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ČINNOST ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SLABCE
Od posledního veřejného jednání zastupitelstva Městyse Slabce 25. 6. 2008 se konaly dvě pracovní porady
starosty se členy zastupitelstva.
Po jedné z porad zastupitelstvo navštívilo obec Kostelík, kde si zastupitelé prohlédli výstavu v místní kapli,
pořádanou p. Klaubem a věnovanou historii Kostelíka.
V organizačních věcech proběhlo jednání s p. Škrlantem ohledně zajištění 13. ročníku Dobře utajené country, dále účast na jednáních týkajících se ČOV v Malých Slabcích, projednávalo se zajištění provozu při kulturních akcích v KD, také probíhala jednání o zajištění nového školního roku ve škole a v mateřské škole a školní
jídelně. Dále se řešily různé organizační věci, jako prodej pozemků, místní šetření a stížnosti občanů.
Zástupci městyse se také účastnili setkání s hejtmanem Středočeského kraje Petrem Bendlem v Týřovicích,
které bylo věnováno problematice našeho regionu.

STAVEBNÍ ČÁST VOLEBNÍHO PROGRAMU
POKRAČOVÁNÍ OPRAVY INTERIÉRU SLABECKÉHO ZÁMKU – Finanční příslib MK ČR

na dotaci z PZAD (Program záchrany architektonického dědictví) ve výši 500 tisíc Kč vydán. Rozhodnutí a limitka – doposud nebyly zpracovány – osobní jednání na MK ČR v týdnu od 8. 9. 2008.
REGENERACE SLABECKÉHO ZÁMECKÉHO PARKU – Na dotaci z Programu obnovy Středočes-

kého kraje 134 tisíc Kč sepsána smlouva. Práce průběžně pokračují.

OPRAVA ORANŽÉRIE VE SLABECKÉM PARKU – Rozpočet na letošní rok 250 tisíc Kč. Zahájeno
bude v září 2008 nátěry střech kupole a obou křídel oranžérie. Finanční příslib Ministerstva kultury
ČR prostřednictvím MěÚ Rakovník doposud nebyl vydán, žádost včetně příslušných podkladů byla
ze strany Městyse Slabce zaslána v termínu.
ÚPRAVA ZELENĚ V ČÁSTI MĚSTYSE SKUPÁ – Na dotaci z Programu obnovy Středočeského kraje

ve výši 48 tisíc Kč podepsána smlouva. Finanční spoluúčast městyse 32 tisíc Kč (navíc – celkem rozpočet 80 tisíc Kč). Práce byly zahájeny – odborná ﬁrma Strom Raková – Ing. Drlík, Kařez.

OPRAVA HASIČSKÉ ZBROJNICE V KOSTELÍKU – Celkem rozpočet na rok 2008 30 tisíc Kč. Smlou-

va na dotaci z POV Středočeského kraje ve výši 18 tisíc Kč podepsána. Spoluúčast Městyse Slabce 12
tisíc Kč.

DOTACE NA ÚROKY Z ÚVĚRU MINULÝCH LET na opravu slabeckého zámku a výstavbu nového
vodovodu ve Slabcích – Smlouva z POV Středočeského kraje na celkovou výši 33 768 Kč podepsána.
VYBAVENÍ SPÁDOVÉ KNIHOVNY na slabeckém zámku novým nábytkem – Dotace z Fondu kul-

tury Středočeského kraje ve výši 25 tisíc Kč podepsána. Spoluúčast městyse (navíc) 10 %.

STUDIE NA NÁKLADY A NEJNUTNĚJŠÍ OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ v rámci jednotlivých částí městyse zpracována. Celková výše 13 milionů Kč. Komunikace budou opravovány v návaznosti na možnost získání ﬁnančních prostředků z fondů EU a v návaznosti na úspěšnost realizace
plánu vybudování ČOV – likvidace odpadních vod Mikroregionu Balkán. Územní rozhodnutí na
vybudování ČOV v katastru Balkánu nabylo právní moci 19. 6. 2008, žádost o bezúročnou půjčku na
zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a na podání žádosti o dotaci na realizaci
z Operačního programu životního prostředí Evropské unie by měla být projednána zastupitelstvem
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Středočeského kraje v září 2008. Předpokládané náklady na tuto projektovou dokumentaci a žádosti
o dotaci z EU včetně příloh jsou 2,9 milionu Kč.
VE SPOLUPRÁCI S CHKO KŘIVOKLÁTSKO je prozatím počítáno s dokončením úprav lipové aleje
v Modřejovicích, některými stavebními úpravami na vodovodu ve Skupé a příspěvkem Mikroregionu Balkán
na projektovou dokumentaci v rámci odkanalizování celého Balkánu.
ŽÁDOST O DOTACI Z KRIZOVÝCH PROSTŘEDKŮ Středočeského kraje na 4 protipožární obleky
s příslušenstvím pro jednotku požární ochrany III Slabce byla zaslána po doporučení ředitelství na Kladně
na Středočeský kraj. Řešení bude v září 2008.

