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novoroční slovo starosty městyse
Vážení spoluobčané,
skončil rok 2009. Téměř celý svět v tomto roce překvapil jev, který většina z nás zná už jen z vyprávění - finanční a hospodářská krize. I ve ztížených podmínkách se nám však podařilo většinu naplánovaných úkolů v našem městysi splnit.
Někteří, kteří s námi počátkem roku 2009 začínali, již nejsou mezi námi, jiní se narodili nebo přistěhovali, všem však poděkujme za to, že tu žijí s námi.
Začal rok 2010, rok nejen volební, ale pravděpodobně také rok, ve kterém ztížené hospodářské a sociální podmínky
budou zvýšenou měrou doléhat i na obce a jejich obyvatele. Tím více bychom si měli všichni stále uvědomovat, že vztahy
mezi lidmi by měly být vždy tím, co bychom si měli nejvíce chránit. Soustava mezilidských vztahů nás nejvíce odlišuje od
ostatní přírody a na nich záleží naše budoucnost.
Jménem zastupitelstva městyse Slabce i jménem svým přeji Vám všem v roce 2010 stálé zdraví a uchování životního
optimismu.
Ing. Filip Celba
starosta Městyse Slabce

ČINNOST ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Od veřejného jednání zastupitelstva Městyse Slabce dne 23. září 2009 se konaly 4 schůze zastupitelstva městyse, tři byly
poradami starosty městyse se členy zastupitelstva, 16. prosince 2009 bylo veřejné jednání zastupitelstva Městyse Slabce.
Hlavními body jednání bylo plnění volebního programu zastupitelstva ve všech jeho částech, tj. stavební, společenské
a organizační, dále schválení rozpočtových změn a rozpočtového provizoria do březnového veřejného jednání zastupitelstva. Předmětem jednání byla také činnost Kulturního domu Slabce po dobu provádění opravy jeho exteriéru, která má
skončit v srpnu 2010 a zajištění již tradičního podzimního setkání zastupitelů Městyse Slabce s důchodci. Další společenskou událostí za pomoci slabecké školy bylo slavnostní rozsvícení vánočního stromku před slabeckým zámkem 7. prosince. Opakovaně byla také projednána spolupráce se Sdružením obcí mikroregionu Balkán se sídlem ve Slabcích (Mikroregion Balkán), a to zejména v souvislosti s probíhajícím jednáním ve věci vydání stavebního povolení na výstavbu pěti čističek odpadních vod v rámci mikroregionu a s oslavou výročí 10 let trvání Mikroregionu Balkán, která se konala 20. listopadu 2009 v sokolovně v Panoším Újezdě. Na tuto akci byl z Fondu hejtmana Stč. kraje poskytnut Mikroregionu Balkán
příspěvek 30 tis. Kč. Pozornost byla věnována i spolupráci s různými spolky a občanskými sdruženími (hasiči, Obč. sdružení Country Slabce, Obč. sdružení Rousínov, Obč. sdružení Kostelík, Český zahrádkářský svaz, perspektivně další spolupráce s Českým svazem žen Slabce atp.) i soukromými podnikateli (Ing. Petr Čech, vlastník bývalého slabeckého mlýna).
V organizačních věcech se zastupitelstvo věnovalo majetkoprávním věcem, jako byla výměna cest s firmou Agra Řisuty či žádosti občanů o prodeje pozemků. Probíhá vyhodnocení naplnění akcí, na které nám byly poskytnuty dotace v roce
2009 (oprava exteriéru slabecké školy a oranžérie v zámeckém parku, zahájení opravy exteriéru Kulturního domu Slabce, postupná oprava interiérů slabeckého zámku, upgrade Czech Pointu Úřadu městyse Slabce atd.). Pozornost byla věnována i akcím, které byly financovány pouze z rozpočtu městyse, jako je regenerace a údržba zámeckého slabeckého parku, drobné stavební úpravy v prameništi vodovodu ve Skupé nebo údržba zeleně v jednotlivých částech městyse. V rámci vylepšení podmínek práce v této oblasti byl zakoupen nový žací malotraktor Husqarna. Probíhá podání žádostí o dotace na akce roku 2010 z různých dotačních fondů, jako je Fond rozvoje měst a obcí Středočeského kraje, Program obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj, Fond kultury a obnovy památek Středočeského kraje, Program záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury. Jak již bylo poznamenáno, velmi úspěšné bylo jak setkání s důchodci dne
