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Činnost zastupitelstva
V měsících květnu a červnu 2010 se konaly celkem 3 schůze zastupitelstva městyse Slabce, z toho 2 schůze byly poradami starosty městyse se členy zastupitelstva a 23. června 2010 bylo veřejné jednání zastupitelstva městyse Slabce. Hostem
jednání byl Roman Hartl, kronikář městyse.
Hlavními body jednání bylo schválení závěrečného účtu Městyse Slabce a Mikroregionu Balkán včetně výsledků finančního auditu městyse a Mikroregionu Balkán, zajištění požární ochrany v letním období v rámci působnosti Městyse Slabce, zápis do kroniky městyse Slabce za rok 2009, příprava zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
v obvodu městyse Slabce.
V organizačních věcech byl pravidelně projednáván postup na stavebních akcích letošního volebního programu a stav
zpracování jednotlivých dotačních titulů na akce letošního roku i roku 2011. Pravidelně byly projednávány stavební žádostí občanů, které sice ve velké většině vyřizuje Odbor výstavby a investic MěÚ Rakovník, případně odbor životního prostředí, ale vždy je vyžadováno stanovisko Městyse Slabce, případně jsou jeho zástupci zváni na místní šetření. Projednány
byly také žádosti občanů o prodeje pozemků městyse (jedná se většinou o předzahrádky), zastupitelé byli na každé schůzi
seznamováni se stavem projektu Mikroregionu Balkán – výstavba čističky odpadních vod ve Slabcích a dalších čtyřech obcích mikroregionu. Starostou hasičů Slabce byla podána zpráva o likvidaci požáru na Sadlně, zmínka byla i o zrušení hasičské organizace v Rousínově. Městys Slabce se i v letošním roce zúčastnil soutěže Vesnice roku, přes přátelskou atmosféru posuzování výsledků obce hodnotitelskou komisí jsme však patrně žádného ocenění nedosáhli, a tak se v příštím roce
patrně do této soutěže již hlásit nebudeme. V letošním roce to bylo již potřinácté a zdá se, že krajská komise, která se z velké části léty nemění, již začíná být Slabcemi unavena. V dalším byli členové zastupitelstva seznámeni se zájezdy organizace invalidů z Jesenice a učitelské organizace z Hořovic do Slabec (květen a čevenec 2010), se stavem zajištění revizní zprávy na hromosvod na slabeckém zámku a s další denní organizační činností Úřadu městyse Slabce. Pravidelně byly projednávány žádosti občanů.
Ing. Filip Celba
starosta Městyse Slabce