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční 1. listopadu 2008 (sobota), a to:
Kostelík (náves) 10.40-11.00
Modřejovice (náves) 10.10-10.30
Slabce (u Jednoty) 9.40-10.00
Rousínov (u hostince) 9.25-9.55
Svinařov (náves) 10.05-10.25
Skupá (náves) 10.35-10.55
Odpad bude odvezen zdarma. Odpadem se rozumí: zářivky, televizory, lednice, olověné akumulátory, kovové obaly znečištěné, ojeté pneumatiky z osobních, nákladních aut a avie (bez disků do velikosti 6,5x20)

UDRŽUJTE POŘÁDEK U KONTEJNERŮ
Žádáme občany, aby u odpadových kontejnerů na plasty a sklo na parkovišti proti obchodu Jednoty ve Slabích udržovali pořádek a plasty a sklo odhazovali pouze do připravených kontejnerů.

COSMO TRADING
Na počátku dubna se do bývalého objektu Permonu v Hřebečníkách čp. 82 přestěhovala z Prahy obchodní
společnost Cosmo Trading s. r. o.
Společnost Cosmo Trading se zabývá především distribucí širokého sortimentu domácích potřeb, jak do
nadnárodních řetězců, tak do maloobchodní sítě, školních jídelen a dalších gastro provozů a hotelových zařízení všeho druhu.
Skladové i administrativní prostory, které byly dlouhou doby nevyužívané, podstoupily počátkem letošního
roku nutnou a rozsáhlou rekonstrukci. Ve skladu byl zaveden nový regálový systém, který umožňuje uskladnění až 1000 palet v hlavním skladu a 200 palet ve vedlejším skladu. V areálu ﬁrmy je připravena i nová vzorkovna
pro všechny odběratele. V současné době je zde zaměstnáno deset pracovníků.
Vedení ﬁrmy věří, že Cosmo Trading se stane významným distributorem sortimentu domácích potřeb
i v našem regionu.
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NAPSALI JSTE
KDE MRZNE ÚSMĚV
Svatá Anna, chladna z rána. Je to časem potvrzená pravda, a nemůže za to jméno Anička. Jdeme-li ráno zahradou, bosé nohy už zebou, ale letošní
léto jsme měli mnohé dny ohřáté sluncem a říká se
- jaké léto, taková zima.
Ale co dneska platí? Léto uteklo jako voda, nám
dospělým a dětem, těm prázdniny doslova „profrnkly“. Určitě každý prožil hezké chvíle, tak jak si
děti přejí. U nás dospělých se většinou přání odvíjí
od ﬁnancí, nebo jsou tak skromná, že pro někoho to
nestojí ani za řeč. Měli jsme hezká setkání soukromá, ale i veřejená. U nás to byla známá akce Dobře
utajená country. Lidiček se sešlo hodně, vyznavači
této muziky si užili klídek, pohodičku. Ne tak pro
pořadatele, ne tak pro radní. Ale klaplo to, osobně
Výstava ČSZ Slabce v Kulturním domě Slabce.
dík pořadatelům festivalu, že opakovaně byla perfektní organizace a druhý den v poledne pořádek,
