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Slabce n Modřejovice n Rousínov n Svinařov n Skupá n Kostelík n Nová Ves n Malé Slabce

Rozsvícení
vánočního stromu ve Slabcích
4. prosince od 16 hodin

Český svaz žen ve Slabcích

Cesta za „bílým zlatem“. Sedmnáctého října v ranních hodinách se vydali žáci

5., 6., a 7. ročníku školy ve Slabcích na výpravu za poznáním. Tentokrát
jsme navštívili obec Dobrovice u Mladé Boleslavi, která je známa tím, že se
v ní nachází jeden ze sedmi fungujících českých cukrovarů. Nejdříve jsme
navštívili muzeum cukru, kde se žáci seznámili s pěstováním a zpracováním
řepy. Zjistili, jak těžká práce to dříve byla. Asi největším zážitkem však byla
exkurze do samotného cukrovaru. Všechny překvapilo, jaké obrovské množství řepy se během jednoho dne zpracuje a vyrobí se „bílé zlato“. Nedílnou
součástí prohlídky byla ochutnávka řepných produktů. Někteří šikulkové šli
na ochutnávku dvakrát. V závěru návštěvy cukrovaru si mohli žáci zakoupit
upomínkové předměty, mimo jiné také kilogramovou kostku cukru. Cesta
zpět do Slabec proběhla v pohodě, také díky řidiči, panu Holému, kterému
děkujeme za bezpečný návrat. Mgr. Helena Spurná

Exkurze po stopách heydrichiády
Žáci ze školy ve Slabcích navštívili Památník hrdinů heydrichiády a Lidice
n Ing. Bc. Jana Smejkalová
Slabce - Dne 17. října se uskutečnila exkurze do Památníku hrdinů heydrichiády v Praze a Památníku Lidice. Exkurze se zúčastnili žáci
8. a 9. ročníku společně s paní učitelkou Kochánkovou a paní učitelkou Smejkalovou. Památník hrdinů
heydrichiády se nachází v Resslově
ulici cca 100 m od Karlova náměstí.
Od průvodce jsme se dozvěděli, že
je připomínkou hrdinství českých
vojáků vycvičených v Anglii, kteří

seskočili v roce 1941 na naše území
pod krycími názvy Antropoid, Out
distance a Silver A, B.
Jan Kubiš a Josef Gabčík byli
ve skupině Antropoid a měli za úkol
provést atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Zbylé
skupiny měly za úkol spojení s Londýnem a sabotáže. Zde v Resslově
ulici v chrámu sv. Cyrila a Metoděje
se 7 parašutistů ukrývalo po atentátu na Heydricha.
Dokončení na str. 3

Slabce - Dne 14. října jsme v kulturním domě
pořádaly Halloweenský bál s tombolou, soutěžemi a sladkými odměnami. Sešlo se 30 dětí a užily
si pěkné odpoledne. Průvodci tohoto odpoledne
byli Terezka a Martin z Frýdku-Místku. Během
hledání pokladu, což bylo téma Halloweenu, děti
plnily úkoly, každý úkol byl odměněn a proložen
písničkou. Mezi maskami převládaly postavy
z Harryho Pottera. O krásné malůvky na obličej
nejen dětí se postarala Katka Pouzová, občerstvení bylo také zajištěno.
Tímto bychom rády poděkovaly organizacím
a jednotlivcům za dary do tomboly, patří mezi
ně Zemědělské družstvo Senomaty, restaurace
Rychta a ELLA´S BURGER Rakovník, Svaz zahrádkářů Rakovník, HK AGRO Rakovník, CRC
Rakovník, VALEO Rakovník, Stavební práce
Heller Slabce, CHOV CHAROLAIS, spol. s r. o.p. Šedivý, Zmrzlina & vata Slabce – p. Falbrová,
Truhlářství Míla Uher, p. Zázvorková, p. Uhrová,
p. Schejbalová, p. Procházková, p. Koleňáková
a další. Velký dík patří také městysi Slabce, který
nám také na tuto akci přispěl.
Dne 28. 10. jsme pořádaly lampionový průvod Slabcemi. I přes nepřízeň počasí (7 °C a poměrně větrno), jsme průvod ukončili u ohniště
na sportovním hřišti, kde byl připraven oheň
a odměnou pro děti bylo opékání špekáčků. Škoda jen, že nám sportovci nepřišli rozsvítit světlo
u kabin, ač nám to bylo přislíbeno. Nakonec jsme
si poradily samy. Děkujeme městysi za zabezpečení dřeva na oheň a D. Solarovi za rozdělání
a udržování ohně.
Mikulášská nadílka se koná dne 2. prosince od 14 hodin v Kulturním domě Slabce. Pro děti je připraven zábavný program.
Hudba a občerstvení zajištěno. Srdečně zve
výbor ZO ČSŽ Slabce.
Eva Razímová