Stavební část volebního programu
Oprava interiéru zámku ve Slabcích - Hlavní pozornost je v současné době soustředěna na dokončení výstavních prostor v 2. patře (bývalá policejní služebna). Zbývá dokončit elektroinstalaci, položit nové parkety, dokončit restaurování starých maleb a vybavit sociální zařízení. Rovněž některé truhlářské práce nejsou zatím provedeny (nové
vstupní dveře, prahy, repase schodů na věž a zadního schodiště pro personál, prahy dveří atd.) Naproti tomu byly v podstatě dokončeny všechny zednické práce. Samostatnou částí je vybavení místností expozicemi, kde byla spolupráce navázána mezi Městyse Slabce a kronikářem obce Romanem Hartlem, který má s přípravou podobných expozic zkušenosti. Na
stavbě jsou pravidelně konány kontrolní dny, v jejichž rámci byl také, společně s památkovým dozorem, navštíven zámek
Jimlín (restaurace maleb restaurátorem Petrem Novotným z Kadaně, který provádí tuto práci také ve slabeckém zámku).
Finanční zajištění akce – dle poslední informace 425 tis. Kč z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva
kultury ČR, 159 tis. Kč z Programu kultury a obnovy památek Středočeského kraje, finanční spoluúčast městyse v obou
případech 5–10 procent. Instalování expozice bude prozatím provedeno z finančních prostředků městyse.
Regenerační práce ve slabeckém zámeckém parku – Jsou financovány z prostředků městyse, podobně jako sečení travních porostů v jednotlivých částech městyse. Práce na parku provádí skupina Vedlejší hospodářské činnosti obce Josef Hartl ml. a Pavel Klekner. Zvláštní pozornost je věnována regeneračnímu sečení trávníků, a to zejména v souvislosti s konáním svateb ve slabeckém parku. Předpokládané roční náklady na údržbu zeleně činí 300 tis. Kč.
Oprava exteriéru kulturního domu ve Slabcích - Akce, která je prováděna v průběhu běžného
roku srpen 2009 – srpen 2010, je před dokončením. Rozpočtové náklady jsou téměř 2,5 mil. Kč při pětiprocentí spoluúčasti investora - Městyse Slabce. Tyto prostředky byly poskytnuty Městysu Slabce z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje. Za tento přístup Středočeskému kraji velmi děkujeme. V rámci opravy exteriéru kulturního domu byla vyměněna okna (51 ks oken z roku 1950 bylo nahrazeno eurookny), opravena byla střecha, hromosvody, komíny, provedena
oprava fasády včetně nástřiku břizolitem, provedeny nátěry a opravy plechových částí vnějšku (střecha nad vchodem, nápis „Kulturní dům“ atd.). Nutno zdůraznit, že se jedná o první kulturní dům na okrese Rakovník, který byl slavnostně uveden do provozu v říjnu 1951 a od této doby nepřetržitě slouží kulturním účelům. Práce provádí stavební firma Josef Heller, Slabce. V průběhu opravy exteriéru se však objevilo nepřiměřené vzlínání vlhkosti, které se začalo projevovat i
na nové fasádě. Bylo proto nutno otlouci některé omítky v bytě kulturního domu, provést vykopání podlah v bytě i sociálním zařízení a poté bylo zjištěno, že odpadní potrubí ze sociálního zařízení (záchod, koupelna - oboje jsou umístěny v
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Nátěr oken ve výstavních prostorách zámku - lakýrník Procházka. Oprava exteríéru KD Slabce.
různých částech bytu) jsou narušena a voda zatéká do obvodového zdiva nebo do kotelny, která je umístěna pod bytem).
Oprava tohoto stavu je prozatím prováděna z finančních prostředků městyse jako po stránce stavební vyvolaná investice.
Podobně bude nutné po statickém zajištění prohnutého stropu nad balkonem sálu provést definitivní opravu střešní vazby a dokončit opravu zajištění stropu dle projektu Ing. Otakara Hrdličky. Vlastní provedení truhlářskou firmou bude zajištěno jako subdodávka firmy Josef Heller během prázdnin.
Vybudování nového dětského hřiště v prostorách školního dvora mezi zámkem a budovou školy ve
Slabcích – Na akci byla poskytnuta dotace z Programu obnovy venkova Ministerstva místního rozvoje ČR v Praze ve výši
300 tis. Kč, navíc budou zapojeny finanční prostředky městyse ve výši 148 tis. Kč (celkem 448 tis. Kč). Výběrové řízení na
dodavatele bylo provedeno, v termínu do 30. 6. byly všechny požadované doklady předány na ministerstvo (osobní předání včetně kontroly jejich správnosti – různá prohlášení, výkazy ISPROFIN atd.). Tento termín byl obecně platný pro všechny akce podobného typu dotované z MMR. Ministerstvu místního rozvoje děkujeme za vstřícnost. Práce na stavbě byly zahájeny dodavatelem, firmou Smitka z Rokycanska, za pomoci místních podnikatelů, částečným sejmutím panelů, položených u školy jako prozatímní komunikace při stavbě nové školní budovy v letech 1986–1989.
Obnova sportovního areálu a dětského hřiště za slabeckým parkem – Na akci schválilo
zastupitelstvo Středočeského kraje dotaci z Programu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje ve výši 4 195 tis. Kč, finanční spoluúčast městyse je 5 % z této dotace. Opět musíme kraji poděkovat za pochopení. Akce je vyprojektována, zpracovávána je smlouva s krajem. Tato dotace byla schválena v červnu 2010.
Příprava záklopu stropu budovy osadního výboru ve Svinařově - Po provedeném pořezu
prken probíhá jejich vyschnutí. Vlastní práce bude patrně provedena v roce 2011.
Napojení hasičské zbrojnice v Kostelíku na obecní vodovod + odpadní jímka - V současné době je zpracováván projekt s tím, že vlastní provedení by bylo koordinováno s opravou (renovací) vodovodu v Kostelíku firmou RAVOS Rakovník (dnes Veolia) v druhé polovině roku 2010.
Případné rozšíření prostor hasič. zbrojnice v Modřejovicích - Probíhá zajišťování projektanta.
Oprava a částečné vybudování nového veřejného osvětlení ve Skupé – Tato akce probíhá v
souvislosti s posílením příkonu elektřiny do Malých Slabec (provádí firma Elektromont Nové Strašecí). Rozpočet akce 75
tis. Kč bude hrazen z finančních prostředků městyse, faktura za první provedené práce ve výši 44 tis. Kč již byla zaplacena.
Projekt „Likvidace odpadních vod obcí Mikroregionu Balkán„ - Jedná se o společný projekt celého mikroregionu, v jehož rámci by mělo být vybudováno 5 navážecích čističek odpadních vod (dále ČOV), včetně liniových staveb v těchto obcích. ČOV by měly být vybudovány v Krakově, Slabcích, Hřebečníkách, Panoším Újezdě a
Všetatech. Územní rozhodnutí a stavební povolení je vydáno a je v právní moci. Ve Slabcích probíhá projektové zpracování třetí varianty přístupové komunikace. V současné době jsou podepisovány nové smlouvy na provedení elektropřípojek k ČOV s firmou ČEZ (po novelizaci předpisů). Přípojky by měly být hotové ještě v tomto roce. Financování této akce je
předpokládáno z Operačního programu životního prostředí Evropské unie (dále OPŽP), jehož administrátorem je v České republice Státní fond životního prostředí v Praze (dále SFŽP). Výběrové řízení na zpracovatele žádosti o zařazení do to-
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hoto evropského fondu bylo provedeno, v současné době probíhá schvalovací řízení ve věci uzavření Mandátní smlouvy s
tímto dodavatelem. Další průběh závisí také na tom, zda bude v podzimních měsících podána ze strany SFŽP výzva k podávání příslušných žádostí o zařazení do OPŽP EU.
Ing. Filip Celba
starosta Městyse Slabce

