v úterý, středu, čtvrtek a pátek.
• Prohlídky hvězdárny začínají v 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 hodin.
• Hvězdárna bude uzavřena od 19. 7. do 29. 7.

Příměstské tábory mají možnost navštívit hvězdárnu denně i mimo otevírací dobu podle předem
sjednaného termínu. Městská hvězdárna ve Slaném, Nosačická 1713

telefon: 312 525 730, www.hvezdarna -slany.cz

Fotografi e z jarních akcí na hvězdárně

Speciální show s  kapalným dusíkem. Hostem 
byl Jakub Rozehnal ze Štefánikovy hvězdárny 
v Praze.

Exkurze pro školy je atraktivním doplňkem výu-
ky na všech typech škol.

Pozorovali jsme 9.  května přechod planety 
Merkur přes sluneční disk.

O důvod víc, proč se mi tu dobře žije
Moc ráda bych se s vámi podělila o pozitiv-

ní zkušenost a vyjádřila tak veliké poděkování 
všem, o nichž se zmiňuji ve svém vzpomínání 
na poslední léta života, která strávila moje 
maminka v zařízeních, poskytujících na úze-
mí města Slaného pomoc osobám imobilním, 
osobám s  diagnózou Alzheimerovy nemoci 
nebo jiných typů stařeckých demencí.

Před více než sedmi lety jsem se se svou 
rodinou přistěhovala do neznámého Slané-
ho. V  době vrcholících příprav na stěhování 
si moje maminka, tehdy dvaaosmdesátiletá, 
zlomila krček stehenní kosti a stala se bez cizí 
pomoci neschopnou pohybu. Díky pro mě 
do té doby nepoznané vstřícnosti personálu 
oddělení následné péče v  nemocnici Slaný 
(ONP), se mi podařilo přeložit maminku, 
která byla trvale upoutána na lůžko, na zmí-
něné oddělení. Během pobytu na ONP se 
maminčina schopnost pohybu začala neuvě-
řitelně zlepšovat. Jmenovitě si bohužel vzpo-
mínám pouze na vrchní sestru Beznoskovou 
a  primáře Dragouna. Přes výrazné zlepšení 
vyžadoval maminčin celkový zdravotní stav 
nepřetržitou odbornou péči (kromě snížené 
pohyblivosti trpěla Alzheimerovou nemocí). 
Byli to opět zaměstnanci ONP, kteří mi po-
mohli s umístěním maminky do Domova Sla-
ný na Hlaváčkově náměstí.

Tam prožila maminka více než šest a  půl 
roku. Myslím si, že jsem za tu dobu měla 
možnost docela dobře poznat kvalitu péče 
tamějšího personálu, a  to nejen svýma oči-
ma, ale i  díky tomu, jak se o  ní vyjadřovali 
sami klienti. Je to v první řadě zásluhou em-

patického přístupu personálu ke klientům, 
nelze však pominout ani kvalitní materiální 
vybavení. Jistě, vždycky je co zlepšovat, ale 
v  porovnání s  jinými zařízeními podobného 
typu, je i z tohoto pohledu patrné, že všichni 
ti, kdo pečují o  chod Domova Slaný, dělají 
mnohem víc než je jejich povinností a než je 
běžným standardem. Možná se to bude zdát 
neuvěřitelné, ale za celou dobu jsem neměla 
nejmenší důvod k  nespokojenosti ani k  po-
dání námětu na zlepšení péče. Podotýkám, 
že poslední roky byla maminka trvale ležící, 
nedokázala se sama ani najíst, napít, natož se 
postarat o hygienu.

Starý člověk, který trpí demencí, může – na 
rozdíl od jiných terminálních onemocnění  – 
žít dlouhou řadu let, proto zvlášť tento typ 
klientů potřebuje nejen kvalitní zdravotní, ale 
i velice fyzicky a psychicky náročnou pečova-
telskou péči. Tu, až na jedinou výjimku, vyko-
návají v Domově Slaný ve dne i v noci „slabé“ 
ženy, které si zaslouží náš veliký odiv, a  to 
nejen za odváděnou namáhavou práci, ale 
i za to, jaká kolem nich panuje laskavá a opti-
mistická atmosféra (totéž platí o zdravotních 
sestrách, které jsou vždy ochotné pomoci 
i s úkony, které rozhodně nepatří mezi jejich 
povinnosti).

Jedním z atributů kulturně vyspělé společ-
nosti je i to, že se péče o potřebné stává její na-
prosto přirozenou vlastností. Jsem proto moc 
ráda, že jsem si k životu vybrala společenství 
kulturně vyspělých lidí, vás Slaňáků.

DJ, ve Slaném 1. 4. 2016

Indiáni v MŠ U Pánka
Den dětí proběhl v  MŠ U  Pánka v  indián-

ském stylu.

Dni předcházelo seznámení s indiánskými 
zvyky, povídání o  životě indiánů a  malování 
masek. 1.  6. přišly děti ráno do školky pře-
vlečené za indiány. Pomalovaly se symboly 
a u totemu si zatančily taneček. Děti se plížily 
pod překážkami, lovily bizona, šplhaly pro 
orlí pírko, jezdily na koních a přecházely řeku 
po lávce.

Vyvrcholením bylo stopování nepřátelské-
ho kmene v přírodě a hledání náčelníka s po-
kladem. Všichni si celý den užily.

