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Krátce z městyse
n Do prvního ročníku 8 dětí. Dne 8. 2. 2012

proběhl zápis budoucích žáků základní
školy. Celkem bylo přijato do prvního
ročníku 8 žáků a přijaty dvě žádosti
o odklad povinné školní docházky.

n Zápis do mateřské školy. Zápis dětí
do mateřské školy ve Slabcích na školní rok 2012/2013 proběhne 27. 3. 2012
od 8.00 do 12.00 hod. v budově MŠ.
n Dětská hřiště. Městys Slabce podal
na ministerstvo pro místní rozvoj žádost
o dotaci na vybudování dětských hřišť
v Kostelíku a ve Svinařově.
n Zateplení školy. Městys Slabce požádal

Rekordní masopust. Na letošním masopustním průvodu v Rousínově, který se konal
v sobotu 25. února, se sešlo rekordních 57 masek. Více na str. 3. Foto: OS Rousínov

Největším přáním je čistička
Dotazníkový průzkum mezi obyvateli městyse přinesl i další zajímavá zjištění.
n Tereza Hlaváčková
Vážení občané, než představím nejvýznamnější výsledky, které vyplynuly
z mého dotazníkového šetření, dovolte
mi, abych vám poděkovala za svědomité vyplnění a odevzdání dotazníků. Jsem
potěšena, že občané mají zájem o komunální politiku – z celkově rozdaných 514
dotazníků se jich ke zpracování vrátilo
208! Bylo tedy z čeho zpracovávat výsledky, na nichž se procentuálně nejvíce podíleli občané Slabec a Modřejovic.
Jako celkově největší přání obyvatel se
ukázala čistička odpadních vod (73 %),
internetové připojení (63 %) a v některých obcích také obchod s potravinami
(53 %). Za dobrý nápad považuje polovina lidí otevření vyhlídky a také opravení chodníku ve Slabcích. Dále je nutno
podotknout, že ze 71 % jsou lidé v obcích spokojeni s údržbou veřejných pro-

stranství, až na několik zmínek o nepořádku na dětském hřišti u základní školy
a v autobusové zastávce ve Slabcích.
U občanů městyse se rovněž těší oblibě společenské plesy a zábavy (53 %)
a hlavně Dobře utajená country (60 %).
I přesto, že naprostá většina hodnotí
kulturní možnosti jako dostačující, mnoho lidí uvedlo, že postrádají restauraci.
Jisté očekávání může vzbudit fakt,
že během léta by měla být hotová rekonstrukce bývalého bytu v KD na prostory vyhovující předpisům pro provoz
restaurace a tyto prostory budou nabídnuty zájemcům o pronájem. Zda se
tedy dočkáme otevření hospody, ukáže až čas. Na čase také závisí vypsání
dotačních titulů, na které městys čeká
a z kterých by byla financována čistička
odpadních vod.
Dokončení na str. 2

o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje o zateplení přístavby základní školy ve Slabcích.

n Film z Rousínova v TV. ČT1 uvede 18. 3.
od 20 h film Vůně kávy, který se vloni
natáčel i v Rousínově. V tragikomickém
příběhu scenáristy v tvůrčí krizi a bývalé herečky, v němž nechybí láska, nevěra, požár i prudce jedovatý had hrají
L. Munzar, S. Chytrová a další. Dokument
z natáčení na rousinovurakovnika.cz.

Simona Chytrová a Luděk Munzar
ve filmu Vůně kávy. Foto: ČT

n Masopust. V sobotu 11. 2. se ve Slab-

cích konal poprvé po dlouhých letech masopust. Průvodu se zúčastnily tři desítky
masek. Akci pořádalo o. s. Fara Slabce.

n Poděkování. Městys děkuje všem spolkům, společenským organizacím i jednotlivcům za jejich obětavost a úsilí při
pořádní kulturních a společenských akcí.

