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Zápis do 1. ročníku ZŠ
Slabce - Zápis do 1. ročníku ZŠ Slabce
proběhne dne 5. dubna 2017 od 8.30
do 15.30 h v ředitelně školy. Termín
zápisu je oproti minulým letům posunut
do dubna v souladu s novelou školského zákona. Tato úprava se týká zároveň
i MŠ, kde zápis proběhne v první polovině května 2017. Zápis do ZŠ se týká dětí
narozených od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011.
S sebou je nutné vzít rodný list dítěte.
Srdečně zveme budoucí žáky i s rodiči a zároveň se těšíme na vzájemnou
spolupráci.
Mgr. Jan Hůla
ředitel ZŠ a MŠ Slabce

Do nového roku
Rozsvícení vánočního stromu ve Slabcích. Foto archiv ZŠ Slabce

Soutěžili o nejchutnější guláš
Ve Skupé se místním a chalupářům podařilo uskutečnit další dobrý nápad.
▪ Vladimír Škrlant
Skupá - Po úspěšných jarních a letních
akcích v naší téměř zapomenuté vesničce Skupé, jimiž bylo úspěšné pálení čarodějnic a rozloučení s létem na břehu
rybníka uprostřed návsi, se lidé sblížili.
Jelikož tyto akce byly velice vydařené,
domorodci s chalupáři dali opět hlavy
dohromady a zrodila se skvělá myšlenka, kde by se mohli lidé společně v zimním čase setkávat. Požádali městys
Slabce, zda by mohli použít téměř nevyužitou chaloupku u spodního rybníka,
která dříve sloužila jako obecní knihovna a nyní se používá jednou za čas pouze jako volební místnost. Poděkování
patří městysi v čele se starostou Vlastou Štillerem, který jim ochotně vyšel
vstříc. Obětaví dobrovolníci vše vyčistili, vymalovali a vybavili stoly a židlemi.
A už byl na světě další nápad - uspořádat soutěž o nejchutnější skupský
guláš. Sešlo se na 15 vzorků a vítěz obdržel krásný pohár. Nebylo však až tak

důležité vyhrát, ale užít si tu skvělou
sousedskou pohodu a ještě si k tomu
pohladit bříško zevnitř. Na návsi se objevil také vánoční stromek, který nikdo
v naší vesničce nepamatuje.
Skupá zkrátka žije dále a jsem tomu
nesmírně rád. V dnešní uspěchané
době, kdy se každý druhý nestíhá zastavit a užít si chvilku s přáteli, kdy se
lidé uzavírají do sebe a kouzlo Vánoc se
v honbě za vším možným rychle vytrácí,
jsou takovéto aktivity a souznění lidí doslova pohádkové. Jsou vesnice, kde zášť
domorodců vůči tzv. lufťákům je viditelná a kontroverzní. Jednoduše, nemají se
rádi. To ale u nás naštěstí neplatí. Proto
se domnívám, i když o publicitu nestojí,
že se na mě zlobit nebudou, když hlavní aktéry představím. Hnacím motorem
v naší vesnici jsou: Jiřinka, Vláďa a Petr
Vostatkovi - domácí a Květa a Jirka Hrachovi - chalupáři. K nim se pak přidává
řada dalších dobrovolníků z řad domácích i z řad chalupářů. Všem patří velké
poděkování.

