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Zahrádkáři zvou
na výstavu květin
Slabce - ZO ČZS ve Slabcích si vás
dovoluje pozvat na již devátou prodejní výstavu květin, která se uskuteční
v Kulturním domě ve Slabcích v sobotu
10. srpna od 9 do 19 hodin a v neděli 11. srpna od 9 do 14 hodin. Vstupné
30 Kč, děti do 15 let zdarma. Doprovodný program: prodej květin,
postřiků, hnojiv, keramiky, košíků
a pekařských výrobků. Zastoupení
bude mít Qalt, dětský domov Ráček
a také krásná bižuterie a další zajímavé
a krásné věci. Možnost občerstvení
a posezení. Srdečně zvou pořadatelé.
(D. Zusková, jednatel ZO ČZS Slabce)

Kniha o osobnostech
Balkánu vyjde v srpnu
Po vítězství v okresním turnaji v malé kopané triumfovali fotbalisté ZŠ Slabce
i v krajském turnaji jakožto první družstvo z Rakovnicka po dlouhých 35 letech.
Třetí prvenství v řadě přidali na okresní olympiádě. Foto ZŠ Slabce

Zlatý hattrick fotbalistů ZŠ Slabce
Fotbalové naděje ze slabecké školy ovládly tři prestižní turnaje v malé kopané.
n Jaroslav Hlaváček
ZŠ Slabce
Slabce - Dne 24. dubna 2013 se
uskutečnil okresní turnaj žáků základních škol v malé kopané. Sjely se týmy
z celého okresu. Slabecké mužstvo
odjíždělo na turnaj v docela dobré
náladě a v naději na dobrý výsledek.
První zápas ve skupině sehráli kluci se
ZŠ Lužná, kterou naprosto s přehledem
rozstříleli. Další zápas byl se 2. ZŠ Rakovník, kterou jsme také porazili. Třetí
zápas ve skupině se ZŠ Lubná byl prozatím nejtěžší. Po 20 minutách úporných osobních soubojů kluci zvítězili
3:1. Po těchto třech utkáních bylo jasné, že jsme ze skupiny postoupili jako
vítězové.

Po rozlosování jsme si to ve čtvrtfinále rozdali s fotbalisty ZŠ Kolešovice,
kteří pod náporem našich střel jednoznačně podlehli. Pak to přišlo. Rozhodující zápas se 3. ZŠ Rakovník, která
byla, a je vždycky vnímaná jako naprostý favorit. Avšak nezalekli jsme se jich
a po dlouhé přestřelce jsme nakonec
díky důslednosti v osobních soubojích
a záplavě střel zvítězili 2:1. Bylo skutečně co oslavovat, protože jsme vyhráli celý turnaj a postoupili do krajského
kola v malé kopané. Za celou historii
naší školy se to ještě nestalo. Byl to pro
nás neuvěřitelný úspěch a měli jsme
velkou radost, že můžeme reprezentovat školu, Slabce a celý okres Rakovník
i v krajském kole.
(Dokončení na str. 2)

Slabce - Po dvouletém badatelském úsilí vyjde začátkem srpna kniha
publicisty Romana Hartla Král pěvců
Karel Burian a dalších 80 historických
osobností městysů a obcí mikroregionu
Balkán. Městys Slabce bude mít v knize
o 300 stranách početné zastoupení, mj.
více než padesát stran bude věnováno
vůbec prvnímu ucelenému životopisu
světoznámého pěvce Karla Buriana,
nejslavnějšího rodáka našeho městyse.
Knihu vydá Sdružení obcí mikroregionu
Balkán, blíže ji představíme příště.

Nepřehlédněte
n Očkování psů. Očkování psů proti vzteklině se koná 25. 7.: Rousínov - 13.30,
Svinařov - 14.00, Kostelík - 14.30, Modřejovice - 15.00, Slabce - 15.30, Skupá 16.30. Poplatek 125 Kč. Připravte si prosím drobné a očkovací průkaz.
n Dovolená lékařů. MUDr. Hůla - od 5. do

16. 8. dovolená; MUDr. Reich - 15. 7. - 2.
8. dovolená, 5. - 9. 8. ordinace pouze ve
Slabcích, v Rakovníku ne; MUDr. Ebertová - 1. - 9. 8. neordinuje (zastupuje
MUDr. Mikšovicová.

