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ČINNOST ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SLABCE
Mezi veřejnými jednáními zastupitelstva Městyse Slabce 19. 3. 2008 a 25. 6. 2008 se konaly 3 pracovní porady starosty Městyse Slabce se členy zastupitelstva městyse, z toho dvě ve Slabcích a jedna výjezdní ve Svinařově.
Hostem byl ředitel ZŠ a MŠ Slabce Mgr. Jan Hůla, dále matrikářka městyse a předsedkyně odborové organizace
pracovníků Městyse Slabce a Městyse Pavlíkov Zdeňka Vyskočilová.
Hlavními body programu bylo seznámení ředitele školy s geograﬁckou rozvahou a další perspektivou počtu
žáků v slabecké škole, posouzeny byly různé možnosti doﬁnancování mezd a provozu slabecké školy včetně
převzetí školní jídelny slabeckou školou. Zastupitelé byli seznámeni s matriční činností městyse (počet svateb
a jejich zajištění, úmrtí, narození, zavední nové služby Czech Point od 1. 1. 2008). Projednáno bylo plnění Kolektivní smlouvy mezi odborovou organizací a Městysem Slabce.
V organizačních věcech byla projednána žádost p. Petra Hellera o pronájem prostor bývalého studia KUFR
v budově mateřské školy Slabce, žádost SDH Modřejovice o ﬁnanční příspěvek na oslavu 110 let SDH Modřejovice 28. 6. 2008, organizační zajištění postavení nového dřevěného kříže za slabeckým hřbitovem na místě
kříže bývalého z roku 1906. Kříž, jehož tvůrcem i sponzorem byl Ing. Jiří Mrázek, byl postaven 26. 4. 2008.
Projednána byla i spolupráce s Českým zahrádkářským svazem Slabce při přednášce Dr. Větvičky v neděli dne
8. 6. 2008.
V dalším se řešily různé organizační věci související s žádostmi občanů o prodeje pozemků, účasti zástupců
Městyse Slabce na různých místních šetřeních, ﬁnanční záležitosti ve vztazích mezi občany a městysem atd.

STAVEBNÍ ČÁST VOLEBNÍHO PROGRAMU
POKRAČOVÁNÍ OPRAVY INTERIÉRU SLABECKÉHO ZÁMKU – Finanční příslib Ministerstva kultury ČR na dotaci 500 tisíc Kč. Rozhodnutí doposud nebylo doručeno. Mají být opraveny vstupní schody, vnitřní
truhlářské práce, zahájena restaurátorská oprava nalezených maleb atd.
REGENERACE SLABECKÉHO ZÁMECKÉHO PARKU – Dotace 134 tisíc Kč z POV Středočeského kraje. Regenerační sečení trávníků, zdravotní probírky, konzervační zásahy atd.
OPRAVA ORANŽERIE VE SLABECKÉM PARKU – Doposud jednáno o přidělení dotace z MěÚ Rakovník. Žádost podána. Rozpočet na letošní rok cca 250 tisíc Kč.
ÚPRAVA ZELENĚ V ČÁSTI MĚSTYSE SKUPÁ – Dotace z POV (Program obnovy venkova) Středočeského kraje schválena. Doplnění materiálů do 31. 7. 2008.
OPRAVA HASIČSKÉ ZBROJNICE V KOSTELÍKU – Dotace na opravu schválena. Doplnění spisu do
konce července 2008.
DOTACE NA ÚROKY Z ÚVĚRU minulých let na opravu slabeckého zámku a výstavbu nového vodovodu
– Dotace z POV Středočeského kraje ve výši 33 768 Kč schválena.
VYBAVENÍ SPÁDOVÉ KNIHOVNY na slabeckém zámku novým nábytkem – Dotace ve výši 25 tisíc Kč
schválena.
STUDIE NA NÁKLADY nutné na nejnutnější opravy místních komunikací v rámci jednotlivých částí
městyse zpracována – předpoklad nákladů 13 milionů Kč. Komunikace budou opravovány v návaznosti na
možnost získání ﬁnančních prostředků a dle úspěšnosti realizace plánu vybudování ČOV (likvidace odpadních
vod v Mikroregionu Balkán – územní rozhodnutí v právní moci od 19. 6. 2008).
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Z VLASTNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ městyse (případně ve spolupráci s SCHKO Křivoklátsko) je prozatím počítáno s dokončením úpravy lipové aleje v Modřejovicích, některými stavebními úpravami
na vodovodu ve Skupé, nejnutnějšími opravami místních komunikací a příspěvkem Mikroregionu Balkán na
zpracování dokumentace k vybudování ČOV včetně podání žádosti o realizaci této akce z Operačního programu životního prostředí EU.

