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Slabce n Modřejovice n Rousínov n Svinařov n Skupá n Kostelík n Nová Ves n Malé Slabce
Občanské sdružení Rousínov
n Ludmila Faflíková
Občanské sdružení Rousínov

Úspěšní mladí interpreti zazpívali písně K. Buriana. 4. 8. si Rousínov potřetí připomněl odkaz svého světoznámého rodáka K. Buriana.Vrcholem slavnosti byl koncert
lidových písní z repertoáru K. Buriana. Přednesli je V. Němcová a M. Motl (uprostřed)
za klavírního doprovodu L. Hrubeše (vlevo) a J. Vondráčka. Více na str. 3. Foto: VSR, o. s.

Ohlédnutí za rokem ve školce
S velkým úspěchem se setkává čtení knih. Učitelky jich dětem přečetly za rok 25.
n Blanka Štillerová
vedoucí učitelka MŠ Slabce
Slabce - Ve školním roce 2011/12
navštěvovalo naši mateřskou školu
ve Slabcích 28 dětí. Do školky chodilo
18 chlapců a 10 dívek ze Slabec, Modřejovic, Svinařova, Skupé, Kostelíka,
Týřovic, Hřebečník, Hracholusk, Šlovic a Skřivaně. Pro nás učitelky bylo
velmi náročné s tolika dětmi pracovat,
zaujmout je a naučit novým poznatkům
a dovednostem. Přesto se nám spoustu
dobrých věcí a nápadů podařilo splnit.
V tomto roce jsme s dětmi podnikali
hodně akcí a výjezdů do divadel. Ve školce nás 4x navštívilo maňáskové divadélko Zvoneček s manželi Zedníkovými.
Do našeho oblíbeného divadla Lampion
na Kladně jsme jeli 2x. Jedno představení bylo v divadle a jedno v Zámecké
zahradě. Tady měly děti možnost před
představením si pohrát na dětském hři-

šti. Do KD v Rakovníku jsme také během roku zavítali. Viděli jsme pohádku
O mašinkách a dvě představení Krejčíka
Honzy. Také jsme s dětmi navštívili MŠ
Všetaty, kde hráli pohádku O pejskovi
a kočičce. S dětmi jsme jeli na celodenní výlet do ZOO v Plzni. V naší školce
jsme uspořádali dvě besídky, vánoční
a na rozloučenou s nejstaršími dětmi.
Před vánoční besíkou jsme společně
s maminkami a babičkami zdobili perníčky, které si děti po besídce snědly.
Také jsme navštívili výstavy ve výstavní síni na zámku a naše děti vytvořily
obrázky, které zde byly vystaveny. Na
jaře se nejstarší děti zúčastnily předplaveckého kurzu v Rakovníku. V červnu
ke Dni dětí jsme shlédli kouzelnické
představení a ve školce jsme dětem
připravili Cestu za pokladem. Na konci
roku jsme se s nejstaršími dětmi loučili
s představiteli našeho městyse na zámku v obřadní síni. (Dokončení na str. 3)

Rousínov - Léto uplynulo a s ním
i stěžejní letní kulturní akce sdružení
jako je Burianův Rousínov (pořádaný společně s Vlastivědným sborem)
a sympozium ROUS. Slavnost k uctění
K. Buriana byla letos potřetí a ROUS
počtrnácté. Kromě nich sdružení uspořádalo v létě ještě přednášku sběratele
M. Klikara o hodinách ze Schwarzwaldu, koncerty E. Ptáčkové a skupin Falešná ozvěna a Z davu a dračí odpoledne v rámci Mariánské poutě. Všechny
tyto vesměs velmi náročné, ale úspěšné
a hojně diváky navštívené akce je možno uskutečnit pouze díky dobrovolné,
nezištné, obětavé práci členů sdružení
a některých kamarádů. Ti svůj volný
čas, nezřídka vlastní dovolenou a třeba
i své finanční prostředky věnují vymýšlení, přípravě, organizaci a realizaci našich projektů.
Vzájemná soudržnost, ochota kdykoliv pomoci, přátelství vytvářejí podle
mého názoru tu skvělou atmosféru, která většinu akcí provází, a za to všem zúčastněným patří velikánský dík!
Na podzim připravujeme - již také
tradiční - společné vití adventních věnců a tvoření jiných vánočních ozdob
a rozsvícení vánočního stromu ve vsi
(1. 12.) a vánoční koncert v místním
kostele (22. 12.)
Masopustní průvod v roce 2013
se uskuteční v sobotu 26. února.