Výsledky parlamentních voleb
Vítězem voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných ve dnech 28. - 29. 5., se ve Slabcích stala ČSSD
s 27 % hlasů. Následovala KSČM s 19 % hlasů, ODS s 11 % hlasů, Věci veřejné s 11 % hlasů, TOP 09 s 9 % hlasů a Suverenita s 8 % hlasů. K volbám přišlo ve Slabcích 64 % voličů. Volební výsledky v jednotlivých volebních okrscích byly následující: Slabce - vítězná strana: ČSSD - 23 %, volební účast - 63 %; Modřejovice - vítězná strana: KSČM - 32 %, volební
účast - 65 %; Svinařov - vítězná strana: ČSSD - 43 %, volební účast: 63 %; Rousínov - vítězná strana: ČSSD - 25 %, volební
účast - 56 %; Skupá - vítězná strana: ČSSD - 58 %, volební účast - 83 %. Podrobné výsledky voleb najdete na www.volby.cz.

pozvánky na kulturní akce
Skotsko v kostelíku
Občanské sdružení Kostelík zve všechny příznivce dobré a řízné skotské muziky na druhý ročník koncertu Skotsko v
Kostelíku. V sobotu 17. 7. od 17 hodin vystoupí v Kostelíku kapely 1st Czech Pipes & Drums a Dick O´Brass. Koncert doprovodí ukázky tradičních skotských tanců, skotské hry, výstava fotografií a ochutnávka skotské whisky. Vstupné 100 Kč.
Rodinné vstupné 250 Kč. Děti do výšky 140 cm vstup zdarma. Více informací na www.kostelik.cz.