13. 11. 2009, tak setkání u vánočního stromku 7. 12. 2009. Na tomto místě je třeba poděkovat nejen všem členům a členkám kulturní komise starosty Městyse Slabce v čele s předsedkyní Alenou Zázvorkovou, která byla hlavním garantem těchto akcí, ale i všem členům zastupitelstva městyse a dětem i kantorskému sboru ze slabecké školy, kteří nám s hezkým průběhem těchto setkání pomohli.
Zastupitelstvo Městyse Slabce bylo informováno o výsledcích finančního auditu Stč. kraje, který proběhl na úřadu
městyse dne 5. 11. 2009, a Mikroregion Balkán zde byl zkontrolován 6. 11. 2009. Projednána byla nutnost provedení některých rozpočtových opatření a příprava veřejného jednání zastupitelstva Městyse Slabce.
Na každé poradě byly také projednávány různé žádosti občanů (například kácení stromů, souhlasy s jejich stavebními
akcemi), žádosti zasílané na úřad ze strany policie, okresního soudu či okresního státního zastupitelství a další.
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STAVEBNÍ ČÁST
VOLEBNÍHO PROGRAMU 2009
Oprava interiéru zámku ve Slabcích - pokračování - v roce 2009 přiznána dotace z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR 500 tis. Kč, z Fondu obnovy památek Středočeského kraje 180 tis.
Kč, vlastní prostředky městyse 150 tis. Kč. Finanční prostředky byly prostavěny v určených termínech. Práce na postupné
opravě interiéru slabeckého zámku byly soustředěny na zpevnění konstrukce nové podlahy v budoucí výstavní síni ve 2.
patře zámku po statickém zjištění Ing. Otakarem Hrdličkou, dále na zednické práce v těchto prostorách (bývalá služebna
policie), truhlářské práce (repase hlavního schodiště z prvního do druhého patra, repase vnitřních oken atd.). Pokračováno bylo také v restaurátorské obnově historické výmalby, zahájeny byly práce na opravách elektroinstalace a instalaci odpadů (vlastní finanční prostředky, FOP).
Oprava oranžérie ve slabeckém zámeckém parku - z prostředků Ministerstva kultury ČR prostřednictvím Městského úřadu v Rakovníku byla městysi přidělena dotace 95 tis. Kč, vlastní finanční prostředky minimálně 20
tis. Kč. Dokončena byla oprava omítek a proveden základní nátěr na bílo (v roce 2008 byla opravena a natřena střecha). V
dalších letech by měla být obnovena podlaha oranžérie a provedeny barevné nátěry oranžérie dle pokynů Národního památkového ústavu.
Regenerace zámeckého parku ve Slabcích - zámek s parkem a oranžerií je zapsán jako zámecký areál ve Slabcích v Ústředním seznamu kulturních památek. Park má rozlohu 10,5 ha; po větších regeneračních pracích, které
probíhaly v letech 1995-1998 a 2000-2003 za finanční pomoci Státního fondu životního prostředí ČR v Praze (cca 2,4 mil.
Kč) probíhaly základní regenerační práce v letošním roce pouze z finančních prostředků Městyse Slabce. Jednalo se o kácení některých nevhodných dřevin, základní zdravotní řezy a konzervační zásahy, obnovu a údržbu cestní sítě. Zakoupen
byl nový žací malotraktor Husqarna (cca 240 tis. Kč). Roční provozní náklady na údržbu tohoto parku činí v průměru 300
tis. Kč. Park působí velmi kultivovaným dojmem, jsou v něm konány společenské akce (v roce 2009 čtrnáctý ročník Dobře utajené Country) a svatební obřady.
Oprava kulturního domu Slabce - z finančních prostředků Středočeského kraje (Fond rozvoje obcí a
měst, dále FROM) byla Městysi Slabce přiznána dotace na opravu exteriéru tohoto objektu ve výši téměř 2,5 mil. Kč. Finanční spoluúčast městyse 5%. Kulturní dům Slabce byl jako vůbec první na okrese slavnostně uveden do provozu v říjnu 1951, vystaven byl na místě bývalého panského špýcharu. V letošním roce byla provedena oprava střechy včetně nátěru, bylo vyměněno 51 oken, byly zahájeny opravy omítek. Práce provádí stavební firma Petr Heller ze Slabec. V letošním
roce bylo vyčerpáno cca 1,1 mil. Kč, akce by měla být ukončena v srpnu 2010.
Oprava exteriéru budovy Základní školy a mateřské školy Slabce - budova této školy byla
slavnostně uvedena do provozu v roce 1887, v roce 1937 byla provedena nástavba,v roce 1989 byla k této starší budově přistavena nová osmitřídní budova. Předmětná akce se týkala staršího křídla školy, provedena byla oprava střechy a vnějších
