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K čističce a kanalizaci
mají Slabcím pomoci
evropské peníze

Vydařený masopust v Rousínově. V sobotu 12. února prošel Rousínovem tradiční
masopustní průvod. „Myslím, že se všichni dobře bavili, alespoň tak vypadali,“ řekla Ludmila Faflíková z Občanského sdružení Rousínov. Průvodu příhlížel i starosta
městyse Vlastimil Štiller a místostarosta Milan Rohla. „Na rousínovském masopustu jsem byl prvně a přestože jsem si odtud odvezl nachlazení, moc se mi líbil“ řekl
Vlastimil Štiller. Další informace k masopustu najdete na třetí straně.

Školka bude brzy prostornější
Chystaná přístavba mateřské školy ve Slabcích umožní i zvýšení její kapacity.
Slabce - Mateřskou školu ve Slabcích čekají změny k lepšímu. Přinese je
chystaná přístavba školky, která má být
hotová do konce srpna letošního roku.
„Přístavba jednak zvýší kapacitu školky, hlavně ovšem dojde ke zkvalitnění prostředí školky a s tím souvisejícímu splnění hygienických norem,“ uvedl
Vlastimil Štiller, starosta městyse.
Co konkrétně se chystá? Dojde k
prodloužení objektu školky o několik metrů směrem do dvora (k severu)
i směrem k cestě ke hřbitovu (k jihu).
Směrem k cestě se školka protáhne na
plochu nynější panelové terasy, o zhruba stejný kus se rozšíří i do dvora.
Na místě nynější panelové terasy
vznikne šatna a malá kancelář, v této
části přístavby bude nově umístěn i
vchod do školky. Přístavba do dvora
umožní hlavně tolik potřebné zvětšení

prostorově nevyhovující umývárny. Jelikož šatna se přesune do nové vstupní
části školky, poslouží nynější šatna pro
rozšíření umývárny. Přístavba přinese
i zvětšení školní třídy. Ta má v současnosti půdorys písmene „L“, po dokončení přístavby bude o něco větší a bude
mít tvar písmene „U“.
Podle starosty Vlastimila Štillera
je přístavba školky nezbytná. „Šatna a
především umývárna jsou tak titěrné,
že se v nich dospělý člověk sotva protáhne a kapacitně školka také nestačí.
Letos musela školka dvě nebo tři děti
odmítnout a jak to vypadá, v září by se
situace opakovala.“ Současná kapacita školky je 25 dětí, chystaná přístavba umožní navýšit kapacitu o pět dětí.
Vzhledem k předpokládanému demografickému vývoji je podle starosty tato
kapacita dostačující.

Slabce - Už v nejbližších letech by v
pěti obcích mikroregionu Balkán mohly začít dlouho připravované výstavby
čistíren odpadních vod a kanalizací. Vyrůst mají v Krakově, Panoším Újezdě,
Všetatech, Hřebečníkách a Slabcích.
Právě Slabce byly poslední obcí,
která dosud nezískala pro výstavbu čistírny a kanalizace stavební povolení.
Podle Pavla Součka, předsedy Sdružení obcí mikroregionu Balkán, se problémy, které podání žádosti bránily, podařilo vyřešit, a žádost o stavební povolení tak mohla být konečně podána.
Hlavní krok k zahájení výstavby
však sdružení obcí musí ještě učinit –
získat na vybudování čističek peníze. A
to peníze nijak malé. „Jedná se o částku dvě stě milionů korun,“ upřesnil Pavel Souček. Mikroregion se pokusí získat peníze z Evropské unie, čeká jen na
vyhlášení příslušného programu. „Jsme
připravení žádost podat,“ potvrdil Pavel Souček.
V případě, že sdružení obcí bude při
rozdělování dotací úspěšné, pokryjí evropské peníze až 80 % nákladů.