klid na place, jako by se nic nekonalo. Díky. Díky. Souběžně se konala výstava květin zahrádkářů Slabce, rozvržená do dvou dnů, a díky koncentraci počtu lidí, ale i pro vyhlášenou kvalitu, se vše podařilo, líbilo, splnilo vše
své poslání. Svědčí o tom mnohé zápisy v kronice spolku a opět patří dík všem, kteří se zúčastnili přípravou,
dary i časem. To platí i pro již podruhé konaný Jiřinkový bál. Návštěvnost byla menší, než na jiných bálech, ale
pro léto je to malé osvěžení, jak strávit hezký večer. Je to příležitost pro všechny, i pro ty, kteří stále tvrdí, že se
nic neděje, nedělá. Mám v merku skoro všechny akce, pravda fotbal nesleduji, ale zaráží mě, že na akcích různého žánru jsou lidé stále stejní, co něco chystají atd. A ti, co reptají, nejsou ani jednou. Co chcete? Hodinky s
vodotryskem? Bohužel, tak na to není.
Trošičku odbočím, minule jsem psala cosi o akci u kříže, o paměti za roky, které uběhnou, bude se vzpomínat. Zmrzl mi úsměv na rtech při pohledu minulý týden, kdy kolem kříže zasazené lípy jsou zlámané, poškozené navěky. To nedělá starý, dospělý, ani třicetiletý člověk. To dělá omladina, která byla na pivu, tancovačce,
rozjařená alkoholem, drogou, nevychovaná k hodnotám. Tátové, mámy, nechcete to trochu doma profackovat?
Víte, jak je nám, asi kolem počtu 70 lidí, kteří se
věnovali přípravě osazení kříže, sázení lip, setkání
u slavnostního projevu. To je naše historie, to není
blbost. A taky to něco stálo!
A chování těchto vandalů a chuligánů je ostudou nás všech. Co komu ten mladý stromek udělal?
Komu co udělal vstup do zámku, upravené stěny a
skla vestibulu. Vrátím-li se do předvánočního času,
co udělal komu svítící řetěz, že jste ho přestřihli.
Pro vás to byla „taková prča“. Nás ale ostatní slušné
to bolí u srdce.
Kam jde doba a co je vše lidem jedno?
Dřív se neplecha řešila „vejpraskem“ od táty a
dnes se bude patlat napomenutí eventuelně facka u
soudu. Jděte do háje!
Nekončím moc hezky, ale kolem nás, co se děje
ve světě dětí a adolescentů, to taky není růžové. Je
Hudební festival Dobře utajená country letos navštívilo
roztomilý prvňák, pak srandovní páťák. A dál? Co
rekordních 1600 posluchačů..
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vy na to, koho se to týká?! Život a dění při té pouti věkem člověka by měl být když ne radostný, tak určitě slušný.
Nebo to už neplatí jako ty pranostiky? Toho, koho se to týká, jděte do sebe, dojdou-li k vám mé řádky. Je to
výzva. Nebo si máme říct: „Bude hůř“?
Alena Zázvorková