Kolektiv MŠ U Pánka
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Slaný v době Karla IV.
Poutníkem ve městě

O Karlu IV. u příležitosti jeho 700. výro-
čí narození toho bylo řečeno již mnoho. 
Prostřednictvím publikací, pořadů i vel-
kých výstav hlavně v Praze jsme se moh-
li seznámit s  osobností císaře a  krále ze 
všech možných úhlů. Jeho význam pro 
Slaný již byl také zmíněn a  připomenut 
ve spojení s  18. městskými slavnostmi 
tematicky věnovanými Karlu  IV. a  jeho 
době, výroční pohlednicí Sv.  Gotharda, 
která je k  dostání v  Infocentru, soutěží 
s chystanou výstavou v muzeu a koncer-
tem na podzim. Avšak dokážeme si před-
stavit, jak Královské město Slaný vypa-
dalo v době Karlově a jakými činy vladař 
pomohl dalšímu rozvoji města? Pokusím 
se o malou sondu do minulosti a přiblíže-
ní života ve městě na sklonku vlády Kar-
la IV. v létě roku 1378.

Představte si, že jsme poutníci, kteří míří 
z Prahy do Slaného. Jdeme po významné ob-
chodní stezce, tzv. severní variantě, na které 
potkáváme kupce třeba až z Norimberka. Dle 
nařízení Karla  IV. z  listopadu  1366 musela 
města na její trase  – Cheb, Loket, Ostrov, 
Kadaň, Žatec, Louny a  Slaný  – dohlížet na 
její používání. Tím císař posílil jejich pozice 
hospodářských center kraje a pomohl k jejich 
rozvoji.

Blížíme se k  Slanému z  kopce, Slánskou 
horu po pravici, klesáme k Červenému poto-
ku, míjíme okolní osady – Pražské předměstí 
s kostelíkem a špitálem sv. Vavřince, o jehož 
majetek vede město a  fara spory. Vidíme 
opevnění, které se již několik let buduje  – 
vodní příkop, 1250 m dlouhou hradební zeď, 
vně předsunutý val, Červenou baštu a  Praž-
skou bránu, kterou vcházíme do města, které 
vzniklo oproti ostatním středověkým sídlům 
později až za krále Václava II. právem magde-
burským.

Stoupáme dál po pražsko -saské cestě, po 
levici vidíme kostel sv.  Gotharda a  přilehlou 
školu. Jak už to ve městě bývá, všude se válí 
odpadky, pobíhají psi, kočky, šíří se puch, 
prach a špína a před kostelem houf chudáků 
a  otrhanců, kteří žebrají… Všude stavební 
shon, postupně se přestavuje románská sva-
tyně na trojlodní chrám s předsunutým kně-
žištěm. Buduje se severní věž, která má dosa-
hovat až do výše 43 m.

Kostel patří ostrovským benediktínům 
a  proboštem je zde již od roku 1357 Dětřich 
(Theoderik Minardov). Sám Karel  IV. si již 
dávno přál zde zřídit biskupství, tedy povýšit 
zdejší kostel spolu s  mělnickým, starobole-
slavským a  v  Sadské na katedrální. To do-
kládá list papeže Klementa  VI. arcibiskupu 
pražskému, biskupu vratislavskému a  nově 

zvolenému biskupu olomouckému z  2.  břez-
na  1352, aby prošetřili toto Karlovo přání. 
Proč z  těchto plánů sešlo, bohužel není zná-
mo. Můžeme se jen domnívat, že návrh nebyl 
přijat.

Mohla v tom sehrát svou roli i pověst pro-
bošta Dětřicha, který sice kázal o  životě 
v  čistotě, ale sám proslul bujarým životem 
a  soudními spory. Dokonce se proslýchá, že 
má na Pražském předměstí jakousi Lídu, se 
kterou má dvě nemanželské děti… Na přání 
slánských občanů se na něj i na další mnichy, 
kněží z kostela i rektora školy při sv. Gothar-
du chystá vizitace z Prahy, kterou by měl vést 
arcijáhn Pavel z  Janovic, aby prošetřil jejich 
nemorální chování…

Vydáváme se tedy raději dále do města, 
které bylo před pár lety poničeno požárem. 
Dodnes se sem sjíždějí zvědavci, hledají 
ohořelé trosky a  sledují výstavbu a  opravu 
středu města. Oheň propukl 10. května 1371 
na rynku v době konání trhu, když bylo měs-
to zaplněno i  lidmi z  venkova. Dle nedávno 
zemřelého stavitele, kanovníka a  kronikáře 
Beneše Krabice z Weitmile zahynulo na 2 000 
lidí, ale těžko tomu uvěřit. Říká se, že v nasta-
lém zmatku povozy trhovců ucpaly brány  – 
Pražskou, Lounskou i Velvarskou – a lidé tak 
nemohli utéci ven jinak než fortnou pro pěší. 
Škody byly veliké, však většina domů byla jen 
zahloubených a postavených z hlíny a dřeva.

Pro město v  rozpuku to byla veliká rána, 
naštěstí se mohlo spolehnout na pomoc vlád-
ce, který měl na mysli rozkvět měst a Králov-
ství českého. Na pomoc Slanému přičlenil 
Karel IV. tento rok v červenci k obci předměs-
tí a  obecné pastviny. Stejnou listinou posílil 
soudní pravomoci a udělil městu právo mílo-
vé ve smyslu zákazu provozování jiných živ-
ností na míli od Slaného (cca  11 km) kromě 
vesnických kovářů, tedy výhradní právo pro 
slánské řemeslníky. Již rok po požáru udělil 
král a císař městu i právo odúmrtí, aby mohli 
občané Slaného svobodně odkazovat majetek 
a nakládat s ním.