Stalo se v městysi
n Změna úředních hodin. Úřad městyse
Slabce má od února nové úřední hodiny, a to:
PO, ST - 8.00-11.30, 12.30-17.00
ÚT, ČT - 8.00-11.30
PÁ - není úřední den
Po telefonické domluvě je možné přijít
i mimo uvedené úřední hodiny.

n Světlo celou noc. Veřejné osvětlení ve
všech částech městyse je od 1. února v
provozu celou noc. Rozhodli o tom zastupitelé městyse.

Stalo se v městysi
n Požár v Rousínově. Škodu za více než je-

den milion korun způsobil v úterý 15.
února požár seníku v Rousínově. Požár
likvidovaly čtyři jednotky profesionálních hasičů ze středočeského a plzeňského kraje a šest jednotek dobrovolných hasičů z Rakovnicka. V seníku shořelo na tři sta balíků slámy. Požár vypukl
kolem šesté hodiny večer. Když na místo dorazili hasiči, byl už celý objekt dlouhý padesát, široký pět a vysoký pět metrů v plamenech. Hasiči dostali oheň pod
kontrolu po třech hodinách, krátce před
devátou večer. Vyvážení hořících balíků
slámy a hašení ohnisek pokračovalo celou noc. Požár a jeho likvidace se obešly bez zranění. Vyšetřování příčin požáru nebylo do uzávěrky tohoto zpravodaje ještě ukončeno.

Vznikají další dětská hřiště
Městys podal žádost na vybudování dětských hřišť v Rousínově a v Modřejovicích.
Rousínov, Modřejovice - S dětskými hřišti se ve Slabcích roztrhl pytel.
Hotové je dětské hřiště u slabecké školy, další hřiště vzniká v novém sportovním areálu v sousedství slabeckého fotbalového hřiště a výstavba dalších hřišť
už se připravuje. „Podali jsme žádost o
dotaci z Programu obnovy venkova ministerstva pro místní rozvoj na vybudování dětských hřišť v Modřejovicích a
v Rousínově,“ upřesnil Vlastimil Štiller, starosta městyse. Zda městys dotaci získá, má být jasné do poloviny tohoto roku. Pokud městys uspěje, uskuteční se výstavba hřišť během léta.
Náklady na vybudování obou hřišť
jsou zhruba 450 tisíc korun, přičemž
300 tisíc korun tvoří předpokládaná do-

Čekárna dostala
novou podlahu

Likvidace požáru seníku v Rousínově.
Foto: HZS Kladno

n Kontejnery na papír. Ke kontejnerům na
odpadní plasty a sklo přibyl od února ve
Slabcích i kontejner na odpadní papír.
S umístěním kontejneru na papír v dalších částech městyse se zatím nepočítá.

Otázka pro...

Pavla Součka,
předsedu Sdružení obcí
mikroregionu Balkán
Jak se vydařil letošní,
jubilejní desátý společenský
ples mikroregionu Balkán?
Dopadl na výbornou. Přestože se
v okolí konalo několik plesů a zábav, sešlo se v Kulturním domě
v Malinové na dvě stě padesát
lidí. A myslím, že byli spokojení.
Hrála Rotace ze Slaného, ples
zahájili salvou a zpěvem písničky Anton Špelec ostrostřelec rakovničtí ostrostřelci v parádních
historických uniformách a v zajímavém vystoupení se předvedla
i taneční skupina Lincejs Crew.
Tombola byla opravdu bohatá,
bylo v ní 493 cen.

Slabce - Škody, které nedávno napáchalo prasklé vodovodní potrubí v
čekárně dětské lékařky v prvním patře
zámku ve Slabcích byly napraveny.
Voda zcela zničila původní parketovou podlahu a promáčela strop a stěny
místnosti, nacházející se v přízemí pod
čekárnou (bývalé kadeřnictví).
Čekárna dostala novou parketovou
podlahu z replik původních zámeckých
parket. Parkety nahradily i nevhodnou
dlažbu v mezidveří při vstupu do čekárny. Opravená už je i promáčená místnost v přízemí, ve které při té příležitosti došlo i k výměně starého nevhodného osvětlovacího tělesa za stylový
lustr. Odstraněn byl rovněž umývací
kout (bojler s umyvadlem) a závěsové
konzoly na oknech.