Zlatý hattrick fotbalistů ZŠ Slabce
Slabce - (Dokončení ze str. 1) Krajské kolo se konalo 6. 6. v Čelákovicích.
Po příjezdu se kluci hned šli rozcvičit.
Při rozlosování se mě pořádající ředitel
turnaje zeptal, „kde leží ty Slabce“. Z
toho jsem pochopil, že nás berou jako
outsidery, což někdy bývá výhodou. Nevěděli jsme, co od soupeřů, rozhodčích
a pořádajících očekávat. Hned první
zápas ve skupině nám zvedl sebevědomí. Porazili jsme Slaný 7:0. Ve druhém
zápase jsme porazili domácí Čelákovice
6:2 a opět jsme vyhráli naši skupinu. V
semifinále jsme ovšem narazili na St.
Boleslav, a to byly opravdu velké nervy.
Po 2x15 minutách skončil zápas 1:1, a
tak se prodlužovalo. Gól nepadl, a tak
se rozhodovalo v penaltovém rozstřelu.
Martin Strnisko v naší brance nás podržel a rozhodující penaltu proměnil kapitán Jakub Knor, který nás tím posunul do
finále. Tam jsme ovšem narazili na nejtěžšího soupeře – Dobřichovice. Kluci už
byli unavení, ale řekl jsem jim, že pokud
chtějí přepsat dějiny, tak si musejí sáhnout až na dno svých sil. Po nádherné
individuální akci otevřel skóre Michael
Galia. Nahrával i na druhý gól Jakubovi
Knorovi. Konečný stav zápasu s Dobřichovicemi byl 2:1. Vyhráli jsme krajské
kolo. V tu ránu se nás zmocnila ohromná
vlna euforie. Nikdo tomu nechtěl uvěřit, že kluci z nějakého „zapadákova“ dokázali porážet výběry škol s 800 a více
žáky. Bylo to poprvé za 35 let konání tohoto turnaje, kdy dokázala zvítězit škola
z Rakovnicka. Jen je škoda, že letošní
ročník nebyl postupový do republikového turnaje. Jsem přesvědčen, že i tam by
kluci vykopali pěkné umístění.
Poslední fotbalovou akcí byla okresní
olympiáda v malé kopané 13. 6. na hřišti
SK Rakovník. Do této soutěže postoupila mužstva Slabce, Kolešovice, 1. ZŠ a
3. ZŠ Rakovník. Hrálo se systémem každý s každým, 5 hráčů + brankář, v čase
2x15 minut. Los nám v prvním utkání
přidělil Kolešovice. Výsledek 11:2 za
30 minut byl opravdu krásný. Jen škoda
těch dvou zbytečných gólů. Ve druhém
zápase jsme nastoupili proti 3. ZŠ, ale
role favorita nám docela seděla. Soupeř
hrál zakřiknutě a jednoznačně jsme vyhráli 3:1. V zápase proti 1. ZŠ Rakovník
kluci věděli, že jim stačí remíza na vítězství, ale dotlačil jsem je k tomu, že nakonec zvítězili, byť jsme dohrávali se dvěma zraněnými. Tím se završil historický
zlatý hattrick, který nedocílila žádná
škola v okrese Rakovník. Sestava: Jakub
Knor - kapitán, Michael Galia, Pavel Mužík, Zbyněk Vyskočil, Martin Strnisko,
Matěj Zuda, Jiří Lisner, Tomáš Lev, Jaroslav Hlaváček – vedoucí mužstva.
Chci touto cestou klukům ještě jednou moc poblahopřát a poděkovat za
krásný úspěch, a zároveň připomenout,
že ve fotbale vždycky vítězí týmová hra,
a ne pouze jednotlivci.