omítek. Celkové náklady činily 412 tis. Kč, z toho 200 tis. Kč byla dotace Středočeského kraje z Programu obnovy venkova, 212 tis. Kč z rozpočtu městyse.
Upgrade Czech Pointu na ÚM Slabce - celkové náklady 68 tis. Kč., z tohoto dotace Ministerstva vnitra ČR
58 tis. Kč. Nový počítač, monitor, aktualizace programu. Dodavatel firma Galileo. Splněno.
Čistička odpadních vod Slabce - v roce 2009 podána žádost o stavební povolení včetně příslušné stavební a ostatní dokumentace. Územní rozhodnutí v právní moci je vydáno. Celá akce probíhá v rámci komplexního projektu
odkanalizování odpadních vod Sdružení obcí mikroregionu Balkán se sídlem ve Slabcích, (dále Mikroregion Balkán), který pojímá celkem 5 navážecích čističek, a to v Krakově, Panoším Újezdě, Všetatech, Slabcích a Hřebečníkách. Mikroregion
Balkán také v roce 2009 dostal od Středočeského kraje půjčku 2,91 mil. Kč v rámci zvýšení kapacity kraje, a to na zpracování dokumentace související se stavebním povolením a zpracováním žádosti o dotaci na výstavbu těchto čističek z Operačního programu životního prostředí Evropské unie (OPŽP), pokud bude příslušná výzva ze strany OPŽP uskutečněna
do konce roku 2010. Půjčka je vratná do 28. 2. 2011.
Další drobnější stavební akce - zednické práce v prameništi vodovodu Skupá byly provedeny. Jako nesplněné se přesouvá na rok 2010 napojení hasičské zbrojnice v Kostelíku na obecní vodovod v této části městyse.
Žádosti o dotace - v současné době probíhá jednání ve věcech žádostí o dotace na rok 2010, a to na opravu tělovýchovného areálu ve Slabcích (za slabeckým parkem) - FROM Stč. kraje - a vybudování dětského hřiště (Program obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj).
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Kulturní a společenská část
volebního programu 2009
Úřad městyse Slabce je jediný matriční úřad na jih od Rakovníka. V roce 2009 se v rámci činnosti tohoto úřadu uskutečnilo 29 svatebních obřadů, z toho 4 v obřadní síni slabeckého zámku, 14 ve slabeckém zámeckém parku, 10 na hradě Krakovci. Oddávající starosta městyse Ing. Filip Celba a předsedkyně kulturní komise starosty a členka zastupitelstva
městyse Alena Zázvorková, matrikářky Zdeňka Vyskočilová a Romana Brožíková, recitace Hana Vostrá.
Úřad městyse Slabce také již tradičně úzce spolupracuje s různými spolky a společenskými organizacemi ve svém spádovém obvodu, a to jak po stránce organizační, tak finančními příspěvky na jejich kulturní činnost. Jako příklady lze uvést
finanční příspěvky na plesy Sboru dobrovolných hasičů Slabce a Sboru dobrovolných hasičů Modřejovice a Kostelík, pomoc Občanskému sdružení Country při 14. ročníku Dobře utajené country 8. 8. 2009, finanční pomoc Občanskému sdružení Rousínov při zajištění již tradičního výtvarného sympozia ve statku U Faflíků v srpnu 2009, příspěvek Českému zahrádkářskému svazu ve Slabcích na zajištění zahrádkářské výstavy v Kulturním domě Slabce 8. 8. 2009 a s ní související soutěže O nejhezčí okno Balkánu, příspěvek na zahrádkářský ples, příspěvek na ples Tělovýchovné jednoty Slabce atd.
Z vlastních kulturních akcí, zajišťovaných Městysem Slabce a organizovaných kulturní komisí starosty, lze jmenovat celoročně prováděné návštěvy zástupců městyse u občanů při dosažení jejich významných životních jubileí, včetně návštěv
slabeckých občanů, kteří žijí v domovech důchodců (předání malého dárku), vítání novorozených občánků do obce, rozloučení s dětmi opouštějícími mateřskou školu ve Slabcích a vítání prvňáčků v Základní škole a mateřské škole Slabce, tradiční podzimní setkání s důchodci 13. listopadu 2009 v Kulturním domě ve Slabcích a slavnostní rozsvícení vánočního
stromku s kulturním vystoupením místních dětí dne 7. prosince 2009.
Kulturní a společenskou část volebního programu zastupitelstva v roce 2009 tím lze považovat na bohatě naplněnou
a zastupitelstvo městyse děkuje všem, kteří svojí účastí na těchto akcích pomohli zlepšování mezilidských vztahů v obci.