tace a 150 tisíc spoluúčast městyse.
Obě plánovaná hřiště budou stejná.
Na ploše zhruba osm krát osm metrů
bude umístěna dřevěná sestava s provazovým žebříkem a skluzavkou, houpačka pro menší a větší děti, houpací
kůň, lezecká stěna a stůl s lavicemi.
V Rousínově bude hřiště umístěno
v sousedství rekonstruovaného sportovního hřiště ve spodní části návsi, v
Modřejovicích rovněž na návsi v blízkosti hasičské zbrojnice.
„Pokud bychom s žádostí o dotaci neuspěli, zvažujeme, že bychom vybudovali alespoň jedno z hřišť a použili k tomu sto padesát tisíc korun, které
máme připravené jako spoluúčast k dotaci,“ dodal Vlastimil Štiller.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Sobota 9. dubna 2011
¦ Kostelík (náves) - 10.40 - 11.10 hodin
¦ Modřejovice (náves) - 10.00 - 10.30 hodin
¦ Slabce (u Jednoty) - 9.20 - 9.50 hodin
¦ Rousínov (u hostince) - 9.25 - 9.55 hodin
¦ Svinařov (náves) - 10.05 - 10.25 hodin
¦ Skupá (náves) - 10.35 - 10.55 hodin
Odpad bude odvezen zdarma - zářivky, televizory,
lednice, olověné akumulátory, kovové obaly znečištěné, ojeté pneumatiky z osobních, nákladních aut a
avie (bez disků, do velikosti 6,5x20)
Sportovní a rekondiční masáže
Kde: Zdrav. středisko Slabce, čekárna dětské lékařky
Kdy: Pondělí od 10.00 hodin (po celý den)
Objednávky: Telefonicky, nebo přímo na místě
Drahomíra Michalíčková, Lužná
Telefon: 603 326 803
Ceník: šíje 40 Kč, záda 80 Kč, záda+šíje 90 Kč,
nohy 90 Kč, ruce 90 Kč, hrudník+břicho 90 Kč

Hasiči v Kostelíku zhodnotili loňský rok
Na lednové výroční valné hromadě se sešlo šestatřicet členů sboru a hostů.
n Václav Opatrný, SDH Kostelík
Kostelík - O tom, že bylo co hodnotit, svědčí hlavní zpráva o činnosti. V jejím obsahu nechyběly aktivity směrované na zlepšování životního prostředí
v obci, např. pravidelný úklid veřejných
prostranství, oprava přístupové cesty k
požární nádrži nebo akce zaměřené na
ochranu přírody, dále účast na likvidaci
lesního požáru u Slabec, vybudování víceúčelového přístřešku s mapou CHKO
Křivoklátsko, aktivní podíl na hasičských
cvičeních v rámci okrsku a okresního
sdružení hasičů. V průběhu roku zorga-

nizování několika kulturních akcí, např.
pálení čarodějnic, Václavské posezení,
předvánoční akce – rozsvícení vánočního
stromku a na závěr roku turistický výlet
zakončený zábavným posezením.
Program pokračoval přijetím tří členů do našeho sboru, jsou jimi Lucie a
Jan Korfovi z Kostelíka a Karel Vinický
z Modřejovic.
Čestné uznání za 40 let činnosti převzal z rukou zástupce OSH Rakovník Josefa Kesslera Václav Kraus starší, Václav
Opatrný a Václav Topinka.
Redakčně kráceno

