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Slabce n Modřejovice n Rousínov n Svinařov n Skupá n Kostelík n Nová Ves n Malé Slabce
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

Svátek na zámku Slabce. Ve státní svátek 28. září uspořádal Městys Slabce ve spolupráci
s Vlastivědným sborem Svátek na zámku Slabce. Pro návštěvníky akce byla připravena
komentovaná vycházka zámeckým parkem (na snímku), výstava o historii zámeckého
parku a připomenuto bylo také 180. výročí narození faráře a prvního Čestného občana
Slabec Mikuláše Karlacha, který se ve druhé polovině 19. století výrazným způsobem
zasloužil o rozvoj Slabec a celého Křivoklátska. Foto: RAPORT

Nové vytápění ušetří desetitisíce
Středočeský kraj přispěl na další etapu opravy Kulturního domu ve Slabcích.
Slabce - Městys Slabce získal dotaci
2,1 milionu korun z Fondu rozvoje obcí
a měst Středočeského kraje na další
etapu opravy Kulturního domu ve Slabcích. Peníze jsou určeny na modernizaci systému vytápění kulturního domu,
rekonstrukci prostor bývalého bytu
v předsálí, zateplení jeviště a přísálí
a výměnu poškozené části krovu.
Modernizace systému vytápění a zateplení jeviště a přísálí přinese městysi
výrazné finanční úspory v řádu desítek
tisíc korun za topnou sezonu.
Práce na modernizaci systému vytápění kulturního domu už začaly, uvedení do provozu je plánováno nejpozději
na 2. prosinec, kdy se v KD uskuteční
tradiční Posezení s důchodci.

Následně budou provedeny práce
na zateplování jeviště a přísálí, rekonstrukci bytu a opravě krovu. Plánovaných akcí se modernizace KD nedotkne, práce budou probíhat ve dnech
mezi jednotlivými akcemi.
Modernizace kulturního domu má
přinést jednak jeho ekonomičtější provoz, jednak jeho větší využití, to znamená umožnit zvýšení počtu akcí.
Pro rok 2012 požádal městys
o dotaci z Ministerstva kultury na rekonstrukci prostor obecní knihovny
na zámku ve Slabcích. Pokud se peníze podaří získat, měla by se knihovna
po dobu rekonstrukce přestěhovat
právě do modernizovaného KD, a to
do místností v prvním patře nad předsálím.

ještě než vám s předstihem
popřeji hezké Vánoce a úspěšný
nový rok 2012 (toto vydání zpravodaje je totiž posledním v letošním
roce), rád bych poděkoval všem,
kteří letos nezištně přispěli k rozvoji našeho městyse a jeho kulturnímu, společenskému a sportovnímu životu.
Letošní, na události velmi bohatý rok ukázal, že v našem městysi stále máme dost obětavých
lidí, ochotných věnovat své dobré
nápady, čas i práci ve prospěch
druhých a ve prospěch městyse,
ve kterém společně žijeme.
Přál bych si, aby své úsilí nevzdali ani v příštím roce, přestože
jsem si vědom, že je to často trnitá
cesta a úspěch není nikdy zaručen.
Vážení spoluobčané, přeji vám
příjemné prožití adventu a vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku 2012.
Vlastimil Štiller
starosta městyse Slabce

Upozornění
Upozorňujeme občany, že povinnost matričních úřadů nabírat
žádosti o vydání občanského průkazu končí dnem 30. 11. 2011.
Do konce roku bude matriční
úřad nové občanské průkazy pouze předávat, od 1. 1. 2012 budou
žádosti nabírány i předávány pouze na obcích s rozšířenou působností, tj. např MěÚ Rakovník.
ÚM Slabce

Uzávěrka příspěvků do příštího
čísla zpravodaje je 31. 12. 2011.

Krátce z městyse
n Dětská hřiště. Od začátku října slouží
v Modřejovicích a Rousínově nová dětská
hřiště. Městys je vybudoval s pomocí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj.
n Informační tabule. Mikroregion Balkán

získal zásluhou svého předsedy Pavla
Součka dotaci ze Středočeského kraje
na výrobu a instalaci informačních turistických tabulí v obcích mikroregionu. Informační tabule už jsou na svých místech,
najdete je ve Slabcích, Rousínově, v Panoším Újezdu, Krakově, Malinové, Hvozdu,
Pavlíkově, Skřivani, Hřebečníkách a Všetatech. Pro příští rok požádá mikroregion
o dotaci na informační tabule do dalších
míst mikroregionu.

n Rekonstrukce zámku. Městys Slabce zí-

kal dotaci 595 tisíc Kč z Ministerstva kultury na výměnu některých nepůvodních
dveří na zámku za nové ve vhodném stylu
a na realizaci dalších truhlářských prací
a dotaci 600 tisíc korun z Fondu obnovy
památek Středočeského kraje na opravu
rozsáhlého zámeckého sklepa. Výměna
dveří má být hotová ještě do konce roku,
oprava sklepa do poloviny příštího roku.

Pozvánky
n Rozsvícení vánočního stromu. Městys Slabce zve 6. 12. od 16 h na rozsvícení vánočního stromu ve Slabcích před zámkem.

n Rozsvícení vánočního stromu. SDH Modřejovice zve všechny občany na rozsvícení vánočního stromku 9. 12. 2011
v 17.00 hodin na návsi v Modřejovicích.

Kominictví Staňková - Olič -ROL
Rakovník, Husovo náměstí 10
telefon: 313 512 705, 602 316 981

V termínu od 14. 11. do 25. 11. 2011
kontroly a čištění komínů:
Provádíme kontroly a čištění spalinových cest
dle nového nařízení vlády č. 91/2010 Sb.,
které jsou pro každého povinné.
Čištění spalinové cesty Kč 300,-, kontrola spalinové
cesty Kč 400,-, kontrola + čistění spalinové cesty
Kč 600,-, revize spalinové cesty Kč 800,-.
V případě hromadného objednání následující ceny:
Čištění spalinové cesty Kč 250,-, kontrola spalinové
cesty Kč 300,-, kontrola + čistění spalinové cesty
Kč 500,-, revize spalinové cesty Kč 600.
Cestovné neúčtujeme.

Zájemci hlaste se na telefonním čísle
313 550 144 nebo osobně na Úřadu městyse
Slabce. Kontroly a revize možné domluvit
i na sobotu a neděli.

Poděkování za vylepšenou školku
Prostornější školku ocenily děti i učitelky. Tak pěknou školku mají málokde.
n Blanka Štillerová
vedoucí učitelka MŠ Slabce
V srpnu roku 1991 jsem přišla učit
do mateřské školy ve Slabcích. V té
době se mateřská škola stěhovala
z původních prostor do prostor bývalé
školní družiny. Důvodem bylo rozhodnutí tehdejšího vedení obce pro nízký
počet dětí na nový školní rok (17 dětí).
Prostory školky se tak v krátké chvíli
snížily na polovinu. Ale dětí během dalších let neustále přibývalo, byly roky, kdy
školka musela některé děti i odmítat.
Práce pro nás učitelky byla ve stísněných prostorách hodně náročná, zejména šatna a umývárna nebyly dostačující.
Před dvěma lety přišla do naší školky Česká školní inspekce. Jako největší
nedostatek uvedla stávající prostory
školky, řekla, že porušujeme hygienické předpisy a že je toto potřeba do budoucna změnit.
Díky novému vedení městyse a za-

stupitelům se v loňském roce konečně
začal řešit tento problém. Firma pana
Petra Hellera během letních prázdnin
přistavěla naši školku a kompletně ji
zrekonstruovala. Na jih přibyla jídelna,
na sever šatna a kancelář. Byla vyměněna všechna okna a dveře.
Přála bych vám vidět děti po obědě,
jak vedle sebe stojí v řadě u malých
umyvadel a čistí si zoubky v nové koupelně, která vznikla z původní šatny
a umývárny.
Během dvou uplynulých měsíců jsme
se přesvědčili, jak moc se změnil život
nám učitelkám a hlavně našim malým
dětem. I když je venku někdy nevlídně,
slunce nesvítí, nám je ve školce moc
dobře.
Chtěla bych za nás za všechny, kteří
ve školce trávíme hodně času, poděkovat všem, kteří se o toto zasloužili – vedení městyse Slabce a také firmě Petra
Hellera.
Věřte, že tak pěknou školku byste
hned tak nenašli.

Advent zpestří výstava zahrádkářů
Na prosinec chystá kulturní dům i Den otevřených dveří s posezením a veselicí.
n Dagmar Zusková
správce KD Slabce
Slabce - V říjnu a v listopadu probíhá v KD rekonstrukce stávajícího topení. Ale již koncem listopadu na první
adventní neděli se KD otevře. Ve dnech
26. a 27. 11. 2011 zahrádkáři Slabce
připravili II. vánoční výstavu, na které
uvidíte betlém, ozdobený stromeček,
výstavku stojánků pod stromeček, kuchařské knihy, starou keramiku, dětský
koutek aj.
Při návštěvě výstavy si můžete zakoupit vánoční svícen, věneček, ozdoby
na vánoční stromeček, vánoční hvězdice, jmelí, brambořík, vánoční cukroví,
kolekce, adventní kalendář, cukroví
na stromeček, keramiku, uzeninu, každý najde svůj dárek. Ochutnat můžete
zabijačkové dobroty.
V prosinci vás městys a kulturní
komise pozvou na tradiční setkání důchodců, a to bude 2. 12. V sobotu 3. 12.
si přijdou pro zlobivé děti čerti, ale také
hodný Mikuláš a anděl na Mikulášské
nadílce a večer nadělíme těm starším
disko.
Od 5. prosince bude KD opět patřit
pracovníkům p. Hellera, kteří ještě zateplí podium a tak se máme na co těšit.
Na 17. 12. 2011 jsme naplánovali
Den otevřených dveří v KD, odpoledne

Plesová sezona 2012
14. 1. 2012 - Hasiči Slabce,
hudba Exploze
28. 1. 2012 - MS Lověna Slabce,
hudba Ideal Band
11. 2. 2012 - Společenský bál
D. Štillera, hudba Šlapeton
18. 2. 2012 - Hasiči Modřejovice,
hudba p. Neckáře z Plzně
3. 3. 2012 - Zahrádkáři Slabce
17. 3. 2012- Sportovci Slabce
24. 3. 2012 - Dětský maškarní bál

kavárničku s poslechem staročeských
písniček a hudbou Slabecká sešlost,
prohlídkou fota KD, co, kde a jak. A večer od 20.00 hodin Staročeská veselice s kapelou V pantoflích ze Stochova
a zabijačkovými hody. Konec roku uzavře 25. 12. disko a připravujeme silvestrovské posezení v hospůdce na patře
v KD. Za spolupracovníky přeji všem
krásné Vánoce a hodně zdraví, elánu
a samé prima návštěvníky v roce 2012.

Pozvánka
n Setkání s důchodci. V pátek 2. 12.
2011 se v Kulturním domě ve Slabcích
od 16.00 do 20.00 hodin uskuteční Setkání s důchodci. Připraven je krátký
kulturní program, hudba k poslechu
i k tanci a občerstvení. Svoz a rozvoz
účastníků setkání zajištěn. Bližší informace obdrží senioři na pozvánkách.

Sport

Fotbal - IV. třída OP
sezona 2011/2012 - podzim
Výstava léčivých rostlin v ZŠ Slabce. Začátkem školního roku se každoročně jedna ze tříd
naší školy promění v louku léčivých rostlin. Výstava se většinou koná v místnosti, kde je
hodně světla. Mezi rostlinami lze spatřit běžné i vzácnější druhy. Nechybí zde ani smetánka lékařská či sedmikráska chudobka. Každý exponát je opatřen štítkem s názvem.
Když výstava skončí, některé byliny si vezmeme domů, usušíme je a uvaříme z nich
léčivý čaj. Až krása bylin uvadne a přehoupne se dlouhá zima, můžeme se těšit na příští
ročník výstavy. Petr Záhora, Tomáš Lev. Foto: ZŠ Slabce

Ohlédnutí za děním v Rousínově
Letošní ROUS se jednozančně vydařil, zářijovému pouštění draků nepřálo počasí.