MIKROREGION BALKÁN
VALNÁ HROMADA MIKROREGIONU V PANOŠÍM ÚJEZDĚ
Valná hromada se konala 23. 5. 2008. Na programu bylo schválení závěrečného účtu mikroregionu, stav
právní moci územního rozhodnutí na ČOV, zajištění doplnění materiálů na přidělení dotací z POV Středočeského kraje jednotlivým obcím prostřednictvím Mikroregionu Balkán, projednání návrhu Kolektivní smlouvy
mezi Odborovou organizací pracovníků Městyse Slabce a Pavlíkov a Mikroregionem Balkán a zajištění prázdninového setkání zástupců mikroregionu ve Skyjích 18. 7. 2008.

OSLAVA 110 LET SDH MODŘEJOVICE A KOSTELÍK
Oslava proběhla v sobotu 28. 6. 2008. Dopoledne byla od 10 hodin slavnostní schůze v Kulturním domě
Slabce, kde byla zhodnocena činnost hasičů z částí městyse Modřejovice a Kostelík včetně vyhodnocení členů
a ostatních příznivců, po obědě byl slavnostní průvod v Modřejovicích s položením květin u pomníku padlých
z 1. světové války v Modřejovicích a Kostelíku. Slavnost byla uzavřena ukázkami požárního útoku žen ze Hřebečník a žáků z Lužné.

Slavnostní schůze v Kulturním domě Slabce a průvod při oslavě 110 let SDH Mořejovice a Kostelík.
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DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ
ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V LETNÍCH MĚSÍCÍCH
V OBVODU MĚSTYSE SLABCE
Požární ochranu zajišťují jednotky dobrovolných hasičů v jednotlivých částech městyse a centrálně pak
nepřetržitou pohotovostí jednotka SDH Slabce. Tato jednotka provádí i technické zásahy, čerpání zatopených
sklepů apod., likvidaci nebezpečného hmyzu, zásahy ve výškách. Nově je jednotka SDH Slabce vybavena dýchacími přístroji. Jednotku lze povolat přes Úřad Městyse Slabce nebo na telefonu 724 181 720 – Ivan Legr nebo
605 114 592 – Jaroslav Dražka. Upozorňujeme, že stále platí zákaz vypalování porostů dle zákona 133/1985 o
požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. Za vypalování porostů může státní požární dozor uložit pokutu,
fyzické osobě 25 tisíc Kč. Spalování hořlavých látek na volném prostranství je možné po předchozím oznámení
na územně příslušný HZS kraje, který může stanovit podmínky pro tuto činnost, popřípadě ji může zakázat.

ORDINACE LÉKAŘŮ V LETNÍCH MĚSÍCÍCH
MUDR. HŮLA
1. 7. - 18. 7. 2008 – Ordinace beze změny. Doplňte si užívané léky.
21. 7. - 25. 7. 2008 – MUDr. Hůla ordinuje pouze v Rakovníku (tel. 313 516 804)
V pondělí 21. 7. a ve čtvrtek 24. 7. ve Slabcích sestra sama (22. 7. + 23. 7. + 25. 7. zavřeno)
28. 7. - 8. 8. 2008 – MUDr. Hůla neordinuje – dovolená.
Zástup: MUDr. Ivana Folková, Poliklinika U Zlatého lva, Rakovník, tel. 313 511 446
Ve Slabcích sestra sama 28. 7. a 29. 7. 2008, ostatní dny zavřeno.
11. 8. - 15. 8. 2008 – ordinace ve Slabcích uzavřena, MUDr. Hůla ordinuje
pouze v Rakovníku, tel. 313 516 804
Od 18. 8. 2008 normální ordinace.

MUDR. REICH
Dovolená od 28. 7. do 15. 8. 2008.

MUDR. EBERTOVÁ
Ordinace ve Slabcích 1. 7. a 5. 8. 2008. V ostatních dnech o prázdninách jen v Rakovníku.
7. 7. - 18. 7. a 11. 8. - 15. 8. ordinace není, zastupuje MUDr. Mikšovicová.

