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Důležité upozornění
pro rodiče žáků
základní školy Slabce
Ve dnech 2. - 5. 4. 2013 bude
vyhlášeno na naší škole ředitelské
volno z provozních důvodů. V této
době bude probíhat nejrušnější část
rekonstrukce budovy školy (zateplení pláště) a z kapacitních důvodů
není možné přesunout výuku do jiných prostor. Vzhledem k termínu
dokončení rekonstrukce zároveň
není možné posunout tyto práce na
období letních prázdnin. Doufám,
že naši situaci pochopíte a i nadále
naší škole zachováte přízeň.

Masopust ve Slabcích uspořádalo v sobotu 9. února Občanské sdružení Fara Slabce
a jeho přátelé. V průvodu obcí se sešly tři desítky masek.

Vyznamenání pro zahrádkáře
Slabečtí zahrádkáři obdrželi Bronzovou medaili za rozvoj zahrádkářské činnosti.
n Dagmar Zusková
jednatelka zahrádkářů Slabce
Slabce - Zahrádkáři na své výroční
členské schůzi 23. února zhodnotili svoji činnost za rok 2012. Organizace má
45 členů z 12 obcí regionu a Rakovníka.
V ošklivém počasí, které ten den bylo,
se sešlo 27 členů a 8 hostů, starosta
městyse pan Štiller, zástupce územní
rady Rakovník ing. Boušek, přednášející na téma mořská řasa jako doplněk
stravy – pan Halml a paní Horníková.
Členové si vyslechli zprávu o činnosti, zprávu hospodářky, revizní zprávu. Předávali jsme diplomy členům
umístěným ve fotosoutěži Rozkvetlý
Balkán, čestné uznání obdržel předseda mikroregionu p. Souček za dobrou
spolupráci. Organizace přijala tři nové
členy a odsouhlasen byl plán činnosti
na rok 2013. V diskuzi zhodnotil naši
činnost starosta městyse, předány

byly květiny jubilantům, kteří oslaví
v 1. pololetí roku 2013 svá životní výročí. Naši činnost zhodnotil i zástupce
územní rady ing. Boušek a předal nám
jako organizaci vyznamenání republikové rady – Bronzovou medaili za rozvoj zahrádkářské činnosti, tuto medaili obdržel i předseda Zdeněk Rejšek.
Toto vyznamenání má pro nás velký
význam, je to ocenění naší činnosti,
především pracovitosti jednotlivých
členů a také nás zavazuje, abychom
pracovali alespoň stejně jako dosud.
Velké poděkování patří všem, a i těm,
kteří již mezi námi nejsou. Poděkovat
musíme i Městysi Slabce a všem občanům, kteří nás podporují, také územní
radě Rakovník za dobrou spolupráci.
Na závěr výroční členské schůze
bylo podáváno občerstvení a následovala přednáška o produktech z mořské
řasy jako doplněk stravy a volné povídání a hodnocení.

Mgr. Jan Hůla, ředitel školy

Krátce z městyse
n Výsledek zápisu. Dne 8. února 2013
proběhl zápis budoucích žáků základní
školy. Celkem bylo přijato do prvního
ročníku 13 žáků a přijaty tři žádosti
o odklad povinné školní docházky. Dovoluji si poděkovat touto cestou rodičům za zájem o naši školu a těším se
společně se všemi zaměstnanci školy na
nové prvňáčky v novém školním roce.
(Mgr. J. Hůla, ředitel ZŠ a MŠ Slabce)
n Kulturní dění na zámku Slabce. V letoš-

ním roce se ve výstavní síni v přízemí
zámku Slabce uskuteční následující
výstavy a akce: 8. 3. - 10. 3. Jarmark
pro ZŠ Slabce, 16. 3. - 7. 4. Izrael - Ladislav Čepička, 13. 4. - 5. 5. Keramika dětí ZŠ Slabce, 11. 5. - 2. 6. Stáňa
Perlínová nebo Ivan Šperling, 8. 6.
- 30. 6. Divoký Kurdistán - Vojtěch
Pokorný, 13. 7. - 31. 8. Česko - Eva
Škrochová, 7. 9. - 6. 10. Francie - Alena Zázvorková, Tomáš Bárt, 12. 10.
- 3. 11. Španělsko - Katka Legrová, 9. 11.
- 1. 12. Stáňa Perlínová, Ivan Šperling,
7. 12. - 22. 12. Jiří Vostrý. (V. Uhrová)

