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Slabce n Modřejovice n Rousínov n Svinařov n Skupá n Kostelík n Nová Ves n Malé Slabce
Anglická soutěž netradičně.

Letošní rok se opět Základní
škola ve Slabcích zúčastnila
tradiční soutěže v anglickém jazyce English travelling - tentokrát o filmech.
Náš soutěžní tým z devátého ročníku ve složení Marie Polcarová, Šimon Duda
a Michal Špaček sice obsadil poslední místo, ale akci si
doufám užil (viz fotografie).
Není přece důležité vyhrát,
ale zúčastnit se! I přesto
bych jim chtěla poděkovat
za reprezentaci školy a získání zkušeností, a doufám,
že i v příštím roce se této
soutěže naši žáci zúčastní.
Karin Kochánková,
učitelka Aj ZŠ Slabce

Společenský sál ve Skupé
Přestavbou obecního domu vzniká místo pro setkávání místních i chalupářů.
Skupá - Pokud vše půjde dobře, už o Velikonocích by se obyvatelé Skupé měli sejít v novém
společenském sále. Vzniká od
února letošního roku přestavbou vnitřních prostor dosud
málo využívaného obecního
domu čp. 11.
V domě se nachází několik místností. Ta vpravo vedle
Pohled do budoucího sálu. Foto: ÚM
vstupní chodby tradičně slouží
jako volební místnost. Vlevo vedle chodby se nacházejí tři místnostánnímu hnutí vstříc.
ti, z nichž v jedné byla v minulosti
Ve společenském sále vznikne
umístěná obecní knihovna, v další
i kuchyňský a barový kout, v budosklad civilní obrany. Právě spojením
vě přibudou i dvoje toalety, které
tří místností na levé straně domu
nahradí dosavadní venkovní suchý
dojde k vytvoření jednoho prostorzáchod, budují se odpady, připojení
ného společenského sálu, který pok vodovodu (oboje dosud v budově
hodlně pojme na čtyřicet lidí.
zcela chybělo), nové podlahy, rozPřestavbu domu podnítilo obrovody elektřiny, dům dostane nová
zené společenské a kulturní dění
okna atd.
ve Skupé. Vybudováním sálu a záCelá rekonstrukce vyjde cca na
roveň modernizací celého domu vy500 tisíc korun, městys ji financuje
chází městys Slabce tomuto sponz vlastního rozpočtu.

Zahrádkáři Slabce
zvou na nákup sazenic
a děti na maškarní bál
Slabce - Zahrádkáři Slabce vás zvou 17. až
19. března na nákup jarních kytiček, tj. macešek,
petrklíčů a dalších. Také nabídnou hnojiva, postřiky a ostatní zahradnické potřeby. Prodej se uskuteční v přízemí zámku (vchod k obřadní síni) ve
Slabcích od 9 do 16 h, v neděli do 12 hodin. Zásobuje zahradnictví p. Lípové Nové Strašecí.
Dále zveme děti i s doprovodem babiček, dědečků, rodičů a tetiček do Kulturního domu ve
Slabcích na maškarní bál dne 25. března 2017 od
14 hodin. Připraveny jsou soutěže s Dádou, hudbu
má na starosti Maty, zahrádkáři a sponzoři mají
přichystánu tombolu, o občerstvení se postará
David. Překvapením pro děti je zcela zdarma malování na obličej od Jany Fojtíkové, a to už od 13
hodin. Těšíme se na vás. Vstupné: děti do 6 let
zdarma, do 15 let 10 Kč, dospělí 30 Kč.
Dokončení na str. 2