Kráčíme k  náměstí kolem nové výstavby 
kamenných domů majetnějších občanů a ře-
meslníků. Některé domy jsou i  několikapa-
trové, označené znakem majitele či cechem 
řemeslníka, názvem či znamením, zda posky-
tují pohostinství a nocleh. Ale to budou spíše 
ty bohatší na náměstí. Po levé i pravé straně 
vybíhá ulice poseta menšími domky. Nalevo 
bychom se dostali až na Kozí ryneček a  od-
tud k fortně pro pěší, za kterou se rozkládají 
Všehlušice. Napravo bychom přes náměstí 
došli k Velvarské bráně a dále přes Nosačice 
k Želevčicům.

Po náročné cestě se můžeme zastavit v šen-
ku a dopřát si pivo, kaši nebo placky a pečené 
maso, jak nás vybízí šenkýřka. Město nabízí 
mnoho příležitostí k nákupu, prodeji, zaříze-

ní si nutných právních záležitostí, ale je i plné 
podvodníků a zlodějů, na které je třeba si dát 
pozor. Snad později se zastavíme a  budeme 
hledat nocleh, jídlo i  trochu pobavení s hud-
bou či s kartami, nyní si chceme prohlédnout 
náměstí.

Pokračujeme tedy rovně do kopce a  vstu-
pujeme na velký obdélníkový rynek. Po levé 
straně náměstí se blížíme k  další rozestavě-
né budově, č.  p.  3, výraznější než ty ostatní. 
Jedním z  důležitých Karlových politických 
rozhodnutí bylo totiž i věnování tohoto domu 
a jeho pozemku po zemřelém občanovi Luká-
šovi Slanému se svolením, aby zde byla zříze-
na radnice. Staví se zde tedy budova jednopa-
trová s vysokým stupňovitým štítem, s okny 
a  s  vysokou hranolovitou věží čtvercového 
půdorysu. Zde zasedá rychtář Jan, syn Dob-
rohosta ze Slaného, tedy potomek prvních 
lokátorů. Slaný se může pyšnit především 
českým prostředím ve vedení města i  mezi 
obyvatelstvem.

Dokladem města jako korporativní institu-
ce jsou dvě pečetidla 
z 1. pol. 14. st. s čes-
kým lvem s korunou 
a  nad nakloněným 
štítem stojí kolčí 
helm podpíraný fi -
gurou chlapce. Ten-
to obraz přešel i  do 
městského znaku.

Abychom zavr-
šili šlechetné činy 
panovníka, je třeba 
zmínit ještě právo 
obchodovat se solí 

a  daň z  jejího prodeje, které obdržel Slaný 
roku 1377 spolu s  několika severočeskými 
městy. Avšak nebylo to zcela bezelstně, ale 
odměnou za půjčku. Slaný je tak důležitým 
obchodním centrem v  popředí panovníkova 
zájmu a  Provincia Slanensi, Slánsko, zabírá 
kus středních Čech zhruba mezi Louny, Lito-
měřicemi, Mělníkem, Prahou a  Kladnem. Je 
však jen otázkou času, kdy se bude muset vy-
rovnat s převratnými událostmi, jež rozpoutá 
nyní osmiletý chlapec z jižních Čech…

Avšak my se již můžeme věnovat zábavě, 
smýt ze sebe prach a špínu, ulehnout v malé 
temné místnůstce v patře nad šenkem a snad 
zítra se vydat Lounskou bránou a přes Draž-
kovice dál…

Eliška Waldmannová,

odbor kultury MěÚ Slaný

Velké pečetidlo města 
Slaného, 1. pol. 14. st.,
foto P. Vychodil.
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Koncerty v Dolíně pokračují
Koncerty pořádané spolkem Wotrubia 

v  dolínském kostele Sv.  Šimona a  Judy po-
kračují i v letních měsících. Na první vystou-
pení  – Zámecké saxofonové kvarteto  – se 
přátelé kvalitní hudby mohou těšit v  neděli 
14. srpna v 15.00 hodin.

Soubor pod vedením Josefa Žemličky vy-
stoupí již počtvrté, tentokrát ve složení Vladi-
mír Vlášek – alt a soprán saxofon, Josef Žem-
lička – tenor saxofon, Ota Martinovský – alt 
saxofon a Roman Fojtíček – baryton saxofon.

Letošní koncert Zámeckého saxofonového 
kvarteta (www.saxkvarteto.cz) přinese opět 
řadu posluchačsky zajímavých skladeb růz-
ných autorů:
W. A. Mozart – Adagio a pochod alla Turca
G. F. Händel – Vodní hudba

J. S. Bach – Fuga VII
J. Francaix – Cantilene
A. Frackenpohl – Ragtime Suite 1
J. Ježek – Kytice
G. Gershwin – Lade Be Good
L. Bernstein – Maria
S. E. Nováček – Slunečnice
J.Ježek – Zlý sen (baletní hudba ze hry “Pěst 
na oko”)

O necelé tři týdny později, v pátek 2. září 
od 21.00 hodin, se posluchači mohou těšit na 
22. ročník koncertu při svíčkách. Vystoupí 
komorní smíšený pěvecký sbor Chorus Ca-
rolinus pod vedením Karla Procházky (www.
choruscarolinus.cz) a  Ženský pěvecký sbor 
Smetana Kladno (www.smetanakladno.cz). 
Zajímavý dvojkoncert duchovní hudby v po-
dání obou sborů mají posluchači možnost 

slyšet již čtvrtým rokem po sobě. Zatímco 
sbor Smetana vystoupí na pozvání spolku 
Wotrubia počtvrté, pro Chorus Carolinus to 
bude již osmý koncert.

