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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
milí Slaňáci,
s narůstajícím nadšením,
pootevřenou
pusou, jsem nedávno
sledoval prezentaci mladých lidí, současných
i bývalých studentů
gymnázia, kteří se dobrovolně sdružili do tzv.
Talentcentra. Jimi připravené pokusy s nejmodernějšími technologiemi sledovala asi dvacítka
diváků. Už od samého začátku bylo zřejmé, že
některé experimenty jsou prováděny s velkou
představivostí aže pro jejich úspěšné provedení musely děti i jejich starší kolegové věnovat
mnoho desítek hodin práce a značné ﬁnanční
prostředky. Vždyť předvést výrobu nanovláken, jejíž „know-how“ je oceněno tuším načtyři
miliardy korun, a toto průmyslové tajemství si
vTechnologickém centru vLiberci žárlivě střeží,
nezvládají profesionálové ztechnických univerzit. Konstrukci výrobního stroje naši studenti
sestavili zlego kostek. Připadal jsem si, že pozoruji mladého Otto Wichterleho při snaze vyrobit
první kontaktní čočky. Ten ovšem použil stavebnici Merkur. Předvedení fenoménu levitace,
kdy studenti vyrobili ze stovek magnetů oválnou
dráhu, nad níž položili model myši sumístěnou
supravodivou látkou, kterou ochladili tekutým
dusíkem, aby tak využili vlastností supravodiče,
bylo nesmírně efektní. Myška se volně vznášela
nad povrchem vevýši centimetru astačilo doní
mírně strčit, aby se neslyšně pohybovala nad
dráhou a připomněla nám princip konstrukce
japonských vlaků. Že mají mladí lidé ambice
nejen úspěšného provedení již vymyšlených postupů, ale snaží se sami přispět vlastními konstrukčními nápady, předvedli v následujícím
experimentu. Obří generátor statické elektřiny,
tzv. bleskostroj, byl jasným důkazem. Jeho jednotlivé součásti vznikaly po řadu nocí na kuchyňském stole jednoho z účastníků vydařené
prezentace. Poslední ukázkou byl přenos zvuku
laserovým paprskem. Stačilo rozebrané laserové ukazovátko, připojený počítač s hudební
nahrávkou a na druhé straně přijímač spojený
sreproduktorem, aby se zvuk paprskem přenesl
otéměř dva metry. Jak studenti uvedli, techniku
si vyzkoušeli anyní se chtějí pokusit zapomoci
již pořízeného laserového děla s dosahem čtyř
kilometrů opřenos zvuku navzdálenost několika tisíc metrů. Ato ještě své umění nepředvedla
přítomná asi šestnáctiletá dívka, o níž ostatní
tvrdili, že umí dovzduchu vyhodit téměř cokoliv. Její pyrotechnické schopnosti nebyly pro jistotu veškolních prostorách předvedeny. Původně jsem si vyhradil pro studenty hodinu času,
nakonec jsem ostatní povinnosti zrušil azůstal
mezi nimi až dohluboké tmy. Je radost být starostou města, vekterém žijí atvoří takto nadaní
anadšení mladí lidé.
MĚJTE SE HEZKY! VÁŠ STAROSTA IVO RUBÍK

Budiž světlo… A bylo světlo

J

ak to tak už bývá, ani jsme se nestačili
ohlédnout a už zase nastal adventní čas.
Čas, ve kterém bychom se měli zastavit a trávit, alespoň těch pár svátečních dní, vklidu. A
právě to je těžší a složitější než nákupy vánočních dárků a jídla na svátky, které bývají většinou ve velkém stresu. Ale existují chvíle, kdy
se přece jen zastavíme a vánoční atmosféru
vnímáme. Je to každý rok při Slavnosti světla, která letos připadla na pátek 26. listopadu.
Opět bylo Masarykovo náměstí plné Slaňáků
a hlavně Slaňáčků, kteří přišli rozsvítit vánoč-

ní strom a užít si tradiční program, který opět
přinesl dětem pohádku a lampiónový průvod
a dospělým právě tu vzácnou možnost zastavit se, potkat se se známými či kamarády a dát
si punč nebo svařák.
„Budiž světlo,“ volaly děti natřikrát a každé
zvolání provázel ohňový déšť a pak se rozzářil
vánoční strom. A jako na zavolanou padaly i
sněhové vločky, což vánoční atmosféru krásně doladilo. Začíná Advent, čekají nás Vánoce. Přejeme vám, milí čtenáři, ať je strávíte
-RED tak, jak si sami přejete.

Začala revitalizace
historického jádra města
I

ntenzivní práce začaly ve Vinařické ulici,
kde specializovaná ﬁrma provádí důlní práce. Vzniká tam hluboká jáma, ze které právě
bude raženo důlní dílo. Toto by mělo trvat
zhruba do konce roku, pak se Vinařického
ulice uzavře. Všechny tyto práce je potřeba
provést, aby se mohly obnovit inženýrské sítě,
které jsou skutečně historické anevyhovující.
Je to velice speciﬁcká a nákladná záležitost.
Práce v těchto místech budou trvat zhruba
dodubna příštího roku. Kuzavření Vinařického ulice dojde pravděpodobně ponovém roce
adostředu města se bude vjíždět přes Husovu
třídu. „To bude komplikovaná dopravní situace, protože křižovatka uGrandu bude velice

zatížená aodmotoristů bude tato situace vyžadovat maximální opatrnost,“ říká starosta Ivo
Rubík. Podokončení rozsáhlých prací veVinařické ulici začne město Slaný srevitalizací pěší
zóny – Husovy ulice. Také obnova pěší zóny
bude velmi náročná investiční akce, především
proto, že složité práce bude třeba provést pod
povrchem, kde stejně jako ve Vinařické ulici
se skrývají letité anaprosto nevyhovující sítě.
Revitalizace přinese mnoho úskalí a omezení. Výsledkem však bude opravená historická
část města, která dostane nový lesk abudou se
poní procházet další adalší generace, které se
možná dočtou varchívech, jak probíhaly opra-RED vy Husovy ulice.

