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Koryto potoka
čeká vyčištění
Slabce – Zhruba tři miliony korun
bude stát vyčištění a oprava koryta Slabeckého potoka od rybníka Pod Remízem po hranici zastavěného území
obce. Investorem akce jsou Lesy ČR,
Správa toků Benešov. Dojde k vyčištění koryta potoka od nánosů, k vykácení
náletových dřevin a opravě poškozeného zdiva kamenných přehrážek a stupňů. Práce se uskuteční v zimě.

Krátce z městyse
Hasiči z Kostelíka s režisérem filmu Nenávist Jiřím Strachem (druhý zprava).

Auto z Kostelíka „hraje“ ve filmu
Dobrovolní hasiči z Kostelíka zapůjčili na natáčení své červené zásahové ARO.
n Václav Opatrný
SDH Kostelík
Kostelík - Život někdy přináší nečekaná, příjemná překvapení, a to i dobrovolným hasičům z Kostelíka.
Starostovi SDH Kostelík Aleši Opatrnému zazvonil ráno l. dubna mobil,
představil se asistent filmové produkce
ČT a projevil zájem o náš terénní hasičský speciál ARO 240, který objevil na
webových stránkách našeho SDH.
Požádal o zapůjčení auta pro natáčení televizního cyklu Setkání s hvězdou. Ve filmové povídce s názvem Nenávist v hlavní roli s Janou Hlaváčovou
bude vozidlo jezdit jako velitelský vůz.
Volající jako by četl myšlenky starosty SDH, dodává - nejedná se o apríl!
Následuje sled událostí a ty v krátké
době dostávají konkrétní podobu. Členská schůze SDH Kostelík souhlasí se zapůjčením vozidla a 14. 4. odjíždí ARO

po vlastní ose do 90 kilometrů vzdálené obce Bělice u Neveklova, kde začíná natáčení. Nejde o úplně neznámé
místo, v sousední vesnici Křečovice se
natáčel film Vesničko má středisková.
Naše vozidlo ve filmu řídí pan Kopta,
maskér ČT, který zde má chalupu a spolupodílel se na výběru lokalit pro natáčení obou filmů.
V průběhu natáčení jsme se setkali i s místními dobrovolnými hasiči,
z nichž čtyři si vybral do povídky sympatický režisér Jiří Strach, se kterým jsme
se příjemně bavili a fotografovali. Velký
dojem v nás zanechal také známý herec
Vladimír Brabec, který v přestávce natáčení neformálně vyprávěl, a když jsme
se mu představili, nadšeně se hlásil ke
svým rodným kořenům v Rakovníku a
v Kožlanech. SDH Kostelík si velmi váží
věnování s podpisem pana Brabce.
Dokončení na str. 2

n Dotace na hřiště. Městys Slabce získal dotaci na vybudování dětských hřišť v Rousínově a Modřejovicích. Více příště.
n Vodovodní přípojka a jímka. Městys požádal Stavební úřad Rakovník o vydání
územního souhlasu s vybudováním vodovodní přípojky a jímky odpadních vod
u hasičské zbrojnice v Kostelíku.
n Oprava břehu. V nejbližší době dojde k
opravě poškozeného břehu rybníka v Kostelíku. Z břehu se utrhl opěrný panel.
n Oprava školky. Městys zažádal o staveb-

ní povolení na přístavbu objektu mateřské školky ve Slabcích. Kvůli zahájení
prací pravděpodobně dojde ke zkrácení školního roku v mateřince, provoz by
měl být ukončen o týden dříve.

n Nové hřiště. Výstavba víceúčelového
sportovního areálu u fotbalového hřiště ve Slabcích finišuje. Areál bude dokončen v průběhu května. V areálu budou k dispozici dvě víceúčelová hřiště,
tenisová stěna a dětské hřiště s několika herními prvky.

n Nebezpečný odpad. Při svozu nebezpečného odpadu 9. dubna odevzdali občané mimo jiné 95 pneumatik na osobní
auta, 14 pneumatik k nákladním autům
a vozům Avia, 14 lednicí, 30 televizorů
a 5 monitorů.