Poměrně těsně navazujícím vystoupením 
bude koncert Vladimíra Merty (www.vla-
dimirmerta.cz) v neděli 4. září od 15.00 ho-
din. Jde již o druhý koncert na pozvání naše-
ho spolku.

Oba koncerty z počátku září jsou součástí 
slánských oslav Dnů evropského dědictví. 
Všechny koncerty jsou pořádány za fi nanční 
podpory Královského města Slaný, vstupné je 
vždy dobrovolné.

Pavel Bartoníček

spolek Wotrubia

Aktuálně z památkové péče na Slánsku
Jak dál v  památkové rezervaci Třebíz? 

Touto otázkou se zabývalo jednání pracovní-
ků památkové péče, muzea a  zástupců obce 
Třebíz v  úterý 7.  června  2016. U  „kulatého 
stolu“ na dvoře v  hotelu Pod Sluncem se se-
šel ten den starosta obce Ladislav Kozák se 
zástupci Národního památkového ústavu 
v  čele s  Pavlem Burešem z  ústředního pra-
coviště této organizace, ředitelem slánského 
muzea Janem Čečrdlem, pracovníky památ-
kové péče slánského městského úřadu, s  Ja-
nem Vaňkem (ČZU) a  Janem Hendrychem 
(ČVUT) a  dalšími přizvanými odborníky. 
Setkání inicioval Tomáš Jiřikovský, zastu-
pitel obce Třebíz, který také jednání řídil. 
Ze  široké diskuze vyplynula na jedné straně 
řada podnětných návrhů a  námětů, jak dále 
postupovat při opravách objektů ve Třebí-
zi, na straně druhé však dominoval kritický 
pohled starosty obce k  požadavkům památ-
kové péče v  památkové rezervaci; společnou 
řeč, a to i v základních aspektech památkové 
ochrany, se zatím najít nepodařilo. I  tak se 
shodli účastníci rokování na tom, že porada 
rozhodně měla svůj význam a že obec a další 
zainteresovaní odborníci se k  některým ná-
mětům v budoucnu vrátí. V této souvislosti je 
třeba doplnit, že ve Třebízi stále rozvíjí svou 
činnost slánské muzeum a město Slaný reali-
zuje postupnou a rozsáhlou opravu usedlosti 
č. p. 2, tzv. Šubrtova statku, který se nachází 
v jeho majetku.

Havárie části památky v  Kmetiněvsi. 
Prudký déšť patrně „urychlil“ zřícení tarasní 
zdi u kostela sv. Václava v Kmetiněvsi. Jedná 
se o  vysokou barokní kamennou zeď, která 
v  horní části vymezovala areál původního 
hřbitova. Tato zeď lemuje  místní komuni-
kaci, což situaci podstatně komplikuje z  do-
pravního i  bezpečnostního hlediska. Majitel 
památky, Farní úřad ve Zlonicích, který před 
časem již část zdi staticky zajistil, nyní musí 

přikročit k  další nákladné opravě. Zabezpe-
čovací práce probíhají pod dozorem statika – 
památkáře. Obdobný případ byl před časem 
řešen i  u  kostela v  nedalekém Hospozíně  – 
v obou případech „mrtvé“ hřbitovy.

Opravy památek ve Velvarech. Z  hledis-
ka památkové péče se práce odboru kultury 
MěÚ Slaný nejvíce soustřeďuje na město Vel-
vary, které totiž v  oblasti ochrany památek 
vyvíjí v  regionu nejvýraznější aktivitu, a  to 
je třeba rozhodně ocenit. V  červnu dokon-
čilo město restaurování kamenné balustrá-
dy u  barokní sochy sv.  Jana Nepomuckého, 
stále probíhá náročná oprava renesančního 
kostela sv.  Jiří, který přešel na žádost města 
do jeho vlastnictví  – letos se pokračuje na 
fasádě, nyní na hlavním průčelí s honosným 
renesančním štítem. Navíc byla v červnu za-
hájena obnova renesanční Pražské brány, 
kterou zdobí mohutné portály s  pozoruhod-
nou heraldickou výzdobou.

Pokračuje oprava hlavního oltáře kos-
tela sv. Gotharda ve Slaném. Letošní zimní 
měsíce přinesly smutnou zprávu: 4.  března 
zemřel akad.  mal. Jiří Štork  – restaurátor, 
který se podílel na opravách řady památek 
ve Slaném a na Slánsku, a byl to on, který po 
několik let postupně renovoval hlavní oltář 
kostela sv.  Gotharda ve Slaném. Závěr této 
akce, a  to včetně obnovy rozměrného obra-
zu sv.  Gotharda, tak musel předat svým ná-
sledovníkům. Letos se soustředí pozornost 
restaurátorů na řešení spodní části oltářní 
architektury (postranní branky a  oltářní 
menza). Obnova výtvarné pointy – obrazu se 
sv. Gothardem – by měla proběhnout v násle-
dujících letech. Je to proces nákladný, který 
limitují fi nanční možnosti farnosti a také výše 
přípěvku Ministerstva kultury; to na opravu 
památky řadu let po nevelkých částkách při-
spívá.

