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Krátce z městyse
n Oprava KD a zámeckého sklepa. Rozsáhlá

oprava exteriéru a interiéru Kulturního
domu ve Slabcích je před dokončením.
Stejně tak oprava sklepa na slabeckém
zámku. Obě akce finančně podpořil
Středočeský kraj. K ukončení opravy
kulturního domu se chystá slavnost,
uskuteční se kolem poloviny června.

n Český svaz žen. Místní organizace Českého svazu žen ve Slabcích obnovila činnost pod vedením paní Evy Razímové.
Na 3. června připravuje ČSŽ Slabce Dětský den. Uskuteční se na hřišti od 9 h.
n Hasičské cvičení. V pátek 1. 6. se ve Slabcích uskuteční okrskové hasičské cvičení.

65. výročí návštěvy arcibiskupa berana. V tomto vydání zpravodaje výjimečně zařazujeme na titulní stranu historickou fotografii. Jedná se o jednu z fotografií z objevené
sady vzácných snímků dokumentujících návštěvu arcibiskupa a pozdějšího kardinála
Josefa Berana ve Slabcích v roce 1947. Kardinál Josef Beran je jednou z nejvýznamnějších českých duchovních osobností 20. století a jediný Čech pohřbený po boku papežů
ve vatikánské svatopetrské bazilice. Další objevené snímky z návštěvy Josefa Berana
ve Slabcích si můžete prohlédnout na internetových stránkách městyse.

V přístavbě školy už nebude zima
Středočeský kraj podpoří 2,273 miliony korun výměnu oken a zateplení fasády.
Slabce – Ve studených měsících
sužovalo děti i učitele ve třídách v přístavbě slabecké školy chladno zaviněné
netěsnícími okny a vysloužilým topením, v horkém létě se naopak potýkali
s dusnem a nedýchatelným vzduchem
kvůli oknům, která nelze otevřít, protože jsou v tak bídném stavu, že hrozí jejich vypadnutí. Těmto problémům bude
brzy konec.
Městys Slabce získal z Fondu rozvoje
obcí a měst Středočeského kraje dotaci
2,273 milionu korun na výměnu oken
a zateplení fasády přístavby školy. S výměnou oken se začne o letních prázdninách, na zateplení fasády dojde zřejmě
příští rok na jaře. Současně zastupitelé

městyse schválili uvolnění částky 100 tisíc korun z rozpočtu městyse na výměnu
nevyhovujících akumulačních kamen.
Stávající okna v přístavbě z roku
1989 jsou ve špatném až dezolátním stavu. Některá musela být dokonce přišroubována, aby při otevírání nevypadla.
Výměna oken, zateplení pláště přístavby a výměna akumulačních kamen
přinese i výraznou úsporu provozních
nákladů školy.
Dalších 100 tisíc korun z rozpočtu
městyse uvolnili zastupitelé na výměnu oken ve školní jídelně. Pro letošek
se počítá rovněž s dokončením fasády
na přístavbě mateřské školy a s úpravou
přístupové komunikace.

n Úspěšná železná sobota. Občanské sdružení Rousínov uspořádalo dne 21. 4.
v Rousínově železnou sobotu. Vynesla
9 400 Kč. Sdružení děkuje všem, kteří se
železné soboty zúčastnili.

Dětský maškarní bál
n Dagmar Zusková
jednatelka ZO ČZS Slabce
Slabce - Dne 24. března se v KD
ve Slabcích konal dětský karneval. Akci
připravila ZO ČZS ve spolupráci s občanským sdružením Kostelík. K tanci
i poslechu hráli Maty a Máchal, všechny soutěže a rozhovory s postavičkami zajišťoval p. Perlín z OS Kostelík.
Připraveno bylo občerstvení pro malé
i velké a také bohatá tombola. Za pořadatele musím poděkovat Městysi Slabce, Benzině Slabce, M. Šedivému – Chov
Charolais Slabce, Agře Řisuty a také
A. Zázvorkové, J. Razímovi, Drahušce,
Zdence, Ivaně, Ivetě, Janě, Pavle a dalším maminkám a dobrovolnicím za pomoc i sponzorské dary. Odměnou nám
všem byla hojná účast, úsměvy a pocit
z toho, že se vše líbilo – 50 dospělých,
65 dětí školního věku a 30 holátek (jak
říká A. Zázvorková) - prostě naše miminka do školkového věku. Děkuji všem
a těším se za rok. Opět 23. března.