Největším přáním...
(Dokončení ze str. 1) Po realizaci
čističky bychom se také mohli dočkat
úpravy komunikací, které čekají právě
na zbudování kanalizace. Co se týče
zámecké vyhlídky, je možné si prohlídku domluvit předem na úřadě městyse
a kdykoli si tak Slabce z výšky prohlédnout. Dále jsem zjistila, že by bylo
možné vybudovat internetové připojení
od sdružení Křivonet nebo Zbirožský
internet, a to přímo do místních částí
Slabce, Kostelík a Modřejovice. V případě vašeho zájmu se můžete obrátit
na předsedu osadního výboru ve vaší
vsi, který Vám podá bližší informace.
Podrobné výsledky celého průzkumu naleznete na webových stránkách
městyse Slabce v sekci Aktuality. Ještě
jednou vám všem děkuji za spolupráci
a přeji vám klidný a lepší život v obcích.

SDH Kostelík
v roce 2011 a letos
n Václav Opatrný
SDH Kostelík
Kostelík - První dny v lednu 2011
byly věnovány přípravě výroční valné
hromady. Uskutečnila se 27. 1 a sešlo
se na ní 15 členů SDH a 18 hostů. Činnost sboru shrnul ve své zprávě starosta hasičů Aleš Opatrný.
Zajímavou kulturní akcí bylo zapůjčení vozidla ARO 240 České televizi
na natáčení filmové povídky Nenávist
z cyklu Setkání s hvězdou. 30. 4. proběhlo tradiční pálení čarodějnic s
malým kulturním programem, živou
hudbou a občerstvením za účasti 57
lidí. Další akcí byl dvoudenní zájezd
do Brna na výstavu PYROS 2011 a návštěva vinného sklípku. V září bylo uspořádáno Václavské posezení s hudbou
a 3. 12. rozsvícení vánočního stromku
s vystoupením dětí ze ZUŠ Zbiroh-Mlečice, Mikulášskou nadílkou, posezením
a občerstvením ve zbrojnici. Mezi další
činnosti kromě celoroční údržby návsi
a okolí patřila rekonstrukce požární nádrže a zavedení vody, odpadů a vybudování jímky. Na těchto rekonstrukcích
odpracovali hasiči celkem 535 hodin.
Dále bylo zakoupeno nové plovoucí
čerpadlo PH Cyklon 2/1500 a úspěšně
vyzkoušeno. Hasiči také provedli sběr
železa, které výhodně prodali a mohli si
tak koupit chybějící stejnokroje.
Začátkem roku se nám povedlo
získat novou polní kuchyni, kterou budou hasiči využívat na svých akcích.
Úspěšně ji vyzkoušeli 11. února při odpoledním bruslení. Nejbližší akce bude
30. dubna tradiční pálení čarodějnic.
V plánu činnosti máme také uspořádání
Dětského dne v červnu. SDH Kostelík
tvoří 14 mužů a 6 žen. (Zkráceno)

Lyžařský výcvikový kurz
aneb Výprava Klostermann
Někteří školáci stáli na lyžích vůbec poprvé. Vyzkoušeli si sjezdové lyže i běžky.
n H. Spurná, V. Čiháková
ZŠ Slabce
Slabce - Po kratší odmlce se žáci naší
základní školy vydali na lyžařský kurz,
aby se zdokonalili ve sjezdovém i běžeckém lyžování. Někteří dokonce stáli na
lyžích poprvé a byla to tedy jejich lyžařská premiéra.
Protože nás nebylo mnoho, mohli
jsme využít malý autobus Mikroregionu Balkán. V neděli 8.1. v pravé poledne jsme vše naložili a vydali se na cestu
do Nových Hutí na Šumavě. V pohodě
nás na místo dopravil pan Josef Holý, kterému tímto děkujeme za bezpečnou cestu až před náš penzion Klostermann. Tam
se o nás všichni dobře starali, měli jsme
pěkné ubytování a také nám výborně vařili (není divu, vždyť restaurace v penzionu je označená logem Czech Specials).
Pod vedením skvělého a velmi trpělivého lyžařského instruktora Miloše
Šedivého si děti během týdne zalyžovaly na pěkně upravené sjezdovce, ale i
na běžeckých tratích. Na závěr jsme pořádali závody, kde děti mohly předvést
to, co se za celý týden naučily. A zde jsou
vítězové soutěží z družstva začátečníků a
pokročilých: Slalom – Tomáš Lev a Jarda
Černý, běh – Matěj Zuda a Jakub Knor.
A jak prožíval přípravy i samotný
kurz Tomáš Lev ze 6. ročníku?
„Můj první lyžařský výcvik byl letos v lednu na Šumavě. Nikdy jsem
na horách nebyl, tak jsem nevěděl, co
mě čeká. Moc jsem se těšil, nejvíc na to,
že se naučím lyžovat a že si odpočinu