Pozvánka

Setkání s důchodci
Slabce - 9. 11. 2012 od 16 hodin
se v Kulturním domě Slabce uskuteční tradiční Setkání s důchodci.
Doprava, občerstvení a kulturní
program zajištěn. Bližší informace
obdrží senioři na pozvánkách.

Nová kniha

Vzpomínky na myslivost
Slabce - Pan Josef Holý ze Slabec vydal knihu Vzpomínky na myslivost. Pokřtěna byla při tradičním
Posezení pod lípou na návsi ve Svinařově. Knihu blíže představíme
v příštím vydání zpravodaje.

Výstavy v přízemí zámku Slabce
n Vlasta Uhrová
Slabce - Rok 2012 jsme začali bazárkem (leden, únor), kam obyvatelé
Slabec a okolí přinášeli oděvy jeden týden a druhý týden se prodávalo. Prodalo se za 1 500 Kč, které byly věnovány
ZŠ Slabce na vernisáži jejich výstavy,
která se konala v květnu. V březnu byla
výstava Koně, zvířata a člověk. Vystavovala paní Zuzana Kučabová a Daniela Kopelentová. Účast 60 návštěvníků,
režie 600,-, dobrovolné vstupné 350,-.
Duben – Afrika, řemesla a lidé a Velikonoce. Vystavovala Zdena Talacková a
Miluše Schmalzová. Výstava byla zpestřena africkou keramikou. Účast 100 návštěvníků + škola, režie 600,-, vstupné
500,-. Červen – Podkarpatská Rus Stáni
Perlínové. Účast 60 návštěvníků, režie
600,-, vstupné 400,-. Červenec-srpen
– Prázdninová výstava Čtvero ročních
období (Slabce a okolí). Vystavovali:
Stáňa Perlínová, Kateřina Hassmanová, Hana Vostrá, Pavlína Šůsová-Čepičková, Jiří Vostrý a Ivan Šperling. Účast
250 lidí, režie 600,-, vstupné 1000,-.
Nyní probíhá výstava Rumunsko očima
Tomáše Bárty. Výstava potrvá do 28. 9.
2012. Je zde možnost vidět krásné fotografie zobrazující nynější Rumunsko,
taktéž zakoupit různé věci na Dušičky
(svíčky, věnečky a jiné). V říjnu by měla
probíhat výstava Norsko a stále Dušičky 2012, a to do 3. 11. 2012. Listopad
a prosinec je otevřený, ale ve znamení
Vánoc 2012. Budete zde mít možnost
zakoupit suché adventní věnce na hřbitov, svícny, svíčky, taktéž adventní věnce na výzdobu domova, závěsné věnce,
vánoční svícny, svíčky, vánoční hvězdy,
brambořík a jiné. Zveme všechny Slabecké i z celého okolí.
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Hasičská soutěž pro děti. Poslední prázdninovou sobotu uspořádal hasičský sbor
ve Slabcích již tradiční dětskou hasičskou soutěž dráčka Soptíka. Foto: RAPORT
Připravuje se