Pozvánky
n Maškarní pro děti. Zahrádkáři Slab-

ce a Občanské sdružení Kostelík zvou
všechny děti s rodiči, babičkami, tetičkami atd. 23. března do KD Slabce na
maškarní rej od 14 hodin. Bohatá tombola, hry a soutěže a dobrá diskotéka
Maty a Máchala a možná bude i překvapení. Dobrou zábavu a dobrou náladu
přejí pořadatelé. (D. Zusková)
n Staročeské máje. Vážení spoluobčané, tak i letos se Staročeské máje ve
Slabcích uskuteční, a to 18. 5. 2013.
Slabecká mládež po roce pozve do
kola svobodné dívky a ostatní zas srdečně do průvodu. Začínáme průvodem ve 13 hodin od Píchů a skončíme
u krále před KD. Vyhrávat bude „Slabecká šestka“. Večer od 20 hodin na
sále KD Staročeská veselice a kapela
V pantoflích. Pod záštitou Městyse
Slabce srdečně zvou slabečtí májovníci.
(D. Zusková)

Zápis do školky se koná 26. března
Vedle přívětivého a tvůrčího prostředí nabízí školka dětem i spoustu zajímavých akcí.
Slabce - V úterý 26. 3. 2013 od 8 do
12 hodin se koná v mateřské škole ve
Slabcích zápis dětí na školní rok 2013
-14. Naše školka pracuje podle vlastního
vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání, který jsme nazvali „Spolu je
nám dobře na světě“. Našim hlavním cílem je, aby se dětem u nás líbilo, aby se
k sobě chovaly slušně a vzájemně si pomáhaly. K dětem se snažíme přistupovat
co možná nejcitlivěji a dáváme přednost
individuálnímu přístupu. Výhodou v naší
školce je, že starší děti nám pomáhají

se začleňováním nejmladších dětí do
stávajícího kolektivu. Pro děti během
roku plánujeme divadelní představení
na Kladně a v Rakovníku, dále předplaveckou výuku pro nejstarší děti v Rakovníku, pravidelně k nám jezdí maňáskové
divadlo Zvoneček, pořádáme výlet do
ZOO a také přednášky zajímavých lidí.
Rodiče jsou do školy zváni na malování
perníčků a také na dvě besídky, které
pro ně připravujeme. Moc se těšíme na
rodiče s novými školáčky, kteří k nám
v úterý 26. 3. 2013 zavítají. (MŠ Slabce)

Školáci putovali po stopách Emila Holuba

Kulturní dům Slabce
Slabce - Plesová sezona vstupuje
do druhé poloviny, zbývá nám pouze
16. 3. Sportovní ples a 30. 3. hasičská
Velikonoční veselice, kterou pořádají
modřejovičtí hasiči. Plesy, které od ledna pořádali myslivci, hasiči Slabce a zahrádkáři byly dobře připravené, jak tombola, tak i výzdoba, ale i letos se všichni
potýkali s návštěvností. Je jen škoda, že
když organizace něco připraví, tak nemají dostatek podpory obyvatel, snad
příští rok bude veselejší. (D. Zusková)
Akce v KD na duben a květen 2013:

n Sobota 6. dubna 2013

– Diskotéka Maty a Máchal

Výprava za slavným českým cestovatelem se dětem líbila. Foto: ZŠ Slabce

– Pyžamový ples a Brutus
n Pátek 19. dubna 2013
– Diskotéka Maty a Máchal
n Sobota 20. dubna 2013
– koncert Rybičky 48
n Sobota 27. dubna 2013
– Diskotéka Maty a Máchal
n Sobota 11. května 2013
– Diskotéka Maty a Máchal
n Sobota 18. května 2013
– Staročeská veselice (slab. mládež)
n Sobota 25. května 2013
– Diskotéka Maty a Máchal