Burianův Rousínov
Občanské sdružení Rousínov a Vlastivědný sbor Rakovnicka s okolím vás zvou v sobotu 7. srpna 2010 do Rousínova
na Burianův Rousínov - slavnostní odpoledne u příležitosti 140. výročí narození světoznámého operního pěvce Karla Buriana, rousínovského rodáka. Na programu je výstava Život krále pěvců (od 14 do 18 hodin v budově bývalé školy), vzpomínkové setkání u rodného domu Karla Buriana (od 16 hodin), při kterém Luděk Vele, sólista opery Národního divadla v
Praze, zazpívá Burianovu zamilovanou lidovou píseň Ó řebíčku zahradnický. Následovat bude od 16.30 komentovaná prohlídka výstavy Život krále pěvců a od 18 hodin Posezení s Karlem Burianem ve stodole U Faflíků. Posezení s Karlem Burianem se zúčastní písničkář a spisovatel Jan Burian, prasynovec Karla Buriana. Spolu s Romanem Hartlem, propagátorem
Karla Buriana, poodhrne oponu bouřlivého života Karla Buriana. Na slavnosti naleznete i stánek s burianovskými suvenýry, občerstvit se můžete v nové rousínovské hospůdce U ztraceného mládí. Konání slavnosti finančně podpořila Poštovní
spořitelna prostřednictvím Nadace VIA. Více informací na www.vlastivedny-sbor.webnode.cz.

XV. dobře utajená country
Termín XV. ročníku hudebního festivalu Dobře utajená country se blíží mílovými kroky. Příznivci country music se
sejdou v nádherném prostředí zámeckého parku ve Slabcích ve dnech 13. a 14. srpna 2010. „Očekáváme příjezd fanoušků
festivalu a dobré country hudby už v pátek 13. srpna dopoledne. Poblíž místa, kde bude festival probíhat, bude postaveno
stanové městečko a vedle něj také parkoviště,“ říká prezident festivalu Vladimír Škrlant. Dvoudenní hudební maraton začne v pátek v 16 hodin. Během prvního dne se představí především rakovnické kapely a také zajímaví hosté. Festival zahájí
skupina Pivo, která ho zahajovala i před patnácti lety. Dále se budou zhruba po hodině střídat na pódiu Hradní duo, Žížeň
Band, Paběrky Marko Čermáka, Vojta Kiďák Tomáško, Grass Roud z Prahy, Rakovnickej potok, VHS Rebel a Brass Band
Rakovník. Speciálním hostem bude světový kytarový virtuóz Pavel Steidl, rodák z Rakovníka.
Neméně zajímavá „sestava“ vystoupí v sobotu 14. srpna. V 11 hodin to budou legendární Roháči z Lokte nad Ohří, po
nich pak Náplava z Ústí nad Labem, Přímá Linka s Tomášem Linkou, Kamelot s Romanem Horkým, Jindra Kejak z Chomutova, Pacifik s Tony Linhartem, Taxmeni, Jitka Vrbová se Standou Chmelíkem, Honza Nedvěd, duo Mirek Paleček a
Michal Janík. Závěr festivalu bude tradičně patřit Petr Kocman Bandu.
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„Pro návštěvníky jsme přichystali samozřejmě bohatý servis včetně občerstvení. Pivo poteče z Rakovníka a pro děti budou připraveny projížďky na koníčkách. Také letos nám přislíbil svoji přízeň Svatý Petr, takže nic nebrání tomu, abyste zavítali do Slabec v hojném počtu,“ zve na Dobře utajenou country prezident festivalu Vladimír Škrlant.
Pořadatel děkuje Městysi Slabce za pomoc.