Na nové sportoviště už v květnu
Moderní areál u fotbalového hřiště ve Slabcích nabídne prostor pro řadu sportů.
Slabce - Moderní víceúčelový sportovní areál s dětským koutkem vzniká
v místech bývalého tenisového kurtu a
volejbalového hřiště v sousedství fotbalového hřiště ve Slabcích. Veřejnosti
začne hřiště sloužit už koncem dubna,
nejpozději začátkem května.
Náklady na výstavbu areálu jsou 4,4
milionu korun. Většinu nákladů, konkrétně 4,2 milionu korun, pokryje dotace z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje, zbývajících 200 tisíc vloží městys do výstavby hřiště ze svého.
V areálu vznikne hřiště s umělou
trávou pro volejbal a nohejbal a hřiště s

moderním umělým povrchem pro tenis,
florbal a podobné sporty. Obě hřiště oddělí tenisová stěna.
Součástí areálu bude na jeho jižním
okraji (směrem k zámku) dětské hřiště
s umělým povrchem, lavičkami a několika herními prvky – houpačkou, prolézačkou a podobně. Dětské hřiště bude
obklopovat nízký dřevěný plůtek, zbývající část areálu bude oplocená vyšším
drátěným plotem.
S výjimkou dětského hřiště zřejmě
nebude nový sportovní areál volně přístupný. Areál bude mít svého správce,
který bude na provoz hřišť dohlížet.

Na jaře otevřou vyhlídku na řeku
Občanské sdružení Kostelík má na první polovinu letošního roku i další plány.
n Radim Perlín, OS Kostelík
S rokem 2010 jsme se rozloučili
vánočním koncertem v kapli sv. Máří
Magdalény. I přes mrazivé počasí lidé
ve zcela zaplněné kapli vytvořili krásnou a vřelou atmosféru.
Rok 2011 zahájíme jako obvykle spoluprácí s partou nadšených maminek,
které společně s Dášou Zuskovou z Modřejovic chystají dětský maškarní bál. I letos OS Kostelík podle svých sil pomůže
s organizací této akce. Bál se uskuteční
26. 3. od 13 hodin v KD Slabce.
V roce 2011 bude první velkou akcí
tradiční pálení čarodějnic 30. dubna Na
Vrškách. Po čarodějnicích bychom rádi
pozvali všechny v Kostelíku i okolí na
slavnostní otevření vyhlídky nad řekou,

kterou naše občanské sdružení vybudovalo v roce 2010.
Největší akcí kalendářově již v druhém pololetí bude třetí ročník koncertu Skotsko v Kostelíku v sobotu 16. července. Program se neustále rozšiřuje.
Dnes jsou pozvány celkem tři skupiny,
které zahrají svoje skladby inspirované
Skotskem, keltskou historií a tradicí.
Připraveno je loutkové divadelní představení pro nejmenší děti a připravujeme i další doprovodné akce.
V létě bude opět otevřena každou
sobotu dopoledne knihovna v Kostelíku v kapli na návsi a s knihovnou spojíme i další drobnější akce a společná
povídání.
Redakčně kráceno

Zprávy ze školy
n Zápis do školy. Do prvního ročníku Základní školy ve Slabcích bylo pro školní rok 2011/2012 zapsáno při lednovém
zápisu sedm dětí.
n Zápis do školky. Zápis do MŠ ve Slabcích pro školní rok 2011/2012 se uskuteční v úterý 29. 3. 2011.

Sport

Fotbalová utkání
v březnu a dubnu
n III. třída OP
NE 27. 3., 15:00
Baník Rynholec - TJ Slabce
NE 3. 4., 16:30
TJ Slabce - SK Senomaty B
NE 10. 4., 16:30
SK Lány B - TJ Slabce

NE 17. 4., 17:00
TJ Slabce - Sokol Ruda

SO 23. 4., 17:00
Sokol Pustověty - TJ Slabce
SO 30. 4., 17:00
Sokol Kroučová - TJ Slabce

n OP starších žáků
SO 9. 4., 10:00
SK Senomaty - TJ Slabce
SO 16. 4., 10:00
TJ Slabce - SK Lány

SO 23. 4., 10:00
ČL Kolešovice - TJ Slabce
SO 30. 4., 10:00
TJ Roztoky - TJ Slabce

Celé jarní rozlosování fotbalových
soutěží najdete na www.slabce.cz

Otázka pro...