Všem, kteří přispívají do našeho zpravodaje, ale i čtenářům, bych chtěla poděkovat za přízeň a důvěru. Také za dochvilnost dopisovatelům, za nejnovější
informace k současnému dění spolků,
občanských sdružení. I za názory jednotlivcům. Mé díky patří také panu Romanu Hartlovi, že se stále zapojuje do
konečné úpravy našeho dvouměsíčníku. Velký dík patří i pracovnicím úřadu
městyse Slabce, a sice paní Vyskočilové a slečně Konopáskové, dále všem na
městysi – panu starostovi, zastupitelům,
J. Burianovi, pracovníkům technického zabezpečení, paní knihovnici Bendlové, paním uklízečkám H. Benešové
a A. Vestfálové. Všem chci do roku 2017
popřát vše dobré, štěstí i zdraví požehnaně. A totéž všem, kteří žijí v našem
regionu, o který se městys stará. Pro
někoho málo, pro někoho dostatečně.
Každý si to může vyzkoušet, každý se
může přidat. Kritika, která je na místě,
je správná. Kritika z pohledu neznalosti a ničení obecního majetku je na pováženou. Jsem nejstarší ze zastupitelů,
obyčejná ženská. Nemíním nikoho vychovávat. Ale být vychovaný k okolí,
k lidem, je předností a dobrou devizou.
To mi věřte. Tak šťastný rok 2017!
Alena Zázvorková
předsedkyně kulturní komise
zastupitelstva městyse

Ohlédnutí za rokem 2016
v Kulturním domě Slabce
Slabce - V roce 2016 proběhlo
v kulturním domě hodně akcí, například 4 plesy (myslivecký, hasičský, zahrádkářský a sportovní), dětský maškarní bál, Staročeské máje,
tři svatby (B. Spalová, P. Zusková
a p. Suchý), Mikulášská zábava pro
děti, výroční schůze myslivců, zahrádkářů, sportovců a svazu žen,
oslavy narozenin, výstava květin,
setkání důchodců, vánoční prodej,
dokopná (sportovci), naháňky (myslivci). Mimoto byly stoly a židle půjčovány na soukromé účely.
V listopadu skončila s úklidem
v KD Veronika Kohoutová, které musím poděkovat za její kvalitní práci, a nastoupila Tereza Češpírová.
O občerstvení se nadále stará David
Štiller a běží i EET.
Děkujeme všem za přízeň a doufáme, že i v letošním roce budou
KD navštěvovat kulturní lidé a bude
nadále plně využíván. Za celý kolektiv přeji všem rok 2017 ještě lepší
a hodně zdraví k tomu.
Dagmar Zusková
správce KD Slabce

Spolupráce školy
a OS Kostelík z. s.
Slabce - V loňském roce se uskutečnil společný projekt O. S. Kostelík
a ZŠ a MŠ Slabce, zaměřený na
podporu prezentace školy, konkrétně prostřednictvím dětských výtvarných prací s tematickým zaměřením
na poznávání našeho regionu.
Jednalo se o vytvoření kalendáře složeného z dětských prací
našich dětí a jeho následný prodej
členy OS Kostelík na jejich akcích.
Získané finanční prostředky ve výši
20 580 Kč byly věnovány naší škole
a po dohodě se zástupci OS budou
použity ve prospěch žáků a dětí naší
školy.
Velice rád bych touto cestou
poděkoval OS Kostelík za skvělý
nápad, jeho zcela bezproblémovou
realizaci a spolupráci a zároveň za
nemalou finanční částku, věnovanou naší škole.
Doufáme a těšíme se na další
spolupráci a ještě jednou velké díky!
Mgr. Jan Hůla
ředitel ZŠ a MŠ Slabce

Zahrádkáři přejí rozkvetlý rok 2017
Zahrádkáři žijí nejen zahrádkou. Vloni podnikli i báječné zájezdy do severozápadních Čech.
▪ Dagmar Zusková

jednatelka ČZS Slabce

Slabce - Zahrádkáři ve Slabcích začínají každý rok plesem a i na tom
loňském hrál Orion, předtančení TJ
Rakovník, tombola, a vše se událo
v únoru 2016. Pokračovalo se výroční členskou schůzí, kde jsme odměnili nejlépe pracující členy a předali
kytičku oslavencům v tom roce.
V březnu jsme prodávali jarní
květiny v přízemí zámku ve Slabcích ve spolupráci se zahradnictvím
p. Lipové. Pro 50 dětí, 70 dospělých
a 10 nemluvňat jsme připravili dětský maškarní bál se spoustou soutěží a tombolou se čtyřiceti dorty
a jinými dobrůtkami a hračkami.
Odpočinout jsme si zajeli na dobrou
večeři do Biskoupek a hned v květnu pro nákup sázení do zahradnictví
p. Lipové do Nového Strašecí. První
pololetí bylo zhodnoceno na členské
schůzi v červnu.
Druhé pololetí jsme zahájili
5. července krásným zájezdem