Staročeské máje
n Dagmar Zusková
Slabce - 19. května 2012. Historické datum pro věkovou skupinu od 40
let a více ve Slabcích, protože všichni,
kdo zažili Staročeské máje před těmi 20
lety, si tady budou moci zavzpomínat.
Uteklo to jako voda. Např. Vašek Dražka – před těmi 20 lety sám „kecalem“
o májích byl a teď jeho syn bude jedním z májovníků. Májovníci jako např.
Milan Spal, Josef Froněk, i ti budu mít
v průvodu zastoupení. Dnešní májovníci – „kecal“ Kája Mužík a „dráb“ Dominik Vogel, v párech budou Tomáš Bárt
a Pavla Zusková, Iveta Bártová a Jiří
Strouhal, Honza Melichar a Majda
Fraňková, Víťa Melichar a Monika
Fraňková a Vašek Dražka a Eva Razímová. Průvod bude začínat u Fenclů a
zakončen bude u KD u krále. Po cestě
nám bude u májek vyhrávat Hasičská
šestka usazená na káře, a tu má zapřaženu Zdeněk Řezáč za traktorem.
Všichni ostatní přijďte podpořit tuto
akci a zatancovat si od 20 h do KD Slabce, hrát tam bude skupina V pantoflích
Stochov. Vstupné 80 Kč na Staročeskou
veselici. Připraveny jsou upomínky, které vám připnou májovníci na klopy, objednáno je i počasí, a tak uvidíme, jak
se s celou akcí slabecká mládež popere.
Já jim věřím a doufám, že i vy budete
spokojeni. Celkem nás čeká 49 májek a
45 děvčat, zastavení u pomníku padlých
a u KD. Přeji vám dobrý kulturní zážitek, trochu trpělivosti k tomu a s vaší
podporou nemusí být Staročeské máje
jen letos, ale i další roky.

Pozvánka
n Svět čar a fantazie. Výstava výtvarných

prací žáků a dětí Mateřské školy a základní školy Slabce pod názvem „Svět
čar a fantazie“ proběhne ve dnech
18. - 20. května ve výstavní síni slabeckého zámku. Zahájena bude vernisáží dne
18. 5. ve 13 hodin. V ostatních dnech
bude výstava otevřena od 10 do 15 hodin. Srdečně zveme všechny příznivce umění, fantazie a mladé generace.
Vstup je dobrovolný. Výtěžek akce bude
použit na organizaci školního Dne dětí.

n Akce OS Rousínov. OS Rousínov vás zve
na následující akce v Rousínově: 26.
5. od 14 hod. – Dětský den (poprvé
na novém hřišti) - hry, soutěže, opékání buřtů, cca od 16 h slabečtí hasiči;
14. 7. od 14 hod. - Bazárek ve stodole
u Faflíků + přednáška o schwarzwaldských hodinách (od 19 h, sběratel
M. Klikar; 4. 8. - Burianův Rousínov
- III. ročník slavnostního odpoledne k
poctě K. Buriana; 6. - 11. 8. - ROUS
14 - výtvarné dílny a koncerty. Navíc na
některý pátek či sobotu v srpnu chystá
OSR koncert kapel Z davu a Zdarr.