Ludmilu Faflíkovou,
předsedkyni občanského
sdružení Rousínov
Jaký byl letošní masopust
v Rousínově?
Zúčastnilo se přes padesát masek od nás i lidí naprosto nám neznámých a spousta přihlížejících.
Ti, kteří maskám otevřeli, nabízeli úžasná občerstvení - koblihy, šišky, dortíky, domácí uzené, škvarkové placky, chlebíčky, domácí minihoustičky - a k pití všehochuť. Asi
nejúspěšnější byl svařák, protože
byl teplý. Již několikátý rok jsou za-

vedeny stolečky s dobrotami před
vraty, je to praktické, neničí se dvůr.
Vyhrával Ríša Svítil na harmoniku,
po průvodu se pokračovalo v hostinci, kde byl symbolicky sťat katem
žid a vyhlášeny nejlepší masky. Pak
pokračovala zábava až do totálního
konce všech.
Velmi nás potěšilo, že se do průvodu přihlížejících zařadili i pánové
starosta s místostarostou. Bylo to
snad vůbec poprvé, kdy z úřadu někdo přišel.
Rozhodně bychom rádi poděkovali
všem, kteří se nestyděli a přišli v masce a samozřejmě všem, kteří finančně přispěli během průvodu do kasičky. Zaplatili jsme hudbu a zbylo ještě na dětský den. Nic jsme nepropili!

Pozvánky
n Akce OS Fara Slabce. Občanské sdružení Fara Slabce pořádá v březnu a dubnu následující akce: 19. 3. - Přednáška Mgr. Jana Černého ze SOkA Rakovník, 2. 4. - Vlastivědná vycházka: Slabecké okolí, 16. 4. - Přednáška PhDr.
Petra Maška z Národního muzea v Praze, 22. - 25. 4 - Výstava dětské keramiky (výrobky dětí ze slabecké školy), 23.
4. - Velikonoční zpívání na faře: Křivoklátští hudci.
n Akce v KD Slabce. Kulturní dům ve Slabcích vás v březnu a dubnu zve na tyto
akce: 12. 3. - Ples zahrádkářů, 19. 3. Ples sportovců, 26. 3. - Dětský maškarní bál (od 13 hodin), 23. 4 - Velikonoční disco.

Z historie městyse

Společenská rubrika

Dějiny organizované
tělovýchovy ve Slabcích

Životní výročí v březnu slaví

n Ing. Filip Celba
Mezi první známky organizování tělovýchovy ve Slabcích
lze počítat založení spolku Sokol, ke kterému došlo v r. 1911.
Po schválení stanov byla svolána
ustavující schůze 19. 11. 1911.
Na ní promluvil o Sokolu a jeho
poslání profesor Eduard Klicpera z Rakovníka. Přihlášeno bylo
51 členů. V prvním správním výboru zasedali: Josef Zuska, rolník
– starosta; Václav Štícha, krejčí
– místostarosta; Josef Řežábek,
učitel – jednatel; Petr Bureš, rolník – pokladník, Karel Kulhánek,
rolník – náčelník.
Během válečných let 1914–
-1918 byl starostou slabeckého
Sokola Petr Bureš. Činnost byla
utlumena, první písemná zmínka je v obecní slabecké kronice ze
dne 6. 11. 1918, kdy byla konána
výroční valná hromada spolku u
Suchánků. Starostou byl opět zvolen Petr Bureš, náčelníkem J. Vávra, náčelnicí Božena Mužíková.
Náplň činnost Sokola však v
té době neměla pouze tělocvičný
charakter. O tom svědčí záznam,
že nedávno před valnou hromadou 11. ledna 1920 byla ve Slabcích rozpuštěna Občanská beseda, přičemž zbytky její knihovny
byly společně s knihovnou sokolskou předány nově zřízené obecní knihovně. Jeviště Občanské
besedy bylo darováno Sokolu, na
jeviště si však činil nárok hasičský sbor, což bylo příčinou častých mrzutostí.