Auto z Kostelíka...
Dokončení ze str. 1
Kostelík - Nejvíce jsme se bavili s
hercem Oldřichem Navrátilem, který
je typem kamaráda a znalcem vesnického prostředí. Pozdravili jsme se také
s přední dámou českého filmu paní Janou Hlaváčovou a neméně známou herečkou Táňou Medveckou.
V natáčecích dnech 14 až 17. 4.
2011 do filmového zákulisí tohoto zajímavého příběhu postupně nahlédli z našeho sboru Aleš Opatrný, Jan Korf, Petr
Kraus, Václav Kraus ml., Václav Opatrný
a Karel Vinický. Všichni se shodujeme v
názoru, že práce všech herců, filmařů a
jejich pomocníků není vůbec lehká.
Podle slov produkce ČT budeme
moci vidět povídku Nenávist v televizi
přibližně za rok.
Ani my nelitujeme práce a času
stráveného s přípravou vozidla, s asistencí a cestováním. Naopak se těšíme
na případnou další spolupráci.
Fotografie z natáčení uveřejníme ve
fotogalerii na našich webových stránkách www.sdh-kostelik.webnode.cz

Herec Oldřich Navrátil před autem
hasičů z Kostelíka. Foto: SDH Kostelík

Dotace pro školu na lepší vybavení
Svým žákům nabízí škola nadstandardní množství mimoškolních aktivit.
n Mgr. Jan Hůla
ředitel ZŠ a MŠ Slabce
Slabce - V naší základní škole proběhl dne 17. ledna zápis budoucích prvňáčků naší školy. Do příštího školního
roku 2011/2012 je přijato 8 budoucích
žáků 1. ročníku.
Obdobně v naší mateřské škole proběhl dne 29. března zápis dětí do MŠ.
K zápisu dorazilo 7 dětí s rodiči. Vzhledem k omezené kapacitě naší školky
nebylo možné všechny přijmout k předškolnímu vzdělávání. Plánovaná rekonstrukce naší školky, směřující ke zlepšení podmínek a zároveň ke zvýšení kapacity, umožní uspokojení zájmu rodičů
o zařazení svých dětí do předškolního
vzdělávání.
Zde je na místě vyzdvihnout zájem
a aktivní přístup Městyse Slabce jako
prozíravého, aktivního a vstřícného zřizovatele.
Tak jako noví žáci přicházejí, ti
starší zase opouští naši školu na školy
střední. V letošním roce se rozloučíme
s třinácti žáky devátého ročníku. Všichni byli přijati na vybrané střední školy,
které si zvolili.
S blížícím se koncem školního roku
na naše žáky čekají závěrečné školní
výlety, návštěva dopravního hřiště, plavecký výcvik a pořádání již tradičního
dne dětí a honby za pokladem.
Samozřejmě se snažíme o zkvalitnění výuky a prostředí školy a jejího okolí.
Velmi pozitivně se ujali žáci naší školy
pravidelného úklidu okolí školy, dětské-

Otázka pro...

Jarní zamyšlení

Dagmar Zuskovou,
správce KD Slabce

O tom lepším

Co se chystá v KD Slabce?
Na květen připravujeme disko
ke Dni matek s překvapením u
vchodu, disko se skupinou nadšenců, kteří mají rádi propichování všeho a vším (profi ukázka samozřejmostí), nebo disko s
dívčí skupinou Holki. Osmáctého června přijde na řadu Country bál a kapela Žížeň band a kamarádi, předtančení Lentilek,
stylové oblečení podmínkou. Čekají vás i odpoledne pro muže a
pro ženy. Muži ochutnají několik
druhů piv a pozveme osobnost
na povídání. Ženy zkrášlíme a
upravíme a nabídneme jim i přehlídku oblečení.

n Alena Zázvorková
A je to tady! Kvetoucí stromy jak
nevěsty a tvé oči musí rozhodnout,
která má nejkrásnější krajkoví. Zda
trnky, meruňka, třešně, hrušně, jabloně, nebo snad přemalebné magnolie? Nebo je libo šaty barevné, žluté, oranžové, červené? A jako šperky v teplých dnech polétávali motýli, čmeláci jak „bombardón“, včelky.
A k tomu všemu se diví hejna zpěváků v korunách stromů, v trávě i na
záhonech. A k tomu přeochotně nastrkují své kožichy líné kočky i šelmy psovité.
Vzpomínám si, že jako děti jsme
běhaly kolem Rakovnického potoka,
první mnohdy nedobrovolné koupá-