12. ročník sympozia ROUS
Ve dnech 9. - 14. srpna se ve stodole U Faflíků v Rousínově uskuteční 12. ročník sympozia ROUS.
Odpolední program: Rukodělné kurzy - denně po-pá 14-16 hod. Kurzovné 100 Kč / 2 hodiny. Kurzy: keramika, drátkování, navlékání korálků, pletení z pedigu, slámy, dřevořezba, zdobení horkým voskem, paličkování. Ve čtvrtek 12. 8.
kurz zdobení perníčků.
Večerní program (začátek vždy ve 20 hodin):
9. 8. - ČERTŮV ŠVAGR – rodinné představení - pražské loutkoherecké divadlo ANPU
10. 8. - ELIŠKA PTÁČKOVÁ a Acoustic Sound - koncert bluegrassové skupiny
11. 8. - Z DAVU - koncert známé rakovnické skupiny
12. 8. - ATARÉS - koncert – latinsko-americká, kubánská hudba
13. 8. - HRADNÍ DUO - koncert známé rakovnické skupiny
14. 8. - OTESÁNEK, O KAŠPÁRKOVI - rakovnické loutkové divadlo Před Branou – od 16 hodin
14. 8. - PAVEL SEDLÁČEK, skupina CADILLAC - rokenrolový večer, od 20 hodin
Celý týden výstava loutek Libora Daenemarka z pohádky Ostrov pokladů.

Další akce v Rousínově
Sobota 21. 8. od 20 h - přednáška o cestování Jižní Amerikou s promítáním - Ing. Tomáš Oliva
Pátek 27. 8. od 20 h - koncert studentské kapely ZUŠ Rakovník GRIPPEDS
Sobota 11. 9. - Mariánská pouť - od 14 h pouštění draků na poli za hřbitovem, cca od 16 h představení, večer zábava
v místní hospůdce. Program bude včas upřesněn.
Koncem listopadu se po loňském úspěchu uskuteční další společné vinutí adventních věnců a jiných vánočních ozdob
- termín bude včas oznámen.
Těsně před Vánoci zahrají v rousínovském kostele Křivoklátští hudci. Termín bude včas oznámen.
Více informací o dění v Rousínově na www.rousinovurakovnika.cz.

Setkání pod lípou ve Svinařově
SDH Svinařov pořádá 21. srpna 2010 Setkání pod lípou na návsi ve Svinařově. Začátek v 19 hodin. Hraje Ideal Band.
Občerstvení zajišťěno. Srdečně zvou pořadatelé.

spolkové a společenské dění
Aktivity Občanského sdružení Rousínov
V průběhu července proběhly dvě brigády na úklid školy v rámci připravované výstavy k výročí narození Karla Buriana. Teď je škola v rámci možností čistá, částečně vymalovaná. Kromě asi šesti žádostí o přidělení grantů během l. pololetí
2010 na kulturní aktivity jsme podali i žádost na SROP kvůli rekonstrukci školy a čekáme na výsledek.
Na druhé pololetí letošního roku připravujeme řadu akcí, jejich přehled naleznete výše.
Ludmila Faflíková
předsedkyně OS Rousínov
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přístřešek s mapou v kostelíku
Léto, nejkrásnější období roku, je v plném proudu a my zjišťujeme, že už celý měsíc dominuje horní části malebné návsi v Kostelíku altánek v podobě přístřešku s mapou Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.
Postavíme něco, co bude sloužit nejen místním občanům, ale i ostatním, kteří zde zastaví. S tímto smysluplným nápadem přišli Petr Kraus s Alešem Opatrným. Všem hasičům, kamarádům se nápad líbil, a tak jsme začali po předchozím
vstřícném jednání s vedením Městyse Slabce stavět. Hned od počátku se díla chopil velmi pracovitý a zručný truhlář Vráťa
Štýbr ml., který za pomoci všech místních hasičů a některých opravdových patriotů z řad chalupářů a chatařů v čele s Karlem Valtou, Ivanem Štelclem a Josefem Beranem, zdárně mistrovsky dokončil víceúčelový infostánek.
Že je opravdu multifunkční, si pochvalují a oceňují nejen místní, kteří jej využívají k odpočinku na procházce, nebo
když čekají na pojízdné prodejny, ale také ti, kteří cestují autobusem, pěší turisté a cykloturisté.
Nutno poděkovat všem a dodat, že nikomu za zúčastněných nebylo zatěžko pracovat o víkendech třeba i 12 hodin,
o dobrou náladu se staral Václav Kraus starší, o občerstvení se postaraly Jindra Bažoutová se svou vnučkou a Jiřina Opatrná, takže ke spokojenosti nechybělo vůbec nic.
Osadní výbor a místní dobrovolní hasiči děkují touto cestou za ochotu a všestrannou materiální pomoc, v počátku také
za pomoc při vyřízení drobných problémů souvisejících s výběrem místa a podobně, panu starostovi Celbovi, panu Štilerovi a panu Burianovi. Těšíme se na další užitečné nápady a se všemi přáteli na spolupráci.
Václav Opatrný

