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ČINNOST ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SLABCE
V měsících březnu a dubnu 2008 se konaly dvě schůze zastupitelstva Městyse Slabce. Jedna schůze byla veřejným jednáním zastupitelstva, druhá pracovní poradou starosty městyse.
Hlavním bodem veřejného jednání bylo schválení inventarizace majetku městyse ke konci roku 2007 a
schválení rozpočtu Městyse Slabce na rok 2008, pracovní porada starosty se za účasti ředitele Základní a mateřské školy Slabce Mgr. Jana Hůly hlavně zabývala situací ve školství ve Slabcích z pohledu perspektivy školního
roku 2008/2009, včetně přechodu vyvařování ve školní kuchyni ze soukromého sektoru pod ZŠ a MŠ Slabce.
V organizační části porady byly projednány žádosti občanů o dodatečné zřízení veřejného osvětlení, zajištění svatebních obřadů a vítání občánků, slavnostní odhalení nového kříže v soliterním místě krajiny za Slabcemi
k Újezdci dne 26. dubna 2008 včetně výsadby tří lip, příspěvek Městyse Slabce na oslavu 110 let Sboru dobrovolných hasičů Modřejovice dne 28. června 2008, žádosti občanů o pronájem nebo odprodej pavilonu budovy
MŠ Slabce po bývalém nahrávacím studiu KUFR, o zařazení některých pozemků do v současné době probíhajícího jednání ve věci vytýčení zastavěného území městyse. Zajištěna byla účast městyse na probíhajících
kolaudačních řízeních staveb občanů a zastupitelstvo bylo seznámeno s kladným hodnocením Městyse Slabce
Ministerstvem vnitra ČR při zajišťování informačního místa Czech Point ve Slabcích.

STAVEBNÍ ČÁST VOLEBNÍHO PROGRAMU
POKRAČOVÁNÍ OPRAVY INTERIÉRU SLABECKÉHO ZÁMKU – Městysi Slabce byl doručen ﬁnanční
příslib Ministerstva kultury ČR z dotačního titulu Program záchrany architektonického dědictví, a to na částku 500 tisíc Kč. Po dodání dalších písemností ze strany městyse (aktualizace žádostí z roku 2007) by mělo být
zpracováno vlastní rozhodnutí, na jehož základě bude možné ﬁnance čerpat. Pokračovat by se mělo opravou
dřevěných schodů, dřevařských výplní, historických maleb a některými stavebními úpravami. Finanční spoluúčast městyse nutná.
REGENERACE SLABECKÉHO ZÁMECKÉHO PARKU – Na rok 2008 schválena dotace z Programu obnovy venkova Středočeského kraje ve výši 134 tisíc Kč. Pokračovat by mělo regenerační sečení travního porostu, zdravotní probírky, konzervační zásahy, údržba cest, instalace dalších odpadkových košů a laviček. Finanční
spoluúčast Městyse Slabce.
OPRAVA ORANŽÉRIE VE SLABECKÉM ZÁMECKÉM PARKU – Předpoklad zahájení opravy v letošním roce 2008. Jednání probíhají.
ÚPRAVA ZELENĚ V ČÁSTI MĚSTYSE SKUPÁ – Dotace z POV Středočeského kraje schválena (prostřednictvím Mikroregionu Balkán). Na akci je zpracován jednoduchý projekt. Po schválení dotace musí být do
31. 7. 2008 doplněny prvotní podkladové materiály tak, aby mohla být s poskytovatelem podepsána smlouva.
Předpoklad nákladů kolem 100 tisíc Kč. Finanční spoluúčast Městyse Slabce.
OPRAVA HASIČSKÉ ZBROJNICE V KOSTELÍKU – Situace podobná jako ve Skupé. Dotace schválena,
po doplnění dalších podkladů podpis smlouvy se Středočeským krajem. Dotace opět prostřednictvím Mikroregionu Balkán. Předpoklad nákladů 40 tisíc Kč. Financování společně Středočeský kraj a Městys Slabce.
DOTACE NA ÚROKY Z ÚVĚRU MINULÝCH LET na opravu slabeckého zámku a výstavbu vodovodu ve
Slabcích – Dotace schválena z POV Středočeského kraje ve výši 33 768 Kč.
VYBAVENÍ SPÁDOVÉ KNIHOVNY SLABCE NOVÝM NÁBYTKEM – Vzhledem k tomu, že tyto prostory od roku 1979, kdy byla knihovna na slabecký zámek přestěhována, nebyly novým inventářem doplňovány,
byl o příslušnou dotaci požádán Středočeský kraj. Dotace byla schválena ve výši 25 tisíc Kč, ﬁnanční spoluúčast
Městyse Slabce.
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Z VLASTNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTYSE, případně ve spolupráci s jinými organizacemi (SCHKO Křivoklátsko) je prozatím počítáno s dokončením úpravy lipové aleje v Modřejovicích, některými stavebními úpravami na vodovodu ve Skupé, nejnutnějšími opravami některých místních komunikací a
příspěvkem na zpracování dokumentace k vybudování čističky odpadních vod ve Slabcích (společný projekt
v rámci odkanalizování celého území Mikroregionu Balkán). Dokončena by měla být oprava roubení studny
v majetku Městyse Slabce ve Svinařově.
MĚSTYS SLABCE SI TAKÉ NECHAL ZPRACOVAT STUDII na náklady nutné na nejaktuálnější opravy
místních komunikací v rámci jednotlivých částí. Tyto činí 13 milionů Kč a ﬁnanční prostředky na realizaci jejich oprav budou získávány postupně.

