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Navštivte výstavu
Svět čar a fantazie
Slabce - Ve dnech 31. 5 - 2. 6. 2013
proběhne ve výstavní síni v přízemí
zámku 2. ročník výstavy výtvarných
prací žáků a dětí Základní a mateřské
školy Slabce „Svět čar a fantazie“. Otevřeno bude v pátek od 13 do 15 hodin
a v sobotu a neděli od 10 do 15 hodin.
Vstup dobrovolný. Případný výtěžek
bude použit na uskutečnění tradičního
dětského dne a zábavných aktivit na
konci školního roku v naší škole.
Srdečně zveme všechny rodiče,
prarodiče, příznivce dětské fantazie
a všechny občany naší obce.
Mgr. Jan Hůla, ředitel školy

Máje v Modřejovicích. Vloni si mládežníci dělali legraci, že by mohli udělat

máje, a stalo se. Máje byly, a to po 50 letech. Nesmělé, ale skutečné, nikdo nevěřil, že to vůbec dají dohromady. Byly takové šité horkou jehlou. Zato letos už se
na ně připravili lépe. Jenom to počasí jim nepřálo, přesto se máje vydařily. Začalo
se ve 14 hodin s plnou parádou, koně řídil pan Lukáš Píša, na voze vyhrávala kapela Hasičská šestka Slabce pod vedením kapelníka Ivana Legra a nové zpěvačky
Katky Legrové. Jelikož jsme v Modřejovicích jako jeden celek, nehraje se jenom
děvčatům, ale všem, i chalupářům. Všichni byli na ně připraveni a bylo vidět, že
mládežníkům věří. Máje obnovily tradici. Milí mládežníci, držíme vám palce a přejeme hodně elánu na další máje. Vlasta Uhrová

Zahrádkáři ve Slabcích mají napilno
Na červenec chystají poznávací výlet na hrad Švihov a další krásná místa západních Čech.
n Dagmar Zusková
jednatelka zahrádkářů Slabce
Slabce - Letos začali zahrádkáři
zvesela Valentinským plesem, který byl
velmi pěkný a bohatý, nejen na ceny
v tombole, ale i co se zážitků týká.
Nová kapela Orion překvapila příjemnou muzikou, skvělé bylo předtančení
rakovnické taneční skupiny, půlnočním
kankánem si získala všechny přítomné.
Jedinou chybou byl malý počet návštěvníků. Je velká škoda, že střední generace nemá potřebu podpořit pořádané

akce. Stále si myslíme, že to není neoblíbenost pořadatele, ale stav ekonomiky
v našich peněženkách, uvidíme za rok.
Další akcí byl prodej jarního sázení,
zeminy a jiných potřeb pro krásná okna
i zahrádky. Počasí nás neustále přesvědčuje o opaku, přesto krásná barva
macešek a primulí přilákala okolo 200
návštěvníků a my jsme jen rádi, že můžeme pro naše spoluobčany zajistit prodej v místě bydliště, dodává paní Lipová - zahradnictví Nové Strašecí.

Dokončení na str. 2

Dobře utajená country
chystá opět skvělý program
Slabce - 18. ročník festivalu Dobře utajená country, který se uskuteční
10. 8. v zámeckém parku ve Slabcích, už
poodhalil letošní program. Těšit se můžete na Poutníky, Vojtu Kiďáka Tomáška,
Jitku Vrbovou, Pacifik, Honzu Nedvěda,
Petra Kocmana, Taxmeny, Mirka Palečka, Náplavu, Rakovnickej potok, Tuláky
z Ostrova nad Ohří, Jindru Kejaka nebo
třeba News Rebels se Slávou Cónem.
Malé zpestření obstará krátké vystoupení dětského pěveckého sboru Lovosice
s vnučkou prezidenta festivalu V. Škrlanta. Aktuální informace z přípravy festivalu najdete na www.country-slabce.cz.

Přístavba školy
už má novou fasádu
Slabce - Přístavba školy ve Slabcích
už má nejen nová okna, ale i novou, zateplenou fasádu. Pro nátěr fasády byla
zvolena barevná kombinace dvou odstínů žluté. Výměna oken a zateplení fasády, které se uskutečnilo s pomocí dotace
Středočeského kraje, přinese výraznou
úsporu nákladů na vytápění školy.

Zahrádkáři ve Slabcích
(Dokončení ze str. 1) Velmi příjemný byl dětský maškarní karneval, který
nám udělal radost účastí 70 dětí a 60
dospělých. Velká pomoc od Jany, Adély
a Andrey v uvádění soutěží a vyhodnocení. Poděkování patří i sponzorům
- Městysi Slabce, benzině, p. Šedivému, společnosti Agra Řisuty a spoustě
slabeckých maminek a také zahrádkářkám za pěkné dortíky do tomboly.
V květnu jsme navštívili zahradnictví
p. Lipové a nakoupili spoustu květin
a sázení. V červenci nás čeká zájezd po
českých krásách, např. vodní hrad Švihov, zámek Blovice, Nebílovy, Kozel, farma huculských koní a večeře na Biskoupkách. Hlavně, aby nám přálo počasí.