Výsledky v jednotlivých
volebních okrscích
Volební okrsek č. 1
(Slabce, Malé Slabce)
•
•
•
•

Volební účast: 50 % (166 voličů)
Výsledky: 1. ANO 39 %,
2. KSČM 17 %, 3. ODS 12 %
Nejvíce přednostních hlasů:
Andrej Babiš (ANO) 22

Výsledky sněmovních voleb
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskutečnily
ve dnech 20. a 21. října 2017. Ve Slabcích se hlasovalo v 5 volebních okrscích,
volební účast byla 60 % (358 z 600 zapsaných voličů). Jak v okrese Rakovník, tak
ve Středočeském kraji zvítězilo ANO (32 % v okrese, 29 % v kraji). Více na volby.cz.

Strana
číslo

název

Platné hlasy
celkem

v%

1 Občanská demokratická strana

31

8,7

2 Řád národa - Vlastenecká unie

0

0

3 Cesta odpovědné společnosti

0

0

27

7,58

1

0,28

7 Starostové a Nezávislí

23

6,46

8 Komunistická strana Čech a Moravy

52

14,60

2

0,56

10 Rozumní - stop migraci, diktátu EU

1

0,28

12 Strana svobodných občanů

9

2,52

13 Blok proti islamizaci - Obrana domova

0

0

14 Občanská demokratická aliance

0

0

26

7,30

17 Unie H.A.V.E.L.

0

0

19 Referendum o Evropské unii

0

0

11

3,08

120

33,70

22 Dobrá volba 2016

0

0

23 SPR - Republ. str. čsl. M. Sládka

1

0,28

24 Křesť. demokr. unie - Čsl. str. lid.

4

1,12

25 Česká strana národně sociální

0

0

Volební výsledky v okolních obcích

26 Realisté

3

0,84

Hřebečníky

27 Sportovci

0

0

Hracholusky

28 Dělnická strana sociální spravedlnosti

0

0

44

12,35

1

0,28

Volební okrsek č. 2
(Modřejovice, Kostelík)
•
•
•

Volební účast: 71 % (77 voličů)
Výsledky: 1. ANO 35 %,
2. KSČM 13 %, 3. ČSSD 12 %
Nejvíce přednostních hlasů:
Andrej Babiš (ANO) 6

4 Česká strana sociálně demokratická
6 Radostné Česko

Volební okrsek č. 3
(Svinařov)
•
•
•

Volební účast: 72 % (31 voličů)
Výsledky: 1. ANO 29 %, 2. ČSSD,
KSČM, SPD 16 %, 3. Piráti 10 %
Nejvíce přednostních hlasů:
Server volby.cz tuto informaci
pro volební okrsek č. 3 neuvádí