Slabce - Víte, kdo byl Emil Holub?
Čím se proslavil? Tak na tyto a jiné
otázky dostali odpověď žáci prvního
stupně naší školy od paní Zázvorkové
při zajímavé besedě.
Žáci putovali prstem po mapě po
stopách Emila Holuba. Během putování se děti dozvěděly mnoho zajímavého o jeho životě a díle. Prohlédly si
zajímavé knihy, vyzkoušely si cestovatelský klobouk a zatančily si za zvuků

n Sobota 13. dubna 2013
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indiánských bubnů.
Ale i děti se na besedu náležitě
připravily: vyrobily si náhrdelníky,
náramky a náušnice. Zkrášlily se jimi,
a tak přivítaly paní Zázvorkovou. Na
závěr besedy se všichni vyfotili a svoje
zážitky děti vyjádřily kresbou. Beseda
se dětem velmi líbila.
A protože to nebylo první putování
s Alenou, byli bychom rádi, kdyby se
tyto besedy staly tradicí. (ZŠ Slabce)

Výsledky 2. kola volby prezidenta
Slabce - Druhé kolo voleb prezidenta republiky se uskutečnilo ve dnech 25.
a 26. ledna 2013 (výsledky 1. kola jsme přinesli v minulém čísle zpravodaje). Volební
účast ve Slabcích byla 63 %. Miloš Zeman získal 68 % hlasů, Karel Schwarzenberg
32 % hlasů. Výsledky v jednotlivých volebních okrscích byly následující: Volební
okrsek č. 1 (Slabce) - M. Zeman 63 % hlasů, K. Schwarzenberg 37 % hlasů, volební okrsek č. 2 (Modřejovice, Kostelík) - M. Zeman 70 % hlasů, K. Schwarzenberg
30 % hlasů, volební okrsek č. 3 (Svinařov) - M. Zeman 90 % hlasů, K. Schwarzenberg 10 % hlasů, volební okrsek č. 4 (Rousnínov, Nová Ves) - M. Zeman
61 % hlasů, K. Schwarzenberg 39 % hlasů, volební okrsek č. 5 (Skupá) - M. Zeman
76 % hlasů, K. Schwarzenberg 24 % hlasů.

Český svaz žen ve Slabcích
Na letošek ženy chystají jako novinku drakiádu s výrobou papírových draků.
n Eva Razímová
předsedkyně ZO ČSŽ Slabce
Slabce - K datu 10. 3. 2013 se váže
roční výročí obnovení činnosti základní
oraganizace ČSŽ ve Slabcích, a tak je
příhodný čas se za tím rokem poohlédnout. Mnoho akcí nebylo, ale přeci jen.

Činnost v roce 2012
V loňském roce jako svou první
akci jsme pořádaly pro děti sportovní
klání na hřišti TJ Slabce u příležitosti
Dne dětí dne 3. 6. 2012 ve spolupráci
s Městysem Slabce, který nám zajistil
ukázku RCA Rakovník – rádiem řízené
modely aut a letadel s vrtulníky. Byla
to podívaná nejen pro děti, ale i pro jejich doprovod. Na hřišti se soutěžilo ve
třech věkových kategoriích a v pěti disciplínách. Soutěže byly vyhodnoceny
a první tři místa odměněna nejen diplomy, ale i věcnými cenami. O občerstvení se postaral Maty a Máchal, počasí se
vyvedlo a dokonce si zasoutěžili i tatínkové, a to v prokousávání koláče, moc
krásně byli upatlaní!
Druhou akcí byl lampionový průvod
29. 10. 2012. Průvod městysem byl zakončen na hřišti TJ Slabce opékáním
buřtů, které děti dostaly jako pozornost
od nás. Této akce se zúčastnilo zhruba
60 dětí a dospělých.
Poslední akcí loňského roku byla
Mikulášská nadílka, která se konala
1. 12. 2012 v KD Slabce. Na tuto akci
jsme pro děti napekly a nazdobily perníčky, které posloužily nejen k výzdobě
stolů, ale byly dány i do Mikulášských
balíčků, stejně tak jako ovoce a cukrovinky. Balíčky dětem rozdal Mikuláš
s andělem za velkého lomozu čertů
z řad členů TJ Slabce. K dobré náladě
nám bylo poskytnuto občerstvení a hudba ve spolupráci s Matym a Máchalem.
Tímto bychom chtěly poděkovat
všem sponzorům, kteří nám finančně
pomohli tyto akce uskutečnit, ať už
Městysi Slabce, stavební firmě Heller,
sboru dobrovolných hasičů, sportovcům, ale i p. Šedivému, J. Samašovi,
p. Prokopové, V. Štillerovi a M. Rohlovi.