Transfer sochy sv.  Bonaventury z  kar-
melitánské (dříve františkánské) klášterní 
zahrady ve Slaném do restaurátorského 
ateliéru. V  rámci restaurování dojde k  me-
chanickému očištění, chemickému zpevnění 

a též k doplnění 
chybějící sva-
tozáře a  části 
ruky přimknu-
té k  hrudi. 
Kopie barokní 
sochy význam-
ného františ-
kánského teo-
loga od A. D. 
Havla z  konce 
19. století se 
společně se so-
chou sv.  Fran-
tiška z  Assisi 
vrátí zrestau-
rované na pod-
zim letošního 
roku na své 

prapůvodní místo, tedy do barokní lipové ale-
je (1728) lemující cestu do kláštera. Společ-
ně se sochou Panny Marie Bolestné tak mají 
přiblížit historickou podobu klidové zóny, 
jež přispívá ke kultivaci prostředí Slaného. 
Svým způsobem se jedná o konkrétní příklad 
řešení urbanistického prostoru města. Běží 
o aktuální téma, které zaznělo na konferenci 
Křižovatky architektury / kulturní krajina  – 
proměna, tvorba ochrana. Této podnětné 
konference, která proběhla 2.  6.  2016 v  Ná-
rodním technickém muzeu v  Praze i  pod 
patronací Sdružení historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska, se zástupci města Slaného 
rovněž zúčastnili.

Vladimír Přibyl a Markéta Škrancová,

odbor kultury MěÚ Slaný

Transfer sochy sv.  Bonaven-
tury ve Slaném, 18.  5.  2016 
(foto. V. Přibyl)
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Soutěž o volné vstupy 
do aquaparku

Přijďte si do aquaparku Slaný vyzkoušet 
plavecký způsob motýlek.

Od 1. července do 31. srpna 2016 jsme pro 
vás připravili soutěž o celodenní volné vstupy 
do aquaparku.

Kromě hlavních vítězů (1. místo) v  každé 
kategorii (dospělí a  děti) je získá ještě jeden 
vylosovaný účastník soutěže ze všech 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-
tegoriií.

Začátkem září 2016 vyhodnotíme výsledky 
všech účastníků. Vítězové si budou moci vy-
zvednout volné vstupenky v aquaparku.

Těšíme se na vaše plavecké výkony a přeje-
me vám hodně štěstí!

Tým plavecké haly

Krytá plavecká hala

OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST 
ČERVENEC—SRPEN 2016

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

• Kondiční plavání: ÚTERÝ  – NEDĚLE 
08.00—09.00 hod. (bez atrakcí, vstupné 
55 Kč) • Kondiční plavání: ČTVRTEK: 
20.45—22.00 hod. (včetně atrakcí, vstup-
né obvyklé) • AQUAZORBING – podle ná-
vštěvnosti, po dohodě s plavčíkem (25,00)

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

Aquapark Slaný informuje 
o změnách během letního pro-

vozu.

Stejně jako každý rok bylo 
v měsíci červnu dočasně zrušeno 

plavání za intimního osvětle-
ní, nuda plavání, aquaerobic 

a v letošním roce nově zavedené 
cvičení ve vodě pro seniory. Na 
příznivce těchto akcí se budeme 

opět těšit v říjnu.

V červenci a srpnu přijďte 
své tělo nastartovat kondičním 

plaváním.

úterý–neděle 8:00–9:00

Pravidelná odstávka bazénu 
bude probíhat ve dnech

5. 9. –18. 9. 2016.

Slánská plovárna 
zahájila provoz

Od čtvrtka 23. 6. je v provozu slánská plo-
várna. Ceník vstupného zůstal nezměněn. 
Dopolední vstupné (tj.  od 10 —12  hodin) 
bude poloviční – dospělí 20 Kč, děti, důchod-
ci a  ZTP 10 Kč. Odpolední vstupné (po 17 
hodině) je shodné s  výší vstupného jako do-
polední. Dopolední vstupné bude řešeno tak, 
že při vstupu zaplatíte celodenní lístek a  při 
odchodu z  plovárny do 12  hodin vám bude 
po předložení vstupenky vrácena polovina 
vstupného z celodenního lístku.

Otevírací doba plovárny je od 10  hodin 
do 19 hodin.

Fight aréna ve 
Slaném bodovala

Dne 11.  6. se členové klubu trénujícího 
Thai box a kick box ve Víceúčelové sportovní 
hale ve Slaném velmi úspěšně zúčastnili bojů 
o titul mistra ČR v Muay thai a kick boxu.

Milada Pachmanová pod vedením trenéra 
Roberta Kurky se stala vicemistryní české re-
publiky v  Muay thai asociace C.M.T.A., dále 
čtyři junioři pod vedením trenéra Lukáše 
Zemana vybojovali na Mezinárodním mis-
trovství ČR v kickboxu 4 medaile, a to Karel 
Kuchta bronz, Samuel Pergner bronz, Nicol 
Tancošová se stala vicemistryní ČR a Emma 
Cardová taktéž vicemistryně ČR v jiné váho-
vé kategorii.