Organizační část volebního programu 2009
V roce 2009 se uskutečnilo 12 porad starosty Městyse Slabce se členy zastupitelstva městyse a 4 veřejná jednání zastupitelstva Městyse Slabce. Žádná schůze nebyla mimořádná, plánovaný počet schůzí byl dodržen.

10 let Mikroregionu Balkán
Mikroregion Balkán byl založen na ustavující schůzi dne 19. září 1999 ve Skryjích. V době svého založení bylo členy
svazku 11 obcí jihu rakovnického okresu, rozloha mikroregionu 13 500 ha, počet obyvatel 3 100, hustota 23 obyvatel na 1
km čtverečný. Předsedou mikroregionu byl zvolen starosta Obce Slabce Ing. Filip Celba, místopředsedou tehdejší starosta
Obce Pavlíkov Josef Po1car (od roku 2002 Mgr. Miroslav Truxa). Od roku 2004 je uvolněným manažerem sdružení Pavel
Souček, dříve 12 let starosta Obce Skryje, který je také současně řidičem autobusů, které jsou ve vlastnictví mikroregionu.
Postupně se mikroregion věnoval úspěšně následujícím oblastem: zpracování Programu ekonomického a sociálního rozvoje mikroregionu Balkán a navazujících projektů, zpracování znaků a praporů obcí a jejich schválení v Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR, zpracovaní propagačních materiálů (video, turistická fotoskládanka, turistické známky), dvěma úspěšným projektům v rámci speciálního předvstupního projektu EU SAPARD (Zlepšení místní dopravní obslužnosti - získání a zajištění provozu 2 malých autobusů Mercedes SPRINTER a VITO, Společné technické služby - víceúčelový
nákladní automobil Mercedes ATEGO s několika kontejnery, výsuvnou plošinou a fekální nástavbou), spolupráci s obcemi při získávání dotací z Programu obnovy venkova MMR a Středočeského kraje prostřednictvím mikroregionu, zpracování a postupné realizaci projektu Společná likvidace splaškových vod obcí mikroregionu Balkán. V roce 2008 bylo na posledně jmenovanou akci zpracováno územní rozhodnutí, které je v právní moci, žádost o stavební povolení s příslušnou
dokumentací byla předložena na odbor životního prostředí MěÚ Rakovník - řízení je přerušeno a nutno doplnit některé
materiály. V roce 2005 oslavil mikroregion společně s Obcí Slabce (v roce 2007 stanovena tato obec společně s další obcí
mikroregionu - Pavlíkovem - předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Vlčkem městysem) 1000 let Obce Slabce
a osídlení rakovnického Balkánu. Dnes má Mikroregion Balkán 10 obcí, vedení mikroregionu včetně manažera je stejné.
Slavnostní schůze k 10. výročí Mikroregionu Balkán se za finančního přispění hejtmana Středočeského kraje MUDr.
Ratha (Fond hejtmana - 30 tis. Kč) konala dne 20. listopadu 2009 v sokolovně v Panoším Újezdě. Oceněni byli starostové a
místostarostové obcí mikroregionu od r. 1999, účetní mikroregionu, Ing. Jan Přikryl jako hlavní zpracovatel projektů mi-
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kroregionu, i ředitel SOkA Kladno Mgr. Václav Krůta, autor výtvarného řešení většiny znaků a praporů obcí mikroregionu. Slavnostní kulturní část oslav pomohl zajistit Sbor rakovnických ostrostřelců a rakovnický taneční soubor Lentilky. S
velmi hezkým diskuzním příspěvkem vystoupil i starosta Města Rakovník Ing. Zdeněk Nejdl.

Slavnostní schůze k 10. výročí vzniku Mikroregionu Balkán - na programu byla i výstava fotografií z činnosti sdružení
(snímek vlevo) nebo salva ostrostřelců (snímek vpravo). Na snímku uprostřed Ing. Jan Přikryl, předseda mikroregionu
Ing. Filip Celba, manažer mikroregionu Pavel Souček, starosta Panošího Újezda Josef Heler a manažerka Svazku měst
a obcí Rakovnicka Iveta Štěpánková.