Plány pro rok 2013
V letošním roce bychom chtěly
v těchto akcích pokračovat, rády jsme
upekly hasičům do tomboly na jejich
ples dorty, a stejně tak upečeme v březnu i sportovcům.
Pomalu připravujeme II. ročník
Sportovního klání ke Dni dětí, letos
2. 6. 2013, opět se můžete těšit na
vystoupení RCA Rakovník a odměny

dětem za sportovní výkony. V druhé
polovině srpna bychom chtěly uspořádat dětský bazárek oblečení, obuvi,
sportovních potřeb a hraček. Na září
plánujeme drakiádu s tím, že bychom
si společně s dětmi draky sami vyrobili
a v případě příznivého počasí je i zprovoznili! Následuje lampionový průvod
28. 10. 2013 a dne 30. 11. 2013 Mikuláš.

Ženy, přijďte mezi nás
Ženy, nebojte se přijít mezi nás, je
nás málo a budeme rády, když se do
naší činnosti zapojíte a pomůžete nám
s akcemi pro děti, odměnou je vždy dětská radost.
Scházíme se každý měsíc a pomalu
si domlouváme účast členek svazu žen
z jiných organizací, aby nám předvedly
svůj um a seznámily nás se svou šikovností nejen ve vyšívání, ale i v malování na hedvábí, batice, výrobě šperků
z ovčí vlny a z jiných materiálů. Koncem
roku bychom rády mezi námi přivítaly
i floristku, která by nám předvedla adventní vazbu a vazbu na štědrovečerní
stůl.

Kulinářská soutěž
Dne 24. 11. 2012 se konala kulinářská vánoční soutěž, kterou uspořádala
ORŽ v Rakovníku v salonku restaurace Černý orel. Přihlášené družstvo ZO
ČSŽ mělo za úkol přinést do soutěže tři
výrobky týkající se vánočních svátků,
a to jeden sladký pokrm, jeden slaný
a vánoční aranžmá.
Z naší organizace se zúčastnily
tři členky: P. Fenclová, E. Razímová
a D. Solarová. Do této soutěže se zapojilo 8 družstev z Rakovnicka.
V porotě, která hodnotila výtvory členek, byl profesionální kuchař
pan Vít Michálek s chotí Naďou, který
měl tu čest vařit na velvyslanectví ČR
v Moskvě a v Bruselu, dále paní Irena
Zelenková, cukrářka a mj. též účastnice několika vydání Receptáře Přemka
Podlahy, a paní V. Rohlová, členka ORŽ.
Naše družstvo si vedlo poměrně
dobře. Za vánoční aranžmá, svícen na
stůl z přírodního proutí, získalo 1. cenu.
Po vyhodnocení následovalo příjemné vyprávění p. Michálka o vaření pro
hlavy státu, dodržování protokolu stolování a podobně, paní Zelenková zase
vyprávěla o natáčení pořadu Receptář
a zajímavostmi týkajícími se vánočních
svátků a vtipy zpestřila setkání paní
B. Kopecká ze ZO ČSŽ Velká Buková.
Všechny účastnice se shodly na tom,
že se rády sejdou i příští rok s novými
specialitkami na vánoční stůl.

