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Na úvod

K dětskému hřišti
v Kostelíku
n Vlastimil Štiller
starosta městyse

Vydařená akce. Vánoční koncert Hradního dua přilákal v sobotu 17. prosince do kaple
v Kostelíku 120 posluchačů. Více informací najdete na str. 3.

Kus dobře odvedené práce
Občanské sdružení Rousínov ve spolupráci s městysem obnovilo hřiště ve vsi.
n Ludmila Faflíková
o. s. Rousínov
Rousínov - Před časem naše sdružení (občanské sdružení Rousínov) zkusmo požádalo o grant na úpravu zdejšího
hřiště a parčíku do nadace Via. K našemu překvapení jsme grant získali, a to
ve výši 70 000 Kč. Původně jsme za tuto
částku chtěli nejen upravit povrch hřiště, ale i nakoupit prolézačky pro děti,
lavičky apod.
Zastupitelstvo městyse ale promptně
požádalo o grant na tyto dětské sestavy
do Rousínova a Modřejovic. V obou případech byla žádost úspěšná.
Výsledkem je hřiště, na které se
srdce směje, s novým povrchem, oplocením, upraveným parčíkem a sestavou
dřevěných hracích prvků pro děti, lavičkami a sezením u ohniště.
Ačkoliv se po vsi objevily hlasy, že
jsme se pletli do věcí, které by měla udělat obec, že povrch hřiště je nedostaču-

Zastupitelstvo městyse schválilo a realizovalo vybudování dětských hřišť ve Slabcích,
v Modřejovicích a v Rousínově
a usneslo se, že se pokusí získat
dotaci na vybudování dětských
hřišť v dalších částech městyse,
konkrétně v Kostelíku a Svinařově.
Záměr
vybudovat
dětské
hřiště v Kostelíku vzbudil neočekávaně silný odpor ze strany
občanského sdružení Kostelík.
Vážím si aktivit, jimiž o. s. Kostelík přispívá k obohacení společenského života našeho městyse (především festival Skotsko
v Kostelíku, jehož podporu vyjadřuje městys i finanční dotací), o
to nepříjemnějším překvapením
pro mě byl nevhodný způsob, který
o. s. Kostelík - jmenovitě p. Perlín,
p. Klaub a p. Let – zvolilo k prosazení svého názoru na tuto záležitost.
(Dokončení na str. 2)

Zápis žáků do prvního
ročníku ZŠ a do MŠ Slabce
Budování hřiště v Rousínově. Foto: OSR
jící atd., že jsme udělali všechno špatně,
jsme s výsledkem náramně spokojeni.
Hřiště jsme opravili v rámci našich finančních možností za skvělé spolupráce
s městysem Slabce, a pokud by se snad
chtěl někdo další pustit do lepšího povrchu, rozhodně mu nebudeme bránit.
Velké díky patří všem dobrovolníkům,
kteří nehleděli na čas ani počasí a odvedli tu kus dobré práce.

Slabce - Dne 8. 2. 2012 proběhne
ve škole ve Slabcích zápis žáků do prvního ročníku školy. Týká se dětí narozených
od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006. Zápis proběhne v ředitelně školy od 8.30 do 15.30
hodin. Zápis dětí do MŠ se uskuteční
27. 3. 2012 od 8 do 12 hodin v budově
MŠ Slabce.

Uzávěrka příspěvků do příštího
čísla zpravodaje je 29. 2. 2012.