Základní škola a mateřská škola Slabce
V minulých letech naše mateřská škola a základní škola pravidelně odolávala každoročnímu náporu chřipkových epidemií. S trochou ironie a nadsázky jsme si říkali, že máme odolné děti, hlavně díky otužování v hodinách Tv a zdravému
vesnickému způsobu života. Na sklonku loňského roku však naše ironická teorie vzala za své. Tak jako u velkého množství
školských zařízení v naší zemi, tak i u nás udeřila chřipka naplno. Tento útok se v plné míře nejprve objevil v naší mateřské
škole, kde z pravidelně docházejících dvaceti dětí náhle byly pouze čtyři a z dvou paní učitelek pouze jedna. Vzhledem k
této situaci a po konzultaci s krajskou hygienickou stanicí a školskou inspekcí, jsme po dohodě se zřizovatelem přistoupili
k předčasnému uzavření naší školky z důvodů chřipkové epidemie, na které poté navázaly vánoční svátky.
S obavami jsme dále sledovali vývoj nemocnosti v naší základní škole. Již první dny posledního školního týdne před
vánočními prázdninami nám potvrdily naši domněnku, že chřipce neodolají ani naši žáci. Když nemocnost na naší škole
stoupla nad třicet procent a v prvním ročníku situace připomínala spíše nemocniční oddělení než školské, rozhodli jsme
se vyhlásit mimořádné volno i v naší základní škole, a to k nemalé radosti zbývajících žáků. Doufáme, že jsme alespoň tímto rozhodnutím zabránili dalšímu šíření chřipky v našem školském zařízení a že do nového kalendářního roku již všichni
vykročí plni zdraví a síly. Obojí budou totiž velmi potřebovat. Již zanedlouho se bude rozdávat pololetní vysvědčení v základní škole, v mateřské škole proběhne odložené rozdávání vánočních dárků a besídka. Jednou z nejdůležitějších chvil v
životě dětí je i zápis do prvního ročníku základní školy.
Na naší škole proběhne ve středu 10. února 2010 od 9.00 do 15.30 hod. v ředitelně školy.
V letošním roce se týká dětí narozených od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2004.
Našim novým žákům nabízíme rodinné prostředí naší školy, výuku dle vlastního školního vzdělávacího programu
„Škola základ života“, tým zkušených pedagogů, individuální přístup díky malým počtům žáků ve třídách, téměř každodenní přístup na internet a k počítačům, mnoho možností volnočasových aktivit, kvalitní stravu v naší školní jídelně,
možnost trávení volného času v naší školní družině a mnoho dalších pozitiv, díky kterým se vyplatí být žákem naší školy.
Do budoucna naši školu, pedagogy a žáky čeká nejen spousta práce a každodenních školních povinností, ale i plánování a realizace dalších akcí jako například různých besed a povídání se zajímavými lidmi a odborníky, návštěva planetária,
různé soutěže a sportovní akce, návštěva dopravního hřiště, divadelní představení, absolvování peer programu zaměřeného na prevenci užívání drog, školní výlety, plavecký výcvik a v neposlední řadě i příprava na závěrečnou školní akademii.
Zároveň si závěrem dovolím popřát do nového kalendářního roku naší škole i nadále spoustu spokojených dětí a rodičů, i nadále prozíravého a ochotného zřizovatele, jakým Městys Slabce jistě je a především Všem plno sil a zdraví do dalších, a nejen školních, let. Vše ostatní doufejme, přijde samo.
Mgr. Jan Hůla, ředitel ZŠ a MŠ Slabce
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Kulturní dům Slabce
I v listopadu proběhly diskotéky Maty a Máchala,
vždy okolo 60 lidí, bez problémů a v klidu. Také přednáška 3. listopadu o bylinkách s prodejem čajů a mastí si našla deset posluchačů. Na sále KD 13. listopadu
bylo tradičně Setkání důchodců, pořádané Městysem
Slabce. Kulturní program dětí, hudební vystoupení a
bezvadná atmosféra se všem velmi líbila. K tanci a poslechu hrál J. Hlaváček, občerstvení servírovali zastupitelé a pivečko Maty a Máchal s obsluhou.
A prosinec přinesl dvě hezké akce – Mikulášskou nadílku a Vánoční diskotéku s překvapením pro
všechny, a to dámský strip, opět 65 lidí a bezva zábava.
Mikulášská nadílka připadla právě na 5. prosince.
Do Kulturního domu ve Slabcích se přišlo vydovádět
26 dětí a 31 dospělých. Krásně vyzdobený sál s vánočními stromečky, na stolech výzdoba od p. Zázvorko- Setkání s důchodci v KD Slabce 13. listopadu.
vé, soutěže s cenami. A pak přišel okamžik, kterého se
všichni báli – Mikuláš, anděl a tři pěkně ostří čerti. Dárky pro děti byly od sponzorů – Městyse Slabce, p. Šedivého (Chov
charolais), p. Čiháka (Agro Panoší Újezd), Benziny Slabce. Všem patří obrovský dík. Škoda jen, že bylo málo dětí, snad až
za rok, a proto dostali dárek i přítomní rodiče. Díky též Matymu a Máchalovi za soutěže, hudbu i občerstvení. A všem, kteří se též podíleli na hezkém odpoledni, např. P. Bartlovi, děvčatům v Jednotě, základní škole a školce za výzdobu stromečků a místním teenagerům za výborný výstup.
Nový rok jsme měli začínat 2. 1., ale je zde změna a první disko v novém roce bude 9. ledna. První bál 16. ledna, hudba Exploze, vstup 70 Kč, bohatá tombola a pořadatel Sbor dobrovolných hasičů Slabce. Druhý bál – se zvěřinovou tombolou – hudba Ideal Band, vstup 100 Kč a pořadatel Myslivecké sdružení Lověna Slabce. Srdečně zvou na tombolu, pivo
Gambrinus, něco dobrého na zub a hlavně na dobrou zábavu.
Únor je kratší měsíc a zatím jen jeden ples, a to 20. února, hudba Classic Band p. Neckáře z Plzně, vstup 80 Kč a tradičně bohatá tombola – pořadatelem Sbor dobrovolných hasičů Modřejovice – Kostelík.
A v březnu nastává změna, protože zahrádkáři se rozhodli začlenit se do plesové sezony a zvou na 13. března, hudba
Melodie, vstup 60 Kč. Bohatá tombola samozřejmostí. A ani děti nebudou bez svého bálu, a to 27. března pořádá Maty a
Máchal Dětský maškarní bál společně s Občanským sdružením Kostelík. Nabízíme dobrou zábavu, soutěže a tombolu. Večer diskotéka s překvapením, Maty a Máchal budou slavit rok působení v našem kulturním stánku.
Duben jen ve zkratce – 3. 4. Velikonoční disko a opět prodej na sále – jarní a letní oblečení. Pokračovat se bude i na stavebních úpravách KD a věříme, že se KD v novém bude všem návštěvníkům líbit. Hezkou zábavu přeje
Dagmar Zusková, správce KD