9 Strana zelených

Volební okrsek č. 4
(Rousínov, Nová Ves)
•
•
•

15 Česká pirátská strana

Volební účast: 63 % (55 voličů)
Výsledky: 1. ANO 22 %,
2. SPD 18 %, 3. STAN,
TOP 09 13 %
Nejvíce přednostních hlasů:
Andrej Babiš (ANO) 6

20 TOP 09

Volební okrsek č. 5
(Skupá)
•
•
•

21 ANO 2011

Volební účast: 88 % (25 voličů)
Výsledky: 1. ANO 29 %,
2. SPD 21 %, ČSSD 18 %
Nejvíce přednostních hlasů:
Andrej Babiš (ANO) 2,
Miroslav Samaš (ANO) 2

ANO (36 %), KSČM (20 %), ODS 12 %
ANO 24 %, Piráti 22 %,
ODS, KSČM, SPD 10%

29 Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Panoší Újezd

30 Strana práv občanů

ANO 28 %, ODS 15 %, SPD 12 %

Pavlíkov

ANO 36 %, KSČM 13 %, Piráti 10 %

Nejvíce přednostních hlasů

Skryje

•
•
•
•

ANO 26 %, Piráti 16 %, ODS 15 %

Všetaty

ANO 35 %, SPD 13 %, ČSSD 12 %

Andrej Babiš - ANO - 36 přednostních hlasů
Miroslav Samaš - ANO - 23 přednostních hlasů
Tomio Okamura - SPD - 11 přednostních hlasů
Milan Hnilička - ANO - 7 přednostních hlasů

Exkurze po stopách heydrichiády
Dokončení ze str. 1 Bohužel díky zradě jednoho z nich byli zbylí vypátráni a v chrámu po tvrdém boji nalezli svůj hrob. Po
zhlédnutí filmu o atentátu jsme se odebrali na výstavu věnované tématu heydrichiády. Dále pak do krypty pod chrámem, kde jsou busty padlých vojáků,
a naposledy přímo do chrámu.
Poté naše kroky vedly do Lidic. Byla
to víska nedaleko Kladna, která se tragicky zapsala do našich dějin v období heydrichiády. Jak jsme se z výstavy
v Památníku Lidice dozvěděli, díky
podvržené vysílačce byla ves vypálena
a smazána z mapy. Stejně tragický osud
potkal i její obyvatele - muži byli zastřeleni u Horákova statku, ženy odvezeny
do koncentračního tábora Ravensbrück
a děti, až na některé, byly zplynovány v
koncentračním táboře v Chelmnu. Paní
průvodkyně nás provedla po území původních Lidic, ukázala masový hrob lidických mužů, základy lidického kostela
a školy a také pomník lidických dětí od
výtvarnice paní Uchytilové. Naše procházka skončila v sadu růží, které sem
vysazují lidé z celého světa.
Exkurze se povedla nejen krásným
počasím, ale dozvěděli jsme se informace, které nám pomohou si uvědomit pohnutou dobu českého národa za
II. světové války.

Občanské sdružení
Rousínov vás zve
▶ Výroba adventních věnců a vánočních

ozdob. Sobota 2. 12. od 13 hodin
v rousínovské hospůdce

Veškerý potřebný materiál bude
jako obvykle na místě k dispozici
▶ Rozsvícení vánočního stromu.
Sobota 2. prosince od 17.30 hodin na návsi
U školy nad rybníkem, zpívání koled
▶ Vánoční koncert v kostele Narození
Panny Marie. Pátek 15. prosince od 18 h
Pro zahřátí čaj, případně s rumem,
nasvícený venkovní betlém u kostela,
a pokud se vše podaří, bude nasvíceno
i průčelí kostela novým osvětlením
Za náš spolek přeji všem krásné a
pohodové vánoce a zdraví a štěstí v
příštím roce. Ludmila Faflíková

Plesy v KD Slabce: 13. 1. Myslivecký

(hudba Ideal Band), 20. 1. Hasičský
SDH Slabce (hudba Černý brejle),
10. 2. Zahrádkářsý (hudba Procházka Band Kaznějov), 17. 3. Sportovní
(hudba Fernet), 24. 3. Dětský maškarní (pořádají zahrádkáři)