KULTURNÍ DĚNÍ V OBCI
BESEDA SE SPISOVATELKOU A VÝSTAVA O HISTORII KOSTELÍKA

V pátek 4. července 2008 se uskutečnila ve spádové knihovně na slabeckém zámku beseda se spisovatelkou
Ivou Procházkovou (snímek vlevo). Moderátorkou setkání byla knihovnice Městyse Slabce Marie Staňková.
Beseda proběhla formou autorského čtení a zúčastnilo se jí 15 čtenářů z okolních vesnic. - V kapli Maři Mag-

dalény v Kostelíku uspořádal v červenci p. Klaub výstavu o historii Kostelíka (snímek vpravo).

Z HISTORIE OBCE
MALÍŘ PRAVOSLAV KOTÍK O SOBĚ
Jedním z nejvýznamnějších rodáků Slabec je předení český moderní malíř Pravoslav Kotík, od jehož narození uplyne v příštím roce 120 let. Připomeňme si tohoto vynikajícího umělce několika jeho myšlenkami,
které vyslovil o svém umění. Uveřejněny byly v roce 1939 u příležitosti výstavy malířského díla Pravoslava
Kotíka na Staré poště (dnes Muzeum T. G. M.) v Rakovníku v Rakovnických novinách:
Mluví-li malíř sám o sobě, může být podezříván. Chodí-li člověk kolem studny, je buďto žíznivec nebo sebevrah. Vždycky touží ukojit nějakou žádostivost. A chodím-li už tolik let kolem studny života a umění? A přece,
podívám-li se, než se rozhodnu a mohu dohlédnout, mohu zřít sebe, hledat svůj obraz v oné hloubce, a ještě za
sebou vidět kousek nebe. Zprvu je tu nepokoj – nepokoj z množství, z dálky a hloubky, nenacházíme v té hloubce dlouho svoji tvář. Nemáme příliš lásky, ale srdce chce být všude a nažene mnoho krve hlavě, kalí nám vlastní
pohled na náš pohled. Teprve vědomím lásky a svobody pročistí se zrak a možno se podívati sám na sebe.
Dívám-li se na sebe v přehledu až tam, kde snad už se začíná něco tvořit, byla to vždycky realita, která přes
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vzrušení formovala se v tvary. Nejabstraktnější představy se mi spíše spojovaly hudebně a hudba sama po kolejích citu kvapila rychlíkem poblouznění. Tvary, barvy a harmonie, obrazové vzrušení do mne vnikalo spíše
kolmo. Tak jako hřeb do zdi. Zaráželo se k srdci a usazovalo se někde jako jemný zábal v paměti. Mohu tyto
zábaly dlouho s sebou nositi a malý záznam stačí, aby přede mnou rozprostřely kouzlo linií a barev. To je asi
příčina mého rozbíhání, mé touhy všecka vzrušení malířsky zkonzumovat. Právě že se to neodehrává na úzkém
prostoru, nebo na jednom dvou motivech, vedlo někdy k roztříštěnosti.
***
Svět svým kouzlem a svou strastí provází člověka od kolébky. Byl tu nějaký plíživý, příjemný zásah neviditelné ruky, která osudově ukázala cestu. Víme o té hodině. Je to nejnepatrnější z nepatrných, sotva znatelný okamžik, kdy se vše rozhodlo. A nebudou radosti a bolesti života neseny lépe s lehkým pousmáním, které se může
podobat rozpakům? Nadouváš-li se na planině, uchýlíš se do údolí hor, abys pokorně odhadl svoji velikost.
***
Barva černá je barvou
smutku a kondensátorem
citu. Není Newton otcem
všeho toho, co je připoutáno k zemi, otcem práce a
utrpení pozemského? Jsme-li v oblasti zákona tíže, těžko se vznášet andělem. Ten
hluboký stín tíže padl na
moje plátna a zůstal trčet
v několika mých obrazech
v době, kdy měly radostně
růst všechny naše touhy a
naděje. Později jsem hledal
a doufal, že nalezl krystal,
krystal zlata, aby rušil gravitaci. Mohl jsem však položit jen mozek a srdce nad
něj, zatímco smysly vábila
a přitahovala země. Srdci
služebníkem rozum, vůle
Obraz Pravoslava Kotíka Rodinné ticho z roku 1922.
služkou instinktům.
***
Obrátím-li svoji tvář, zřím touhu svého srdce po kraji, kde vyvěrá pramen nejčistší a nejlahodnější. Vždy budou se naše paže natahovat, abychom trochu na dlaň nabrali a pili. Ale tato touha a žíznivost nezruší naše zakořenění. Dává jen sílu a odvahu, abychom snáze došli k trošce štěstí. A toto štěstí je pro mne v tom, že jsem mohl v
některých svých obrazech zachytil nebo zaklít, konservovat, uskutečnit pomocí tvarů, barev a harmonií zvláštní
stav, který je mezi snem, absurdním surogátem skutečnosti, a věru podivně záhadnou a tajemnou realitou, stav
blaženosti, blaženosti všech ctností a neřestí, tuposti a modlitby, boha a ďábla, tahu a tlaku, usínání a probouzení,
a nekonečně ještě více: blaženosti, která nikdy nebyla nakreslena, namalována, napsána, vymodelována, zhudebněna, ale neexistovala by, kdyby nebylo této kresby, této malby, této básně, této sochy, této hudby.
***
Vše spočívá v lásce a víře. Kéž by duše měla sílu a duch tolik ctnosti, aby podivné vztahy, dané vnějšími znameními, které mají být symboly, do nichž je zaklet svět, člověk, příroda, rozpoutaly společenství lidské, blízkost
přátel a rozkoš z pochopení.
***
Vyskytnou se mnozí, kteří se snaží, nebo budou snažit položit věnec rekviem na vykonanou práci. Vše nebude marné, našel-li se aspoň jeden člověk-přítel, který pochopil, nebo zapůsobil-li aspoň jeden obraz tak, aby
rozšířil zorné pole třeba o jediný stupínek.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ V ZÁŘÍ SLAVÍ:
8. 9.
11. 9.
12. 9.
21. 9.