rozsvícení vánočního stromku ve Slabcích

Advent ve Slabcích zpestřilo 7. prosince již tradiční rozsvícení vánočního stromu s vystoupením místních dětí.
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Činnost spolků
Občanské sdružení Rousínov
Občanské sdružení Rousínov Vám děkuje za pomoc a podporu v roce 2009. Velmi si vážíme Vaší důvěry, nadále se
budeme snažit Vás nezklamat a dosáhnout našeho společného cíle: zpestřit kulturní a společenský život v obci a koupit a
opravit rousínovskou školu.
Díky Vaší ochotě, nezištné práci a finanční podpoře jsme letos uskutečnili:
• oslavu masopustu,
• dětský den s ukázkou hasičské techniky
• sympozium Rous - festival lidových řemesel
• koncertů a divadel, velikonoční koledu a mikulášskou nadílku
• opravu kapličky
• Mariánskou pouť s pouštěním draků
• adventní koncert Křivoklátských hudců.
• ušili jsme soubor kostýmů pro potřeby Rousínova
• byli jsme úspěšní při sestavování žádostí o granty na kulturní aktivity a instalaci radaru
• uspořádali jsme sérii benefičních koncertů pro rousínovskou školu - zdarma pro nás vystoupili Luděk Vele
a doc. Jaroslav Tůma, Marta Kubišová a Karel Štolba, Jan Burian
• naše webové stránky www.rousinovurakovnika.cz jsme rozšířili o nové rubriky
Přejeme Vám i Vašim rodinám hodně zdraví, štěstí a úspěšný celý rok 2010.

SDH SLABCe

Hasiči ze Slabec se v prosinci sešli na své výroční schůzi, aby zhodnotili rok 2009 a ocenili nejaktivnější členy. Slabecké hasiče
přijeli pozdravit i zástupci okolních sborů a po oficiální části se našel čas i na přátelské posezení při hudbě.