Zahrádkáři Slabce
Členové ČZS Slabce na své schůzi 25. června zhodnotili první pololetí tohoto roku a jsou zcela spokojeni.
Zahrádkářský ples byl sice nejméně navštíven, ale měl bohatou tombolu, kvalitní kapelu a příjemnou atmosféru. A protože i při malém počtu návštěvníků se ples líbil, budeme pořádat příští rok další. Zájezd na tržnici Zahrady Čech do Litoměřic se také vydařil. Nejvíce obsazený je zájezd do Zahradnictví paní Lípové v Novém Strašecí. Jel plný autobus kupujících doprovázený ještě dvěma auty. Přijat byl nový člen Jindřich Korf z Týřovic.
Čtvrtého července jel plně obsazený autobus na zájezd do České Lípy. Nejdříve jsme navštívili tamní Vlastivědné muzeum a českolipský vodní hrad Lipý, následovala návštěva zajímavé výstavy tropických ryb a dopolední program uzavřel
oběd. Odpoledne nádherně malovaný zámek v Zákupech a sklářské muzeum v Novém Boru. Jedinečným zážitkem byla
i návštěva restaurace spojené prosklenou stěnou se sklářskou dílnou. Na závěr jsme zavítali do zahradnictví p. Doubka.
Již VI. prodejní výstava květin bude otevřena v pátek 13. 8. Od 9 do 19 hodin, v sobotu 14. 8. od 9 do 19 hodin a v neděli 15. 8. od 9 do 17 hodin. Vstup 30 Kč, děti zdarma, souběžně bude opět probíhat soutěž Rozkvetlé okno Balkánu. Zakoupit si můžete košíky, květiny, postřiky, keramiku, výrobky ze slámy, masožravé rostliny, citrusy a malované sklo. Srdečně všechny zveme.
Dagmar Zusková
jednatelka

Kulturní dům Slabce
Tak začaly prázdniny a doufáme, že se obnoví i provoz v KD. Jak jste všichni viděli, dostal KD hezký vzhled a obnova fasády je u konce. Jak tak stojím před hlavním vchodem, tak si říkám, co práce bylo uděláno, co peněz to stálo, a výsledek je velmi hezký, záleží jen na návštěvnících, jak si opraveného kulturního domu dokážou vážit. Doufám, že se nenajdou
vandalové, kteří by se chtěli na KD zviditelnit.
Zatím tedy pomalu končí práce zvenku, ale ještě budou pokračovat práce uvnitř na úpravě bytu a balkonu.
Přesto se již můžete těšit na VI. prodejní výstavu květin, která se uskuteční od 13. do 15. 8. A pak přijdou další akce, o
kterých vás budeme včas informovat.
Dagmar Zusková
správce KD
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Fotbal
Fotbalová sezona 2009/2010 skončila. Jak si vedli slabečtí fotbalisté ve svých soutěžích? Mužstvo TJ Slabce skončilo ve
IV. třídě okresního přeboru na 5. místě se skóre 85:63, družstvo starších žáků se ve své okresní soutěži umístilo na 7. místě se skóre 76:52. Podrobné výsledky slabeckých fotbalistů najdete na www.slabce.cz.