Svoz nebezpečného
odpadu se uskuteční
v sobotu 30. března 2013
Slabce (u Jednoty) 10.00 - 10.30
Modřejovice (náves) 10.40 - 11.10
Kostelík (náves) 11.20 - 11.40
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)

Rousínovský Masopust Opět
skvělý byl masopust s průvodem a veselicí, který 26. ledna
uspořádalo Občanské sdružení
Rousínov. Foto: M. Hartlová

Kalendárium osobností
v 11. 3. 1888 zemřel rodák ze Slabec
Ferdinand Janovský, zakladatel hospodářských besídek v Čechách, autor
pokrokových rolnických publikací a ředitel Vyšší hospodářské školy zemské
v Horních Heřmanicích ve Slezsku.
v 18. 3. 1856 se ve Slabcích narodil
kněz, historik, filozof a teologický
pedagog Robert Nostic-Rieneck.
v 28. 3. 1861 se v hájovně Polánec
u Modřejovic narodil Josef Hořejší,
houslista a profesor konzervatoře
v Augsburgu.
v 27. 4. 1857 zemřel kněz Jan
Evangelista Krbec, autor průkopnického Malého zelináře aneb Krátkého
naučení o zahradnictví kuchyňském.
V letech 1820-1828 byl duchovním
v Rousínově a ve Slabcích.
Životopisné portréty uvedených osobností a portréty více než 70 dalších
historickýh osobností našeho regionu
najdete v chystané publikaci R. Hartla
o historických osobnostech našeho
regionu, která vyjde v letošním roce.

Z historie městyse

Společenská rubrika

Sebald Jirotka o škole ve Slabcích

Životní výročí v březnu slaví

V roce 1979 byl na hřbitově ve Slabcích
ještě udržovaný hrob řídícího učitele Sebalda Jirotky, prvního ředitele slabecké školy
po zprovoznění nové zděné budovy školy
v roce 1887. Sebald Jirotka vydal v roce
1895 vlastním nákladem brožurku o 62 stranách pod titulem: „Slabce-monografický pokus“. A co píše Sebald Jirotka v tomto spisku
o slabecké škole?
Původní stará slabecká škola, ve které
se učilo ještě koncem 18. století, tedy před
rokem 1800, byla v čp. 25. Majiteli tohoto
domu byla později rodina Popperova a Kohoutova. Naproti této staré škole stával
Polcarův statek, který vyhořel kolem roku
1788. A na tomto místě byla vystavěna stará
dřevěná školní budova o dvou třídách, tedy
v pořadí druhá, v níž se vyučovalo přibližně
v letech 1800 až 1885, kdy byla uzavřena
z bezpečnostních důvodů. Mezi třídami byla
síňka, malá kuchyňka a pokojíček pro podučitele. Do pokojíčku se vešla jenom postel
a stolek. Pan řídící bydlel v domku čp. 33.
Školní budova byla oddělena dvorečkem
od panského parku. Vchod do školy byl z tohoto dvorečku a byl opatřen jakýmsi vestibulem se čtyřmi dřevěnými sloupy. Na sloupech trčel trojhranný štít a to činilo z parku
slušnější pohled na školu. V září 1885 došlo
ke zbourání školy a počátkem dubna příštího roku byla zahájena stavba nové školní
budovy, která stojí dodnes.
V roce 1893 zanikla ve škole německá
izraelská škola. Na žádost místní školní rady
povolily příslušné úřady, aby se vyučovalo
ve třech odděleních německému jazyku, neuvádí se, jestli povinně nebo nikoli.
Roku 1884 dala místní školní rada instalovat hromosvody na školní budovu a usnesla se pořídit do školního kabinetu zvláštní
skříně k úschově vyučovacích pomůcek.
Počet školních pomůcek ve školním roce
1894/1895 byl 1382 kusů (obrazy, tabule,
mapy,listy atd.), mimo minerálů a diagramů,
které si pořídili učitelé vlastním nákladem.
V učitelské knihovně bylo třináct starších
a šedesát tři novějších spisů, žákovská
knihovna měla 226 svazků.
Ve školním roce 1894/1895 navštěvovalo
slabeckou školu 345 dětí ze Slabec, Malých
Slabec, Svinařova, Modřejovic, Kostelíka,
Újezdce, Novosedel a Skupé. Do roku 1861
byly ke Slabcům přiškoleny Hřebečníky
a Týřovice. Po zřízení filiálních škol v těchto
obcích chodily děti do školy v místě bydliště.
Kdy byla založena první škola ve Slabcích nelze přesně určit. Jsou dohady, že se
tak stalo ihned po postavení kostela a fary.
Ve starých dobách nebylo školních budov,
ale vyučovalo se v najatých místnostech.
Mezi celou řadou učitelů, podučitelů
a výpomocných učitelů, kteří působili na slabecké škole od roku 1841 (existují doklady)
je uváděn v roce 1885 Bohumír Kotík, otec
zasloužilého umělce Pravoslava Kotíka.