SDH Modřejovice
Vánoční stromeček se rozzářil 11. prosince na návsi v Modřejovicích. Smrček ozdobily naše ženy a osvětlení bylo od
Městyse Slabce. Celou akci pořádal Sbor dobrovolných hasičů v Modřejovicích a všem občanům udělal radost i kulturní
programem, který zahájily koledy z CD, pak se rozsvítil vánoční stromeček a deset dětí předneslo své koledy a básničky.
Nedaly se zahanbit ani ženy a jedenáct jich předneslo své básničky. Nakonec zahřál všechny punč a bezva posezení v zasedací místnosti s cukrovím, perníčky atd. Prostě opět jedna vydařená akce s účastí 75 lidí, nejen místních, ale i přespolních. Všem děkujeme.
Dáša Zusková, jednatelka SDH Modřejovice
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napsali jste
O štěstí tady a teď
Tak si musíme zvyknout psát správně letopočet. Pár dní to potrvá. Vyzkoušet si to můžeme hned na sadě složenek, které čekají na odeslání. To hned člověk prokoukne a ani nic nezanedbal. Vážené „instituce“ požadují do poloviny ledna zaplatit i položky za únor, ne-li březen. A ty, občane, ty se snaž. A hned je důvod k tíži a smutku na duši a hlavou letí čísla kolem peněz nad spotřebou pro domácnosti – jaké bude zdražení všeho od špendlíku po lokomotivu zvýšením DPH a jiné a
jiné věci v rámci úsporného opatření vlády. Dost jsem se nad debatou našich bývalých i současných politických špiček pobavila, i nad údivem, že to nepředvídali, netušili, nic včas neřešili. Při svém příjmu ani nemuseli. A my obyčejní? Však si
pořiďte vše při slevách, akcích, v „sekáči“. Taky názor.
V jiném televizním pořadu, dokumentu o mládeži ve městech zaznamenává náplň, záchranu a životní styl generace narozené 1995 a dál. To je taky síla. Záchranné stanice pro volný čas dětí, adolescentů. Chápu moderní hudbu, sporty, vtipy
i mluvu – nasvědčuje to, jaká je výchova v rodině, a jak to je mnohdy těžké, jak to nejde. Ale naše generace šedesátiletých
také ví, kde to začíná. Ale rodiče těchto dětí ani nechtějí mnohdy slyšet radu, upozornění, že je něco v nepořádku. Jsou
dotčeni. Žijí i tady kolem nás. Trošku mi bylo líto při rozsvěcení stromečku před zámkem, které bylo mimochodem díky
vám občanům a dětem moc krásné a příjemné, že jsou rodiče, kteří neuhlídají dětičky mladšího věku, aby nedělaly neplechu kolem týrání zvířat, aby mladí ctili pietní místa a neměli tyto prostory jako místo her a probíhaček. Nechci být „policajtem“ kolem těchto událostí a už vůbec ne „ta baba“, která pořád do něčeho rejpá. Ale protože už mám věk, kdy jsem alespoň něco pro lidi dobrého udělala a vzdělání mi dává schopnost poznat včas, kdy se výchovou maří dítě a bohužel vytrácí pouto rodiny, něco se zanedbává. Tak proto tady o tom všem s otevřeností píšu. Nechci se dočkat centra v našem regionu pro děti, kterých se bojíme. Vidím i to dobré, o tom také mluvím otevřeně, na půdě školy, kdykoliv se s učiteli, rodiči, veřejností setkám. Ale té pochvaly je nějak míň. Těch příkladů je málo. Ale už to, že děti zdraví, počkají u dveří, setkají se očima s úsměvem, je výhra.
Se začátkem roku 2010 se náš úřad bude rozhodovat nad penězi, které jsou tolik potřeba a jsou stále míň k mání. Snad
bude stačit rozpočet na věci nutné, rozestavěné, plánované. Mnohým se zdá, že nic neděláme, nic nezlepšujeme, vše je
špatně. Zamyslete se nad tím, přijďte říct, jak to vidíte vy. Prostor pro rozhovor je. Ale ať je rozhovor tvůrčí, plný reálných
nápadů, ať je to komunikace ku prospěchu věci. Monology plné hněvu, nepravdy, takové osobní fantasmagorie, tak to není
rozhovor, vážení. Nejdřív si ověřit pravdu, podklady. I my se můžeme zeptat veřejně, zda máte své věci v pořádku ve vztahu k úřadu, k nám všem. Zatím nám takt a slušné vychování se zeptat zabránilo, ale příště se zeptáme.
Na závěr dám citát z knihy jedné dámy, která žije v naší zemi, společnosti dala svou prací v kultuře mnohé krásné zážitky, žije obyčejný život, miluje lidi, zvířata, šíří kolem sebe hodně pohody a lásky. Citát zní: „Miliony lidí touží po nesmrtelnosti, a přitom nevědí, co mají dělat, když v neděli odpoledne prší.“ Susan Ertz. My staří víme, co dělat, vy mladí vyplňte čas správně, dobře, s láskou, ne zlobou.
P. F. 2010 přeje Alena Zázvorková
sraz majitelů SAG - Ve dnech 23. - 25. října 2009 se uskutečnil v rekreačním zařízení ve Šlovicích sraz majitelů a
příznivců aut, zvaných SAG. SAG jsou velkoprostorová auta Volkswagen Sharan, Seat Alhambra a Ford Galaxy. Tedy zkráceně SAG. Scházíme se několikrát do roka. A není to jen záležitost národní. Jezdí k nám také přátelé ze Slovenska. Letošní
podzimní sraz se uskutečnil právě zde. Od pátku se začali sjíždět účastníci ze všech koutů republiky. V sobotu dopoledne
někteří navštívili Křivoklát, jiní vodní elektrárnu ve Šlovicích. Odpoledne se uskutečnila Spanilá jízda se zastávkou na Krakovci. Jízda pokračovala k zámku ve Slabcích, kde jsme se vyfotili v krásném parku. Závěrem bychom chtěli poděkovat starostovi obce Slabce za propagační materiál, který jsme rozdali mezi účastníky, a za podporu. Účastníci srazu majitelů SAG
Mikuláš v Modřejovicích - Jako ve všech ostatních vesnicích, prošel Mikuláš, anděl a dva čerti i Modřejovicemi. Našlo se v osmi rodinách několik zlobivých dětí, které byly v tento večer úplně hodné. Básničky sypaly z rukávu, někdy byla i slzička, ale statečně snášely osud, který jim připravili rodiče. D. Zusková