MUDR. LEPOVÁ
Po celé prázdniny ordinuje beze změny.
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NAPSALI JSTE
SNAŽME SE O KAŽDÝ DOBRÝ DEN
Zdravím vás moji milí spoluobčané, poutníci na další půlroční cestě, co jsem vás naposledy pozdravila. Čas letí neskutečně rychle a
každý den přinesl všední dění, starosti, málokdy je na šňůrce korálek, bonbonek, to, co nás
potěší. Ale přesto.
Překulila se celkem mírná zima, šturm na
zahrádkách v okolí domů dal náplň jarním
dnům. Sem tam se přehnala chřipka, rýma,
zmohla nás jarní únava, přesto jsme všemu
čelili. Scházeli jsme se leckde, my starší spíše
v čekárnách, než na místech příjemnějších, ale
těší mě, že jsme se sešli i ve dnech před májem
u osazení kříže a že máme znovu důstojný symAutogramiáda V. Větvičky.
bol v krajině, jednou budeme předci a ti další
snad vzpomínkou spočinou. Pak nás překvapili
svatí Pankrác, Servác, Bonifác, že není nutno nosit v tyto dny kožichy a už padlo jaro do horkého léta. Koncem
roku jsem byla pozvána na kafíčko do školy, kdy paní učitelka Jirásková se svými žáčky nachystala krásné odpoledne, kdy děti samy napekly, nastrojily koláče, pečivo, uvařily kafíčko a pozvaly své maminky nebo babičky,
a byl prostor pro laskavé slovo, smích i pohlazení po duši. Ta strana pozvaná děkuje a jen houšť! V tom shonu
života je takovéto zastavení vzácností. Stejně tak se stalo i v mateřské škole ve Slabcích, kdy malí špunti hráli
divadlo, byla legrace, chutnaly perníčky, bylo blaze. Je toho hodně, co je možné sledovat, co potěší, ale i zklame,
zarmoutí. To je život. V červnu nás poěšil přítel lidí i přírody milý pan V. Větvička, beseda s ním u nás v obci
díky pozvání ZO zahrádkářů ve Slabcích bude dlouho krásnou vzpomínkou na člověka moudrého, chytrého,
laskavého, plného energie a chutě do života.
Jeho slova v kronice obce kam se podepsal,
svědčí o tom, že k nám patří. Věta: „Přijel
jsem rád“ vyjadřuje vše. Za mládí zde pobýval, celý život projíždí, sleduje, Křivoklátsko je jeho náplní života. Však v knize, která vzniká o Berounce, znovu budeme. Díky
pane Větvičko.
Osobně mám hezké zážitky z června, kdy
se konaly svatební obřady u nás ve Slabcích,
ale i na hradě Krakovci, ta vyslovená ano i
novomanželské polibky jsou snad zárukou
dalších lepších časů, na vztahy, na děti, na to,
Besídka v mateřské škole ve Slabcích.
že mladí věří, chtějí, touží, plní si sny.
Píšu tyto řádky, jsou dva dny prázdnin, nádherné léto v zahradách a na polích zdánlivě klid a mír, ne tak
na silnicích. Vždy je slyšet zvuk motorek, rychlých vozů. Pak ale také záchranky. Buďte opatrní na cestách, ať
vždy šťastně dojedete do cíle i domů, ať prázdninový čas dětí plný her a skotačení, někdy i lumpáren, skončí
vždy šťastně návratem domů k mámě a tátovi. Užijte si přátel, oslav, kdo musí pracovat, držte se, opatrujte se,
my důchodci nestíháme, ale máme na vše čas, kámen úrazu je ve stáří, jde to pomaleji. Ale to zvládnem. Nad
účty lamentujeme, kouzlíme, natřem to politikům, ale nic platno, v peněženkách vítr a bude hůř, dobře už bylo,
opasek nemá už žádné dírky.
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Závěrem trošku pro zasmání pár vět z dopisu dětí, které píší Bohu. Snad vás to rozesměje a na chvilinku
pohladí po duši. Tak pozor: V náboženství jsme se učili co děláš. Ale kdo to dělá, když jsi na dovolené? - Milý
Bože, je pan farář tvůj kamarád, nebo se znáte jenom pracovně? - Milý bože, já jsem Čech, a co ty? Vážený pane
Bože! Prosím tě, udělej, aby se lidi tak snadno nerozpadali. Mám tři stehy a injekci. - Milý Bože, dělám co můžu.
Tvůj Franta.
Kniha je dopisů plná a nádherná, ještě, že ty děti máme. Mějte se krásně.
Alena Zázvorková

OBECNÍ KNIHOVNA SLABCE
PŮJČOVNÍ DOBA ČERVENEC-SRPEN
Půjčovní doba v červenci a srpnu je ve středu 9-18 h.