Hasiči Modřejovice
Modřejovice - Hasiči Modřejovice pořádají ve
svém klubu 18. března kloboučkový bál, hudba
Procházka Band, malá tombola, zváni jsou všichni členové a rodinní příslušníci, též chalupáři.
Začátek od 20 hodin. Nezbytností je klobouček
či jiná pokrývka hlavy, plešatí mohou i paruku.
O Velikonocích 15. dubna máme členskou schůzi
od 18 hodin v klubu a zveme na ni své členy, ale
i chalupáře, abychom je mohli informovat o připravovaných akcích.
Týden nato, tj. 22. dubna, jsme pro členy
a chalupáře připravili zájezd do nového pivovaru
na Chříči, odjezd z Modřejovic od klubu v 16 hodin, prohlídka Muzea každodennosti, prohlídka
pivovaru a ochutnávka piva, cena 50,- Kč, zájemci se mohou hlásit na telefonu 739 370 230.
Pro čarodějnice tu mám vzkaz, že letos letíme
zas, a to 30. 4. v 18 h od klubu, průvod obcí bude
ukončen táborákem s opékáním buřtů. Odměna
pro čarodějnice bude, těšíme se na vás.
Nejdůležitější akcí pro nás bude okrskové
cvičení v Modřejovicích dne 16. 6. od 18 h. Doufáme, že se představí co největší počet sborů
a předvedou ukázku spolupráce při zásahu.
D. Zusková, jednatelka

Základní škola
a mateřská škola Slabce
Vážení rodiče,
obracím se na Vás touto cestou vzhledem k blížícímu se zápisu žáků do 1. ročníku naší školy.
Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2010 do
31. 8. 2011.
Vzhledem k této skutečnosti si Vás dovoluji
pozvat k zápisu do naší školy, který se koná dne
5. dubna 2017 od 8.30 do 15.30 v ředitelně školy.
Protože si uvědomuji, že i Vy jste často velice
pracovně vytíženi, nabízím Vám možnost objednat se na konkrétní čas ve výše zmiňovaný den
zápisu.
Zároveň se domnívám, že by bylo vhodné
uvést alespoň několik poznatků o naší škole, které by se Vám mohly hodit při volbě školy, do které zapíšete Vaše dítě.
Naše škola je úplnou školou poskytující vzdělání od 1. do 9. ročníku ZŠ a zároveň je školou
spádovou pro obce a jejich části: Slabce, Skupá,
Rousínov, Svinařov, Modřejovice, Kostelík, Panoší Újezd, Hřebečníky, Hracholusky, Novosedly,
Týřovice, Újezdec, Šlovice a Skryje.
Naší prioritou jsou spokojení žáci a rodiče, vzdělávání takřka individuálním způsobem
v rodinném typu školy s důrazem na úplnost
vzdělávání, přípravu na navazující studium na
středních školách a práce s žáky v malých kolektivech. Zároveň je součástí školy i fungující
školní družina a školní jídelna. Dalším důležitým
prvkem je bezpečnost žáků, jak ve škole, tak
v jejím okolí, s výhodou vesnického prostředí
s absencí výskytu negativních jevů typu šikany,
drog a nebezpečných jevů způsobených silničním
provozem. Dalším pozitivem je velice příjemné
okolí školy, často využívané k venkovním aktivitám v rámci výuky i volného času. Pokud jde
o pedagogy školy, nabízíme fungující a vzájemně
se doplňující tým zkušených a kvalifikovaných
pedagogů, společně sdílející filosofii vzájemné
a oboustranné komunikace a postupného rozvíjení žáků, s důrazem na jejich individuální potřeby.
Tolik tedy alespoň stručně o naší škole. Pokud budete mít zájem navštívit naši školu ještě
před zápisem a prohlédnout si prostředí, ve kterém výuka probíhá, je toto samozřejmě možné,
po vzájemné telefonické domluvě.
Dovolte mi tedy ještě jednou pozvat Vás s
Vaším dítětem k zápisu do 1. ročníku naší školy
a těším se na budoucí vzájemnou pohodovou
spolupráci při vzdělávání Vašeho dítěte.
Mgr. Jan Hůla, ředitel ZŠ a MŠ Slabce