Publikace
o osobnostech
našeho regionu
Mikroregion Balkán ve spolupráci s obecně prospěšnou společností
Rakovnicko připravuje publikaci věnovanou osobnostem mikroregionu
Balkán, tj. městysů Slabce a Pavlíkov
a obcí Všetaty, Panoší Újezd, Krakov,
Malinová, Hvozd a Hřebečníky. Publikace vzniká z podnětu starosty městyse Pavlíkov Mgr. Miroslava Truxy.
Publikace bude věnována již nežijícím osobnostem. Z osobností městyse Slabce to budou například matka
Jana Nerudy Barbora Nerudová, malíř Pravoslav Kotík, duchovní Mikuláš Karlach, J. A. Janiš, Václav Stach
nebo Jan Evangelista Krbec, lékaři
František Tesař a Ferdinand Schenk,
učitel a autor první samostatné publikace o Slabcích Sebald Jirotka, zemědělský odborník Ferdinand Janovský,
kovářský a hodinářský rod Vošmíků,
šlechtické rody Hildprandtů, Nosticů
a Croyů, malíř Otto Hořejší, spisovatel František Hartman, sochař František Zuska nebo světoznámý operní
pěvec Karel Burian.
Publikace přinese mnoho nových
a neznámých informací a rovněž
osvětlí vztah některých významných

osobností své doby ke Slabcím – především fyziologa světového jména
Jana Evangelisty Purkyně, spisovatele A. J. Vrťátka, filologa a historika
J. Dobrovského nebo malíře A. Mánesa.
Obce mikroregionu Balkán se
mohou pochlubit celou řadou významných a pozoruhodných rodáků
a osobností, spjatých svou činností
s naším regionem – v připravované
publikaci se objeví všeobecně známá jména jako J. Barrande, E. Beneš,
K. Šimanovský, V. Matoušek (Fialový poustevník) nebo M. Ivanov, ale
i osobnosti, které navzdory svým
zásluhám a výjimečnosti nejsou tolik známy – např. geniální houslista
J. Scheller, zakladatel českého muzea v Žatci K. A. Polánek, chemik
R. Jirkovský, sochař J. Fojtík nebo
autor nejznámějších českých loutkových her P. Konopásek. Ke vzniku
publikace můžete přispět i vy svými
osobními vzpomínkami (popř. dokumenty, fotografiemi, výstřižky apod.)
na významné osobnosti našeho městyse a mikroregionu, především na
osobnosti, které žily a působily po
roce 1930 – např. Pravoslav Kotík, povídkář Alois Mach, malíř Václav Nováček, Miroslav Ivanov atd. Kontaktovat můžete přímo autora publikace,
p. R. Hartla (270 41 Slabce 83, t. 732
758 400, hartl@rakovnicko.info).
Publikace vyjde v příštím roce.

Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční 27. října 2012 (sobota)
Slabce (u Jednoty) 10.00-10.30, Modřejovice (náves) 10.40-11.10, Kostelík (náves) 11.20-11.40,
Rousínov (u hostince) 9.25-9.55, Svinařov (náves) 10.05-10.25, Skupá (náves) 10.35-10.55
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)

Burianův Rousínov se na rok loučí
Letošní slavnost k poctě Karla Buriana se nesla tak trochu v duchu olympijských her.
Rousínov - Vydařená po všech
stránkách byla letošní slavnost Burianův Rousínov, kterou v sobotu
4. srpna uspořádalo občanské sdružení
Vlastivědný sbor Rakovnicka s okolím
a Občanské sdružení Rousínov za nezištného přispění řady ochotných lidí
a příznivců mistra Karla Buriana.
Třetí ročník slavnosti k poctě světoznámého operního pěvce a rousínovského rodáka Karla Buriana nabídl
atraktivní program a tomu odpovídala
i návštěvnost, jednoznačně nejvyšší
ze tří dosavadních ročníků.
Při úvodní vzpomínce na Karla Buriana před jeho rodným domem připomněl publicista Roman Hartl v duchu
probíhající olympiády „medailové“
úspěchy zdaleka nejslavnějšího rodáka
našeho městyse Karla Buriana (8 vysokých uměleckých řádů napříč Evropou
a 3 tituly Komorní pěvec, udělované
v německých zemích pouze nejvýznamnějším pěvcům a pouze zcela výjimečně
umělcům jiných národností) a 110. výročí Burianova příchodu ke královské
dvorní opeře v Drážďanech, kde prožil
nejskvělejší léta své kariéry.
Rodina Šindlerova opět zpřístupnila
rodný domek Karla Buriana návštěvníkům, což s velkou vděčností ocenili jak
účastníci slavnosti, tak pořadatelé.
Následující koncert v rousínovském
kostele byl skutečnou hudební událostí.
Mladí, přesto již mnoha úspěchy ověnčení interpreti klasického zpěvu Veronika Němcová (soprán) a Milan Motl
(tenor) představili zcela zaplněnému