Z NOVÝCH KNIH
PRO DOSPĚLÉ:
M. H. Clark – Kdo tě zná
H. Whiton – Anna Česká
K. Lukavská – Rozhovory s dědečkem
B. Němcová – Korespondence III.
V. Javořická – Vítězná láska
G. Fink – Kdo je kdo v antické mytologii

PRO DĚTI:
D. Urbánková – Adam a koleno
E. Volfová – Kočička z kávové pěny
O. Černá – Poklad starého brouka
Z. Svěrák – Radovanovy radovánky

Z HISTORIE OBCE
CO ČETLA BARBORA NERUDOVÁ?
V literární pozůstalosti Jana Nerudy v Památníku národního písemnictví je uloženo i několik tisků ze skromné knihovny Nerudovy matky Barbory, rozené Leitnerové ze Slabec (narodila se 3. července 1795 v domě čp.
20). Jedná se většinou o dvoustránkové a čtyřstránkové letáky o senzačních kriminálních případech a soudních
procesech té doby (Wýtah ze spisů hrdelnjho wyssetřovánj týkagjcjho se Frantisska Kabáta, který dle nejvyšssjho
dwornjho dekretu od 7. Ledna 1847 ... pro zločin laupežné wraždy k smrti odsauzen byl, Skutek sprawedlnosti
anebo Poprawa wrahůw dne 6. řjgna 1848 zawražděného nesstastného wálečného ministra hraběte z Latour
atd.), popis velké povodně v roce 1845 a podobně. V libráři Barbory Nerudové je také drobná sbírka sedmnácti
příběhů s všeříkajícími názvy jako Pamětihodné zajetí celé bandy loupežníků od jediné ženské, Podivné řízení
Boží aneb Nešťastná příhoda dvou dítek s matkou na moři, jejich přebývání na pustém ostrově a mezi divochy,
a konečné vysvobození nenadále nalezeného otce od smrti, Loupežnická krčma nebo Zmrtvýchvstání Ginévry
Amiéry z Florencie. Na ukázku alespoň jeden z kratších příběhů této sbírky, který má název DĚDICEM NÁHODOU
V Paříži ubíral se zednický tovaryš po práci do příbytku svého, když mu v jedné ulici jistá žena do cesty
vstoupila, jeho žádajíc, aby šel k ní malou práci vyhotovit, což on mile rád učinil. Přivedši ho do světnice,
kázala mu k zasazení almárky díru prolámati. Po vykonané však práci začala se s ním o plat hádati, z čehož
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poznal, že lakomá jest, a že nikoli pro almárku, nýbrž pro mamonu díru připravil. V krátkém čase nahodilo
se mu touž ulicí jíti, i vzpomněl si, že tu v jednom domě nedávno pracoval. V tom zhlídne na jedněch dveřích
ceduli s následujícím nápisem: V tomto domě jest pokoj k pronajmutí. I nemeškal si ho dát ukázat, a hle! Byltě
to tentýž, v němž byl díru pro almárku prolamoval, která však nebyla k spatření, a díra byla zabílena. Ta ubohá
paní, pravilo se, která ten pokoj za příbytek měla, zemřela před několika dny, a musili jí peřiny prodat, jen aby
mohla pochována být. I pomyslil sobě: tu musí být něco skrytého; pročež ten pokoj najal, hned v první noc díru
otevřel a našel – velký plný hrnec dukátů. Tak obohatilo lakomství té staré ženy v jednom okamžení potřebného
zedníka, ač její příbuzný nebyl. Její mamona přišla nyní do lepších rukou; nebo tento šťastný dědic byl moudrý
muž, který svého nálezu k svému i jiných užitku užívati uměl.
Roman Hartl