FOTBAL - OKRESNÍ PŘEBOR - III. TŘÍDA
ROZPIS UTKÁNÍ JARNÍ ČÁSTI SOUTĚŽE

12. kolo, neděle 26. 3. 2017, 15:00, Sp. Řevničov - TJ Slabce
13. kolo, neděle 2. 4. 2017, 16:30, So. Srbeč - TJ Slabce
14. kolo, neděle 9. 4. 2017, 16:30, TJ Slabce - Sj. Chrášťany
15. kolo, neděle 16. 4. 2017, 17:00, B. Lubná - TJ Slabce
16. kolo, neděle 23. 4. 2017, 17:00, TJ Slabce - So. Branov
17. kolo, neděle 30. 4. 2017, 17:00, B. Rynholec - TJ Slabce
18. kolo, neděle 7. 5. 2017, 17:00, TJ Slabce - So. Sýkořice
19. kolo, neděle 14. 5. 2017, 13:30, So. Pustověty - TJ Slabce
20. kolo, neděle 21. 5. 2017, 17:00, TJ Slabce - TJ Čistá
21. kolo, sobota 27. 5. 2017, 13:30, SK Pavlíkov - TJ Slabce
22. kolo, neděle 4. 6. 2017, 17:00, TJ Slabce - TJ Roztoky A

Společenská rubrika

Životní výročí v březnu 2017 slaví
10. března

Pavel Božek, Slabce 58

50 let

12. března

Eva Jandová, Svinařov 4

80 let

13. března

Vlastimil Štiller, Slabce 145

60 let

13. března

František Fišer, Svinařov 7

60 let

16. března

Hana Vostrá, Rousínov 38

88 let

29. března

Marie Slabá, Modřejovice 38

87 let

31. března

Josef Bindr, Nová Ves 3

70 let

Životní výročí v dubnu 2017 slaví
2. dubna

Eva Fišerová, Svinařov 7

50 let

2. dubna

Věra Nováková, Slabce 78

75 let

9. dubna

Jan Vlček, Slabce 28

55 let

18. dubna

Václav Topinka, Kostelík 26

75 let

23. dubna

Jiří Kolbek, Rousínov 29

60 let

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

Narození:
13. 12. 2016

Liliana Hluchá, Slabce 133

Přihlášeni k trvalému pobytu:
3. 1. 2017

Renata Fučíková se synem Lukášem
do Modřejovic č. ev 4

18. 1. 2017

Veronika Svobodová se synem Marcelem
do Rousínova č. ev. 9

Odhlášeni z trvalého pobytu
5. 12. 2016

Josef a Naďa Bindr, z Nové Vsi č. 3

7. 12. 2016

Radek Vanický, z Modřejovic č. 12

5. 1. 2017

Rudolf Krula, ze Slabec č. 121

16. 1. 2017

Viera Legrová s dcerou Terezou, z Modřejovic č. 64

Zahrádkáři

. Dokončení ze str. 1. Zahrádkáři mají pro vás další nabídku,
a to zájezd do zahradnictví p. Lípové v Novém Strašecí na nákup sázení,
tj. paprik, rajčat, roubovaných okurek, salátu, květáku, celeru atd., též květin
do truhlíků, jahod, hnojiv, postřiků, keramiky atd. Přihlásit se mohou i nečlenové zahrádkářského svazu. Zájezd se uskuteční v pondělí 1. května, odjezd
v 10 hodin z Modřejovic a od zámku ve Slabcích, cena 100,- Kč. Přihlásit se
můžete na telefonu 739 370 230. D. Zusková, jednatelka

Svoz nebezpečného odpadu 25. 3. 2017
Kostelík (náves) 8 - 8.15, Modřejovice (náves) 8.25 - 8.40,
Skupá (náves) 8.50 - 9.05, Slabce (u kontejnerů ve dvoře) 9.15 - 9.45,
Svinařov (náves) 9.55 - 10.10, Rousínov (u hostince) 10.20 - 10.35.
Odpad bude odvezen zdarma. Nebezpečným odpadem se rozumí: znečištěné obaly
(od barev, ředitel, tmelů apod.), odpadní barvy (zbytky barev, laků, lepidel, těsnících
materiálů), absorpční činidla (čistící tkaniny, znečištěné ochranné oděvy, rukavice, hadry),
motorové a ostatní oleje, olejové filtry, pneumatiky, elektrozařízení (malé i velké spotřebiče,
chladící zařízení, zářivky (trubicové, výbojky, úsporné zářivky), olověné akumulátory
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