Napsali jste
z bláta do louže
Ten nadpis vám nesedí do léta, které nastalo, viďte? A právě proto. Jaro ze zimních kabátů skočilo rovnou do tropů,
a to se divíme, vzdorujeme, někdy to prohráváme. To nějak ti, co šílí rychlostí, nezodpovědností k sobě i k druhým. Zprávy o nehodách všeho druhu a zmařených životech jsou děsivé. Zvolněte a mějte pokoru. Hodnota není v silném autu, motorce, být někde „honem honem“. A alkohol ani kapkou za volant nepatří, víme to všichni. Přesto je to všude kolem nás,
pro mne šokující, že i žena. A to je hrozné, že sveze i cizí lidi, děti. Tam v tělesné schránce není ani bytost, ani mozek. A co
s tím, policie není všude, a pak se stane horor. Tak takové léto a čas prázdnin nepřeji prožít nikomu.
O co lepší je vidět děti šťastné při koupání, ježdění na kole, hraní. Při splněných snech ve chvílích volna s mámou a tátou, v kruhu známých, rodiny. Tak to vám přeji z celého srdce.
U nás v regionu plníme také sen, závazek, přání dětí i rodičů, občanů. Začíná se budovat dětské hřiště u školy. Dnes,
jsou-li peníze, to ani tak dlouho netrvá, vše se objeví brzy. Přístupné malým, velkým, hodným i zlobivým, slušným i těm
nevychovaným. Jako všude jinde. Znám vesničky s hřišťátky i velkými areály, nesleduji ale počet houpaček a skluzavek. Sleduji čistotu kolem a stupeň poničení. Bohužel. Ale měla jsem štěstí. Vše bylo v pořádku. Asi tam, kde jsem se dívala, žijí
jiní lidé, jiní rodiče, jsou to bytosti z jiné planety?
Ptám se takto záměrně. Ptám se ale i babiček a dědů. Jak smutné je, že někdo považuje za vrchol legrace zničení okapů
na kabinách sportovců, naházených do rybníka, už dávno úplně rozbitých střídaček na fotbalovém hřišti, přeražené betony u laviček, nepořádek kolem košů a na zastávce, navlečené slipy na stojanu autobusové zastávky, otisky podrážek bot a
pneumatik kol ve vestibulu zámku. To víte, že víme. Ale stále doufáme, že rodiče si to se svými potomky vyřídí doma bez
přítomnosti úřadů, policie. A už prostím netvrďte - naše dítě to nedělá. Před osmi, deseti lety toto vše v takové míře nebylo. Takže ti druháci a páťáci nám dorostli. Možná, že tátové a mámy toto nedělali, nebo z toho dávno už vyrostli. Ale na tohle nikdo není zvědavý. A nadávání starým lidem a pak obhajoba rodiče, že dotyčnou senilní bábu ani rodina nezná, tak v
soužití vesnice je toto vrchol. Pak je i normální, že se házelo kamenem po staré paní před lety u parku?
Můj článek není příjemný, věřím. I mně můžou v duchu i nahlas nadávat. Ať hodí kamenem, kdo je bez viny. Začla-li
jsem rčením z Bible, zakončím mé povídání přeci jen trošku radostněji. Je to dotaz z milované knihy „Děti píší Bohu.“ „Bože, napiš mi, kdo vše za tebe na Zemi dělá, když jsi na dovolené. Bůh je asi až na Marsu a tady na Zemi se na to někdo
pěkně a úplně vykašlal.“ Bude mít zase děj věcí nějaký řád? Stále doufám.
Pro všechny hodné lidičky přeji - Léto budiž pochváleno.
Vaše
Alena Zázvorková