do Klášterce nad Ohří, Červeného Hrádku u Jirkova a výlet jsme
zakončili safari jízdou mezi zvěří
v Zooparku Chomutov. Naše srpnová výstava květin byla již dvanáctou
v pořadí a my děkujeme všem, kteří
půjčují své květiny pro obdiv ostatních spoluobčanů. Též poděkování
prodejcům, bez kterých by to nešlo
a zahrádkářům, kteří tuto výstavu
tvoří. V září jsme měli zájezd do
Chmelařského muzea v Žatci, na zámek Stekník a na zámek Nový Hrad
v Jimlíně. Není to daleko a je to tip
pro vás na výlet.
Poslední měsíc uplynulého roku
patřil Vánocům v kulturním domě,
kde již bylo možné nasát vánoční
atmosféru - vůni jehličí, levandule,
vanilky, svařáku a také docela pohodlně nakoupit malé dárky i výzdobu.
Děkujeme všem, kteří nás podporují a pomáhají a přejeme všem
pohodový rok 2017 plný rozkvetlých
a vonících dní, sluníčka a úsměvů.
Těšíme se na vás i v roce 2017.

Spolek Mlýnice se chystá na jubileum
▪ Vlasta Uhrová
spolek Mlýnice Slabce
Slabce - Milí přátelé, skončil rok
2016 a mělo by se bilancovat, ale
kde začít? Rok 2016 byl poměrně
dost nabitý, určitě všichni víte, co
se ve mlýně událo. V únoru se konal
tradiční masopust, pak nová akce
na Velikonoce - pletení pomlázek
a malování vajíček. Vzpomínali jsme
na slabecké legionáře, dále jsme
uskutečnili velkou akci ke 150. výročí příchodu princů Croÿ na Slabecko a k 150. výročí narození Václava Čecha, slabeckého mlynáře.
Proběhl týdenní I. ročník Mletí ručních prací, velmi kladně hodnocený, dále Pirátský den (velmi pěkné
odpoledne) a pokračovali jsme dále,
a to Rozsvícením světýlek s Martinem na bílém koni, poslední v řadě

pak byly Adventy ve mlýně zakončené živým betlém, kde bylo vše se
scénkou. Kdo jste se zúčastnil, tak
můžete posuzovat.
A máme rok 2017, a zde nás
čeká 18. 2. 2017 masopust, dále
Velikonoce, poté rekonstrukce hygienického zařízení, II. ročník Mletí, různé výstavy, celý rok 2017
bude probíhat v duchu příprav na
100. výročí postavení slabeckého
mlýna, rádi bychom mlýn otevřeli
celý veřejnosti, a to bude nelehký
úkol, ale budeme dělat vše, aby se
to povedlo. Musím za celý kolektiv
spolku poděkovat všem, co nám pomáhali v roce 2016 jak fyzicky, tak
finančně, popřát všem hodně štěstí
a pohody v roce 2017 a nám popřát,
aby nás naši přátelé nadále podporovali, abychom v roce 2018 otevřeli nový mlýn a začali další stovku.

▪ Plesy v KD Slabce - 14. 1. Myslivecký ples (hudba Ideal Band, vstup 100,-,
zvěřinová tombola, 21. 1. Hasičský ples SDH Slabce (vstup 100,-, hudba Černý brejle, tombola,
11. 2. Valentýnský ples zahrádkářů (vstup 100,-, bohatá tombola, předtančení Hradecké
panenky, hudba Procházka Band Kaznějov).