Lukáš Zeman

trenér

Plochá dráha zve své příznivce

Sobota 27. srpna

Přebor ČR I. liga družstev 17,00
Mini Cup 125 ccm – malá dráha 14,00

Středa 7. září

Mistrovství ČR Extraliga družstev 17,00

Štancl Speedway Academy pokračuje 
v těchto termínech: 16. 7. , 23. 7. , 30. 7.

Mistr Oldřich Jelínek 
v galerii Ikaros

Květnový podvečer v Galeii Ikaros byl plný 
hudby a krásného vyprávění o časech minu-
lých. Kresby a grafi ka mistra Oldřicha Jelín-
ka byla průřezem jeho tvorby za posledních 
třicet let.

 
O hudební úvod se postaral Rudolf Hyška 

s  hudebníky ze skupiny SAXY ZuŠ kvartet. 
Slečny Karolína Jeřábková, Barbora Kottová, 
Nikola Korytová a mladý muž Martin Divíšek 
hráli s citem a zaujetím a naladili návštěvníky 
skladbami Glenna Millera a George Gershwi-
na na společnou notu.

 
Vzácného hosta a  všechny návštěvníky 

přivítal pan Jiří Hruška. Poté pan Jelínek 
v rozhovoru s panem Hruškou vzpomínal na 
důležité okamžiky ve svém životě, díky nimž 
můžeme obdivovat jeho výtvarné dílo i  ve 
Slaném. Paní galeristka Marcela Hrušková 
uspořádala grafi cké listy do zajímavých ba-
revných a tématických souborů a poodhalila 
návštěvníkům, která témata mistr ztvárňo-
val. Nejen v  naší zemi, ale také v  Německu, 
kde po mnoho let žije a pracuje. Jeho vyprávě-
ní o životě bylo poutavé a návštěvníci pozorně 
poslouchali.

 
Paní Hrušková připravila pro návštěvníky 

pohoštění, které její manžel Jiří s  úsměvem 
nabízel a podvečer v galerii byl jako vždy ve-
lice příjemný a pohodový. Děkujeme za hez-
ké kulturní zážitky a budeme se těšit na další 
výstavy.

Eva Štanclová
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Léto opět přináší kino pod hvězdami

Brány Letního kina Slaný se naplno otvírají 
a budou své návštěvníky hostit nepřetržitě až 
do konce srpna. Kromě klasických fi lmových 
večerů se mohou diváci v  letošním roce těšit 
i na řadu hudebních zážitků, ať už v rámci ži-
vých koncertů nebo přenosů koncertů světo-
vých kapel. Zde je malá ochutnávka.

Živé koncerty
6. července – Věra Špinarová a Adam Pav-
lík Band
19. srpna – Katapult
25. srpna – Lucie Vondráčková
26.–27. srpna – Valník 2016

Záznamy koncertů
10. července – Aerosmith – Donington 2014
24. července – André Rieu – koncert z Maas-
trichtu

7. srpna – Queen – Rock Montreal 1981
21. srpna – John Williams – Filmová hudba

Filmové hity
Letní nabídka fi lmových titulů potěší jak 

milovníky akčního žánru, tak i hororů či ro-
mantiky. Zkrátka nepřijdou ani děti. Pro ně 
se budou promítat fi lmy jako Doba ledová: 
Mamutí drcnutí, Tajný život mazlíčků nebo 
nová komedie Zdeňka Trošky Strašidla. Ro-
mantický žánr zastoupí fi lm natočený podle 
knižního bestselleru  – Než jsem tě poznala. 
V rámci akčního žánru bude dominovat Matt 
Damon jako Jason Bourne, za pozornost 
však stojí i nově natočený Ben Hur nebo Le-
genda o Tarzanovi. Bránice diváků rozechvějí 
snímky jako Krotitelé duchů nebo nový český 
fi lm Seznamka s  předními českými herci na 
výplatní pásce. Naopak děsivé mrazení v zá-
dech pak zajistí úspěšný hororový snímek 
V zajetí démonů 2. Fenoménem letošního léta 
se bezesporu stane legenda sci -fi  žánru, nový 
Star Trek: Do neznáma. Kompletní nabídku 
fi lmů najdete na naší stránce www.kultura.
slansko.cz/kino.

Hezké fi lmové léto!

OPERA–KONCERT–BALET v Městském kině Slaný 2016/2017

Do nové sezóny cyklu Opera v  kině jsme 
kromě záznamů oper zařadili na žádost di-
váků nově i  baletní představení a  koncerty. 
Vedle tradičních záznamů oper z Metropolit-
ní opery v New Yorku se v nové sezóně podí-
váme také do Royal Opera House v Londýně, 
vídeňského Wiener Konzerthausu či na Kö-
nigsplatz v  Mnichově. Neobyčejným zážit-
kem se jistě stanou i  záznamy baletů, které 
nastudoval se zárukou té nejvyšší kvality Bol-
šoj balet z Moskvy.

• Záznamy promítáme od 18 hodin, pokud 
není uvedeno jinak.

• Vstupné 300 Kč, senioři, ZTP a  studenti 
250 Kč. Zakoupit si můžete také předplatné 
na celou sezónu 3000 / 2 500 Kč (dvě před-
stavení zdarma).

• Vstupenky: www.kultura.slansko.cz/
kino#goto -vstupenky -pokladna -kina

Program na sezónu 2016/2017

TURANDOT (Puccini)
25. září (Metropolitní opera)
Účinkují Maria Guleghina, Marina Poplav-
skaya, Marcello Giordani, Samuel Ramey, 
Dirigent Andris Nelsons. Režie Franco Ze-
ffi relli.