POZVÁNKY
DOBŘE UTAJENÁ COUNTRY - V sobotu 9. 8. 2008 se v parku ve Slabcích uskuteční 12.+1. ročník
festivalu country a folkové hudby Dobře utajená country. Začátek v 11 hodin. Program: Taxmeni, Perníková
chaloupka - Plzeň, Paběrky - Marko Čermák, Tomgrass Band - Praha, Kapitán Kid, Nezmaři, Náplava, Paciﬁk,
Rakovnickej potok, COP, Honza Nedvěd, Petr Kocman Band a Honza Nedvěd. www.country-slabce.cz
PRODEJNÍ VÝSTAVA KVĚTIN - Český svaz zahrádkářů Slabce vás zve do Kulturního domu Slabce

na 4. prodejní výstavu květin, která se uskuteční v sobotu 9. 8. 2008 od 9 do 19 hodin a v neděli 10. 8. od 9 do
17 hodin. Čekají na vás květiny, výpěstky našich členů i nečlenů, zakoupit můžete košíky, květiny, keramiku,
postřiky, výrobky ze slámy, truhlářské výrobky a mnoho dalšího. Vstup 20 Kč, děti do 15 let zdarma. Souběžně
probíhá soutěž Rozkvetlé okno Balkánu. Součástí výstavy předváděcí akce moderní vazby květin.

JIŘINKOVÝ BÁL - Český svaz zahrádkářů Slabce vás zve na Jiřinkový bál do Kulturního domu ve Slab-

cích dne 23. srpna 2008 od 20 hodin. K tanci a poslechu hraje Universal pana Vrábíka. Vstup 60 Kč. Jiřiny
podle občanského průkazu vstup zdarma. Bohatá tombola. Svoz a rozvoz autobusy Mikroregionu Balkán: Svoz:
19.30 h – Hřebečníky, Hracholusky, Novosedly, Újezdec, 19.50 – Rousínov, Svinařov, Modřejovice. 1. rozvoz:
0.30 h – Hřebečníky, Hracholusky, Novosedly, Újezdec, 1.00 h - Rousínov, Svinařov, Modřejovice, 2. rozvoz:
2.00 h - Hřebečníky, Hracholusky, Novosedly, Újezdec, 2.30 h - Rousínov, Svinařov, Modřejovice.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ V ČERVENCI SLAVÍ:
2. 7.
4. 7.
6. 7.
15. 7.
18. 7.
21. 7.
26. 7.
31. 7.

Jaroslava Bestajovská, Slabce 55
Luděk Fulier, Slabce 101
Zdeňka Ikrenyiová, Svinařov 17
Jindřiška Chytrá, Slabce 30
Vlastimil Čihák, Skupá 4
Hana Větrovcová, Modřejovice 25
Jaroslav Malý, Slabce 146
Karel Ortmann, Skupá 47

60 let
55 let
87 let
80 let
60 let
65 let
65 let
80 let
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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ V SRPNU SLAVÍ:
1. 8.
4. 8.
10. 8.
23. 8.

Růžena Macáková, Kostelík 2
Vladimír Větrovec, Modřejovice 25
Irena Jarošová, Slabce 81
Vlasta Brdová, Rousínov 87

81 let
65 let
70 let
85 let

Všem jubilantům blahopřejeme!

NAROZENÍ:
6. 5.

Tereza Kosová, Modřejovice 64

PŘIHLÁŠENI K TRVALÉMU POBYTU:
21. 5.

Daniela Kopelentová z Prahy do Rousínova

ODHLÁŠENI Z TRVALÉHO POBYTU:
9. 4.
14. 5.

Monika Prišťová s dcerou Romanou a
Kristýna Prišťová ze Slabec do Zavidova

SŇATKY:
17. 5.
17. 5.
14. 6.
21. 6.
7. 6.
13. 6.

František Kopelent, Kosoř, a Daniela Ježková, Praha
Karel Žák a Lucie Hellebrandová, oba Malé Slabce
Ing. Ronald Kraus Phd., Rakovník,
a Bc. Lucie Kabátová, Ústí nad Labem
Jan Krejčík a Simona Kárníková, oba Praha
Jan Kolář a Radka Plicová, Kounov
Stanislav Pecháček, Soběslav,
a Ing. Martina Dohnálková, Havířov

obřadní síň Slabce
park Slabce
park Slabce
park Slabce
hrad Krakovec
hrad Krakovec

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY A ŽÁKY 9. TŘÍDY:
Dne 27. června 2008 se uskutečnilo v obřadní síni na zámku ve Slabcích slavnostní rozloučení se žáky
9. třídy ZŠ Slabce a rozloučení s předškoláky z mateřské školy Slabce.
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