Na úvod

K dětskému hřišti
v Kostelíku
(Dokončení z titulní strany)
Zarazila mě především nezodpovědně formulovaná intervence
pana Perlína proti vybudování
hřiště u potencionálního poskytovatele dotace, kterou uškodil
důvěryhodnosti městyse. Nehledě
k zavádějící argumentaci o. s.
Kostelík (k dispozici je na internetových stránkách sdružení)
a k jeho mylné interpretaci základních skutečností v otázce vybudování hřiště, vzešlých z jednání
zastupitelstva, jediným argumentem proti vybudování hřiště, který jsem dosud od představitelů
sdružení osobně vyslechl, byla
připomínka předsedy sdružení
p. Klauba, že prvotně navržené
místo pro vybudování hřiště se
kryje s dějištěm festivalu Skotsko
v Kostelíku. Na tuto námitku jsem
odpověděl, že se společnými silami
pokusíme najít takové místo, které
by zmíněnou kulturní akci zásadním způsobem neomezilo. Nesouhlas o. s. Kostelík s vybudováním
hřiště je jedna věc (přirozená i
akceptovatelná), zvolené, v tomto
případě neférové, prostředky k
jeho vyjádření věc druhá. Rád bych
podotkl, že zastupitelstvo městyse
nepřistoupilo k budování dětských
hřišť městyse pouze s ohledem
na své občany. Tato hřiště vznikají jak pro děti s trvalým pobytem
v našem městysi, tak pro děti chatařů, chalupářů a příležitostných
hostů. A těch je v našich, zvláště
menších částech, nemálo. Mrzí
mě, a jsem zklamaný, že p. Perlín
respektive o. s. Kostelík zvolil tuto
formu argumentace před osobním jednáním se mnou respektive
se zastupitelstvem městyse.

Krátce z městyse
n Čištění koryta potoka. Koryto Slabeckého

potoka od rybníka Pod Remízem do Chaloupek ve Slabcích se mění k nepoznání.
Lesy ČR, správa vodních toků Benešov,
tu nákladem cca 3 miliony korun provádí
rozsáhlé čištění koryta potoka. Břehy potoka už jsou zbavené náletů a urovnané,
nyní se pracuje na opravě regulačních
přehrážek a kamenných stupňů.

Pozvánka
n Masopust. V sobotu 25. 2. 2012 jste
zváni do Rousínova na tradiční masopust s průvodem obcí a veselicí. Průvod
maškar se vydá na cestu ve 14 hodin.

Co se děje v Kostelíku
Informace o aktivitách občanského sdružení Kostelík v uplynulém roce.
n Radim Perlín
o. s. Kostelík
Kostelík - V roce 2011 občanské
sdružení Kostelík oslavilo již 4. rok své
činnosti. Když jsme v létě 2008 dali
hlavy dohromady a začali přemýšlet,
čím můžeme společně přispět k rozvoji
Kostelíka, nikdo z nás asi netušil, jak
se celá naše parta rozvine a jaké akce
budeme i za 4 roky aktivní činnosti pořádat.
Jak běžel čas, program OS Kostelík se postupně naplnil do několika víceméně pravidelných akcí. Každý rok
začínáme společně s paní Zuskovou
a dalšími jako spolupořadatelé dětského karnevalu v Kulturním domě
ve Slabcích. Tady je naše role jako pořadatelů velmi malá, protože celá tíha
odpovědnosti a práce leží na sehraném týmu okolo paní Zuskové, jí i všem
ostatním patří především poděkování
nadšených dětských očiček na této pravidelné akci. Na jaře na svátek všech
čarodějnic pálíme na Vrškách velký čarodějnický oheň a okolo ohně vždy probereme spoustu zážitků nejen ze zimy
a také připravíme plány na celý další rok.
Největší akcí léta je již pravidelný
koncert Skotsko v Kostelíku, který se
zařadil pomalu ale jistě mezi významné krajské letní akce a o který je stále větší a větší zájem. V létě také vždy
připravujeme akce pro všechny lidi
v Kostelíku, jako jsou vyjížďky do okolí obce, povídání o historii Rakovnicka
nebo třeba točení na hrnčířském kruhu
a drátkování.
V letošním roce jsme také v létě
osadili na Vrškách velký panoramatický pohled na údolí Berounky, připravili
jsme také základy pro další dvě kompostové kóje na likvidaci trávy a listí.
Máme složené dříví a kóje vybudujeme
v průběhu této zimy. Na podzim jsme
také na návsi zasadili místo chybějících
stromů dvě nové lípy.
Občanské sdružení mimo jiné pečuje i o kapli sv. Máří Magdaleny. Po podrobném stavebním průzkumu jsme bohužel zjistili napadení části krovu okolo
věžičky dřevomorkou s hrozbou dalšího rozšíření na celý krov. Proto jsme
okamžitě požádali o dotace na opravu
a obnovu památek a podařilo se nám
získat dotaci jednak z Purkyňovy nadace a dále i z Nadace Občanského fóra.
Samotné slavnostní vyhlášení výsledků
v rezidenci amerického ambasadora
bylo jistě nejen pro nás nezapomenutelným zážitkem a také odměnou za práci
v Kostelíku.
Za celou dobu činnosti Občanského
sdružení Kostelík se díky našim spon-