Zahrádkáři Slabce
n Dagmar Zusková, jednatelka
Slabce - Zahrádkáři ve Slabcích letos
pořádali zájezd do Ploskovic, kde jsme
si prohlédli zámek s krásným parkem,
navštívili výstavu dobových kostýmů a
výstavu medvědů (samozřejmě plyšových, všech velikostí a všech profesí).
Dalším záchytným bodem byly Zubrnice, vesnička, kterou tvoří rodinné domky, mezi nimž se ukrývají např. stará
škola, kostelík a také hospodářské obydlí s nabídkou starého kafáče s kávou a
k tomu upečená domácí buchta či koláč.
Zakoupit jste si mohli i různé druhy zavařenin, a ty byly také různých kombinací ovoce. Ovšem opět kámen úrazu
bylo jídlo, tedy oběd, který byl příšerný,
dominovala červená barva a papriková chuť, ať to byl boršč, guláš, rajská
omáčka nebo paprikový lusk. Přesto nás
to neodradilo a pokračovali jsme dál na
malé nádraží, odkud jsme vyrazili lokálkou do Velkého Března.Tady jsme si prohlédli opět krásný zámek a poseděli v
příjemném prostředí parku. Domů jsme

se vydali podél toku Labe se zastávkou
na velmi dobré večeři. Díky řidiči autobusu J. Holému jsme přijeli bez nehody
zpět. A hned do práce. 12. srpna květinová výstava s doprovodným prodejem
a návštěvností přes 300 zájemců, výstava byla jednodenní a opět se vydařila. V
září jsme navštívili festival zelí v Křimicích u Plzně. Nakoupili jsme nejen čerstvě nakrouhané zelí, ale hlavně kysané
od 60 dkg pytlíčků až po 5 kg kbelíky,
také různé míchané saláty, ochutnali
zelňačku, zelné placky a jiné dobroty.
Setkali jsme se s pořadatelem a také
majitelem zahradnictví p. Lobkovicem.
Cestou domů byla dobrá káva a zákusek v cukrárně v Kralovicích.Do konce
roku nás čeká ještě Vánoce v kulturáku
18. listopadu od 9 hod. do 18 hod.,také
pouze jeden den, nabídka vánočních ozdob, dobrot, vůní i možnost nakoupení
pečiva, perníčků, medoviny nebo malého dárku. Můžete také jen tak posedět
při kávě a odpočívat, připraveny jsou
dárky pro děti i pro každého desátého
návštěvníka. Těšíme se na vás.

Hasiči Modřejovice
Modřejovice - Velká akce pro místní
hasiče nastala 16. června konáním okrskového cvičení. Bylo hodnoceno velmi
kladně, nejen co do počtu zúčastněných
sborů, ale i připravenou trasou a zájmem místních obyvatel. Další již tradiční akcí bylo posezení v klubu s hudbou
M. Kouteckého a dobrým občerstvením
1. července. Sešlo se 70 lidí. Ve spolupráci s klubem Přátel modřejovického
rybníka, což jsou lidé, kteří si ryby koupí a pak si je i chytí, jsme uspořádali
dětský rybářský den. Velmi nás překvapil zájem dětí i rodičů, celkem se sešlo
55 lidí z toho 23 dětí, soutěžilo se ve
střelbě na cíl, poznávání ryb, poznávání
stromů podle lupení, v hodu na cíl a děti
si mohly také zachytat ryby.Nakonec
byly rozdány odměny a hasiči připravi-