kostelu lidové písně z Burianova alba lidových písní, které v roce 1914 vytvořil
Karel Burian společně se skladatelem
Jindřichem Jindřichem na svém statku
v Senomatech. Hlavní část koncertu
následoval přídavek v podobě výběru známých operních árií. Dojemným
vyvrcholením koncertu byl závěrečný
společný zpěv Burianovy zamilované
lidové písně Ó řebíčku zahradnický.
Obdržené květinové dary účinkující
položili v milém gestu k památníku bratří Burianů urnovém háji v Rakovníku.
Po koncertu následovala přednáška publicisty Romana Hartla o vztahu
Karla Buriana a Emy Destinnové. Stejně jako loňská přednáška o osudových
ženách Karla Buriana bylo se i letošní
vyprávění setkalo s velkým zájmem posluchačů, což potvrdil i jejich nezvykle
dlouhý potlesk, kterým napínavé líčení vztahu dvou nejslavnějších českých
operních pěveckých hvězd odměnili.
Přímo z olympijského Londýna dorazila na Burianův Rousínov oceňovaná hudební formace Republic of Two
(Objev roku 2010 v cenách Anděl), jejíž
ústřední dvojici tvoří Mikoláš Růžička a Jiří Burian, praprasynovec Karla
Buriana. V Rousínově odehráli skvělý
koncert, a jak během večera poznamenal Jiří Burian, v Rousínově jim bylo líp
než v hektickém olympijském Londýně.
Příští rok bude mít Burianův Rousínov
přestávku, svého slavného rodáka si
Rousínov slavnostním způsobem připomene opět v roce 2014, na který připadne 90. výročí úmrtí Karla Buriana.

Okresní fotbalový přebor - IV. třída
Rozpis zápasů podzimní části soutěže
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Domácí
TJ Šanov
TJ Slabce
FK Kněževes B
TJ Slabce
FC PO Olešná B
TJ Slabce
Baník Lubná
TJ Slabce
Sokol Petrohrad
TJ Slabce
Meteor Hřebečníky
TJ Slabce
Sokol Panoší Újezd

Hosté
TJ Slabce
ESTA Oráčov B
TJ Slabce
Sokol Mšec B
TJ Slabce
FK Kounov
TJ Slabce
ČL Kolešovice B
TJ Slabce
TJ Roztoky B
TJ Slabce
FC Hořesedly
TJ Slabce

Termín
Neděle 26. 8. 2012
Neděle 2. 9. 2012
Neděle 9. 9. 2012
Neděle 16. 9. 2012
Neděle 23. 9. 2012
Neděle 30. 9. 2012
Neděle 7. 10. 2012
Neděle 14. 10. 2012
Neděle 21. 10. 2012
Neděle 28. 10. 2012
Sobota 3. 11. 2012
Neděle 11. 11. 2012
Neděle 18. 11. 2012

Čas
Výsledek
10:00
0:0
17:00
1:1
10:00
8:2
16:30
:
13:30
:
16:30
:
10:00
:
16:00
:
13:30
:
14:30
:
10:00
:
14:00
:
13:30
:

Zahrádkáři Slabce
n Dagmar Zusková
jednatelka ZO ČZS Slabce
Slabce - Ve dnech 11. – 12. 8. 2012
uspořádala ZO ČZS Slabce již VIII. Prodejní výstavu květin v KD ve Slabcích.
Pestré barvy květin, krásně kvetoucí orchideje a rozmanitost kaktusů, ovoce,
zeleniny, prostě ode všeho trochu pro
všechny, kteří se přišli podívat.
Letošní pódium zdobila japonská
ikebana, kterou vázala M. Chvostová
a D. Kohoutová. Ostatní členky uspořádaly nebo naaranžovaly zbytek sálu a
doplnily sádrovoými postavičkami a zvířátky. Zastoupen byl koutek pohádkový,
lesní zvěř, exotická a domácí zvířátka,
vodní zvířátka atd. Krásný byl koník
s povozem, kterého využívaly hlavně
děti a zapůjčen byl od p. Lipové z N.
Strašecí.
Pořadatelé děkují všem za zapůjčení květin, děkují členům i nečlenům za
řezané květiny, sponzorům za ceny do
soutěže a všem prodejcům, kteří doplňují výstavní akci.
Celkem se přišlo letos na výstavu podívat 560 návštěvníků, v soutěži
hlasovalo 420 lidí a určila pořadí pro
5 fotografií zahrádky, květiny, zákoutí apod. Na prvním místě se umístil
V. Konopásek, Slabce, druhý byl L. Kratochvíl, třetí J. Kodetová, všichni Slabce, čtvrtá J. Misíková, Panoší Újezd a
pátá J. Vostrá, Novosedly. Gratulujeme a
děkujeme sponzorům – Městysi Slabce,
prodejně U Lutovských Rakovník, ing.
Pazderovi, řediteli Botanické zahrady Rakovník, J. Misíkové – kosmetické
studio. Na závěr bych Vás ráda pozvala
již na třetí Vánoční výstavu, která bude
první adventní sobotu a neděli, tj. 24.
11. a 25. 11., v sobotu od 9 do 18 hodin,
v neděli od 9 do 15 hodin. Výstava bude
mít opět doplňkový prodej – medovina,
adventní věnce, svícny, jmelí a i drobné
dárky, vánoční ozdoby, květiny, perníky
atd. Srdečně zvou pořadatelé do KD ve
Slabcích.

Ohlédnutí za rokem...
(Dokončení ze str. 1) Všechny tyto
naše akce děti velmi těšily, na výletech
byly děti ukázněné a spokojené. Na toto
vše jsme navázali i při další výuce. Nedílnou součástí naší východné práce je
i četba pohádek a knih na pokračování
pro malé děti. Během roku jsme takto
dětem přečetly asi 25 knih. Děti čtení
milují a my také toto dále uplatňujeme
ve výuce. V létě nám bylo postaveno
pískoviště na nové školní zahrádce,
byla vymalována šatna a na školce byla
zhotovena nová omítka. Za toto bych
ráda poděkovala našim zastupitelům a
dětem i nám učitelkám přeji další pěkný školní rok.