MIKROREGION BALKÁN
VALNÁ HROMADA MIKROREGIONU VE HVOZDĚ
Valná hromada Mikroregionu Balkán proběhla v pátek 4. dubna 2008 ve Hvozdě. Hlavními body programu
bylo dokončení územního řízení projektu Likvidace odpadních vod v obcích Mikroregionu Balkán, v současné
době probíhá doba do nabytí právní moci územního rozhodnutí. Dále byl projednán návrh schválení závěrečného účtu mikroregionu za rok 2007. Diskuze byla zaměřena na další postup výstavby ČOV na Balkáně
po nabytí právní moci zmíněného územního rozhodnutí (zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení,
podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí EU atd.) Příští schůze mikroregionu bude
23. května 2008 v Panoším Újezdě.

MALÁ SLAVNOST U OBNOVENÉHO DŘEVĚNÉHO KŘÍŽE
V sobotu 26. dubna se uskutečnila malá slavnost u obnoveného Dřevěného kříže na rozcestí za hřbitovem
ve Slabcích při cestě doÚjezdce. Kříž vyrobil a věnoval pan Jiří Mrázek z Újezdce. Předchozí kříž uhnil a padl
v roce 2002. Na malé dopolední slavnosti se sešlo kolem třiceti lidí, na ﬂétnu zahrály a několik básní přednesly
děti ze Slabec, po úvodním slově starosty městyse Filipa Celby, který panu Jiřímu Mrázkovi za kříž poděkoval
a připomněl důležitý význam těchto míst v krajině, promluvil regionalista Roman Hartl o historii Dřevěného
kříže (viz Z HISTORIE OBCE) a přečetl povídku Aloise Macha Strach má dlouhé nohy, která se u Dřevěného
kříže odehrává. Na závěr slavnosti vysadili Jiří Mrázek a představitelé městyse kolem kříže tři lípy.