Školní lyžařský kurz v Nových Hutích
na Šumavě. Foto: ZŠ Slabce
od uječeného bratra Tobiáše. Přípravy
na hory byly veliké. Máma šílela, jestli
mám všechno, nabalila mi velikou tašku a jelo se. Když jsme přijeli na chatu,
ubytovali jsme se v pěkných pokojích.
Pan kuchař nám každý den připravil
moc dobré jídlo. Nejvíce mě to bavilo
na sjezdovce, kde nás naučil pan Miloš
jak správně lyžovat. I na běžkách se mi
líbilo, ale na těch se člověk víc nadře
a bolí nohy. Už se těším, jestli budu
moci jet i příští rok.“

Pozvánka

Výstavy na zámku
Slabce - Dne 3. 3. 2012 jsme zahájili cyklus výstav roku 2012 vernisáží na téma Člověk a zvířata a Naše
koně. Vernisáž začala v 14.00 hodin
a přišlo se podívat asi 30 návštěvníků. Výstava potrvá do 24. 3. 2012,
vystavují Daniela Kopelentová a Zuzana Kubáčová. Výstava je spjata
s Velikonocemi, tak že je možnost zde
zakoupit jarní kytičky, barvy na vajíčka, velikonoční dekoraci, pomlázky,
košíčky na koledu, medovinu a jiné.
Na duben je připravena výstava
Afrika, kde budou nejen fotografie,
ale i africká keramika. Květen jsme
nechali volný, zde mají možnost vystavovat noví amatérští fotografové,

nebude-li zájem, je připravené téma
Naše děti. Červen jsme přenechali
ZŠ Slabce, kde budou vystavovat děti
svoje práce ve škole a na keramickém
kroužku. V měsíci červnu se také můžou svojí tvorbou pochlubit rodiče,
a proto se čiňte. Na červenec a srpen
připravujeme výstavu Čtvero ročních
období – Slabecko a okolí. Na všechny výstavy vás zveme.
Otevřeno je každý pátek, sobotu,
neděli, vždy od 14.00-16.00 hodin.,
o svátcích a různých akcích, které
se ve Slabcích konají, bývá otevřeno
v sobotu a neděli od 9.00-17.00 h. Těšíme se na vás, přijďte a uvidíte.
Zve kulturní komise
při Městysu Slabce a V. Uhrová

Kaple v Kostelíku bude opravena
Občanské sdružení Kostelík získalo na opravu střechy kaple dva finanční granty.
n Radim Perlín
OS Kostelík
Kostelík - Jedním z dlouhodobých cílů
Občanského sdružení Kostelík je také
starost o jedinou kulturní památku v Kostelíku, o kapli sv. Máří Magdaleny. Kaple byla na konci 80. let opravena z prostředků státního rozpočtu, je ale na první
pohled patrné, že oprava kaple se tehdejšími technologiemi a současně i díky
laxnosti a nízké kvalitě díla nevyvedla.
Do věžičky kaple zatékalo, voda prosakovala až na strop kněžiště a rozbitá fasáda
je důkazem toho, že bude nutné ještě vynaložit mnoho úsilí, abychom kapli mohli
považovat opravdu za výstavní.
Kapli jsme napřed ozdobili sochou
patronky – sv. Máří Magdaleny, kterou
jsme umístili do prázdné niky nad průčelím kaple. Po opravě rozbitých oken
a vybudování nového poklopu do věžičky
tak, aby do kaple dále nezatékalo, jsme
při běžném stavebním průzkumu v roce
2010 zjistili docela razantní poškození
krovu dřevomorkou. Jak každý dobrý
hospodář ví, starost o jakoukoliv stavbu
začíná od střechy, a proto jsme se i my
soustředili na opravu poškozených částí
krovu. Oslovili jsme dvě odborné tesařské firmy a po konzultacích s orgány památkové péče a stanovení orientačních
rozpočtů na možnosti opravy jsme se rozhodli požádat o dotace. Oprava pouze napadených míst v okolí původně otevřené
věžičky bude stát cca 100 000 Kč, oprava
celého krovu včetně očištění a impregnace jednotlivých dílů a opravy štítových
zdí nás přijde nejméně na 200 000 Kč.
O dotace jsme požádali jednak Nadaci Občanského fóra a bylo pro nás velkou