Děti z 1. stupně slabecké školy
v divadle v Rakovníku. Foto: ZŠ Slabce
ho hřiště, okolí školky a jídelny a v rámci možností i slabeckého parku.
Zároveň se podařilo získat dotaci
EU ohledně vybavení ICT školy v celkové hodnotě přibližně šest set tisíc korun, takže se mohou žáci i učitelé v nejbližší době těšit na nové interaktivní tabule, počítačovou učebnu a další ICT
techniku, vedoucí ke zkvalitnění výuky.
Nezapomínáme ani na prevenci užívání návykových látek. V nejbližších
týdnech proběhne ve spolupráci se studenty GZWR protidrogově zaměřený
peer program, který je součástí naší
minimální preventivní strategie v této
oblasti.
V neposlední řadě je třeba upozornit na nadstandardní nabídku mimoškolní činnosti (kroužků), které naše
škola nabízí a žáci nabídku v široké
míře využívají.
Doufejme tedy, že příští školní rok
bude stejně dobrý a snad ještě lepší než
ten letošní.

ní u Tří borovic, trička, tepláky, kecky, vlasy do culíků, žádné vymoženosti. Kluci, holky, všichni věčný hlad,
samá ruka, samá noha. Žádný strach,
zda se nám něco nestane. Jen pohlavek od rybářů, kteří chytali ryby dál k
Senomatům. Klid a mír jara. Nádherné dětství, dávno tomu. Mé životní jubileum mi dovoluje zavzpomínat. A na
mnohé jiné a jiné zas příště.
A teď to špatné. Na to stačí ovladač televize, knoflík na radiu, rotačky tiskáren. Však víte. A opět píšu
větu, příroda není zahrádka. Znovu
nám to předvedla navzdory vymoženostem, technice i vyspělé ekonomice. A během vteřin jsou prázdné domovy, města, pryč lidé, vše zničeno.
Člověče, pohni, prach jsi a v prach
se obrátíš. Žijte slušné životy, potěšte druhé. Máme jen vymezený čas.
Tak i tak.

Dlažbu nahradí dřevěné kostky
Slabce získaly dotaci na další opravy zámku. Velkou změnou projde vstup do zámku.
Slabce - Dotaci 595 tisíc korun očekává v letošním roce Městys Slabce na
další část oprav interiéru zámku Slabce. Dotaci poskytne ministerstvo kultury z Programu záchrany architektonického dědictví. Částkou 73 tisíc korun
se na plánovaných opravách bude podílet městys ze svého rozpočtu.
Peníze budou použity na opravu
vstupní části zámku, konkrétně výměnu podlahy v autobusové čekárně, výměnu vstupních dveří a výměnu podlahy v chodbě před hlavním schodištěm,

dále na opravu bývalého bytu v přízemí zámku a na opravu vstupu (výměnu
dveří) do bývalého kadeřnictví ve východním křídle zámku. Nejviditelnější
proměna čeká vstup do zámku. Stávající dlažbu v čekárně a chodbě před hlavním schodištěm nahradí podlaha z dubových kostek a stávající vstupní dveře
nahradí stylovější dveře, vhodnější do
zámeckého prostředí.
Práce budou zahájeny po podepsání
smlouvy o dotaci, ke kterému by mělo
dojít v průběhu června.

Sport

Fotbalová utkání
n III. třída OP

NE 8. 5., 17:00
TJ Slabce - Sokol Branov B
SO 14. 5., 17:00
Sokol Sýkořice - TJ Slabce
NE 22. 5., 17:00
TJ Slabce - Sokol Janov
SO 28. 5., 10:00
Olympia Rakovník - TJ Slabce
NE 5. 6., 17:00
TJ Slabce - Sokol P. Újezd
NE 12. 6., 17:00
Sparta Řevničov - TJ Slabce
NE 19. 6., 17:00
TJ Slabce - TJ Čistá

n OP starších žáků

SO 7. 5., 10:00
TJ Slabce - FC PO Olešná
SO 14. 5., 10:00
Ch. Mutějovice - TJ Slabce
SO 21. 5., 10:00
TJ Slabce - Tn. Rakovník B
SO 28. 5., 10:00
SK Pavlíkov - TJ Slabce
SO 4. 6., 10:00
TJ Slabce - Sparta Lužná
SO 11. 6., 10:00
Baník Rynholec - TJ Slabce