Zleva: Vztyčení kříže, malý ﬂétnový koncert Aleny Hnízdilové během slavnosti, sázení lip (s lopatou Jiří Mrázek).
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLABCE
Žákům a pracovníkům naší školy se blíží konec školního roku a stejně jako jiné roky se začíná zvyšovat tempo školního života. Všichni se především připravují na Školní akademii, která proběhne 10. 6. od 13.30 hodin
v Kulturním domě Slabce. Žáci a děti naší školy se snaží ukázat, že škola není jen o učení a povinnostech, ale i o
zábavě a spolupráci, a hlavně o umění ukázat, co všechno si sami žáci dokáží vymyslet, připravit a zrealizovat.
Mimo této hlavní školní akce čeká naše žáky spousta dalších aktivit. Dne 13. 5. proběhne již tradiční fotografování školy, na 15. 5. připravují naši žáci 7. a 9. ročníku posezení s rodiči ke Dni matek s vlastnoručně
připraveným pohoštěním, 20. 5. se sejde školská rada, jakožto důležitý orgán správy školy, 28. 5. je naplánována
návštěva Dopravního hřiště jako vhodné předprázdninové prevence bezpečného chování na silnicích a v jejich
okolí. Na konci května navštíví naši prvňáci a druháci divadelní představení pohádky v Tylově divadle v Rakovníku a 2. 6. proběhne v dopoledních hodinách již tradiční Dětský den, který si připravují žáci sami, to znamená „velcí“ (II. stupeň) pro ty „menší“ (MŠ a I. stupeň). Samozřejmostí jsou plánované třídní výlety v měsíci
červnu směřované do blízkých, ale i vzdálenějších koutů naší vlasti. Před hlavními prázdninami je třeba myslet
i na prevenci, proto je naplánována beseda s příslušníky Policie ČR a protidrogově zaměřený peer program
ve spolupráci se studenty Gymnázia Zikmunda Wintra v Rakovníku.
Školní rok zakončíme tradiční celoškolní akcí „Honba za pokladem“ a slavnostním předáním vysvědčení.
Snad nejdůležitější zprávou pro nás všechny je, že i příští školní rok je ﬁnančně, provozně a personálně zabezpečen. Tak tedy hezké prázdniny nebo dovolenou a v září opět nashledanou.
Mgr. Jan Hůla
ředitel ZŠ a MŠ Slabce

Ze života základní školy ve Slabcích.

Z PRACÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SLABCE
MÁM SEN
Bez snů nelze žít. To jsou slova mnoha ﬁlozofů, vzdělaných, ale i obyčejných lidí. Někdo tuto moudrost
vysloví s touhou a ctižádostí, někdo ovšem hovoří z vlastní zkušenosti, z radosti nebo ze zklamání životem. A
právě o to se pokusím. Pokusím se sepsat úvahu s nádechem tohoto tématu a zavést do ní i trochu svého osobního názoru a zkušenosti.
Nejprve je třeba zamyslet se nad tím, co to vlastně znamená míst sen. Spousta lidí sní o tom mít obrovský
dům s bazénem, nejrychlejší a nejluxusnější automobil, spoustu peněz a kupovat si vše možné. Ale k čemu všemu toto člověku bude? S kým bude bydlet v onom obrovském domě? S kým bude plavat v blankytně modrém
a vyhřívaném bazénu, sdílet ten adrenalin z rychlé jízdy lákavě honosným automobilem a s kým bude utrácet
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stále narůstající ﬁnance? Nezdá se vám to tak trochu snobské a stereotypní? Já si ze své vlastní zkušenosti troufám usoudit, že to tak jednoduché není. Člověk si vždy musí něco zasloužit a činit se, takže by se mi něco takového nelíbilo. Alespoň dlouho ne. Kdybych totiž neměla vzdělání, přátele a rodinu, která mne podrží a podpoří,
život by mě asi za nějaký čas přestal bavit.
Jenže existuje také druhá vrstva „snílků“, kteří mají jiné představy o životě. Lidé, kteří si přejí mít zdravou,
úplnou a nerozporuplnou rodinu, dobré zaměstnání, které by zároveň bylo i jejich koníčkem. Mít vzdělání, být
nad věcí, občas se zajít někam pobavit, hlavně aby ten život nebyl celý jen o tom samém. Když totiž potkáte
takového člověka, kterého něco těší a vyzařuje z něj něco výjimečného, hned se i vy cítíte jinak naladění a o
krok dále.
Peníze, jak známo, žádné štěstí neznamenají. Pokud je jich moc, přinášejí zmatek a problémy. Jenže co ti,
kteří by to štěstí opravdu potřebovali? Ti, kteří jsou jakýmkoliv způsobem, ať psychicky nebo fyzicky postižení,
a sami si za to nemohou? Ti mají opravdovou smůlu. Jak píše pan Landa v jednom ze svých pravdomluvných
a upřímných textů: „Co všechno dáme za naše kamarády, kteří to vlastně jsou? Nejsme si jisti… Král je klaun
a klaun je králem, pískot nese se znuděným sálem, a tak pýcha vládne… Nežijeme, přežíváme, popereme se tu
zase… Ze lva se stal pejsek, na řetězu slintá, čeká na odměnu od vítězů… Co bolí druhé, nás přece nebolí, tak
zbylo z růží už jenom trní.“
A tak se ptám, proč je někdy tak těžké jít si za svým snem? Proč, když se o něco tak moc snažíte, tak vám
to vždy někdo zkazí? Ale já věřím tomu, že až si vším projdete a poučíte se, jednou se vše otočí, a že ze lvů se
stanou slintající pejsci na řetězu, kteří prosí a čekají na odměnu od těch, kdo měli svůj sen a vyhráli ten boj se
zlem. Každý se přece potřebuje alespoň jednou spálit. Najednou ta pýcha a nespravedlnost, která tak dlouho
vládla, se změní v krvavou pálící jizvu – a z růží zbude jen trní.
Kristýna Prišťová
9. ročník ZŠ Slabce