li táborák, opekly se buřty, malovalo se
na obličej a těšilo se na příští ročník. V
sobotu 30. září bylo modřejovické posvícení v klubu s hudbou Dua Horizont a
dobrými posvícenskými koláči, celkem
se nás sešlo okolo 50 lidí. V říjnu jsme
vyzkoušeli techniku na modřejovickém
cvičení a uklidili hasičárnu a techniku
zazimovali. 4. října jsme uspořádali pro
děti lampionový průvod s položením
věnce u pomníku padlých a táborákem
s opékáním buřtů. A konec roku patří
rozsvícení vánočního stromečku a pásmu modřejovického sboru, a to bude letos 2. prosince. K tomu patří i svařák a
posezení. Děkujeme všem za podporu a
účast na všech akcích a přejeme klidné
Vánoce a hodně zdraví do příštího roku.
Dagmar Zusková, jednatelka

Kulturní dům Slabce
Slabce - V letošním roce se konalo v
kulturním domě hodně akcí všeho druhu a pro všechny věkové skupiny, což je
dobře, pro to byl také postaven. Mohu
říci, že ho využívají všechny spolky,
např. ples měli myslivci, hasiči, zahrádkáři a sportovci, výroční schůzi zde měli
zahrádkáři, svaz žen a myslivci, konaly se tu i členské schůze. Zahrádkáři
uspořádali dětský maškarní karneval,
ženy oslavu Halloweenu pro děti a Mikulášskou nadílku. Instalována zde byla
květinová výstava zahrádkářů a proběhne vánoční prodej pečiva, sladkostí,
adventní výzdoby, ozdob, perníčků atd.

Myslivci zde začínají a končí při naháňkách, tradicí je setkání důchodců a čeká
nás ještě přednáška územní rady zahrádkářů Rakovník pro všechny občany
16. prosince. Na závěr ještě informace,
že máme novou šatnu.
David Štiller, který se stará o občerstvení, Jana Grubnerová, která se stará o
čistotu a pořádek, a Dagmar Zusková,
správce KD, Vám děkují za přízeň a kulturní chování a přejí hezké Vánoce a pohodový příští rok.
Dagmar Zusková, správce KD Slabce

Z historie městyse

Společenská rubrika

Ve Slabcích před šedesáti lety

Životní výročí v listopadu 2017 slaví

▬ Dne 18. listopadu 1957 se konal v Kulturním domě Slabce společný poslech z pohřbu
prezidenta Antonína Zápotockého.
▬ O stravování ve školní jídelně ve Slabcích
je v roce 1957 v obecní kronice zapsáno: v
úterý a ve čtvrtek, kdy je odpolední vyučování, je v jídelně 65 i více dětí. Třikrát týdně
je maso, 1x jídlo mléčné, 1x zeleninové a 1x
moučné. Maso telecí, vepřové, mleté nebo
hovězí; mléčné kakao nebo nádivka se salátem; zeleninové - karfiol, švestkové nebo
meruňkové knedlíky; moučné palačinky s
džemem, smažené šišky, kobližky, vdolečky s
cukrem, koláče atd. Ceny od první do čtvrté
třídy 2 Kčs za oběd, čtvrtá až pátá třída 2,20
Kčs za oběd, šestá až osmá třída 2,40 Kčs za
oběd. Kuchařka 2,80 Kčs za oběd, učitel 3,70
Kčs za oběd.
▬ V roce 1957 byli nejstarší občané žijící ve
Slabcích: Zuska Vojtěch - 91 roků, nemohl
chodit, jinak zdráv; Josef Vaidiš – 89 roků –
neslyšel, jinak chodil; Bedřich Fišer – 88 roků
- chodil, byl zdráv. Hrál dosud na varhany v
kostele, a to již déle jak padesát let.
▬ Strojní a traktorová stanice (STS) byla
umístěna v r. 1957 u F. Franka. Vedoucím byl
Václav Knot, agronomem František Šnobl.
Celkem zde bylo zaměstnáno 17 lidí. Kovářem byl Jaroslav Janda. Ostatní byli traktoristy a opraváři. V létě bylo zaměstnáno až
25 lidí. Byli to brigádníci buď ze Slovenska
nebo vojáci. Každý den vyjížděli do polí, i v
noci bylo slyšet, jak orají. Za jejich píli jich
bylo několik odměněno okresem věcnými a
peněžitými odměnami.
▬ Božena Hůlková, kronikářka obce od 1. 12.
1946, píše závěrem zápisu za rok 1957: „Krátce zachytila jsem rok 1956 a 1957 v naší vesničce. Připadá mi, že není upřímnost tak, jako
bývala mezi našimi sousedy a občany. Mám
ráda lidi, nejsou zlí natolik, aby nepracovali
pro celek. U nás to pochopí, a bude to krásný
dar pro naše děti a mír v celé naší vlasti“.
Ing. Filip Celba