Filmování v Rousínově
Do přírody. Turistický kroužek ZŠ Slabce při výletě na Křivoklátsko. Foto: ZŠ Slabce

Očima školáků

Netradiční cesty
za poznáním
n Filip Hůla, Jiří Lisner
žáci ZŠ Slabce
Do školy chodíme proto, abychom
se něco naučili. A cesta za poznáním
může být i trochu netradiční.
Na začátku školního roku provoněla naši třídu výstava léčivých rostlin. Každý donesl několik léčivek a
bylo úkolem spolužáků je poznat.
A kdo vyhrál v následně vyhlášené
soutěži? No přeci ten, který jich poznal nejvíce, a navíc věděl, že když
ho trápí kašel, udělá si čaj třeba z
květu podbělu…
Také letos proběhla v naší škole
beseda se včelařem. Zaujal nás svým
poutavým vyprávěním o životě včel a
také tím, jak je třeba se o včelstvo starat, aby se včelař dočkal medu i dalších včelích produktů. Na závěr bese-

dy nechybělo sladké potěšení – med
nám moc chutnal.
Neméně zajímavé bylo i další povídání a ukázka pletení košíků a pletení s drátkem. Také nesmíme zapomenout na exkurzi hřebčince.
Ve dnech 15. a 16. října 2010 proběhly volby do zastupitelstev obcí v
České republice. Žáci 7. třídy měli
možnost navštívit slabeckou volební místnost a seznámit se s pravidly
voleb do zastupitelstva, a v rámci poznávání zajímavostí našeho regionu
navštívili výstavu v slabeckém zámku.
Zde v nově zrekonstruovaných prostorách měli možnost shlédnout dobové fotografie a také výstavu věnovanou Barboře Nerudové, matce jednoho z našich nejslavnějších básníků. Ta ve Slabcích prožila své dětství
a mládí.
Všem, kteří jste se nám během
těchto zajímavých akcí věnovali a snažili se nám něco ze svých vědomostí a
umu předat, mockrát děkujeme.

Rousínov - Ve dnech 24. 5. - 7. 6.
proběhne v Rousínově na statku u Faflíků a nejbližším okolí natáčení televizního filmu Vůně kávy podle stejnojmenné
novely Malgorzaty Ebel.
Film natáčí v produkci ČT režisér Vít Olmer, hlavní role hrají Simona
Chytrová, Luděk Munzar, Lukáš Vaculík, Martin Dejdar a další.

Pozvánky
n Vycházka parkem. Vlastivědný sbor Ra-

kovnicka pořádá v sobotu 14. 5. vycházku s výkladem zámeckým parkem
ve Slabcích. Sraz v 9 h před zámkem.
Téma: Historie a proměny parku.

n Akce o. s. Fara Slabce. 28. 5.: Manské

povinnosti hradu Křivoklát - přednáška (Mgr. Kateřina Blažková, Muzeum
T.G.M. Rakovník), 11. 6.: Muzejní noc ve
Slabcích - výstavy v zámku, ve škole a na
faře, koncert na faře - Letouni soumraku, 25. 6.: Zednáři v Čechách - přednáška (PhDr. Luboš Antonín, NM Praha),
4. 7. - Vlastivědná vycházka na hrad Týřov.

n Tenisový klub. Ustavující schůze Tenisového klubu Slabce se koná v pátek
6. 5. od 18 hodin v klubu Chlív u P. Sixty.
Všichni zájemci jsou vítáni.

Pochlubte se

Společenská rubrika

Výzva k účasti
na výstavách

Životní výročí v květnu slaví

Úřad městyse opravil v přízemí zámku ve Slabcích místnost,
která bude sloužit veřejnosti.
Občanské sdružení Fara
Slabce se toho ujalo a 23. 4. 2011
až 25. 4. 2011 zde instalovalo výstavu dětské keramiky ZŠ Slabce. Tento kroužek vede paní Pavlína Šůsová Čepičková, a to velmi dobře. Výstavy se zúčastnilo
na 60 diváků.
Tyto výstavy mohou pokračovat, a proto jsme udělali takový předběžný rozpis - 13. května
Ruční práce Slabecka. Na tuto
výstavu můžete nosit svoje práce
ve čtvrtek 12. května od 14 hodin do večera (batikování, háčkování, paličkování, vyšívání, pletení, šití, drátkování, malování
na předměty, keramiku a jiné).
17. června perníčky, chaloupky
z perníku, štrúdl (soutěž), červenec a srpen Slabce a okolí očima
amatérských fotografů s keramikou.
Věřím, tak jak jsme na výstavě viděli šikovnost a nápaditost
dětí, tak 13. května uvidíme šikovnost a nápaditost rodičů z celého slabeckého okolí. bližší informace na faře ve Slabcích nebo
na čísle 724 308 950 (pí Uhrová).

Poděkování
l Zahrádkáři Slabce děkují
p. Josefu Hartlovi, odbornému
zahradníkovi, za velmi hezkou
a zajímavou přednášku i ukázku průřezu peckovin a jádrovin.
l Městys Slabce děkuje Základní a mateřské škole Slabce
a o. s. Fara Slabce za jejich iniciativu při úklidu veřejných prostranství ve Slabcích.

4. května
6. května
11. května
14. května
14. května
17. května
20. května
23. května
23. května
24. května
28. května

81
60
55
60
55
65
97
50
80
87
50

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

86
60
83
55
85
88
60
87
90
80
90
82
85
87
81

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Životní výročí v červnu slaví
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9. června
12. června
15. června
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20. června
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26. června
28. června
29. června

Jiřina Vostatková, Skupá 2
Marie Žáková, Malé Slabce 5e
Otakar Kopta, Rousínov 75
Václava Krulová, Slabce 121
Miloslav Vydra, Slabce 51
Marie Čechová, Slabce 94
Jiří Rédl, Modřejovice 16
Danica Rejšková, Modřejovice 27
Marie Zusková, Modřejovice 15
Anna Markupová, Skupá 1
Květa Zelenková, Modřejovice 8
Marie Galbavá, Skupá 30
Miroslav Vyskočil, Modřejovice 46
Václav Novák, Svinařov 10
Vlasta Spalová, Kostelík 5

Jubilantům blahopřejeme!
Pokud někdo z příštích jubilantů nechce být zveřejněn ve zpravodaji,
nechť to nahlásí na Úřad městyse Slabce do 27. 6. 2011.

Narození
20. února

Karel Pochman, Slabce

Úmrtí
10. března

Valerie Ledvinková, Slabce 58

Přihlášeni k trvalému pobytu
18. března

Martin Baďura ze Všetat do Slabec

Odhlášeni z trvalého pobytu
1. února
2. února
21. února
3. března
14. března

Zpravodaj ÚM Slabce II/2011
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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 27. 6. 2011.

Stanislav Engelthaler, Rousínov 78
Ernst Padua, Svinařov 13
Jana Kindlová, Slabce 76
Jaroslava Valentová, Slabce 115
Josef Švácha, Slabce 150
Jana Chalupecká, Nová Ves 7
Julie Kučerová, Modřejovice 49
Miroslav Leitner, Modřejovice 3
Alexander Škorpil, Svinařov 12
Helena Vestfálová, Slabce 38
Miroslava Froňková, Slabce 123

14. března

Libuše Hanzlíková z Rousínova do Krakova
Jozef Strigáč ze Slabec do Králova Dvora
Hedvika Honzátková ze Skupé do Prahy
Petra Pokorná s dětmi Petrem a Lenkou
ze Svinařova do Lubné
Marcela Matuščinová a Žaneta Matuščinová
ze Slabec do Městečka
Jaroslav Schlosser a Michaela Schlosserová
ze Slabec do Městečka

Sňatky - park Slabce
23. dubna

Jiří Alberovský a Veronika Ambrůžková, oba z Lužné

Zlaté a stříbrné svatby
11. března
22. dubna
12. dubna

Zlatá svatba - Antonín a Jaroslava Rohlovi, Rousínov 29
Zlatá svatba - Jaroslav a Věra Novákovi, Slabce 78
Stříbrná svatba - Miroslav a Eva Razímovi, Slabce 132