důležitá informace
Ordinace MUDr. Josefa Hůly
- ordinační hodiny v červenci a srpnu
Od 12. 7. do 23. 7. ordinuje MUDr. Hůla pouze v Rakovníku (zástupy za dovolené). Sestra přítomna. Od 26. 7.
do 13. 8. ordinace ve Slabcích uzavřena z technických důvodů. MUDr. Hůla bude ordinovat pouze v Rakovníku, telefon
313 516 804, a to v těchto hodinách: pondělí 7-11, úterý 13-16, středa 7.30-11, čtvrtek 15-18, pátek 7.30-11. Od 16. 8. ordinace dle ordinačních hodin.
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Z historie městyse
Břitva
Číst si ve starých novinách bývá někdy jen pro silné nátury. Následující zprávu o sebevraždě dcery a matky uveřejnily
v roce 1860 Národní listy hned za podrobným vylíčením vraždy čtyřletého chlapce z Manětína, spáchané třináctiletým chlapcem ze sousedství, a neméně obšírnou zprávou o pokusu úkladné vraždy, kterého se jistá Kateřina Kubásková z Prahy dopustila „způsobem pekelným“ na svém manželovi. O dvojnásobné sebevraždě, která se udála v rozmezí jednoho měsíce ve Velkém
Újezdě a Slabcích, se čtenáři Národních listů dočetli toto:
Dne 22. května 1860 skončila sebevraždou služka Johanka Egermaierová v obecním hostinci ve Velkém Újezdě. Podřezala sobě břitvou krk. Matka její, uslyševši o smrti dceřině, stala se zasmušilou a projevila nejednou úmysl, že půjde za
svým dítětem. Vykonala skutečně úmysl svůj. Ve středu dne 25. června po 8. hodině ranní nalezena byla mrtvola její v tratolišti krve naproti domu číslo 54 v Slabcích. Přivolaný lékař obvázal nešťastnici břitvou na krku způsobenou ránu a dal ji
do bytu dopraviti. Sotvaže však opustil byl, vyskočila Egermeirová z postele a se slovy: „Chci k své Johance“, strhla obvazek
z rány. Následkem velké ztráty krve zakrátko nato zemřela.
Roman Hartl
kronikář obce

Společenská rubrika
životní výročí v červenci slaví:
4. 7.
6. 7.
7. 7.
15. 7.
16. 7.
21. 7.
21. 7.
31. 7.

Věra Svobodová, Slabce 123
Zdeňka Ikrenyiová, Svinařov 17
Jitka Kasková, Rousínov 26
Jindřiška Chytrá, Slabce 30
Eva Fraňková, Slabce 119
Jiřina Vostatková, Skupá 2
Eliška Burianová, Rousínov 11
Karel Ortmann, Skupá 47

60 let
89 let
55 let
82 let
50 let
60 let
50 let
82 let

Životní výročí v srpnu slaví:
1. 8.
5. 8.
12. 8.
29. 8.

Růžena Macáková, Kostelík 2
Alena Frančeová, Slabce 114
Jiří Endrych, Kostelík 16
Jiří Slapnička, Svinařov 33
Všem jubilantům blahopřejeme!

Pokud někdo z příštích jubilantů nechce být zveřejněn ve zpravodaji,
nechť to nahlásí na Úřad městyse Slabce do 31. 8. 2010.

83 let
60 let
60 let
81 let
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Narození
7. 6.

Karolína Mládková, Svinařov 35

přihlášeni k trvalému pobytu
12. 5.
9. 6.
9. 6.
17. 6.

Miroslav Vrábík z Rakovníka do Rousínova
Miroslava Havranová z Plzně do Modřejovic
Marcela Padrtová z Rakovníka do Slabec
Tereza Nováková z Rakovníka do Slabec

odhlášeni z trvalého pobytu
19. 5.

Lubomír Kopečný ze Slabec do Kralup nad Vltavou

Sňatky - zotavovna hřebečníky-šlovice
8. 5.
12. 6.

Lubomír Mrovčák z Lomu u Mostu a Marie Buczková z Litvínova
Aleš Melč z Pavlíkova a Veronika Husáková z Panošího Újezda

Sňatky - hrad krakovec
15. 5.
21. 5
5. 6.

Petr Müler z Rakovníka a Radka Pechová z Nového Strašecí
Jiří Cédl a Jitka Kodetová, oba z Olešné
Jiří Pucholt a Romana Sršňová, oba z Nového Strašecí

Sňatky - Slabce - zámecký park
20. 5.
29. 5.
26. 6.
26. 6.

Alexander Végh a Lenka Kapounová, oba z Rakovníka
Radomír Gebhart ze Všetat a Linda Komendová z Roztok u Křivoklátu
David Svoboda a Veronika Karníková, oba z Lubné
Martin Vala a Klára Konopásková, oba z Rakovníka

Sňatky - obřadní síň Slabce
3. 7.

Josef Šíma z Týřovic a Zdeňka Rybáčková z Kladna

Ostatní akce
30. 6.
30. 6.

Rozloučení s žáky 9. třídy ZŠ Slabce
Rozloučení s předškoláky z MŠ Slabce
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