Své psy držte v revíru nakrátko,
žádají veřejnost slabečtí myslivci
Kromě volného pobíhání psů trápí myslivce i vysoká úmrtnost zvěře při silnicích.
n Hana Spalová
jednatelka MS Lověna Slabce
Slabce - Myslivecké sdružení Lověna Slabce provozuje právo myslivosti na výměře 2018 ha. Počet členů je
dlouhodobě stabilní, v současné době
jej tvoří 22 členů, z toho 2 ženy. 13 členů je přímo ze slabeckého regionu, dva
jsou z Prahy, 4 z Rakovníka 3 z nepříliš
vzdálených obcí.
Myslivecké sdružení má dlouholetou tradici, a i když není příliš vidět
ve veřejném dění, což vyplývá z podstaty jeho činnosti, patří svojí činností
k významným spolkům obce.
Členové sdružení po celý rok pečují
o zvěř, která se na území činnosti spolku vyskytuje.
V revíru můžeme potkat zvěř srnčí,
dančí, zvěř jelena lesního i jelena siky,
zvěř černou a také zvěř drobnou, které ovšem stále ubývá. Myslivci se pravidelně věnují i tlumení škodné zvěře,
především pak lišek, a to jak odstřelem,
tak norováním. V zimních měsících se
snaží členové sdružení přikrmováním zabránit úhynu zvěře, pravidelně
na zimu připravují objemové suché krmivo a nakupují velké množství obilí

a soli. Tyto nákupy se hradí z prodeje
ulovené zvěře. Pravidelným odlovem
se snaží o zvýšení kvality zvěře, odlovem zvěře černé pak o zabránění škod
na polích.
Široké veřejnosti se členové sdružení představují pořádáním svého plesu,
v letošním roce již desátého v obnovené tradici po roce 1989. O tento ples
je tradičně velký zájem, kapacita KD
bývá vždy plně využita, i když místních
obyvatel na ples moc nezamíří, naopak
návštěvníci přijíždějí i z velmi vzdálených míst.
Mohlo by se zdát, že tedy členy
sdružení nic netrápí, že činnost plyne
přirozenou klidnou cestou. Ovšem není
tomu tak docela. Velký problém vidí
členové sdružení ve dvou oblastech, ve
vysokém úmrtí zvěře při silnicích, kde
především v úseku Kostelík – Modřejovice a ve směru ze Slabec na Rakovník
dochází k častým kolizím vozidel se
zvěří. Druhou bolestí v činnosti sdružení jsou pak majitelé psů, kteří své psy
venčí na volno v revíru, psi svým pohybem a leckdy i štvaním zvěř stresují.
Proto prosíme majitele psů, především
v lokalitě Kostelík a Slabce, aby své psy
nenechávali volně pohybovat po revíru.

Statistika

Sčítání lidu: Vzrostla
vzdělanost, zároveň ale
i nezaměstnanost
Slabce - Český statistický úřad
zveřejnil na svých internetových
stránkách předběžné výsledky loňského březnového Sčítání lidí domů
a bytů. K 26. 3. 2011 měly Slabce
762 obyvatel, což je o 61 více než při
sčítání v roce 2001 a o 63 více než
při sčítání před dvaceti lety.
Předběžné výsledky dále ukázaly
ve Slabcích mimo jiné klesající podíl
obyvatel narozených v místě trvalého bydliště (329 před dvaceti lety,
323 před deseti a 322 při loňském
sčítání, a to při stoupajícím počtu
obyvatel), výrazný pokles podílu dětí
do 14 let na celkovém počtu obyvatel (142 k 701 před deseti lety, 113
k 762 v roce 2011), rostoucí podíl
obyvatel se středním a vyšším vzděláním, naproti tomu stále rostoucí
podíl nezaměstnaných ve skupině