TŘI HVĚZDY V MNICHOVĚ
23. října
Anna Netrebko, Jonas Kaufmann a  Thomas 
Hampson. Koncert tří hvězd operního světa 
na náměstí Königsplatz v Mnichově. Speciál-
ní hosté Elena Zhidkova & Ildar Abdrazakov. 
Doprovází Janáčkova fi lharmonie Ostrava, 
kterou řídí Claudo Vandelli.

TAKOVÉ JSOU VŠECHNY (Mozart)
20. listopadu (Royal Opera House)
Účinkují Corrine Winters, Angela Brower, 
Daniel Behle, Alessio Arduini, Johannes 
Martin Kraänzle, Sabina Puértolas. Dirigent 
Semyon Bychkov. Režie Jan Philipp Gloger.

TŘI TENOŘI – VÁNOČNÍ KONCERT
18. prosince
Luciano Pavarotti, José Carreras a  Plácido 
Domingo. Záznam vánočního koncertu tří 
světových tenorů z  Wiener Konzerthaus 
z roku 1999.

LOUSKÁČEK (Čajkovskij)
23. prosince (Bolšoj balet)
Vánoční baletní klasika v podání prvotřídní-
ho Bolšoj baletu z Moskvy. Mimořádně vhod-
né pro rodiče s dětmi.

Začátek v 17 hodin.

NOVOROČNÍ PŘEKVAPENÍ
31. prosince 2016

SVĚTLÝ PRAMEN (Šostakovič)
LEDEN 2017 (Bolšoj balet Moskva)
Komediální balet z  roku 1935, který podle 
kritiků „umí vtipem i zabíjet“ a oslovil diváky 
daleko za hranicí Ruska.

HRABĚ ORY (Rossini)
ÚNOR 2017 (MET)
Diana Damrau, Joyce DiDonato, Susanne 
Resmark, Juan Diego Flórez, Stéphane De-
gout, Michele Pertusi. Dirigent Maurizio Be-
nini. Režie Bartlett Sher.

SPÍCÍ KRASAVICE (Čajkovskij)
BŘEZEN 2017 (Bolšoj balet Moskva)
Nesmrtelná pohádka o  Šípkové Růžence 
s krásnou hudbou P. I. Čajkovského.

RIGOLETTO (Verdi)
DUBEN 2017 (MET)
Diana Damrau, Oksana Volkova, Piotr Bec-
zala, Željko Lučić, Štefan Kocán. Dirigent 
Michele Mariotti. Režie Michael Mayer.

LABUTÍ JEZERO (Čajkovskij)
KVĚTEN 2017 (Bolšoj balet Moskva)
Nadčasová baletní klasika v  podání jedineč-
ného Bolšoj baletu z Moskvy.

BOHÉMA (Puccini)
ČERVEN 2017 (MET)
Angela Gheorghiu, Ainhoa Arteta, Ramón 
Vargas, Ludovic Tézier. Dirigent Nicola Lui-
sotti. Režie Franco Zeffi relli.

Změna programu vyhrazena!
www.kultura.slansko.cz

Záznamy oper z MET se staly nejnavštěvovanějšími tituly ve slánském kině. Foto: Jiří Jaroch
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LETNÍ KINO

Pátek 1. července
NEPROMÍTÁME

Sobota 2. července
HRA PENĚZ
Premiéra amerického hvězdně obsazené-
ho dramatu s  titulky. Hrají: Julia Roberts, 
George Clooney. Režie: Jodie Foster. Vhodné 
od 12 let, vstupné 120 Kč, 95 minut

Neděle 3. července
NEŽ JSEM TĚ POZNALA
Premiéra amerického romantického drama-
tu s titulky. Hrají: Emilia Clarke, Sam Clafl in 
a  další. Režie: Thea Sharroch. Vhodné od 
12 let, vstupné 110 Kč, 110 minut

Pondělí–úterý 4.–5. července
PAŘBA V PATTAYI
Premiéra francouzské komedie v  českém 
znění. Režie: Franck Gastambide. Vhodné od 
12 let, vstupné 110 Kč, 97 minut

Středa 6. července
KONCERT VĚRY ŠPINAROVÉ S  KAPE-
LOU ADAM PAVLÍK BAND.
Začátek koncertu v 19 hodin, pokladna otevře-
na od 17 hodin.

Čtvrtek 7. července
WARCRAFT: PRVNÍ STŘET
Americký fantasy fi lm s  titulky. Hrají: Ben 
Foster, Travis Fimmel a  další. Režie: Dun-
can Jones. Vhodné od 12 let, vstupné 120 Kč, 
123 minut

Pátek–sobota 8.–9. července
LEGENDA O TARZANOVI
Premiéra amerického dobrodružného fi l-
mu s  titulky. Hrají: Alexander Skarsgård, 
Samuel  L. Jackson, Margot Robbie a  další. 
Režie: David Yates. Vhodné od 12 let, vstupné 
110 Kč, 110 minut

Neděle 10. července
AEROSMITH: DONINGTON 2014
Záznam koncertu z  Donington Park v  brit-
ském Leicestershire v  červnu 2014, kde ka-
pela opět rozjela pořádnou show. Přístupno, 
vstupné 200 Kč, 95 minut