Symbolickým přestřižením pásky byla ve Slabcích slavnostně zakončena výměna
oken a zateplení fasády přístavby ZŠ. Náklady dosáhly 2,396 milionu Kč, částkou
2,273 milionu Kč přispěl formou dotace na jejich úhradu Středočeský kraj. Na snímku při střihání pásky místostarosta městyse M. Rohla, ředitel školy J. Hůla, starosta
V. Štiller a náměstek hejtmana kraje a senátor M. Chládek. Foto ZŠ Slabce

Jak to bude s nádrží v Rousínově
Návesní nádrž má nového nájemce. Změna přinese i vznik rybářského kroužku.
n Karel Otradovec st.
Rousínov - Vážení spoluobčané, jistě vám neuniklo, že K. Otradovec požádal městys Slabce o pronájem návesní
nádrže a bylo mu vyhověno všemi hlasy zastupitelů. Rád bych vás seznámil
s našimi záměry.
Předně jde o to, aby rybník „žil“.
V poslední době došlo k zarybnění,
a to bude pokračovat podle možností.
A nám jde teď především o to, aby platila
pravidla, která zamezí vydrancování samozásobiteli, kteří kromě odnášení ryb
pro nádrž nejsou ochotni udělat nic. Jak
jsme deklarovali – nejde o to zamezit rybolovu, ale musí mít pevná pravidla.
Počínaje prvním dnem měsíce července se pro rybolov rybník uzavřel.
Důvodem je pokračující zarybňování a
příprava rybníka na dětské závody (termín je zatím orientační), které proběhnou v druhé polovině měsíce. Do této
akce budeme přijímat přihlášky zájemců o rybolov. Pouze děti pod 15 let věku
musí mít souhlas rodičů.
Bude založen rybářský kroužek.
Děti musí projít proškolením (obdoba
rybářského lístku). Musí prokázat znalost ryb, přinejmenším těch, které jsou
v nádrži přítomné. Dále budou poučeny
o způsobech rybolovu, zdolávání ryb,
jejich lovných mírách (bude na místě
upraveno), zacházení s rybou a dobou
hájení, i rybářskou etikou. Dále se dozví informace o vodní fauně i flóře včetně flóry pobřežní. Obdrží „Povolenku
k rybolovu“, která je bude opravňovat
k provádění rybářského práva na této
nádrži. Našim úkolem pak bude toto

zajistit a postarat se o to, aby rybí obsádkou pro ně byl tento rybník zajímavý. Členství bude zpoplatněno, ale bude
to spíše symbolickou částkou (podobně
jako ve Slabcích, Modřejovicích, Panoším Újezdě a dalších obcích). Povinností členů budou také brigády – čištění
rybníka a jeho okolí. Při lovu samém
pak bude samozřejmě povinnost krom
výše zmíněného udržovat pořádek.
V současné době probíhají přípravy
tech. zabezpečení. Do výše zmiňované
dětské soutěže bude pravděpodobně
hotové včetně stanov.
Děti v soutěži budou odměněny
cenami a diplomem podle umístění
v soutěži (drobné ceny obdrží všechny).
V současné době jednáme se sponzory.
Pokud by někdo z vás chtěl do soutěže
přispět, ať již věcným či finančním darem, budeme povděčni. Soutěž proběhne ve dvou kategoriích: I. Děti do 6 let
věku, II. Děti 6-15 let. Počet soutěžících
je omezen místem k rybolovu. Přihlášky po 10. 7. 2013 u K. Otradovce st.
i ml. Startovné bude symbolické a bude
oznámeno. Chytat se bude na 1 prut
s max. 2 návazci. Vzhledem k tomu, že
se v rybníku nalézá mnoho malých kaprů, je nutný háček bez protihrotu či se
zkráceným. Ostatní – podběrák apod.
zajistí pořadatel. Případné vaše dotazy
zodpoví výše zmínění nájemci.
Petru zdar.
V době uzávěrky rybníka bude lovení
ryb pouze nájemci. Především proto,
že je nutné sledovat zdravotní stav ryb
a jejich potřeba přikrmování. Bližší propozice závodů bude včas oznámena.