ekonomicky aktivních obyvatel (zatímco v roce 1991 připadali na 363
ekonomicky aktivních obyvatel 4
nezaměstnaní, v roce 2001 to bylo
už 23 ku 309 a vloni už 52 ku 292).
Loňské sčítání lidu ukázalo ve Slabcích také klesající podíl věřících na
celkovém počtu obyvatel. Zatímco
před dvaceti se k náboženskému vyznání přihlásilo ve Slabcích 195 lidí,
před deseti lety 118, vloni už jen 36,
přičemž k nejrozšířenější římskokatolické církvi se ve Slabcích přihlásilo pouze 16 lidí.
Stejně jako počet obyvatel stoupá v městysi Slabce i počet domů, a
to z 330 v roce 1991 na 345 v roce
2001 a na 353 v roce 2011. Více než
140 domů (přesně 142 domů) však
není trvale obydlených, což je k celkovému počtu domů větší poměr než
před deseti lety. Z těchto 142 domů
slouží 125 k rekreaci (před dvaceti
lety statistici napočítali ve Slabcích
81 rekreačních domů, před deseti
lety 95).
Další údaje na www.sldb.cz.

Dopis

Příběh o haluškách
a naplněné lásce
n Jaromír Tupý
Rakovník

Jak jsme hráli Pohádku o princezně na hrášku. Eliška Hlaváčková: Jednou
jsme hráli pohádku pro celou školu. Paní učitelka nám rozdala text a měli jsme se ho
naučit zpaměti. Bylo to těžké, ale když jsem si ho několikrát přečetla, tak jsem si text
zapamatovala. Martina Hejduková: Ve třídě jsme připravili kulisy s krbem a hradní
jídelnou, které jsme si sami malovali. Ester Brožíková: Měla jsem strašnou trému,
ale to měli asi všichni. Po prvním představení opadla. Dan Galia: Před 9. třídou
jsem měl takovou trému, že by mě neuklidnil ani milion korun. Lucka Rybáčková:
Když jsme pohádku předváděli osmákům, tak se nikdo nemohl udržet smíchy. Nejlepší bylo, jak Ester jezdila po třídě na dřevěném koni. Karolína Peschtová: Eliška
hrála královnu a jak něco řekla, tak se všichni začali smát. Ale uvědomili jsme si, že
když se smějí, tak se jim to líbí.
Z historie městyse

První léta
Kulturního domu
ve Slabcích
V červnu letošního roku se uskuteční slavnost u příležitosti dokončení opravy exteriéru a interiéru Kulturního domu ve Slabcích.
K této přiležitosti otiskujeme historické ohlédnutí Ing. Filipa Celby
za počátky slabeckého kulturního
domu, prvního zařízení svého druhu
na Rakovnicku.
n Ing. Filip Celba
Slabce - Při bohatém ochotnickém divadelním životě ve Slabcích
v období l. republiky se dalo předpokládat, že po osvobození v r. 1945
se lidé opět zaktivizují. A tak v roce
1947 došlo ve Slabcích k zahájení
výstavby tehdy prvního kulturního
domu na okrese Rakovník. V neděli
i ve všední dny jezdili občané do Hu-

řvin vyrábět cihly na stavbu a bourali starý panský špýchar, na jehož
místě byla stavba vyprojektována.
Brigád při stavbě kulturního domu
se pravidelně zúčastnilo 40 lidí. Duší
celé stavby byl učitel Jaroslav Štván.
Již 21. října 1951 byl Kulturní dům Slabce předán do užívání.
Při této příležitosti vyhrávala vojenská kapela a byl průvod obcí. Prvním
divadelním představením v kulturním domě byla hra Hledá se hrdina.
Po uvedení kulturního domu do provozu v něm byla umístěna knihovna, zasedací místnosti, klubovny,
brzy začalo promítat kino. Sál, který
v podstatě nedoznal do dnešních dnů
změn, byl tehdy největší na okrese
a vedle tanečních zábav a plesů se
zde často hrálo divadlo (instalováno bylo i patřičné osvětlení), konaly se zde veřejné schůze a výroční
schůze spolků. Kulturní dům se stal
střediskem společenského a kulturního života v obci i širokém okolí
a v celkem málo pozměněné formě
tak slouží dodnes.