Pondělí 11. července
OČISTA: VOLEBNÍ ROK
Premiéra americko -francouzského akčního 
thrilleru s  titulky. Režie: James DeMonaco. 
Vhodné od 15 let, vstupné 110 Kč, 106 minut

Úterý–středa 12.–13. července
MIKE I DAVE SHÁNĚJÍ HOLKU

Premiéra americké komedie s  titulky. Hra-
jí: Zac Efron, Anna Kendrick, Adam Devine 
a  další. Režie: Jake Szymanski. Vhodné od 
15 let, vstupné 110 Kč, 98 minut

Čtvrtek 14. července
DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK
Americký akční sci -fi  fi lm s  titulky. Hrají: 
Jeff Goldblum, Bill Pullman a  další. Režie: 
Roland Emmerich. Vhodné od 12 let, vstupné 
120 Kč, 133 minut

Pátek–sobota 15.–16. července
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ
Premiéra americké animované komedie 
v českém znění. Režie: Mike Thurmeier. Pří-
stupno, vstupné dospělí 130 Kč, děti 110 Kč, 
91 minut

Neděle 17. července
TOHLE JE NÁŠ SVĚT
Premiéra amerického dramatu s  titulky. 
V  hlavní roli Viggo Mortensen. Režie: Matt 
Ross. Přístupno, vstupné 80 Kč, 120 minut

Pondělí 18. července
PAN DOKONALÝ
Premiéra americké romantické komedie s ti-
tulky. Hrají: Anna Kendrick, Anson Mount 
a  další. Režie: Paco Cabezas. Vhodné od 
12 let, vstupné 110 Kč, 95 minut

Úterý 19. července
LUCIE: PŘÍBĚH JEDNÝ KAPELY
Premiéra českého hudebního dokumentární-
ho fi lmu. 30 let spolu, 30 let bez sebe. Hrají: 
David Koler, P.  B. CH., Michal Dvořák, Ro-
bert Kodym. Režie: David Sís. Přístupno, 
vstupné 100 Kč, 89 minut

Středa 20. července
V ZAJETÍ DÉMONŮ 2
Premiéra amerického hororu s titulky. Hrají: 
Vera Farmiga, Patrick Wilson a další. Režie: 
James Wan. Vhodné od 15 let, vstupné 110 Kč, 
134 minut

Čtvrtek–pátek 21.–22. července
HLEDÁ SE DORY
Americký animovaný fi lm v  českém znění. 
Režie: Andrew Stanton. Přístupno, vstupné 
100 Kč, 90 minut

Sobota 23. července
JULIETA
Premiéra španělského dramatu s  titulky no-
minované na Zlatou palmu v  Cannes 2016. 
Režie: Pedro Almodóvar. Vhodné od 12  let, 
vstupné 120 Kč, 99 minut.
Promítání fi lmu Julieta začne v 22.30 h.

Filmu bude předcházet akce PETANQUOW-
KA, která se uskuteční u Altánu v lesoparku 
Háje pod záštitou nez. org. Prostor a  klubu 
Obrona narodowa.

Neděle 24. července
ANDRÉ RIEU  – KONCERT Z  MAAS-
TRICHTU 2016
Nizozemský mistr André Rieu se vrací do 
rodného Maastrichtu na další neuvěřitelný 
koncert pod širým nebem. Přístupno, vstupné 
200 Kč, 180 minut

Pondělí 25. července
BLÁZNIVÁ PĚTKA
Premiéra francouzské komedie v českém zně-
ní. Režie: Igor Gotesman. Vhodné od 12  let, 
vstupné 100 Kč, 102 minut

Úterý 26. července
ZHASNI A ZEMŘEŠ
Premiéra amerického hororu s  titulky. Hra-
jí: Teresa Palmer, Maria Bello a další. Režie: 
David F. Sandberg. Vhodné od 15 let, vstupné 
110 Kč, 90 minut

Středa 27. července
ŽELVY NINJA 2
Americká akční komedie v  českém znění. 
Hrají: Megan Fox, Stephen Amell a další. Re-
žie: Dave Freen. Přístupno, vstupné 110 Kč, 
120 minut

Čtvrtek 28. července
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM
Americký fantasy fi lm v českém znění. Hrají: 
Johnny Depp, Mia Wasikowska a  další. Re-
žie: James Bobin. Přístupno, vstupné 100 Kč, 
113 minut

Pátek–sobota 29.–30. července
JASON BOURNE
Premiéra amerického akčního thrilleru 
s  titulky. Slavný agent bez paměti se vrací 
a s ním i  jeho nejsilnější sestava. Hrají: Matt 
Damon, Alicia Vikander, Tommy Lee Jones 
a  další. Režie: Paul Greengrass. Vhodné od 
15 let, vstupné 120, Kč, 117 minut

Neděle 31. července
CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA
Americké akční sci -fi  s titulky. Tým Avengers 
se kvůli vládnímu nařízení rozdělí na dva tá-
bory. Hrají: Chris Evans, Robert Downey Jr., 
Scarlet Johansson a  další. Režie: Anthony 
Russo, Joe Russo. Vhodné od 12  let, vstupné 
100 Kč, 147 minut

Začátky představení jsou mezi 21.00–22.00 hodinou, dle setmění. Hrajeme za každého počasí. Všechna představení promítáme ve formátu 2D. 
Změna programu vyhrazena. Pokladna otevřena hodinu před začátkem představení. Náš program naleznete na adrese www.kultura.slansko.cz.
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