9. března
15. března
16. března
29. března
31. března

Jindřich Tichý, Slabce 58
Jaroslav Šic, Rousínov 9
Hana Vostrá, Rousínov 38
Marie Slabá, Modřejovice 38
Milada Herinková, Modřejovice 69
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Životní výročí v dubnu slaví
3. dubna
4. dubna
14. dubna
15. dubna
26. dubna
26. dubna
28. dubna

Alena Zázvorková, Slabce 142
Marie Kopecká, Slabce 67
František Jelínek, Modřejovice 10
Květa Čechová, Slabce 87
Karel Mužík, Slabce 114
Jaroslav Novák, Slabce 78
Marie Macáková, Kostelík 10

Jubilantům blahopřejeme!
Pokud někdo z příštích jubilantů nechce být zveřejněn ve zpravodaji,
nechť to nahlásí na Úřad městyse Slabce do 22. 4. 2011.

Přihlášeni k trvalému pobytu
24. ledna
24. ledna

Oskar Steiner z Nekmíře do Kostelíka
Jan Susekár, Kristýna a Tereza Susekárovi
z Vrdů do Slabec

Odhlášeni z trvalého pobytu
24. ledna

Petr Severa z Rousínova do Kladna

Sňatky - obřadní síň ve Slabcích
15. ledna
19. února

František Myknyik z Kladna a Andrea Velingerová
z Kněževsi
Martin Pochman z Kounova a Monika Peterková
ze Slabec

Sňatky - Hvozd
15. ledna

Václav Lev ze Hvozda a Věra Michálková z Bílichova

Pokračování příště

Váš názor

n Kronika na internetu. Na webových stranách obce www.slabce.
cz najdete nově i kroniku obce.
Zveřejněna bude formou seriálu.

Nic pro zasmání

Zpravodaj ÚM Slabce I/2011
Text neprošel jazykovou opravou. Přispěli:
V. Štiller, Z. Vyskočilová, R. Brožíková, D. Zusková,
A. Zázvorková, R. Hartl, F. Celba, R. Perlín,
V. Opatrný, L. Faflíková, P. Souček.
Zpravodaj ÚM Slabce vychází jednou za dva měsíce.
Vydává Úřad městyse Slabce. IČO: 00 244 422.
Kontakt: 270 41 Slabce 28, telefon a fax:
313 550 144, e-mail: mestysslabce@seznam.cz
Registrováno Ministerstvem kultury ČR
pod evidenčním číslem MK ČR E 10834.
Uzávěrka příštího vydání
Zpravodaje ÚM Slabce je 22. 4. 2011.

55
75
82
81
86

n Alena Zázvorková
Zlom roku 2010 a 2011 přináší v přírodě nezvykle dlouho zimu.
Deprese je plíživě usazená na duši,
provází celé dny. Pomoc je v činnosti, setkání s lidmi. Je jedno kde, hledejme příležitost. Tu pozitivní. Jen
se nepoddat zprávám, které nás vystraší z médií. Stačí se zaposlouchat
do politických prohlášení naší vlády a vždy je vše zdrcující. A to vše
navržené jen slyšíme. Až to prožijeme v praxi, to bude silná káva, vážení. Neuvažujme o hodinkách s vodotryskem, nebude ani na hodin-

ky. Nastane dost dlouhá doba pro
změnu myšlení, nastavení hodnost,
mnohdy pro přežití, pro skromný,
ale důstojný způsob žití. Kdo toto
nezvládne, pak sklouzne na šikmou
plochu krádeží, podrazů, lží čím dál
víc. Už se to děje, zatím to vnímáme
jako ojedinělé případy kolem sebe.
Ale pozor na to. Jakmile jsou z jakéhokoliv důvodu hrubě a bezprecedentně porušeny morální standardy v jedné sféře společnosti, například v politice, je zcela nabíledni, že
tyto standardy zkolabují i v dalších
navazujících oblastech – ve sportu, vzdělání atd. Tato slova pronesla paní Margaret Halseyová před rokem 1994, čtrnáct let poté to platí o to víc.