ČINNOST SPOLKŮ
ČESKÝ SVAZ ŽEN SLABCE
ČSŽ Slabce pořádal 9. 3. 2008 v Kulturním domě Slabce Dětský karneval. Byla opět bohatá tombola. Nejlákavějšími cenami byly jako vždy malé dortíky. Celkem jsme jich napekly 120 ks. Díky sponzorům, kteří nám na
tuto akci přispěli, jsme mohly nakoupit hračky a sladkosti. Celkem jsme do tomboly připravily 2900 cen. Účast
byla dobrá, asi kolem 100 dětí a 80 dospělých. Ke skvělé náladě přispěl Jiří Ladra, který celé odpoledne pro děti
hrál a soutěžil s nimi. Po vydání tomboly kolem 17 hodiny se děti rozcházely domů.
Bohumila Konopásková
předsedkyně ČSŽ Slabce

Členky ČSŽ Slabce
během úspěšného karnevalu.

Pohled na část tradičně obří tomboly karnevalu.
V té letošní bylo celkem 2900 cen.
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Z HISTORIE OBCE
Projev regionalisty Romana Hartla o historii Dřevěného kříže na rozcestí za slabeckým hřbitovem:
Dřevěný kříž stál na tomto místě už začátkem druhé poloviny 18. století, v době, kdy ještě neexistoval ani nový slabecký
hřbitov, ani samota Bor, kolem vedla jediná cesta – ze slabeckých Chaloupek do Újezdce a kříž obklopoval les. Nevíme kdo
ani proč tu kříž postavil, důvody mohly být různé, společná jim
však bezpochyby byla zbožnost dárce. Kříž mohl věnovat jako
poděkování za nějakou šťastnou událost ve svém životě, mohl
tady prožít i domnělý zázrak, kříž mohl být i prosbou za Boží
ochranu při nebezpečné práci v okolním lese. Nebo to zkrátka
mohl být jen projev zbožnosti, který neměl jiný důvod než zbožnost samu.
Staré mapy potvrzují existenci dřevěného kříže v těchto místech i po celé 19. století a kdo ví, snad sem počátkem 19. století
občas zašla i zbožná matička Jana Nerudy, než se provdala a odešla ze Slabec.
Předchozí kříž tu stál od roku1905 a ani o něm nevíme mnoho. Víme však, že rok 1905 byl ve Slabcích katastrofálně suchý
a tak snad vztyčení nového Dřevěného kříže na tomto rozcestí
mohlo být i prosbou za déšť pro zdejší pole. Mezi dvěma světovými válkami se Dřevěný kříž stal jedním z hlavních míst, kde se
ve Slabcích konaly připomínky památných národních dnů. Začátkem července se tu lidé každoročně scházeli uctít mučednickou smrt mistra Jana Husa, na programu obvykle býval kromě
symbolické hranice i projev některého z místních učitelů a vyNový Dřevěný kříž.
stoupení učitelského pěveckého sboru. V září 1937 zapálili hasiči u Dřevěného kříže smuteční vatru, kterou uctili smrt prvního
československéo prezidenta Tomáše G. Masaryka (zemřel 14. září na zámku v Lánech, smuteční vatra vzplála
20. září), v březnu 1938 tu hasiči připomněli vatrou nedožité 88 narozeniny T. G. M. A má generace vzpomíná
na Dřevěný kříž jako na místo, kde se každoročně posledního dubna konaly „čáry“, odezva prastarého zvyku
symbolického pálení čarodějnic, v našich časech už jen večerní posezení kolem ohně.