ctí, když jsme mohli převzít z rukou velvyslance USA v Česku a v jeho rezidenci
potvrzení o našem úspěchu. Tato nadace nám na opravu střechy kaple přislíbila celkem 70 000 Kč. Stejně tak jsme
uspěli i u Purkyňovy nadace, kde jsme
požádali o finanční pomoc na další část
opravy střechy. Z Purkyňovy nadace jsme
na opravu střechy kaple získali celkem
50 000 Kč. Ještě v letošním roce doufáme v úspěch naší žádosti o podporu z fondů min. kultury a v případě, že
na jaře nebo snad v červnu uspějeme,
budeme mít prostředky na celou opravu
krovu kaple včetně výměny poškozených
částí a na celkovou rekonstrukci krytiny.
Protože se jedná o celkem rozsáhlou
rekonstrukci, je nutné pro takovou aktivitu také získat stavební povolení. Proto
jsme již v zimním období připravili všechny podklady, získali souhlasy orgánů
státní správy a stavební úřad již v únoru
vydal stavební povolení na opravu krovu
kaple. Výběr projektů v rámci dotačního
řízení z fondů Ministerstva kultury ČR
bude vyhlášen až v květnu nebo červnu
2012. Proto jsme se rozhodli přesunout
opravu až na srpen 2012. Podle toho, kolik se nám podaří zajistit prostředků, tak
velkou opravu krovu kaple zajistíme.
Velmi nás těší, že renomované mezinárodní soukromé nadace oceňují naši
práci v Kostelíku a přispěly nám na opravu jedné malé venkovské kaple a jsme
rádi, že nemusíme na takové akce čerpat
prostředky z obecního rozpočtu. Jistě se
v rozpočtu najde dost dalších rozumných
možností, jak efektivně nakládat s omezenými finančními zdroji obce, aby sloužily všem, ať už v Kostelíku nebo i v jiných
místních částech.

Letošní masopust přinesl rekord
V masopustním průvodu Rousínovem se sešlo téměř šedesát maškar.
n Ludmila Faflíková
OS Rousínov
Rousínov - V posledních několika
měsících proběhlo v Rousínově několik každoročně pořádaných akcí. Těsně
před adventem jsme v sále Rouspůdky
společně tvořili věnce, vánoční svícny,
ozdoby na hřbitov, do oken apod. K dispozici bylo inspirativní prostředí, spousta chvojí, nejrůznějších druhů ozdob,
korpusů a dalšího materiálu a potřebných pomůcek, účast veliká a výsledné
výtvory byly obdivuhodné. Vlastní výrobek si odnášeli i ti, kteří by sami doma
nejspíš nevyrobili nic.
Poprvé byl vloni rozsvícen vánoční

strom na návsi nad rybníkem, osvětlení
proplatil ÚM Slabce, vlastní instalaci
na strom a zapojení byly dílem obětavých Rousínovských, výsledek skvělý.
Předvánoční koncert Křivoklátských
hudců v kostele byl opět krásný a hojně
navštívený, překvapením byl na závěr
odhalený živý betlém a horký svařák.
Letošní 13. masopustní průvod se
odehrál sice již v postní době, přesto se
sešlo zatím nejvíc masek, a to 57. Bylo
krásné počasí, hodně veselo, jídlo i pití
výborné a různorodé, přihlížející i místní
byli štědří, takže Žid měl kasičku plnou
a v hostinci se pak mohutně tančilo.
O akcích plánovaných na tento rok
poinformujeme v příštím zpravodaji.