NE 13. 11. 2011, 10.00
ESTA Oráčov B - TJ Slabce
NE 20. 11. 2011, 13.30
TJ Slabce - Meteor Hřebečníky

n Ludmila Faflíková
OS Rousínov
Jednou z nejznámějších každoročních
akcí Občanského sdružení Rousínov je
sympozium ROUS - letos již potřinácté.
Dá se zhodnotit velmi krátce – povedlo
se! Přálo nám příjemné počasí, lektoři byli
milí a trpěliví, návštěvníci vnímaví a šikovní, účinkující na večerních představeních
hráli jak o život.
Ovšem bez obětavých dobrovolníků,
kteří bez nároku na odměnu věnují každý
rok ve prospěch ROUSu svoji energii, čas,
nápady by nebylo nic.
Těšíme se na příští rok, již vymýšlíme
nové prvky, pořád se snažíme vylepšovat.
Velmi příjemně nás letos překvapila
keramička Mirka Maierová, která nahradila dlouholetou lektorku Pavlínu Čepičkovou Šůsovou. Pavlína s námi byla dlouho,
s dětmi to velmi uměla a ty ji měly moc
rády, takže díky za vše, Pavlíno! Mirka
předvedla jinou techniku tvoření z hlíny,
netočilo se na kruhu, ale modelovalo, každý den měl své téma.
Vznikly krásné výrobky a všichni byli
nadšení, Mirka přijede i napřesrok.
V sobotu 10. 9. připomnělo Občanské
sdružení Rousínov tradici mariánské poutě ve vsi.
Od 11 hodin dopoledne zahrál DS Tyl
Rakovník ve stodole U Faflíků pohádku
Ostrov pokladů, odpoledne se pouštěli
za hřbitovem draci, ale protože skoro nefoukalo, měly převahu motorové modely

TJ Roztoky B - TJ Slabce 3:1
TJ Slabce - Sokol Mšec B 1:5
Sokol Lodenice - TJ Slabce 5:2
ČL Kolešovice B - TJ Slabce 1:1
TJ Slabce - Baník Lubná 1:2
FK Svojetín - TJ Slabce 1:3
TJ Slabce - FC Hořesedly 1:5
FK Kněževes B - TJ Slabce 5:3
TJ Slabce - Sokol Petrohrad 3:3
Slavoj Chrášťany - TJ Slabce 5:0
TJ Slabce - FALCO Kounov 5:2
FC PO Olešná B - TJ Slabce 7:1
TJ Slabce - TJ Šanov 3:7

Výzva
Vážení občané!

Sympozium ROUS 2011. Foto: RAPORT
letadel členů klubu leteckých modelářů
z Rakovníka. Pak se všichni přesunuli na
náves před ROUSpůdku, kde děti i dospělí
do připravených maket vybarvovali draky
a soutěžili o toho nejkrásnějšího. K tomu
se opékaly buřty, všichni seděli venku,
protože bylo nádherně a teplo. Atmosféra
nezapomenutelná.
A na závěr ještě přehled akcí Občanského sdružení Rousínov, na které se můžete těšit v nejbližší době:
V sobotu 26. listopadu od 15 hodin
v ROUSpůdce tvoření adventních věnců
a jiných vánočních ozdob (chvojí a jiný
materiál bude k dispozici, možno přinést
vlastní), popřípadě můžete přijít jen tak si
předvánočně posedět a popovídat si.
V sobotu 17. 12. od 18.30 hodin se
v rousínovském kostele uskuteční vánoční
koncert Křivoklátských hudců a společné
zpívání koled.

Chtěla bych Vás touto cestou
požádat o spolupráci na anonymním dotazníkovém šetření, které
bude probíhat pod záštitou Městyse Slabce.
Dotazníky, jejichž výsledky
budou sloužit ke zkvalitnění života ve Vaší obci a k vypracování mé bakalářské práce, najdete
ve svých poštovních schránách
ve dnech 18. – 20. listopadu 2011.
Vyplněné tiskopisy budete
moci odevzdávat do sběrných
boxů umístěných v prostorách
úřadu městyse, Jednoty, benzinové stanice a jídelny MŠ ve Slabcích. Případně je možno dotazníky odevzdat zástupcům osadních
výborů ve Vaší obci a to vše, prosím, nejpozději do 30. listopadu
2011. Více informací se dočtete
na tiskopisech.
Předem děkuji za Váš čas při
vyplňování dotazníků.
Tereza Hlaváčková
studentka 3. ročníku
Fakulty ekonomické ZČU v Plzni