Popis historie kamenného
lomu ve Slabcích, o kterém píše
p. Celba ve slabeckém zpravodaji, mi připomněl historku, která
se k tomuto lomu váže. Odehrála
se v šedesátých letech minulého
století.
V roce 1999 jsme na dovolené cestovali po Slovensku a již
cestou tam jsme dráždili naše
chuťové buňky představou talíře,
naplněného až po okraj pravými
slovenskými haluškami. První
zklamání – na jídelním lístku v
hotelu nebyly a vysvětlení číšníka – „Nesmíme používat bryndzu“ – nás překvapilo, vždyť bryndza se špekem je na haluškách to
nejchutnější. Stejná odpověď se
opakovala celé další dny – halušky nikde nenabízeli! Jednoho dne
jsme zastavili u typické vesnické
koliby a odpověď obsluhující dívky byla stejná – „Halušky nemáme“. Tak jsem si nahlas povzdechl: „Sakra, jedeme sem z takové
dálky kvůli haluškám a nikde je
tady nevaří!“ Na otázku děvčete,
odkud jsme přijeli, odpovídám:
„Až z Rakovníka, ale tam to nemůžete znát.“
A nastala mela – děvče volá:
„Mama, choď sem, choď sem
rýchlo!“ Nechápeme, co se stalo,
přichází „mama“ a po krátkém
vysvětlujícím rozhovoru začíná
vyprávět svůj příběh, starý čtyřicet let: „Bylo mi osmnáct a zamilovala jsem se do krásného kluka
z vedlejší dědiny, fotbalisty, ale
cikána. A táta, policajt, mi tuto
známost striktně zakázal. Tak
jsme se rozhodli, že spolu utečeme z domova, sedli jsme na vlak
a po několika dnech jsme skončili
v Rakovníku. Nevím, proč zrovna
tam. Bez peněz a bez práce, jen
s malým ranečkem. Zabloudili
jsme až do Slabec, kde nám nabídli práci v místním lomu na kámen – přijali jsme, v lomu jsme
pracovali i bydleli v nějaké chatrči, ale bylo nám fajn, protože
jsme byli spolu. Domů jsme nepsali z obavy, že táta jako policajt
by nás určitě vypátral a známost
s cikánem by mi zase zakázal. Až
po půl roce jsem napsala domů
dopis, že se vrátíme, pokud nám
vystrojí svatbu.
Dokončení na str. 4

Dopis

Společenská rubrika

Příběh o haluškách
a naplněné lásce

Životní výročí v květnu slaví

(Dokončení ze str. 3) Vrátili
jsme se, táta slib splnil, už spolu žijeme spokojeně čtyřicet let,
máme hodné děti i vnučky, já
mám tuto kolibu a manžel pracuje
ve zdejším lomu na kámen.“
Závěr více jak hodinového
vyprávění byl: „Zítra přijeďte na
oběd a budou halušky – i s bryndzou, jaké jste ještě nikde nejedli!“ Přijeli jsme, všude prostřeno,
přivítání celou rodinou, halušky
neměly chybu. Byl to nejhezčí den
naší slovenské dovolené. Po návratu domů jsme zajeli vyhledat
slabecký lom, vyfotil jsem jeho
pozůstatky, zašel na Obecní úřad
ve Slabcích, kde jsem převyprávěl
celou historku, dostali jsme fotky
dnešních Slabec a vše poslali na
Slovensko oné šťastné rodině – za
několik dní přišlo ze Slovenska
poděkování s pozváním na halušky s bryndzou. Lom ve Slabcích pomohl zamilované dvojici
naplnit jejich sen – žít spolu, ona
„bílá“, on cikán. Při vyprávění čtyřicet let starého příběhu jim bylo
šedesát let a byli spolu šťastni.