zorům, přátelům, díky naší aktivní činnosti a díky našim úspěchům v různých
grantových programech podařilo v Kostelíku investovat již přes 200 000 korun, které jsme ušetřili beztak napnutému obecnímu rozpočtu. Věříme, že je
to na návsi i v celém Kostelíku dobře
vidět.

Vánoční koncert
V sobotu 17. 12. 2011 občanské
sdružení Kostelík uspořádalo již 4. vánoční koncert v kapli sv. Máří Magdaleny v Kostelíku. Již pravidelně je naším
hostem na koncertě Hradní duo z Rakovníka. I letos si parta okolo Milana
Zimmermanna připravila krásné, známé i méně známé koledy.
Na rozdíl od minulých ročníků letos
nebyl mráz a sníh, ale teplo okolo 5°C.
V kapli jsme nemuseli sedět v teplých
kabátech a muzikantům nemrzly ruce,
protože kaple byla vytápěna. A pokud
někdo snad venku trochu prochladl,
toho mohl zahřát vánoční kostelíčský
punč, který se servíroval již půl hodiny
před koncertem.
Od čtvrt na 7 se začala náves měnit v parkoviště. Prakticky každé auto,
které přijelo od Rakovníka, jelo k nám
na koncert. Na návsi se povážlivě zvětšoval dav, a když se konečně otevřely
dveře do kaple, nahrnuli se všichni dovnitř a pořád venku byla velká skupina
lidí. Jak se všichni do té naší malinké
kapličky vejdeme? Nakonec se nás
z Kostelíka, Modřejovic, Slabec i z širšího okolí sešlo 120 a všichni jsme se
do kaple vešli.
Již loni jsme v Kostelíku spolu s
přáteli a pod vedením Milana Zimmermanna secvičili úvodní část Rybovy
České mše vánoční. Když loni mrzlo až
praštělo, všichni jsme na koncert přijeli
a zpívali s Hradním duem. Letos v
mnohem teplejším počasí nás skolily
chřipky a tak společné zpívání Rybovky
se trochu proměnilo. Zatímco Hradní
Duo tvoří celkem 7 muzikantů, Kostelíčský pěvecký sbor tvořily na tomto
koncertě pouze paní Perlínová a paní
Černá, tedy duo. Ostatní skolila chřipka
nebo nachlazení.
Asi dvouhodinový brilantní koncert
Hradního dua v čele s Milanem Zimmermannem uchvátil všechny posluchače, vtipné průpovídky mezi skladbami bavily diváky i muzikanty a celý
koncert jsme zakončili společným zpíváním koledy Narodil se Kristus Pán.
Více informací na www.kostelik.cz
(Zkráceno)