15. března
16. března
17. března
20. března
21. března
29. března
31. března

Ing. Filip Celba

Vlasta Opatrná, Kostelík 7
Hana Vostrá, Rousínov 38
Zdeněk Rejšek, Modřejovice 6
Luděk Vlk, Svinařov 22
Vladimír Vostatek, Skupá 2
Marie Slabá, Modřejovice 38
Milada Herinková, Modřejovice 69

65
84
50
55
65
83
88

let
let
let
let
let
let
let

65
91
55
85
92
55

let
let
let
let
let
let

Životní výročí v dubnu slaví
2. dubna
4. dubna
8. dubna
15. dubna
28. dubna
29. dubna

Jaroslava Šotková, Rousínov 90
Marie Kopecká, Slabce 67
Eva Honzátková, Skupá 32
Květa Čechová, Slabce 87
Marie Macáková, Kostelík 10
Marcel Franěk, Slabce 119

Jubilantům blahopřejeme!
Pokud někdo z příštích jubilantů (květen, červen 2013) nechce být zveřejněn ve zpravodaji,
nechť to nahlásí na Úřad městyse Slabce do konce dubna 2013.

Narození
5. ledna
27. února

Václav Bauer, Slabce 105
Tereza Začalová, Slabce 122

Úmrtí
11. ledna
24. února
26. února

Květuše Zelenková, Modřejovice 8
Jarmila Koutecká, Modřejovice 17
Rudolf Hudeček, Modřejovice 66

Stříbrné svatby (25 let)
9. ledna
16. ledna

Emil a Vladimíra Čihákovi, Modřejovice 68
Vítězslav a Hana Vostrých, Slabce 127

Smaragdová svatba (55 let)
17. ledna

Ladislav a Julie Smáhovi, Svinařov 32

Fotbal - IV. třída OP - sezona 2012/2013
Rozpis zápasů jarní části soutěže
Kolo

Domácí

Hosté

Termín

Čas

Výsledek

14.

TJ Slabce

TJ Šanov

Neděle 24. 3. 2013

15:00

:

15.

ESTA Oráčov B

TJ Slabce

Neděle 31. 3. 2013

10:00

:

16.

TJ Slabce

FK Kněževes B

Neděle 7. 4. 2013

16:30

:

17.

Sokol Mšec B

TJ Slabce

Neděle 14. 4. 2013

10:00

:

18.

TJ Slabce

FC PO Olešná B

Neděle 21. 4. 2013

17:00

:

19.

FK Kounov

TJ Slabce

Sobota 27. 4. 2013

10:00

:

20.

TJ Slabce

Baník Lubná

Neděle 5. 5. 2013

17:00

:

21.

ČL Kolešovice B

TJ Slabce

Neděle 12. 5. 2013

13:30

:

22.

TJ Slabce

Sokol Petrohrad

Neděle 19. 5. 2013

17:00

:

23.

TJ Roztoky B

TJ Slabce

Neděle 26. 5. 2013

15:00

:

24.

TJ Slabce

Meteor Hřebečníky

Neděle 2. 6. 2013

17:00

:

25.

FC Hořesedly

TJ Slabce

Neděle 9. 6. 2013

14:00

:

26.

TJ Slabce

Sokol Panoší Újezd

Neděle 16. 6. 2013

17:00

:

