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Zajímavá místa v okolí Kladna

Královské město Slaný
Pouhých dvacet pět kilometrů od pražského letiště v Ruzyni leží město Slaný,
které patří mezi nejstarší česká středověká města. Silnice vede do města,
jemuž byl na počátku čtrnáctého věku udělen titul \"královské\". První
písemné zmínky o něm lze vystopovat v listinách krále Přemysla Otakara II.
již kolem roku 1262 a 1271, kdy zde stála tržní osada, známá z listiny papeže
Řehoře IX z roku 1239.
Královské město Slaný leží v okrsku Slánské tabule, která tvoří
severozápadní část geomorfologického celku zvaného Pražská plošina. Její
dominantou je Slánská hora (330 m n. m.), která vznikla dávnou sopečnou

činností. Nejvýznamnější náměstí, Masarykovo, leží v nadmořské výšce 268
m n. m. Městem, které se nachází cca 25 km severozápadně od Prahy, protéká
od jihozápadu k severovýchodu Červený potok.
Slaný leží na křižovatce silnic Praha - Chomutov, Praha – Slaný - Karlovy Vary
se silnicemi ve směru na Litoměřice, Velvary a Kladno. Vede tudy také
železnice Praha - Most. Od doby svého založení králem Václavem II.
(pravděpodobně mezi lety 1300 a 1304) patřil Slaný do sítě královských
měst a podléhal autoritě panovníka a příslušného podkomořího.
V pobělohorské době se Slaný stal poddanským městem Martiniců ze
Smečna. Teprve roku 1794 Slaný opět získal statut svobodného města. Roku
1850 se stal sídlem politického okresu a okresním městem zůstal až do roku
1960. Od roku 2003, po zahájení reformy veřejné správy, patří mezi obce s
rozšířenou působností, tzv. „malé okresy“.
Historie a současnost města

Dominanta města, Slánská hora, byla dle archeologických nálezů osídlena od
počátku 4. tisíciletí př. n. l., tedy od doby kultury nálevkovitých pohárů. Vznik
Slaného je spojen s objevem slaného pramene. Podle starých kronik již kolem
roku 750 vyrostla v prostoru pod Slánskou horou osada, která začala
postupně získávat na význam. První věrohodné písemné zmínky pocházejí z
let 1262 a 1271. Na přelomu 13. a 14. století zde město, které pravděpodobně
v roce 1305 povýšil na město královské. Václav II. založil Přemyslovští
panovníci a později i král Karel IV. postupně městu udělili celou řadu výsad.
V lucemburských privilegiích z roku 1336 je potvrzeno užívání městského
znaku. V době husitské byl Slaný jedním z významných středisek tohoto
hnutí. I v následujících dvou stoletích zůstalo město důležitým
hospodářským centrem. V pobělohorské době bylo po rozsáhlých
konfiskacích dáno v zástavu Martinicům ze Smečna a roku 1638 se stalo
jejich poddanským městem. Svobodným se opět stalo až v roce 1794.

Druhá polovina 19. století přinesla bouřlivý rozvoj průmyslu a s tím
související výstavbu města. Privilegiem z roku 1884 císař František Josef I.
přiznal Slanému znovu titul královského města, kterého se však po 1. světové
válce Slaný zřekl. K tomuto, byť symbolickému, titulu se opět vrátil na
základě usnesení zastupitelstva města v r. 1991. V současnosti je Slaný opět
přirozeným administrativním a kulturním centrem celé oblasti.
Po roce 1989 se tvář Slaného začala výrazně měnit. Bylo restaurováno velké
množství budov, především v historickém centru města. Uskutečnila se
rozsáhlá přestavba bývalých kasáren na obytné domy, byla dokončena 1.
etapa výstavby tzv. vila domů s 80 bytovými jednotkami. V lokalitě nad
městskou
hvězdárnou
se
rozvíjí
další
bytová
výstavba.
Město poskytuje z Fondu na obnovu domů příspěvky občanům na opravu
jejich nemovitostí. Rovněž byl vybudován nový penzion pro seniory a
opraven původní Domov pro seniory.
Záměrem města je uskutečnit s pomocí dotace od EU revitalizaci historického
jádra, která by zahrnovala centrální prostor – tedy Masarykovo náměstí a
přilehlé hlavní ulice. První etapa revitalizace – rekonstrukce Vinařického
ulice s obloukovým mostkem a sochou sv. Antonína Paduánského byla
oceněna jako Stavba roku Středočeského kraje 2012. S revitalizací centra
souvisí i otevření plně automatizovaného parkovacího domu. Připravuje se
přemístění městské knihovny do větších prostor v bývalém Okresním domě,
zřízení muzea a galerie v historické sýpce v Palackého ulici, modernizace
jednoho z pavilonů v městské nemocnici. Budou obnoveny drobné památky,
protože ty dotvářejí ráz města. Připravuje se další etapa rekonstrukce Božího
hrobu. Město investuje rovněž do velmi potřebných technických projektů,
jako je dostavba jednotné i oddílné kanalizační sítě do městských částí Slaný
- Kvíček a Slaný – Kvíc.
Středem zájmu jsou i možnosti pro volnočasové aktivity. Ve městě máme
kromě Víceúčelové sportovní haly (aquapark, ledová plocha, fotbalové hřiště
apod.), haly BIOS a dalších sportovních zařízení od r. 2008 rovněž in line
dráhu a tzv. oranžové hřiště s umělým povrchem. Připravuje se výstavba
víceúčelového sportoviště a dětských hřišť v některých místních částech.
Blízké době bude otevřen atletický stadion. Oblast kultury je zastoupena
např. Městským divadlem, kde působí Slánská a Dětská scéna (divadlo bylo
otevřeno v prosinci r. 1883, o pouhý měsíc později než Národní divadlo
v Praze), Vlastivědným muzeem, Knihovnou V. Štecha, kinem, letním kinem
nebo ochotnickým souborem Dividýlko. Komplexní informace poskytuje
Infocentrum Pod Velvarskou Branou, kde si návštěvníci mohou prohlédnout
unikátní sbírku slánek z celého světa.

Plánované akce na měsíc září
Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Návštěva „Sociálně terapeutické dílny“ – Zahrada Kladno
Výlety do okolních měst – Kladno, Slaný
Návštěva skupiny – „DUO JAROSLAV“
Zaměstnávání klientů v AP&P, aktivizace klientů dle programu
Návštěva pedikérky v zařízení
Výlet do Ješína
Výlet do ZOO – Ústí nad Labem
Výlet směrem na Příbram za účelem návštěvy Svaté Hory
Výlet do Kladna spojen s návštěvou Medvědária
Výlet na Čabárnu, v případě nepříznivého počasí výlet do obchodního
centra „Šestky“
Karlštejnské vinobraní
Barokní slavnosti v zámeckém parku
Oslava svátků a narozenin
Příjemně strávené odpoledne se psem, za doprovodu paní
Chaloupkové
Setkání s klienty
Rekreační pobyt na Šumavě
Plnění individuálních plánů
Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení –
individuální nákupy
ve Smečně, návštěva místní cukrárny či restaurace, využívání veřejně
dostupných služeb, procvičování dovedností
Seznam akcí za službu ,, CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Výlet do Kladna – Dny města Kladna
Pravidelná docházka do chráněné dílny, operační program, vycházky
dle počasí, procvičování a upevňování dovedností spojené s chodem
domácnosti. Vyšívání, kreslení, pletení a jiné ruční práce.
ZOO Plasy

Výlet do Berouna
Vycházky do přírody
Háčkování tašek – síťovek
Zavařování hrušek, jablek – kompoty
Kino – Malá čarodějnice
Návštěva zámku v Libochovicích
Práce v dílně APP
Oslava narozenin
Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY“
Cestománie
Cvičení pro seniory
Smečenská olympiáda pro seniory
Unhošťské sportovní hry
Sportovně společenské setkání - Dobříš
Srpnové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“

DUO JAROSLAV
Dne 17. srpna 2018 v Domově pro osoby se zdravotním postižením proběhlo
živé vystoupení „našeho“ hudebního seskupení – „Duo Jaroslav.“ Proč jsme si
dovolili pojmout výše uvedený výraz uvedený v uvozovkách? Odpověď je
velice jednoduchá, neboť tuto dvojici si všichni oblíbili natolik, že pokaždé je
účast velmi hojná. Mají vždy široký hudební program, který se skládá ze
známých písní interpretů, jako jsou například Chinaski, Olympic, Elán, No
name. Dále uživatelé ocenili možnost volby písní, které posléze hudebníci
předali. Závěrem je třeba konstatovat, že hudebníkům patří velký dík, neboť
prostřednictvím vystoupení předávají dobrou atmosféru, která je přínosná
pro naše klienty.
Za poskytovanou službu - DOZP

Srpnové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Měsíc srpen nám nadělil extrémní teplo a tak jsme vyhledávaly stín našeho
balkónku, kam jsme si koupily malý bazének na smáčení nohou. A když jsme
si ještě uvařily kávičku, melounový salát, tak nám nic nechybělo. 11. srpna
jsme se vydaly do Kladna, jelikož měla svátek Zuzana a tak jsme jely na oběd.
Ten jsme si daly v OÁZE něco málo pokoupily pro radost a jely ještě do
CENTRÁLU, zde je kavárna ŠTĚSTÍ tady jsme si daly kávičku a pohár moc se
nám líbilo a slečna Zuzka zářila štěstím, jak se měla dobře. Abychom jen
neodpočívaly a jedly a trochu myslely i na zimu
nasbíraly jsme si
švestky a nadělaly si švestkové kompoty, ještě
máme v plánu nasbírat si jablka a hrušky a také
je zavařit. Letošní léto nám nadělilo opravdu
hodně slunce a tepla a tak se těšíme, až se trochu
ochladí a budeme moc chodit také na vycházky.

CH. B. 1

VÝLET DO JESENICE U RAKOVNÍKA.
Už je tomu rok, co jsme byli na návštěvě v domově Krajánek v Jesenicích u
Rakovníka. Naše klientka tam má
sestřenici, se kterou si pravidelně píšou
a posílají si malé dárečky. Návštěva to
byla opět velice příjemná a pohostinná.
Poseděli jsme, dozvěděli jsme se
spoustu nových věcí, které se děli
během roku. Místní správce nás vzal do
sadu, kde jsme si načesali letní jablka,
které jsme doma nastrouhali a zavařili.
Přislíbili, že se k nám na podzim přijedou podívat na návštěvu, tak se moc
těšíme.

VÝLET DO NÁRODOPISNÉHO MUZEA VE TŘEBÍZI
Každý výlet, kterého jsme se zúčastnili se nám vždy velice líbil. Ale výlet do
Národopisného muzea ve Třebízi se opravdu vydařil, co se týče vzdálenosti
– nemuseli jsme se dlouhou cestou trmácet dopravními prostředky, co se
týče vzdělávání – zajímavé věci jsme se dozvěděli, výborný oběd jsme si dali
a počasí nám přálo. Ale vezmeme to popořádku.
Třebíz se nachází jen pár kilometrů od Slaného. Od autobusové zastávky
k muzeu je to kousek, nachází se na malebné, tradiční české návsi u rybníka
obklopeného starými vrbami. Přivítala nás vlídná a milá paní průvodkyně,
která se nám ochotně věnovala. Podala nám zajímavé a odborné informace o
muzeu, spíše o muzeích, kterých je tam hned několik a ve kterých se kdysi
nacházely statky, na kterých se hospodařilo. Prošli jsme statek Cífkův,
Šubrtův, ševcovnu, obchod se smíšeným zbožím a jeho staré vybavení, rodný
dům Václava Beneše Třebízského. Dále se na návsi nachází barokní kostelík
a malá zvonička, která se využívá dodnes. Poznali jsme, že život kdysi nebyl
tak jednoduchý jako dnes, když máme moderní techniku. Lidé dříve veškerou
práci dělali ručně, pole orali pomocí koňské síly a skotu. Ručně seli, sklízeli a
mleli obilí. Ručně prali na valše, švec opravoval boty důkladně a kvalitně.
Nebyla elektřina, ale i tak si žili spokojeně, a hlavně měli více času na svoji
rodinu, ne jako dnes, v naší uspěchané době. Nahlédli jsme do malých
místností, kde rodiny bydlely, kde na jedné posteli spalo hned několik dětí,
které musely, někdy velice tvrdě pracovat a pomáhat.
Výlet jsme zakončili výborným obědem v restauraci Pod Sluncem, opravdu
se vše vydařilo, s radostí bychom si ho zopakovali.

CH. B. PŘELÍC

Srpen v CHB 4
Teploty v srpnu atakovaly čtyřicítku, takže vzhledem k věku a zdravotnímu
stavu klientek jsme se snažili je moc nezatěžovat. Nakupovat chodili ráno a
posezení na lavičkách odpoledne ve stínu. Přes den se děvčata věnovala
domácnosti a zájmovým činnostem.

15. 8. 2018 návštěva CHB Přelíc
Teploty klesly a my jsme se konečně vydali na návštěvu kamarádů do Přelíce,
kteří nás pozvali na grilování. Moc jsme se těšili, že si ugrilujeme špekáčky a
hermelín, poklábosíme a zazpíváme si při harmonice. Srdečně nás přivítali a
pohostili kávičkou a výborným broskvovým koláčem. Všem se příjemně
strávené odpoledne na zahradě moc líbilo a doufají, že nebylo poslední.

Srpnové akce za službu „ DOMOV PRO SENIORY“
Dne 5. září 2018 se v domově pro seniory konal 9. ročník smečenské
olympiády, počasí nám přálo a tak se akce mohla konat venku. V 9 hodin
olympiádu zahájil pan ředitel s paní starostkou krátkým proslovem. Letos
soutěžilo deset družstev v deseti různých disciplínách: např. lov mustanga,
puzzle, rybolov. A nesmím zapomenout na místní dobrovolné hasiče, kteří
ochotně přijeli s cisternou a vodním proudem se účastníci trefovali na
plechovky. Protože se celá akce nesla v duchu country, zatančila děvčata
z country souboru Klobouček, k tanci a poslechu hrála country kapela Staří
Vlci. Po příjemném dopoledni a výborném pohoštění se předávaly ceny,
diplomy a poháry. Musím říct, že naše družstva byla víc než úspěšná. Už teď
se těšíme na příští 10. ročník.

Blahopřejeme Všem klientům
k životnímu jubileu.