Váš názor

Poslední veřejné
zasedání roku 2011
n Vítězslav Vostrý
Na pravidelné veřejné zasedání zastupitelstva m. Slabce, kterého
jsem se zúčastnil dne 14. 12. 2011,
musím reagovat.
Průběh zasedání byl klidný, věcný,
bez emocí a estrád, až na jednu podanou informaci, která „mohla“ klid
narušit. Zastupitelstvo muselo v době
před zasedáním vyslechnout od některých problémových jedinců, že zastupitelstvo nic nedělá, neumí řídit a vést
obec, utrácí za zbytečnosti, nestará
se a další špatně mířené urážky. Starosta pokládal za správné, ale i nutné,
ovšem jinou formou projevu, veřejnost
informovat. Celkem shrnuto – žádné
lichotky, žádné konkrétní připomínky, jak bývá zvykem. Vše ve stejném
a stále se opakujícím stylu. Ty jadrnější
a hrubší urážky starosta záměrně vynechal včetně jmen, což patří k jeho
korektnosti a obvyklé slušnosti. Nebylo
ani třeba. Okamžitě každému z přítomných došlo, o která jména jedinců jde,
kdo je schopen těchto výpadů a kdo si
neodpustí nějakou hloupostí se vždy
připomenout a zvýraznit, i když není
přítomen. Ani já nebudu jmenovat, ale
reagovat na neopodstatněné a nepodložené výtky a kritiku musím!
Hlavní stěžovatel a stále nespokojený člověk, který nezná náplň práce
jednotlivých zastupitelů, špatně se
orientuje, co zastupitel může, nemůže, co smí, nesmí, je vše jednoduché,
jak říká a hlavně zná, jak se vše má dělat a předvádí nám svérázné jednání
s občany, kteří mu nefandí, nevyjímaje
zastupitelstvo, s kterým v zásadě vždy
a za každých okolností nesouhlasí.
Právě on si přivlastňuje právo a moc
kázat o morálce zastupitelstva a s oblibou neopomene zahrnout i ostatní
občany, kteří nejsou ochotni přistoupit na jeho arogantní styl. Je to člověk, který téměř z každého zasedání
udělá kabaret protkaný provokacemi.
Snaží se práci zastupitelům znechutit,
některé ponížit a urazit, znepříjemnit
a ponížit.
Právě on, který pro obec až tak
mnoho neudělal, si vynucuje právo
kritizovat a dávat nám všem školení
o spravedlnosti, o morálce a slušném
chování, předvádět své „vědomosti“
z každého oboru a vždy nám připomenout, kdo skutečně je. To jediné, co
umí a co se mu skutečně daří.

Několik málo informací pro tento
typ stěžovatelů a jeho příznivce: Zastupitelé musí slib, který občanům
dali, splnit. V opačném případě rozhodnou voliči tak, jak tomu bylo v posledních volbách i ve Vašem případě.
Výsledek byl jednoznačný.
Zastupitelé jsou mimo jiné vázáni
hlavně finančními prostředky. Pravidlo, které ani tak „FUNDOVANÝ“ a
„schopný“ stěžovatel nemůže změnit
ani obejít. Všichni občané, až na pár
jedinců znají, co mají dělat, jak se chovat a jak „nutit“ zastupitele k plnění
jejich slibu. Dělají to na jisté úrovni
a se znalostmi. Nestojí o pochybné
a nicneříkající rady. Onen stěžovatel
nám chce stále dokazovat, že je jediný
bez chyb a omylů – prostě výjimečný.
Ale proč právě on je dlouho nezodpovězenou otázkou mnoha občanů.
Dalším kritikem je sympatizující
občan bez vlastního názoru, bez samostatného myšlení neuvědomující si
vlastních chyb. Myslí si, že i on bude
obdivován a očekává velký aplaus. To
už není naivita, ale… Jde ve stínu hlavního stěžovatele. Dalším popisem bych
se jen s malými odlišnostmi opakoval.
Lidé podobných vlastností mají
jediný cíl. Znechutit všechno a všem.
Nezastavit se před ničím. Kritizovat
za každých okolností. Nesouhlasit
už jen z principu. Být středem pozornosti. Jako například: Bojkotovat
veřejné zasedání, důchodcům 1x za
rok znechutit jejich setkání, vše dobré otočit ve špatné, dětem odmítnout
nějaké radovánky, zakázat dobrovolnou činnost a její prezentaci, udržovat
mezi občany nenávist apod. Jsou to
ubohé a falešné představy, za které se
obdiv nesklízí.
Převážná část, to je odhadem
95 % občanů, současnému zastupitelstvu fandí, věří jim a nechtějí
ze zastupitelů udělat nemohoucí loutky a ustrašenou partu, která se bude
třást před zbývajícími 5 % neobjektivních občanů a stále provokujících chorobných domýšlivců.
Doporučení a přání pro rok 2012 –
Někteří občané budou kritizovat vše,
každou dobu a každého. Budou stále
veřejnosti vnucovat, že jedině oni to
myslí dobře a jsou těmi schopnými. Je
to nemoc a může být pro slabé jedince
nakažlivá, nechá se i vnutit, falešnou
argumentací naočkovat, anebo když
jim dojdou vlastní argumenty, najdou i
jiný, ještě ubožejší důvod. Je to nemoc
a proto Vás 95 % občanů žádám: Pro
ně pochopení, shovívavost, toleranci,
trpělivost a pomoc k jejich brzkému a
tak potřebnému uzdravení.