Výročí

Společenská rubrika

Zpravodaj ve Slabcích
vychází už třicet let

Životní výročí v listopadu slaví

n Ing. Filip Celba
(Dokončení z minulého čísla).
První navazující číslo vyšlo opět
koncem roku 1994 pod názvem
Zpravodaj OÚ Slabce. Technika
zpracování byla již počítačová, rozsah a pravidelnost vydávání stejná
(400 výtisků koncem února, dubna, června, srpna, října a prosince).
Postupně v něm začínaly vycházet
také fotografie. Skládání zpravodaje prováděla i nadále kulturní komise obce, jejíž předsedkyní je již více
než 8 let A. Zázvorková. Od roku
2007, kdy byly Slabce povýšeny na
městys, se obecní noviny jmenují
Zpravodaj Městyse Slabce. Zpravodaj tak vychází dodnes. Redaktorem časopisu až do roku 2005
byl starosta obce, od roku 2005
zajišťuje sazbu zpravodaje R. Hartl. Zpravodaj je také od roku 2005
tištěn v tiskárně týdeníku Raport.
Systém distribuce zůstal stejný.
Časopis je distribuován bezplatně.
Po komunálních volbách v roce
2010 došlo ke zestručnění obsahu,
zkrácení příspěvků a snížení rozsahu na čtyři stránky (v některých
minulých letech měl Zpravodaj i
10 stran). Základní informace jsou
však v současném zpravodaji poskytovány přehledně a zpravodaj
je doplňován fotografiemi. Stále
vychází bezplatně.
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem, kteří v průběhu výše zmíněných let při zavádění a zpracovávání tohoto obecního periodika pomáhali. Leckterá obec si na obecní
noviny „netroufne“, a to někdy
nejen z ekonomických nebo personálních důvodů. U nás jsme se
snažili vždy mít noviny objektivní a
myslím, že postupem doby se staly
součástí života naší obce.
Do dalších let přeji všem jeho
tvůrcům a spolupracovníkům hodně zdraví a možná někdy někdo
na obci za 20 let vzpomene i 50té
výročí zpracovávání tohoto zajímavého místního periodika.
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Josef Baldík, Slabce 23
Dagmar Biňovcová, Slabce 24
Marie Froňková, Slabce 97
Petr Severa, Rousínov 79
Rudolf Hudeček, Modřejovice 66
Markéta Kremplová, Slabce 123
Karel Otradovec, Rousínov 27
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Životní výročí v prosinci slaví
3. prosince
3. prosince
10. prosince
25. prosince
28. prosince
31. prosince

Vladimír Fišer, Rousínov 3
Eva Píchová, Slabce 104
František Vestfál, Slabce 38
Emílie Koptová, Rousínov 75
Josef Froněk, Slabce 123
František Frank, Slabce 100

Jubilantům blahopřejeme!
Pokud někdo z příštích jubilantů nechce být zveřejněn ve zpravodaji,
nechť to nahlásí na Úřad městyse Slabce do 31. 12. 2011.

Úmrtí
18. září
26. září

Otakar Kopta, Rousínov 75
Jindřiška Chytrá, Slabce 30

Přihlášeni k trvalému pobytu
19. září
10. října

Jiří Krempl z Berouna do Slabec
František a Jitka Gabrielovi z Berouna do M. Slabec

Odhlášeni z trvalého pobytu
5. října
17. října

Jana Vyskočilová s dětmi Monikou a Dominikem
z Modřejovic do Kadaně
Václav Číha ze Slabec do Kladna

Sňatky - park Slabce
2. září
17. září
17. září

Martin Zedník z Lišan a Lucie Závorová z Rakovníka
Petr Začal a Zdeňka Kleknerová, oba ze Slabec
Lukáš Hornof a Anna Šafaříková, oba z Rakovníka

Sňatky - hrad Krakovec
2. září
9. září
9. září
10. září
16. září
24. září
22. října

Václav Krůta z Hřebečník a Edita Bohuslavová z Týřovic
Tomáš Zelenka ze Stochova a Jana Ženíšková z Kladna
Tomáš Polanka a Petra Paroubková, oba z Kladna
Martin Lomberský a Šárka Fořtová, oba z Petrovic
Jiří Petřík z Hřebečník a Jarmila Krausová z Hracholusk
Adrian Jiřička z Kralovic a Hana Jaržová z Prahy
Pavel Strnad z Nižbora a Michaela Kusá z Králova Dvora

Sňatky - hotel Hřebečníky
3. září

Tomáš Korčák z Řeřich a Lenka Svobodová ze Všetat

Poděkování
Děkujeme našim zákazníkům
za věrnost, kterou nám projevují. Přejeme všem klidné prožití
vánočních svátků a pevné zdraví
v novém roce.
H. Prokopová a H. Paterová
(ČS Slabce)
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