Nový Dřevěný kříž je ze 120 let starého, obrovského a krásně rovného modřínu, který vyrostl v lese na Sadně. Pokácen byl letos 8. dubna a není bez zajímavosti, že měsíc byl právě ve fázi, která je považována pro kácení
stromů za vůbec nejpříhodnější. Takže ideální kombinace a velká naděje, že tu tento kříž vydrží velmi, velmi
dlouho. Vyroben byl tradičním řemeslným postupem a podle barokních vzorů, a co víc, tento nádherný kříž
vznikl způsobem, dnes málo obvyklým, avšak o to cennějším – nikoliv jako výrobek na zakázku, zaplacený z
dotací, ale vlastní silou a na náklady svého dárce. A to je možná na celé věci to nejdůležitější a pro nás ostatní
nesmírně inspirující.

POZVÁNKA NA KRÁLOVSKÝ PRŮVOD
Nejslavnější český panovník, Karel IV., z Boží milosti císař římský a král český, se na počátku června tohoto
roku opět vrátí na svůj legendární hrad.
V pátek 6. června dopoledne vyjede císař Karel z Pražského hradu přes Staré Město pražské, Smíchov, Radotín, Černošice, Dobřichovice, Lety, Řevnice a Hlásnou Třebaň, aby po dvoudenní pouti večer v sobotu 7. června
uložil korunovační klenoty Svaté říše římské, které nechal před několika týdny ukazovat poutníkům ze všech
koutů Evropy v kapli Božího těla na Dobytčím trhu v Novém Městě pražském zpět do bezpečí hradu Karlštejna.
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Karel IV. se svým nejbližím dvorem a vzácnými hosty vstoupí do Velké věže Karlštejna a na oltář kaple Svatého
Kříže a pod ochranu světců, jejichž podobizny zdobí skvostný interiér svatostánku, uloží nejvzácnější symboly
Svaté říše římské – říšskou císařskou korunu, kopí sv. Longina a říšské jablko.
Císař Karel s chotí Eliškou, dvořanstvem a vzácnými hosty z Porýní-Falce, Opolského vojvodství, Burgundska a Bratislavského kraje bude provázet vzácný poklad přes pražská historická města i středočeské obce. Všude, kudy bude Královský průvod projíždět, bude přivítán purkrabími, rychtářem a představiteli města. Pro lid
prostý i urozený bude v každém místě zastavení Královského průvodu připraven bohatý program – historické
veselice, ukázky středověkých tanců a řemesel i s ochutnávkami staročeských jídel, rytířské souboje a v závěru
cesty pod hradem Karlštejn i velký turnaj císařových rytířů.
Neobvyklá historická slavnost se letos uskuteční podruhé, stejně jako vloni symbolicky otevře hlavní turistickou sezonu ve Středočeském kraji i v Praze. Cesta historickým jádrem hlavního města a pak půvabným údolím řeky Berounky se může stát také vítaným zpestřením víkendového programu každého ze zájemců – sami
se můžete připojit jak k historickému průvodu, tak k jeho doprovodným slavnostem. Více se o průvodu dozvíte
na stránkách WWW.KRALOVSKYPRUVOD.CZ.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ V KVĚTNU SLAVÍ:
4. 5.
5. 5.
11. 5.
14. 5.
15. 5.
19. 5.
19. 5.
20. 5.
24. 5.
30. 5.