plesy v KD Slabce: n 28. 1. MS Lověna Slabce n 11. 2. Společenský bál
D. Štillera n 18. 2. SDH Modřejovice n 3. 3. Zahrádkáři Slabce n 17. 3. TJ Slabce

V Rousínově vznikl
první sportovní klub
Rousínov - Všechno důležité a zásadní se většinou vymyslí v hospodě.
Tak to bylo i letos na jaře, kdy se
v rousínovské hospůdce domluvilo pár
místních přátel a založili občanské
sdružení SK Rousínov. Jedná se o vůbec
první sportovní klub v celé historii Rousínova. V současné době má 12 členů,
jeho předsedou je Adam Kurtović.
SK Rousínov ustavil šestičlenný
oddíl „pinkponkářů“: Kubla Zdeněk,
Hrach Radek, Kurtović Adam, Kraliček Petr, Otradovec Karel ml., Lavička
Josef. Začali své působení v okresním
přeboru 5. třídy. V první polovině sezony vedou tabulku suverénně bez ztráty
jediného bodu.
Veškeré svoje aktivity i vybavení
patřící k stolnímu tenisu (2 stoly, pálky,
míčky, otop do sálu apod.) zatím financují ze svých prostředků.
Sluší se ovšem poděkovat nájemci Rouspůdky R. Loukotovi, který jim
umožnil trénovat v sále hostince, Úřadu Městyse Slabce, který proplatil
výhřevná kamna do sálu, V. Záhejskému za pořízení jednotných dresů,
H. Markovi a S. Šorelovi (VP trend s.r.o.)
za finanční příspěvek.
Rousínovští sportovci mají velké
plány do budoucna: sestaví B tým „pinkponkářů“, založí i kroužek pro děti
a nadále hodlají hrát tak, aby postoupili
do vyšší soutěže.
Skvělé, ne? Informace, fotografie
a videa najdete na www.skrousinov.cz.
SK Rousínov

Tým stolního tenisu SK Rousínov.

Fotbal - IV. třída OP
sezona 2011/2012 - podzim
Slabce - Po podzimní části soutěže
je TJ Slabce na patnáctém, předposledním místě tabulky s 10 body (z 15 odehraných zápasů 3 výhry, 1 remíza a 11
porážek) a skóre 25:56. Jarní část soutěže bude zahájena o víkendu 10. a 11. 3.
2012, poslední zápasy jsou na programu
o víkendu 16. a 17. 6. 2011

Z historie

Společenská rubrika

Průmysl obce - slabecký lom

Životní výročí v lednu slaví

Ve slabeckém lomu se těžil kámen spilit,který byl velmi vhodný
na výrobu štěrku a drti do betonu, nemohlo se jej používat ani po
opracování jako stavebního materiálu. Lom byl vybudován na vršíku Bílý kámen. V době výstavby
lomu nebylo strojní zařízení řádně řešeno, několikrát se muselo
předělávat.
Stavba lomu byla provedena
v letech 1937–1938. V té době
byla značná nezaměstnanost
a v lomu našla práci řada dělníků.
Protože většina obyvatel byli zemědělci, kteří v době prací na poli
zůstávali doma, bylo v té době
velmi málo stálých dělníků. Lom
sloužil jako zdroj výdělku obyvatelům obce v mimosezonních dobách.
(Dokončení příště)
Ing. Filip Celba