Poděkování - Chtěla bych touto cestou a právě v tento čas poděkovat lidem, kteří mě v dost složitém čase
podali pomocnou ruku. Protože jsem slíbila, že neuvedu jejich příjmení (neboť nechtěli o sobě vůbec číst), ale já
to považuji za důležité, tak alespoň jména. Míro, Jardo, Lenko, Radime, Evo a Jirko. Moc děkuju. Dáša Zusková
nabídka - Restaurování starožitného nábytku a historických interiérů nabízí pan Václav Balý z Chebu,
restaurátor s dvacetiletou praxí. Bližší informace lze získat na telefonním čísle 773 116 823.

ZPRAVODAJ ÚM SLABCE V/2009

strana 8

Společenská rubrika
životní výročí v lednu slaví:
2. 1.

Daniela Kopelentová, Rousínov 86

55 let

6. 1.
25. 1.
25. 1.
25. 1.
29. 1.
30. 1.

Zdeňka Vydrová, Slabce 51
Václav Beneš, Skupá 33
Josef Patera, Skupá 29
Josef Vaidiš, Slabce 80
Drahoslava Solarová, Slabce 133
Alena Hansalanderová, Slabce 33

82 let
89 let
70 let
65 let
55 let
60 let

Životní výročí v únoru slaví:
2. 2.
6. 2.
11. 2.
14. 2.
22. 2.

Rudolf Vávra, Svinařov 11

84 let

Rudolf Kindl, Slabce 76
Jaroslava Kodetová, Slabce 45
Libuše Grubnerová, Slabce 121
Anna Šlaichová, Modřejovice 18

55 let
83 let
55 let
87 let

Všem jubilantům blahopřejeme!
Pokud někdo z příštích jubilantů nechce být zveřejněn ve zpravodaji,
nechť to nahlásí na Úřad městyse Slabce do 28. 2. 2010.

narození
29. 10.

Karel Žák, Malé Slabce

Přihlášeni k trvalému pobytu
19. 10.

Monika Peterková s dětmi Tomášem, Vladimírem a Klárou
z Hracholusk do Slabec, část Nová Ves

Odhlášeni z trvalého pobytu
18. 11.
9. 11.
2. 12.

Monika Janošková s dětmi Tomášem, Filipem a Annou ze Slabec do Rakovníka
Romana Řadová s dcerou Michalou ze Slabec do Hřebečník
Robert Večeřa ze Slabec do Rakovníka

Zpravodaj ÚM Slabce 6/2009. Text neprošel jazykovou opravou: Přispěli: F. Celba, Z. Vyskočilová,
R. Brožíková, D. Zusková, A. Zázvorková, J. Hůla a další. 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: ouslabce@orfinet.cz