Jiřina Smažilová, Modřejovice 67
Emil Čihák, Modřejovice 68
František Šíma, Slabce 116
Zdeňka Beránková, Slabce 105

82 let
55 let
55 let
50 let

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ V ŘÍJNU SLAVÍ:
20. 10.
21. 10.
28. 10.
19. 10.

Jarmila Koutecká, Modřejovice 17
Marie Škorpilová, Svinařov 12
Marie Řezáčová, Slabce 63
Vlasta Uhrová, Modřejovice 64

82 let
70 let
65 let
60 let

Všem jubilantům blahopřejeme!

NAROZENÍ:
15. 8.

Jakub Hlaváček, Slabce, část Svinařov 11

ÚMRTÍ:
21. 8.

Věra Polcarová, Slabce, část Skupá

PŘIHLÁŠENI K TRVALÉMU POBYTU:
1. 7.
28. 7.
7. 8.
7. 8.
18. 8.

Hana Míková z Králova Dvora do Slabec
Ing. Jiří Chalupecký z Prahy do Slabec, část Nová Ves
Eliška Burianová se synem Oskarem
ze Stehelčevse, okr. Kladno, do Slabec, část Rousínov
Romana Řadová s dětmi Michalou a Tomášem z Klatov do Slabec
Hedvika Kosová z Prahy do Slabec, část Svinařov

ODHLÁŠENI Z TRVALÉHO POBYTU:
3. 7.
16. 7.
22. 7.
31. 7.
6. 8.

Zdeněk Kubla ze Slabec, část Rousínov, do Panošího Újezda
Václav Mužík ze Slabec do Nového Strašecí
Stanislava Mauleová ze Slabec, část Svinařov, do Lubné
Klára Konopásková ze Slabec do Krupé
Tomáš Cveček ze Slabec do Břas, okr. Rokycany
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UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ:
11. 7.
12. 7.

Roman Hartl ze Slabec a Markéta Polívková z Mutějovic
Kateřina Rohlová ze Slabec a Martin Procházka z Rakovníka

STŘÍBRNÁ SVATBA:
2. 8.

park Slabce

Josef a Naďa Bindr, Slabce, část Nová Ves

SVATBY:
16. 8.
26. 7.
23. 8.
23. 8.
23. 8.
29. 8.
30. 8.
4. 7.
5. 7.
12. 7.
1. 8.
2. 8.
8. 8.
8. 8.
8. 8.
9. 8.
19. 8.
23. 8.

Martin Rybáček a Lenka Levová, oba z Kněževsi
Roman Vrtílka a Bohumila Melčová, oba z Rakovníka
Martin Rohla a Jana Kellerová, oba z Prahy
Martin Novotný z Prahy a Pavlína Kantorová
z Milína, okres Příbram
Jiří Novotný a Šárka Jirotová,
oba z Neveklova, okr. Benešov
Jaroslav Smolný a Martina Stehlíková, oba z Rakovníka
Roman Misík a Soňa Šnajdrová, oba z Rakovníka
Tomáš Pergl a Lenka Dvořáková, oba z Rakovníka
Jan Novák z Prahy a Hana Hrabáková z Komárova
Pavel Pospíchal a Daniela Třebická, oba z Prahy
Kamil Němeček z Rakovníka
a Monika Pazderová z Kolína
Michal Balihar z Prahy a Markéta Adamírová z Lužné
Leoš Procházka a Markéta Krobová, oba z Rakovníka
Miroslav Sýkora z Nučic, okr. Praha-západ,
a Soňa Slabochová z Chrustenic, okr Beroun
Tomáš Kočovský z Olešné
a Kateřina Šímová z Pavlíkova, část Tytry
Jan Záhořík z Plzně a Michaela Skoupá z Pavlíkova
Jan Švarc a Martina Remarová, oba z Rakovníka
Jaroslav Prošek z Úhonic, okr. Praha-západ
a Hana Jedličková z Prahy
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Za měsíc červenec a srpen bylo uzavřeno na matrice ve Slabcích 20 manželství.

Svatba J. Švarce a M. Remarové.

Svatba J. Proška a Hany Jedličkové
ve Skryjích „U Suché jedle“.

Svatba R. Misíka a S. Šnajdrové.
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