Léto Občanského sdružení Kostelík

Pozvánky

Sdružení chystá mimo jiné i další zajímavou přednášku historika Eduarda Stehlíka.

na návsi v Kostelíku. 13. 7. od 13 h. Vystoupí: 1st Czech Pipes & Drums, Vintage
Wine, Curlies, Cheers!, Claymore, Hradní Duo. Taneční skupina Nessie, skotské
tance, ochutnávka skotské whisky a další
lákadla. www.kostelik.cz.

n Radim Perlín
OS Kostelík
Pavlíkov - V létě naše OS Kostelík
připravuje největší počet akcí.
V sobotu 13. 7. to bude 5. ročník
minifestivalu Skotsko v Kostelíku, který
letos pořádáme po celé sobotní odpoledne a večer. Dokonce je možné v Kostelíku i přespat. Na koncertě vystoupí
celkem 6 kapel a dokonce se na návsi
v Kostelíku s taneční skupinou Nessie
bude i tančit. Ochutnávka pravé skotské whisky, množství stánků, trampolína pro děti, to vše patří k dobrému a
příjemnému zážitku s Kostelíka. Můžete se podívat i na naši webovou stránku
www.kostelik.cz
V polovině prázdnin v sobotu 27. 7.
se chystáme na vodu. Loni nám vodácký zážitek na Berounce propršel, letos
doufáme v krásný slunečný den a příjemnou jízdu od mostu u Zvíkovce až do
Zbečna. Uvidíme, kolik se nás na vodě
sejde a hlavně, kolik mokrých triček
a převržených lodí budeme tahat z vody.
Loni se někteří stihli cvaknout i třikrát.
V srpnu (sobota 10. 8.) připravujeme povídání s významným historikem

dr. Eduardem Stehlíkem, který již
v kapli v Kostelíku vypravoval jednak
o atentátu na Heydricha a dále o vypálení Lidic. Na konci srpna proběhne
naše pravidelná členská schůze v kapli
sv. Máří Magdaleny. Na sobotu 24. 8.
se domlouváme s významným egyptologem prof. Bártou a pokud bude mít čas,
tak nám v kapli něco řekne o podobnostech a rozdílech ve vývoji společnosti
starého Egypta a současné společnosti.
Pokud prof. Bárta nebude mít čas, pokusíme se domluvit na stejný termín
spojený se členskou schůzí jiné zajímavé povídání.
Přes léto je již tradičně otevřena
v kapli knihovna, kam si může každý
přijít půjčit si knížku nebo jen tak posedět a popít kafe. Kaple je otevřena vždy
v sobotu odpoledne od 15:00 do 16:00.
Další velkou akcí tohoto léta je příprava vyhlídky nad Berounkou. Loni
jsme představili model budoucí vyhlídky a letos na konci léta by se mohlo po
všech peripetiích se zajištěním výběrových řízení na dodávku stavby i se zajištěním stavebního povolení začít stavět.
Těšíme se, až budeme moci všechny přivítat na nově otevřené vyhlídce.

n Skotsko v Kostelíku. 5. benefiční koncert

n 120 let SDH Svinařov + Posezení pod lípou.

13. 7. od 14 h na návsi ve Svinařově. Výstava a ukázky hasičské techniky, k tomu
hraje Hasičská šestka ze Slabec. Od 19 h
volná zábava s hudbou Kastelán.
n Dobře utajená country. 18. ročník festivalu folkové a country hudby. Sobota
10. 8. od 10 hodin v zámeckém parku ve
Slabcích. Vystoupí: Poutníci, Vojta Kiďák
Tomáško, Jitka Vrbová, Pacifik, Honza
Nedvěd, Petr Kocman, Taxmeni, Mirek
Paleček, Náplava, Rakovnickej potok,
Tuláci z Ostrova nad Ohří, Jindra Kejak,
News Rebels, Dětský pěvecký sbor Lovosice. Více na www.country-slabce.cz.
n Krásy Francie. Dovolujeme si vás pozvat na vernisáž výstavy Krásy Francie.
Výstava se koná ve dnech 8. 9. - 5. 10.
v prostorách zámeckého muzea ve druhém patře ve Slabcích. Otevřeno bude
vždy v úterý, sobotu a neděli - 14-17 h.
Srdečně zveme nejen na zahájení, ale
i na shlédnutí během celého měsíce.Těší
se A. Zázvorková a T. Bárt ze Slabec.

Akce Občanského sdružení Rousínov - červenec, srpen, září
Sobota 3. srpna
Připomenutí 15 let činnosti
Občanského sdružení Rousínov
Od 16 hodin na návsi v bývalé škole
a pod lípou před školou.