Jaroslava Talhoferová, Slabce 124
Stanislava Mauleová, Svinařov 35
Valerie Ledvinková, Slabce 58
Milena Dražková, Slabce 74
Jana Krausová, Kostelík 14
Vratislav Novák, Slabce 155
Miroslava Korfová, Slabce 115
Julie Kučerová, Modřejovice 49
Helena Vestfálová, Slabce 38
Václav Kraus, Kostelík 14

60 let
55 let
94 let
65 let
60 let
60 let
55 let
94 let
84 let
65 let

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ V ČERVNU SLAVÍ:
2. 6.
4. 6.
6. 6.
8. 6.
9. 6.
12. 6.
15. 6.
16. 6.
17. 6.
21. 6.
23. 6.
26. 6.
26. 6.
28. 6.

Josef Hartl, Slabce 83
Jiřina Vostatková, Skupá 2
Otakar Kopta, Rousínov 75
Miloslav Vydra, Slabce 51
Marie Čechová, Slabce 94
Miloslav Mezner, Rousínov 17
Danica Rejšková, Modřejovice 27
Marie Zusková, Modřejovice 15
František Kolář, Modřejovice 51
Květa Zelenková, Modřejovice 8
Naďa Bindr, Nová Ves 3
Miroslav Vyskočil, Modřejovice 46
Pavol Bánský, Skupá 38
Václav Novák, Svinařov 10

Všem jubilantům blahopřejeme!

75 let
83 let
80 let
82 let
85 let
60 let
84 let
87 let
84 let
87 let
60 let
82 let
70 let
84 let
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ÚMRTÍ:
29. 3.

Vladislav Koutecký, Modřejovice 17

PŘIHLÁŠENI K TRVALÉMU POBYTU:
10. 3.
7. 4.

Pavel Cveček z Prahy do Modřejovic čp. 53
Lucie Hellebrandová z Opavy do Malých Slabec č.ev. 5

SŇATKY:
29. 3.
19. 4.
26. 4.
18. 4.

Martin Končický a Ivana Paterová,
oba z Rakovníka
Karel Tureček a Jaroslava Hospodářská,
oba z Rakovník
Josef Svoboda a Andrea Stříbrská, oba
z Rakovníka
Tomáš Truksa a Miroslava Broučková,
oba z Čisté

RUBÍNOVÁ SVATBA:

Čtyřicet let společného života - rubínovou svatbu - oslavili 19. dubna 2008
Filip a Marie Celbovi ze Slabec. V obřadní síni slabeckého zámku blahopřála starostovi městyse Slabce a jeho ženě k tomuto významnému životnímu
výročí předsedkyně kulturní komise městyse Alena Zázvorková.

obřadní síň Slabce
obřadní síň Slabce
park Slabce
hrad Krakovec

Zpravodaj ÚM Slabce II/2008. Text neprošel jazykovou opravou: Přispěli: F. Celba, Z. Vyskočilová,
R. Brožíková, J. Hůla, B. Konopásková, R. Hartl. 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