Informace o činnosti
zahrádkářů ve Slabcích
n Dagmar Zusková
ZO ČSZ Slabce
Slabce - Zahrádkáři na konci roku
měli plné ruce práce. II. vánoční výstava se konala v náhradních prostorách
bývalé prodejny u Nováků a měla stoupající návštěvnost. Poděkování patří
všem, kteří se podíleli, členům i prodejcům.
Na Mikulášské nadílce 3. prosince
byla opět dobrá návštěvnost dětí i rodičů a bavili se všichni. Po tak náročné práci se jeli členové trochu pobavit
a na večeři na Biskoupky 10. prosince.
V lednu jsme ještě odpočívali, ale únor
byl už pracovní. Na výroční členské
schůzi 25. února se také hodnotilo, plánovalo, odměňovalo opět za účasti obce
(M. Rohla), územní rady (ing. Jaromír
Boušek), ředitele Botanické zahrady
Ing. Františka Pazdery, středoškolské
učitelky zemědělské školy A. Štuncové. Promovaný biolog Václav Laňka
vedl krásnou přednášku o skalničkách.
Přijali jsme nové členy, ale také minutou ticha vzpomněli na ty, kteří odešli. Odměna byla předána všem, kteří
se umístili v soutěži „Rozkvetlé okno
Balkánu“, kytičku dostali oslavenci,
kteří slaví životní jubilea v prvním pololetí roku 2012. A následovala diskuze
a informace pro členy ohledně plesu,
prodeje květin, dětského maškarního bálu, další zájezdy na Biskoupky
i pro ostatní členy, zájezd Dětenice,
Praha a korunovační klenoty, výstavy –
již VIII. prodejní výstava květin v srpnu,
Vánoční výstava aj. Konec byl s občerstvením a přednáškou promovaného
biologa Václava Laňky.
Dne 3. března byl další ples s hudbou Šlapeton, bohatá tombola a předtančení slabecké břišní tanečnice Páji
(které patří obrovské poděkování a obdiv – díky), o půlnoci kouzelník p. Vaidiš
a 50 % sleva na míchané nápoje nepřesvědčil obyvatele a příliš nás nepodpořili. Ale my se nevzdáváme. Kdo přišel,
tak se pobavil, odvezl bohatou tombolu
a dobrá nálada byla až do rána. Od 9. 3
do 11. 3 prodávají členky jarní květiny,
zeminu aj. v KD od 9-16 hodin. Zásobuje Zahradnictví p. Lípové Nové Strašecí. Nač jezdit do Rakovníka, když to
máme možnost koupit doma. 24. března pořádají zahrádkáři ve spolupráci
s OS Kostelík dětský maškarní bál, připravena je bohatá tombola, soutěže,
ocenění masek a hudba Maty a Máchal.
Občerstvení pro všechny věkové skupiny, přijďte! Děti vstup 10 Kč, dospělí
30 Kč. V dubnu členové večeří 21. 4
a 28. 4. na Biskoupkách a v květnu, už
1. 5. nakupujeme sázení v Novém Strašecí a pracujeme na zahrádkách. Tak ať
nám přeje počasí a ať se nám daří.

Činnost SDH Modřejovice
n Dagmar Zusková
ZO ČSZ Slabce
Modřejovice - Členové SDH Modřejovice připravili na konec roku rozsvícení
vánočního stromečku, pásmo koled přednesly modřejovické ženy a děti. Další
akcí bylo novoroční posezení, které má
též úspěch. I zde se pravidelně scházejí
členové, občané i hosté a při dobré zábavě vydrží až do noci. A 20. ledna se konala výroční členská schůze za účasti zástupců obce, okrsku, okresu a ostatních
sborů. Zde nastává to pravé hodnocení
a hlavně seznámení s plánem na rok
2012. První plánovanou akcí byl ples
18. 2. s hudbou p. Neckáře Plzeň, bohatou tombolou i výzdobou, přesto jsme
u spoluobčanů neuspěli tak jako v jiných
letech a nízká účast na tanečním parketu nás trochu zaskočila. Uvidíme za rok!
Přesto máme v plánu další akce a doufáme, že lepší počasí zlepší i náladu a účast.
30. dubna na čarodějnicích a 7. července
na modřejovickém Posezení pod kaštany.