Sobota 3. srpna
Koncert Mikoláše Růžičky

Člen formace Republic of Two, která
publikum v Rousínově nadchla vloni,
představí svou sólovou desku Piano.
Neváhejte! Od 21 h ve Stodole.

Odpolední program
(od pondělí do pátku
od14 do 16 hodin ve stodole):
Výtvarné dílny - keramika, dřevořezba, pletení
z papíru, slámy, kukuřičného šustí, pedigu,
malování kraslic horkým voskem, drátkování,
navlékání a lepení korálků, zdobení perníčků,
výroba ozdob Tiffany technikou a ze skla nad
kahanem, výroba svíček ze včelího vosku, výroba
bločků a sešitků, malování na hedvábí.
Cena 50 Kč / 1h / 1 účastník, u některých lektorů
bude nutno připlatit za materiál.
Večerní program
(od 20 hodin ve stodole):

Pondělí 5. srpna - sobota 10. srpna
ROUS 15 - týden výtvarných dílen,
skvělých kocertů a divadla

● 5. 8. - Kouzelník Jan Vaidiš
● 6. 8. - Petra Börnerová duo
- koncert (folk & blues)
● 7. 8. - Eliščiny pohádky
- rodinné představení českobudějovického
divadla Víti Marčíka mladšího Já to jsem
● 8. 8. - Ivan Hlas trio - koncert
● 9. 8. - Curlies – koncert (punk z Rakovníka)
● 10. 8. (od 16 h) - Divadélko Před Branou
- loutkové představení
● 10. 8. - Falešná ozvěna - koncert

Vstupné většinou dobrovolné, na dražší účinkující
bude stanoveno minimální vstupné.
Kvalitní zvuk zajišťuje Zbyněk Mištera
a Stanislav Brabec.

Pátek 24. 8.
Taky Fanky

Koncert skvělé rakovnické skupiny.
Od 20 h ve Stodole.

Pátek 30. 8.
Grippeds

Koncert kapely ZUŠ Rakovník.
Od 20 h ve Stodole.

Pátek 6. září
Z davu

Koncert rakovnické skupiny, kterou
není třeba představovat.
Od 20 hodin ve Stodole.

Sobota 7. září
Mariánská pouť

Pouštění draků za hřbitovem, opékání buřtů,
malování draků před Rouspodou.
Od 14 h.

Občanské sdružení Rousínov a jeho akce na internetu: www.rousinovurakovnika.cz

Z historie městyse

Společenská rubrika

Historická černá kronika
aneb O čem také četli naši
předkové

Životní výročí v červenci slaví

Sníh zachráncem obce (1873)
Dne 10. února o půl osmé večer vypukl
ve Slabcích oheň ve stodole stavení č. 24.
Jelikož byla stodola plná obilí, slámy a prken, stála vbrzku v plném plameni. Oheň
hrozil zničením velké části obce. Naštěstí
však bylo ten den tolik sněhu napadlo, že
všechna z větší části slámou krytá stavení
byla sněhem tak chráněna, že ohnivé oharky, jež na střechy padaly, ihned uhasínaly.
Z okolních obcí, jmenovitě z Modřovic, ze
Svinařova a z Malého Újezda dostavili se
lidé záhy ku pomoci, čímž dalšímu šíření
zhoubného živlu se předešlo. Litovati jest
jenom, že zdejší obec nemá žádného hasičského náčiní. Národní listy, 15. 2. 1873.
Po stopách zlodějské tlupy (1932)
Táborské četnictvo zatklo muže a ženu
z potulné tlupy a při podrobné prohlídce nalezlo u nich velké množství šatstva
a prádla, zřejmě pocházející z krádeže.
Poněvadž minulého týdne na neděli byla
spáchána velká krádež u obchodníka Poláčka ve Slabcích na Rakovnicku, kde bylo
odcizeno za 27 000 Kč různého zboží, bylo
rakovnické četnictvo o nálezu vyrozuměno a obchodník Poláček ze Slabec poznal
ve věcech svůj majetek. Zatčení byli dodáni do vazby okresního soudu v Rakovníku
a odmítají prozraditi své společníky. Četnictvo pátrá po dalších členech bandy, v tomto
týdnu po usvědčujících důkazech přikročí
k zatčení dalších pachatelů. Národní politika, 11. 10. 1932. (Vybral rh)

Víte, že v roce 1919...