Český svaz žen ve Slabcích
rád uvítá nové členky
Slabce - Loňský rok je za námi,
a tak bych chtěla tímto všem členkám Svazu žen poděkovat za jejich
snahu a aktivitu, kterou v loňském
roce vyvinuly při akcích pořádaných
naší organizací. Zároveň děkuji
i zástupcům městyse za vstřícnost
a podporu, bez které bychom naši
činnost pro děti dělat nemohly
a taktéž za spolupráci sportovcům
za půjčení ohniště a přilehlých prostor na hřišti a spolupráci při Mikulášské nadílce.
Věřím, že každá žena, maminka,
má v dnešní době nemalé starosti,
aby jí dobře fungovala rodina, má
svoji práci a mnohdy ještě pečuje
o své rodiče a přesto si najde chvíli
a je ochotná pro své děti nebo vnoučata přiložit ruku k dílu a pomůže
s organizací zábavy pro děti. Ženy,
pokud máte chuť se zapojit do naší
činnosti, přijďte mezi nás a bude-li
nás víc, můžeme udělat větší zábavu pro naše děti.
V loňském roce jsme měly jako
každý rok začátkem března výroční
schůzi, na červen jsme si naplánovaly sportovní klání u příležitosti
Dne dětí, ale bohužel přislíbená
účast programu z technických důvodů nevyšla a byl problém na poslední chvíli zajistit program jiný.
Sportovní klání se tedy nekonalo
a my se tímto všem dětem omlouváme. Doufáme, že letos to všechno
dětem vynahradíme.
Osmadvacátého října 2016 jsme
uspořádaly lampionový průvod obcí,
na jehož konci si děti mohly opéci
špekáčky a ohřát se u ohníčku. Pro
„dospěláky“ byl zajištěn jak teplý, tak studený nápoj, počasí přálo
a tak i „lampioňák“ se zdařil a průvod se svítícími lampióny byl pro
děti krásný zážitek.
Začátkem prosince byla Mikulášská nadílka v KD ve Slabcích, která
byla zpestřena dětskými soutěžemi
s odměnami a každé dítě dostalo od
Mikuláše sáček se sladkostmi, občas se objevila i slzička, ale to jen
když čerti byli velmi divocí.
Těšíme se na další milá setkání
s vámi v letošním roce!
Eva Razímová
Český svaz žen Slabce

Zpěvačka Jitka Zelenková
si zamilovala náš kraj. O místech,
která má ráda, mluvila v novém
pořadu Českého rozhlasu
V novém pořadu Českého
rozhlasu Region Střední Čechy
(100,4 FM) se moderátor Pavel
Vítek ptá známých osobností,
kde je jejich oblíbené místo.
Hostem prvního dílu byla zpěvačka Jitka Zelenková, která si
zamilovala náš kraj.
▪ Tereza Čistotová
Český rozhlas Region

je mňam! Já to ani neumím popsat.
Sýry tady dělají takovou technologií, že to nemá tu kozí pachuť.“
Jitka má ale k Rakovnicku i další vazby, dokonce starší. Jako malá
holčička bydlela přímo v Rakovníku.
Od pěti let se o ni totiž starali prarodiče. „Babička s dědou byli úžasní
lidé, kteří mě měli rádi nádhernou
láskou, to ve mně zůstane navždycky uložené,“ přiznává. V Rakovníku

Někde mít svůj kout a s krásnou vyhlídkou. Z ní vidět říční
proud a snad růži za zídkou.
Kdo zpívá tenhle text, asi
uhodnete celkem hravě. Tahle
písnička patří mezi největší
hity zpěvačky Jitky Zelenkové. A necitujeme z ní jen tak
náhodou. Jitka nám v pořadu
Tady to znám prozradila, kde
je ten její milovaný kout. Jsou
to Skryje na Rakovnicku.
„Neuvěřitelná příroda, ty
kopce, ty barvy! Žije tady taky
spousta dobrých lidí. Je to
opravdu kouzelné místo a taky
je plné nádherných hvězd.
Tady jsou opravdu nekrásnější!“ Tomu se říká vyznání! A i
moderátor Pavel Vítek může
potvrdit, že když Jitka o Skryjích v našem studiu mluvila,
zářily jí oči štěstím.
Malou vesničku na Rakovnicku si vybrali její rodiče, pro- Dvouletá Jitka Zelenková se svým dědou
tože si tady postavili chatu. Tu v Rakovníku na Zátiší. Foto ČRo/Archiv Jitky
Jitka později zdědila. A za ty Zelenkové
roky tady objevila místa, která
má opravdu ráda. „Krásná je
třeba cestička směrem ke hřbitovu.
žila skoro do svých dvanácti let, pak
Zastavím se tam na lavičce, třeba si
se stěhovala na chvíli do Prahy a puto za soumraku i vyfotím. Je to pro
bertu prožila s tatínkem v Poděbramě zvláštním způsobem romanticdech. „Já jsem byla putovní dítě,“
ké.“
směje se slavná zpěvačka.
Ráda navštěvuje třeba i místní
Celý rozhovor Pavla Vítka s Jitkozí farmu, což potvrzuje i majitelka
kou Zelenkovou si můžete poslechfarmy Pavlína Jirsová. „Chodí sem
nout na internetových stránkách
často a co si kupuje? Co by si tak
Českého rozhlasu Region Střední
mohla kupovat na kozí farmě? Přece
Čechy. Pořad Tady to znám vysílá
kozí sýry!“ A právě tuhle pochoutku
ČRo Region Střední Čechy každou
si Jitka nemůže vynachválit. „No to
sobotu po jedné hodině.

Z historie městyse

Co se psalo před sto (a více) lety
Národní listy 28. 12. 1870
Zasláno: 18. prosince beseda naše (Katolická
beseda ve Slabcích, zal. 1870) dala dnes první
značnější známku svého života. Ochotníci její
uspořádali totiž hru divadelní v obou fraškách
„Kabát dolů“ a „Fotografická dílna“. Již ouvertura z opery „Figarova svatba“ hudebníky našimi
v úvodu precisně vyvedená, zajímala obecenstvo
velice, napnutost však rostla při proslovu sl. B.
H. předneseném. Netajíme, že jsme byli potěšení, seznavše z jejích slov jasný směr, jakým se
chtějí ochotníci naši ubírati; že chtějí učiti, „jak
se nám jest snažiti za bratrů zdar, za úkladův a
zloby zmar, za mír a rozkvět svobody, jak nám
Čechům největší to musí býti slast, milovat svoji
krásnou drahou vlast.“ Za to také sl. odměněna
hojným potleskem. V následujících pak fraškách
osvědčili pp. ochotníci naši věru podivuhodnou
zručnost ve hře; zejména sl. Janovská projevila výtečné vlohy pro naše příští hry, sl. M. a A.
Hořejší působily půvabnou hrou svou nemálo ku
krásnému celku, jemuž shromáždění přečetné
velice bylo povděčno. Zvláště sl. M. H. líbezným
zpěvem a čistou intonací svou budila v nás naději v příjemné besední večery, jež zajisté někdy
obdaří tou neb onou písní národní. Pp. Ochotníci
činili naskrz svou povinnost, tak že nemůžeme jinak, než všechněm vysloviti svou plnou uznalost
s prosbou, aby zase vbrzku nás potěšili podobnou
zábavou. Knížecí nadlesní p. H. přednesl mezi
oběma fraškami koncert na housle od Klementa,
a to tak dovedně, že jsme mistrnou tou hrou
nabyli opět přesvědčení, jak mnohý talent
v národě našem tu a tam dlí, aniž by mohl poznán
býti. Zajímala mne při té nebeské hře myšlenka:
„Národe, jak bys mohl býti veliký.“ Prostranné
místnosti naše nestačily téměř, aby přijaly veškeré posluchačstvo, což zajisté bylo hlavní odměnou
p. E. Hořejšímu co jednateli besednímu, který si
nejpřednějších o celou tuto zábavu získal zásluh.
Jen tak dále, „svorností ku předu.“
Národní politika 24. 1. 1906

Společenská rubrika

Životní výročí v lednu 2017 slaví
5. ledna

Milan Rohla, Slabce 125

55 let

6. ledna

Zdeňka Vydrová, Slabce 51

89 let

28. ledna

Vítězslav Jucha, Slabce 135

55 let

Životní výročí v únoru 2017 slaví
4. února

Josef Kott, Skupá 40

85 let

6. února

Petr Bárt, Slabce 148

50 let

10. února

Marie Paterová, Skupá 29

75 let

11. února

Jaroslav Burian, Modřejovice 21

70 let

11. února

Drahomíra Egermaierová, Slabce 53

70 let

15. února

Josef Topinka, Slabce 144

60 let

17. února

Jana Hlobilová, Skupá 47

50 let

22. února

Anna Šlaichová, Modřejovice 18

94 let

Jubilantům blahopřejeme!
Pokud někdo z příštích jubilantů (březen, duben 2017) nechce být zveřejněn
ve zpravodaji, nechť to oznámí na ÚM Slabce do konce února.

Narození:
22. 11. 2016

Michal Kajanovicz, Rousínov 89

Úmrtí:
7. 11. 2016

Jaroslava Kottová, Skupá

29. 11. 2016

Marie Kopecká, Slabce

Přihlášeni k trvalému pobytu:
26. 11. 2016

Václav a Jana Hlobilovi z Berouna do Skupé

Odhlášeni z trvalého pobytu
Jaroslava Šotková a Radek Hrach z Rousínova

Narození:
22. 11. 2016

Michal Kajanovicz, Rousínov 89

Svatby
26. 11. 2016,
Slabce, galerie

Petr Suchý, Lubná,
a Veronika Němečková, Lány

Svoz komunálního odpadu v roce 2017

Dvě stodoly vyhořely. Dne 20. ledna vypukl na
panství knížete Croye ve Slabcích oheň ve dvou
stodolách, v nichž byly velké zásoby slámy a
jetele, jakož i několik hospodářských strojů.
Oheň se šířil s velikou rychlostí a za nedlouhou dobu vyhořely obě stodoly až do základů.
Na místo požáru se sjely hasičské sbory z okolních vesnic, ale na uhasení plamenů nestačily.
Ve velkém nebezpečí byla sama vesnice Slabce, kamž prudký vichr zanášel oharky na doškové střechy. Jediné štěstí pro všecky obyvatele byla ta okolnost, že před tím napadl sníh
a střechy jím byly dostatečně kryty a chráněny.
Jak se praví, byl oheň založen.

V roce 2017 je možno zakoupit samolepící známku na celý rok, a to:

Zpravodaj ÚM Slabce 6/2016. Přispěli: A. Zázvorková, V. Škrlant, J. Hůla,
D. Zusková, E. Razímová, V. Uhrová. 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 e. č. MK ČR E 10834

Po zaplacení je třeba na úřadě ve Slabcch odebrat známku na celý rok. Pokud nemáte možnost po
zaplacení si známku odebrat osobně, bude Vám po telefonické domluvě zaslána.

- přiloženou poštovní poukázkou
- platbou na účet č. 107-4649710267/0100, variabilní symbol: 21113722, spec. symbol: číslo domu

Vývoz každý týden ve středu, tj. 52 výsypů ročně = 1859,- Kč
Vývoz kombinovaný, tj. 42 výsypů ročně = 1521,- 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 = 1029,- Kč
• lichý týden ve středu
Vývoz 1x za měsíc, tj. 12 výsypů ročně = 705,- Kč
• první lichý týden v měsíci ve středu (4. 1., 1. 2., 1. 3., 12. 4., 10. 5., 7. 6.,
5. 7., 2. 8., 13. 9., 11. 10., 8. 11., 6. 12.)
V průběhu měsíce ledna 2017 je možno vyvážet odpad ještě na známku z roku 2016.
Úřad městyse Slabce