Pozvánka
n Sportovní ples. Tělovýchovná jednota Slabce vás zve v sobotu 17. března
na Sportovní ples do Kulturního domu
ve Slabcích. Začátek je ve 20 hodin,

Sport

Fotbal - IV. třída OP
Rozlosování - březen, duben
16. kolo / NE 11. 3., 14:30 h
TJ Slabce - TJ Roztoky B
17. kolo / NE 18. 3., 10:00 h
Sokol Mšec B - TJ Slabce
18. kolo / NE 25. 3., 15:00 h
TJ Slabce - Sokol Lodenice
19. kolo / NE 1. 4., 16:30 h
TJ Slabce - ČL Kolešovice B
20. kolo / NE 8. 4., 10:00 h
Baník Lubná - TJ Slabce
21. kolo / NE 15. 4., 16:30 h
TJ Slabce - FK Svojetín
22. kolo / NE 22. 4., 17:00 h
FC Hořesedly - TJ Slabce
23. kolo / NE 29. 4., 17:00 h
TJ Slabce - FK Kněževes B

Příspěvek Dagmar Zuskové Snad se to povede o přípravě květnových Staročeských
májí a příspěvek Jaromíra Tupého z Rakovníka o jedné velké lásce, ve které sehrál
důležitou roli slabecký lom, přineseme
v příštím čísle zpravodaje.

Společenská rubrika

Životní výročí v březnu slaví
12. března
13. března
13. března
16. března
18. března
20. března
28. března
29. března
31. března
31. března

Eva Jandová, Svinařov 4
Vlastimil Štiller, Slabce 145
František Fišer, Svinařov 7
Hana Vostrá, Rousínov 38
Pavel Jupa, Slabce 36
Anna Troppová, Slabce 58
Jiří Slabý, Modřejovice 38
Marie Slabá, Modřejovice 38
Milada Herinková, Modřejovice 69
Josef Bindr, Nová Ves 3

75
55
55
83
60
70
55
82
87
65

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

70
90
50
84
70
55
91

let
let
let
let
let
let
let

Životní výročí v dubnu slaví
2. dubna
4. dubna
9. dubna
15. dubna
18. dubna
23. dubna
28. dubna

Věra Nováková, Slabce 78
Marie Kopecká, Slabce 67
Jan Vlček, Slabce 14
Květa Čechová, Slabce 87
Václav Topinka, Kostelík 26
Jiří Kolbek, Rousínov 29
Marie Macáková, Kostelík 10

Jubilantům blahopřejeme!
Pokud někdo z příštích jubilantů nechce být zveřejněn ve zpravodaji,
nechť to nahlásí na Úřad městyse Slabce do 27. 4. 2012.

Narození
12. února
24. února

Petr Prokeš, Svinařov 7
Viktorie Marie Višnerová, Modřejovice 67

Úmrtí
29. ledna

František Grubner, Slabce 121

Přihlášeni k trvalému pobytu
31. ledna

Michal Kos z Prahy do Svinařova č. 27

Sňatky - zámek Slabce
25. února

Michal Hekrdla a Zuzana Truxová, oba z Prahy

Svoz nebezpečného odpadu
se uskuteční 21. dubna 2012 (sobota)
Slabce (u Jednoty) 9.20-9.50, Modřejovice (náves) 10.00-10.30,
Kostelík (náves) 10.40-11.10, Rousínov (u hostince) 9.25-9.55,
Svinařov (náves) 10.05-10.25, Skupá (náves) 10.35-10.55
Odpad bude odvezen zdarma - zářivky, televizory,
lednice, olověné akumulátory, kovové obaly znečištěné, ojeté pneumatiky
z osobních, nákladních aut a avie (bez disků, do velikosti 6,5x20)
Uzávěrka příspěvků do příštího čísla zpravodaje je 27. 4. 2012.
Zpravodaj ÚM Slabce I/2012. Text neprošel jazykovou opravou. Přispěli: T. Hlaváčková, Z. Vyskočilová,
R. Brožíková, R. Perlín, V. Opatrný, V. Uhrová, D. Zusková a další přispivatelé. 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 evidenčním číslem MK ČR E 10834.