10. listopadu

Libuše Franková, Slabce 100

83 let

11. listopadu

Stanislav Jaroš, Svinařov 19

65 let

18. listopadu

Jindřich Hnízdil, Slabce 147

50 let

19. listopadu

Zdeňka Vyskočilová, Modřejovice 46

60 let

25. listopadu

František Bestajovský, Slabce 55

75 let

29. listopadu

Vladimír Klekner, Slabce 133

65 let

Životní výročí v prosinci 2017 slaví
1. prosince

Bohuslav Kos, Svinařov 15

70 let

2. prosince

Vratislav Šnobl, Slabce 118

70 let

3. prosince

Milan Čiviš, Slabce 20

65 let

5. prosince

Libuše Zusková, Slabce 86

85 let

8. prosince

Drahomíra Razímová, Modřejovice 4

84 let

11. prosince

Ladislav Kratochvíl, Slabce 26

70 let

15. prosince

Jan Kodet, Slabce 45

60 let

25. prosince

Alena Hartlová, Slabce 83

65 let

31. prosince

František Frank, Slabce 100

88 let

Jubilantům blahopřejeme!
Pokud někdo z příštích jubilantů (leden, únor 2018) nechce být zveřejněn
ve zpravodaji, nechť to oznámí na ÚM Slabce do konce října.

Narození
19. 7. 2017

Aleš Opatrný, Kostelík 7

18. 8. 2017

Antonie Rosíková, Slabce 24

21. 8. 2017

Magdaléna Gebhartová, Slabce 133

Úmrtí
28. 7. 2017

Danica Rejšková, Modřejovice 27

10. 9. 2017

Vlasta Spalová, Kostelík 5

Přihlášeni k trvalému pobytu
18. 10. 2017

Jan Korf do Kostelíka 36

24. 10. 2017

David Štiller do Slabec 85

Odhlášeni z pobytu
7. 8. 2017

Svatby
Krakovec
9. 9. 2017

Půjčovní doba
v Obecní knihovně ve Slabcích
pondělí 11.30 – 15.00
úterý 9.00 – 18.00
středa 9.00 – 15.00
Zpravodaj ÚM Slabce 4/2017. Přispěli: E. Razímová, A. Zázvorková, J. Hůla,
P. Čech, V. Škrlant. 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

Kateřina Legrová z Modřejovic 64

Pavel Procházka a Kristýna Čechová, oba Lubná

Slabce
1. 9. 2017

Miroslav Sup, Jesenice, a Eliška Lískovcová, Šanov

1. 9. 2017

Miroslav Sládek a Veronika Geleti, oba Senomaty

9. 9. 2017

Zdeněk Kapoun, Kněževes, a Jana Melčová, Senomaty

Hřebečníky
14. 10. 2017

Zdeněk Kubla, Panoší Újezd,
a Nikola Kounovská, Rousínov

Vítání občánků v obřadní síni Slabce
4. 11. 2017

Ella Burianová, Modřejovice 21, Šárka Jupová, Slabce 36,
Aleš Opatrný, Kostelík 7, Magdaléna Gebhartová,
Slabce 133