6. května
8. května
10. května
18. května
20. května
23. května
24. května
29. května

Květuše Tichá, Slabce 58
Božena Šlaichová, Modřejovice 2
Jaroslava Levá, Skupá 5
František Kopelent, Rousínov 86
Julie Kučerová, Modřejovice 49
Alexander Škorpil, Svinařov 12
Helena Vestfálová, Slabce 38
Pavel Rybáček, Svinařov 20

4. června
8. června
9. června
15. června
16. června
16. června
20. června
21. června
21. června
26. června
26. června
29. června
29. června

Jiřina Vostatková, Skupá 2
Miloslav Vydra, Slabce 51
Marie Čechová, Slabce 94
Danica Rejšková, Modřejovice 27
Marie Zusková, Modřejovice 15
Josef Koutecký, Slabce 91
Anna Markupová, Skupá 1
Květa Zelenková, Modřejovice 8
Marie Galbavá, Skupá 30
Miroslav Vyskočil, Modřejovice 46
Josef Uher, Modřejovice 64
Vlasta Spalová, Kostelík 5
Pavel Cveček, Modřejovice 53

Narození
6. března

Anděla Dykastová, Rousínov 87

Přihlášeni k trvalému pobytu

26. kolo / SO 19. 5., 10:00
FALCO Kounov - TJ Slabce

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Pokud někdo z příštích jubilantů nechce být zveřejněn ve zpravodaji,
nechť to nahlásí na Úřad městyse Slabce do 29. 6. 2012.

Fotbal - IV. třída OP
Dosavadní jarní výsledky
a rozlosování zápasů

25. kolo / NE 13. 5., 17:00
TJ Slabce - Slavoj Chrášťany

87
86
89
88
91
70
81
91
83
86
70
82
65

Jubilantům blahopřejeme!

Úmrtí

Rozlosování:
24. kolo / NE 6. 5., 13:30 h
Sokol Petrohrad - TJ Slabce

let
let
let
let
let
let
let
let

Životní výročí v červnu slaví

Sport

Odehrané jarní zápasy:
TJ Slabce - TJ Roztoky B 1:2
Sokol Mšec B - TJ Slabce 5:1
TJ Slabce - Sokol Lodenice 6:0
TJ Slabce - Kolešovice B 2:2
Baník Lubná - TJ Slabce 2:0
TJ Slabce - FK Svojetín 3:0
FC Hořesedly - TJ Slabce 3:0
TJ Slabce - FK Kněževes B 1:5

55
60
65
55
98
81
88
50

21. února
1. dubna

28. března
25. dubna

Jaroslav Šic, Rousínov 9
Marie Froňková, Slabce 97

Martin Kos z Prahy do Svinařova č. 27
Petr Svoboda z Prahy do Slabec č. 77

Odhlášeni z trvalého pobytu
12. března

Ludmila Legrová se synem Ivanem
ze Slabec do Semechnice-Podchlumí

Sňatky - park Slabce
28. dubna

Bohuslav Baďura ze Slabec a Ludmila Gašperová
z Nového Strašecí

Sňatky - hrad Krakovec
28. dubna

Aleš Mandaus a Vladimíra Rodková, oba z Kralovic

Stříbrná svatba
18. dubna

Jiří a Pavlína Kolbekovi, Rousínov 29

27. kolo / NE 27. 5., 17:00 h
TJ Slabce - FC PO Olešná B
28. kolo / NE 3. 6., 10:00
TJ Šanov - TJ Slabce
29. kolo / NE 10. 6., 17:00
TJ Slabce - ESTA Oráčov B
30. kolo / SO 16. 6., 10:00
Meteor Hřebečníky - TJ Slabce

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla zpravodaje je 29. 6. 2012.
Zpravodaj ÚM Slabce II/2012. Text neprošel jazykovou opravou. Přispěli: V. Štiller, Z. Vyskočilová,
R. Brožíková, H. Spalová, D. Zusková, F. Celba, J. Tupý, J. Hůla 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.