2. července
4. července
4. července
18. července
21. července
21. července
23. července
25. července
26. července

Jaroslava Bestajovská, Slabce 55
Zdeňka Slapničková, Svinařov 33
Luděk Fulier, Slabce 101
Vlastimil Čihák, Skupá 4
Jiří Matuščin, Slabce 132
Hana Větrovcová, Modřejovice 25
Antonín Zuda, Rousínov 25
Květa Božková, Slabce 121
Jaroslav Malý, Slabce 146

Životní výročí v srpnu slaví
1. srpna
10. srpna
29. srpna

Růžena Macáková, Kostelík 2
Irena Jarošová, Slabce 81
Jiří Slapnička, Svinařov 33

65
83
60
65
50
70
50
82
70

let
let
let
let
let
let
let
let
let

86 let
75 let
84 let

Jubilantům blahopřejeme!
Pokud někdo z příštích jubilantů (září, říjen 2013) nechce být zveřejněn
ve zpravodaji, nechť to nahlásí na Úřad městyse Slabce do konce srpna 2013.

Narození
14. května
17. května
6. června
20. června

Ella Škaloudová, Slabce 58
Sebastián Pastor, Slabce 115
Jitka Černá, Modřejovice 6
Nicol Žáková, Malé Slabce, ev. č. 5

Úmrtí
25. května

Ladislav Korf, Slabce 115

Přihlášeni k trvalému pobytu
12. června

Filip Vágner z Rakovníka do Rousínova

Svatby - hrad Krakovec
17. května
1. června
7. června
8. června
21. června
22. června

Libor Strnad, Dolní Bělá, a Lucie Kotýnková, Praha
Marek Šabík, N. Strašecí, a Martina Jirkovská, Rakovník
Petr Pikora, Praha, a Lucie Bidrmannová, Praha
Filip Vágner, Rakovník, a Jana Spurná, Rousínov
Jan Tůma, Praha, a Ingrid Špátová, Okrouhlo
Jakub Boháč, Rakovník, a Vladěna Krejzová, Krakovec

… byla ve Slabcích založena Dělnická tělovýchovná jednota? Sídlila v hostinci „U
Suchánků“ (čp.14), tehdy „U Koruny“. DTJ
měla při svém založení 6 členů zakládajících, 31 činných a 35 žáků. 21. 9. 1919 uspořádala v parku své první veřejné cvičení.

Svatby - park ve Slabcích

... byla ve Slabcích otevřena měšťanská
škola chlapecká? Ředitelem byl ustanoven
František Bureš, dosavadní správce školy
na Červeném zámku (Krakovci). Prvním učitelem na „měšťance“ ve Slabcích byl Josef
Patera. (Vybral Ing. Filip Celba)

15. června

15. června
29. června

Jiří Čihák, Lužná, a Lucie Křišíková, Pavlíkov
Lukáš Kytka, Řevničov, a Andrea Valentová, Lužná

Svatby - Rousínov
Petr Králíček, Rousínov, a Tereza Loudová, Rakovník

Svatby - Skryje
15. června
22. června

Petr Kříž a Kamila Bechyňová, oba Kralovice
Jan Padrta, Velenka, a Jana Seinerová, Lužná

Sňatky
Zpravodaj ÚM Slabce III/2013. Text neprošel jazykovou
opravou. Přispěli: Z. Vyskočilová, R. Brožíková, J. Hůla, J. Burian,
J. Hlaváček, D. Zusková, A. Zázvorková, R. Hartl, R. Perlín,
K. Otradovec st., L. Faflíková, F. Celba. 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 ev. číslem MK ČR E 10834.

6. června
29. června

diamantová svatba (60 let):
Miloslav a Zdeňka Vydrovi, Slabce 51
rubínová svatba (40 let):
Karel a Alena Mužíkovi, Slabce 114

Další společenské události: Rozloučení s žáky 9. třídy ZŠ Slabce
a s předškoláky MŠ Slabce - 28. června v obřadní síni ve Slabcích.