Z historie městyse

Společenská rubrika

Hřiště ve Slabcích
od dob meziválečných
– výročí 150 let Sokola

Životní výročí v září slaví

n Ing. Filip Celba

Životní výročí v říjnu slaví

Ve Slabcích v době před 2. světovou válkou a ještě i během této války byla hřiště
dvě. Jedno sokolské, které bylo „za Macákovic„ a později tam byly postaveny bytovky Lesního závodu Křivoklát. Druhé bylo
fotbalové v místech, kde byla později postavena Strojní a traktorová stanice ve Slabcích, která se stala poté sídlem JZD Slabce
(před přestěhováním do nové správní budovy u velkokapacitního kravína ve Slabcích
v roce 1982). Dnes zde má středisko Agra
Řisuty s.r.o.
Sokolské hřiště bylo vybudováno dříve, za přispění všech členů Sokola. Každý
člen Sokola vysadil lípu, které v souboru
sloužily jako vymezení hranic hřiště. Po
celou dobu vzrůstu se každý o svůj strom
staral. Na tomto hřišti se prováděla sokolská cvičení, hrál se tam volejbal, který byl
v té době hodně oblíbený. Pořádaly se tam
i taneční zábavy, v té době měl Sokol svůj
taneční parket. Jedna z posledních zábav
byly Staročeské máje. Průvod obcí šel „ze
statků“, jak se tenkrát říkalo dolejší části
obce, a než průvod vyšel, byly vyslyšeny
hříchy na každého občana za celý rok, co
provedl za taškařice atp. Všechny tyto povídačky zveršovala paní mlynářka Čechová
a verše četl Antonín Staněk, vynikající cvičitel. Jeden z veršů, který se zachoval, zněl:
„Učitele Štvána, navštívila vrána, čert aby
vzal bábu, už má druhou žábu“. To se narodila Jarmila, později provdaná Vyskočilová,
pozdější dlouholetá učitelka a zástupkyně
ředitele Základní školy ve Slabcích.
Druhé hřiště bylo čistě fotbalové a bylo
vybudováno později. V té době se hrál ve
Slabcích velmi dobrý fotbal a ona také jiná
zábava nebyla. Veškeré zápasy od r. 1935
do konce 2. světové války, o kterých existuje psaná kronika, byly odehrány na tomto
hřišti.
Po válce se mnoho lidí z obce odstěhovalo a tím také postupně veškerá sportovní činnost upadala. První fotbalové hřiště
ustoupilo, protože nebylo využito, již výše
zmíněné Strojní a traktorové stanici. Druhé, sokolské, zůstalo ještě mnoho let v činnosti a v té době ho využívala hlavně škola.

15. října
15. října
20. října
21. října
24. října
30. října
30. října

(Dokončení příště)

10. září
14. září
14. září

Pneuservis ve Slabcích
Vedle pneuservisu ve Svinařově u pana Novotného mají občané možnost využít nově
otevřený pneuservis ve Slabcích u firmy
Chov Charolais naproti kulturnímu domu.

Antonín Rohla, Rousínov 29
Václav Rohla, Slabce 102
Jarmila Koutecká, Modřejovice 17
Jaroslava Vyskočilová, Svinařov 18
Miluška Benešová, Slabce 64
Hana Vostrá, Slabce 127
Michal Faflík, Rousínov 2

80 let
55 let
50 let

75
75
86
70
83
55
65

let
let
let
let
let
let
let

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

Narození
25. března
14. července

Thomas Theodor Sorescu, Modřejovice 7
Anna Goszlerová, Slabce 88

Úmrtí
11. srpna
17. srpna

Jan Urban, Rousínov 84
Miroslav Vyskočil, Modřejovice 46

Přihlášeni k trvalému pobytu
6. srpna
7. srpna

Jiří a Stanislava Kalinovi
z Krušovic do Modřejovic čp. 67
Jaroslava Čechová z Rakovníka do Slabec č. 103

Sňatky - park Slabce
7. července
28. července
4. srpna

František Dvořák a Radomila Hornofová,
oba z Pavlíkova
Václav Samohyl z Prahy
a Zuzana Lacinová z Chotěboře
Lukáš Charvát ze Lžovic
a Ludmila Šašková z Vrané nad Vltavou

Sňatky - hrad Krakovec
14. července
4. srpna
10. srpna
11. srpna
18. srpna

Richard Kadeřábek z Rakovníka
a Linda Jesková z Lišan
Pavel Ježek a Tereza Habešová,
oba z Křivoklátu
Martin Hirth z Čelákovic
a Tereza Ranná z Hostivic
Martin Krýsa z Rakovníka
a Zuzana Číhařová z Hořesedel
Ondřej Vaněk a Kateřina Jandová, oba z Plzně

Sňatky - Rousínov, zahrada
7. července

Oznámení

Josef Janda, Svinařov 4
Hana Spalová, Kostelík 4
Eva Blechová, Slabce 143

Radek Loukota a Kateřina Klikarová,
oba z Prahy

Sňatky - Hřebečníky
14. července
11. srpna

Petr Frolík z Nového Strašecí
a Petra Cílková ze Sence
Rudolf Kapoun a Pavla Levová,
oba z Rakovníka