Bazárek oblečení,
hraček a masek
Vážení občané, kulturní komise
při Městysu Slabce by ráda uskutečnila
bazárek dětského i dospělého oblečení,
bot, hraček nebo masek na maškarní bál
a tak podobně. Věřím, že každý z vás má
doma něco, co už mu dosloužilo a nevíte, co s tím. Všechny věci se budou shromažďovat ve Slabcích v přízemí zámku.
Výtěžek z prodeje bude věnován MŠ
a ZŠ ve Slabcích. Zbylé věci, které se neprodají, budou věnovány kojeneckému
ústavu, dětskému domovu a na charitu
pro bezdomovce.
Sběr věcí se bude konat: 13. 1.,
15. 1., 27. 1., 28. 1., 29. 1., vždy od 14 h,
prodej: 20. 1., 21. 1., 3. 2., 4. 2., 5. 2.,
vždy od 14 hodin.
Přijďte, uvidíte, nakoupíte!
Vlasta Uhrová

Informace k výsledkům
dotazníkového šetření
Výsledky
dotazníkového
šetření, které proběhlo v listopadu 2011
na území všech částí městyse Slabce, jsou právě zpracovávány a během
měsíce ledna 2012 budou projednány
se zastupitelstvem obce. Jejich podrobné výsledky se dozvíte v příštím vydání
Zpravodaje. Děkuji za trpělivost.
Tereza Hlaváčková

5. ledna
6. ledna
25. ledna
28. ledna

Milan Rohla, Slabce 125
Zdeňka Vydrová, Slabce 51
Václav Beneš, Skupá 33
Vítězslav Jucha, Slabce 135

50
84
91
50

let
let
let
let

86
80
70
65
85
65
55
89

let
let
let
let
let
let
let
let

Životní výročí v únoru slaví
2. února
4. února
10. února
11. února
11. února
11. února
15. února
22. února

Rudolf Vávra, Svinařov 11
Josef Kott, Skupá 40
Marie Paterová, Skupá 29
Jaroslav Burian, Modřejovice 21
Jaroslava Kodetová, Slabce 45
Drahomíra Egermaierová, Slabce 53
Josef Topinka, Slabce 144
Anna Šlaichová, Modřejovice 18

Jubilantům blahopřejeme!
Pokud někdo z příštích jubilantů nechce být zveřejněn ve zpravodaji,
nechť to nahlásí na Úřad městyse Slabce do 29. 2. 2012.

Narození
8. listopadu

Marie Anna Kunclová, Slabce 145

Úmrtí
1. listopadu
22. listopadu

Jaroslav Urban, Skupá 21
Jiřina Samašová, Slabce 73

Přihlášeni k trvalému pobytu
14. listopadu
23. listopadu
14. prosince

Marie Dolinová z Rokycan do Kostelíka
Martin Černý ze Všetat do Modřejovic
Jan Korf a Lucie Korfová s dětmi Eliškou a Nelly
z Nového Strašecí do Kostelíka

Odhlášeni z trvalého pobytu
23. prosince

Kateřina Procházková ze Slabec do Pavlíkova

Sňatky - zámek Slabce
26. listopadu

Milan Kotalík a Lucie Černochová, oba z Rakovníka

Svoz komunálního odpadu v roce 2012
V roce 2012 je možno zakoupit samolepící známku na celý rok, a to:
Vývoz každý týden ve středu, tj. 52 výsypů ročně - 1888,- Kč
Vývoz kombinovaný, tj. 42 výsypů ročně - 1553,- Kč
•
od 1. 1. - 30. 4. a 1. 10. - 31. 12. každý týden ve středu, od 1. 5. - 30. 9. lichý týden ve středu
Vývoz 1x za 14 dní, tj. 26 výsypů ročně - 1086,- Kč
•
lichý týden ve středu
Vývoz 1x za měsíc, tj. 12 výsypů ročně - 813,- Kč
•
první lichý týden v měsíci ve středu
Poplatky za rok 2012 je třeba zaplatit přiloženou poštovní poukázkou a na úřadě ve Slabcích po předložení
ústřižku odebrat známku na celý rok. Pokud nemáte možnost po zaplacení si známku odebrat osobně, bude Vám
po telefonické domluvě zaslána. Samolepící známku je možno nalepit celou na rok, nebo přestřihnout na dvě
pololetí a nalepit každou polovinu v příslušném pololetí. V průběhu měsíce ledna 2012 je možno vyvážet
odpad ještě na známku z roku 2011.
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