Hasiči Modřejovice
Modřejovice - Snad každá organizace začíná rok zvesela a plesem,
hasiči nebyli výjimkou. Na plese, kde
hraje dobrá kapela, kde zní dobré písničky, ale i když pro bavící se tanečníky,
přesto to z pohledu ekonomického opět
veselé nebylo, 56 lidí na sále, není co
dodat. Příští rok bude těžké se rozhodnout, zda pořádat, nebo ne, ale zřejmě
po 17 plesových sezonách náš ples zmizí z plakátu. Přesto pokračujeme dál,
6. července vás srdečně zveme na modřejovickou náves, kde bude tradiční Posezení pod kaštany od 17 hodin. Ještě
před posezením proběhne slavnostní
schůze k 115. výročí založení organizace, ukázka požární techniky a jiné zajímavé věci. Stánky s prodejci, občerstvení, muzika zajištěny. D. Zusková

Kulturní dům ve Slabcích
Slabce - V Kulturním domě ve Slabcích se od 1. 1. uskutečnily 4 plesy,
Velikonoční zábava, dětský karneval,
výroční schůze organizací, ale také diskotéky, Pyžamový ples a Brutus, koncert Rybičky 48 a nemusím uvádět, že
i zde se podepsala ekonomická peněženka, a proto i zde dojde na nějakou
změnu. V květnu budou Staročeské
máje jak v Modřejovicích 11. 5., ve
Slabcích 18. 5., disko 25. 5., 15. 6. disko a 29. 6. disko. Pak uvidíme. Všechny
akce byly pořadatelsky dobře zajištěny
a nedošlo k žádnému poškození. Děkuji
všem za kulturní chování. D. Zusková

Pozvánka na Staročeské máje
Slabce - Letošní Staročeské máje ve
Slabcích se konají 18. května, průvod
začne u Píchů (13 h) a bude končit u KD.
V průvodu bude vyhrávat Hasičská šestka a večer při Staročeské veselici kapela
V pantoflích od 20 h. Během průvodu zajištěno občerstvení. Do průvodu i na veselici srdečně zvou májovníci ze Slabec.
Pořádá slabecká mládež pod záštitou
Městyse Slabce. D. Zusková

Občanské sdružení Rousínov
Na srpen se chystá patnáctý ročník ROUS s výtvarnými dílnami a večerními koncerty.
Rousínov - Na letošní rok chystá
OSR opět pravidelné akce jako je Dětský den, Bazárek, sympozium ROUS,
Mariánská pouť, společná výroba adventních věnců a vánoční výzdoby,
předvánoční koncert v místním kostele. Kromě sympozia ROUS (5. - 10. 8.
2013) nejsou ještě stanoveny přesné
termíny konání.
Během ROUS 15 vystoupí např.
kouzelník J. Vaidiš, českobudějovické
divadlo KVELB, Ivan Hlas Trio, Falešná
ozvěna, Curlies, Blues Petry Bornerové.
Samozřejmě každé odpoledne obvyklé
rukodělné kurzy.
Jakmile domluvíme konkrétní data

ostatních akcí, vyvěsíme je na naše
www.rousinovurakovnika.cz a uveřejníme je v tisku, na plakátech, v příštím
vydání zpravodaje.
Kromě těchto pravidelných akcí připravujeme i několik dalších počinů (besedy, koncerty), jejichž termíny budou
také včas zveřejněny.
Jak už bylo avizováno, slavnost
k uctění odkazu operního pěvce K. Buriana, kterou sdružení pořádá společně
s Vlastivědným sborem, má letos přestávku. Věříme, že i letos naše nabídka
pořadů osloví hodně zájemců, kteří si
cestu do Rousínova opět najdou.
Ludmila Faflíková

Fotbal - IV. třída OP - sezona 2012/2013
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

3:2

Neděle 7. 4. 2013

16:30

1:5

Střelci branek (TJ Slabce): Tomáš Macák 2
16.

TJ Slabce

FK Kněževes B

Střelci branek (TJ Slabce): Jiří Čiha
17.

Sokol Mšec B

TJ Slabce

Neděle 14. 4. 2013

10:00

3:0

18.

TJ Slabce

FC PO Olešná B

Neděle 21. 4. 2013

17:00

4:3

10:00

2:4

17:00

2:2

Střelci branek (TJ Slabce): Tomáš Macák 2, Petr Ikrényi, Jan Sokol
19.

FK Kounov

TJ Slabce

Sobota 27. 4. 2013

Střelci branek (TJ Slabce): Jiří Čiha 2, Petr Holý, Tomáš Macák
20.

TJ Slabce

Baník Lubná

Neděle 5. 5. 2013

Střelci branek (TJ Slabce): Vladimír Klekner, Mikuláš Vaněk
21.

ČL Kolešovice B

TJ Slabce

Neděle 12. 5. 2013

13:30

1:0

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

:

Ze školních sešitů

Jedno místo ve Slabcích

Poznáte, které místo ve Slabcích
popsal v rámci hodin českého jazyka
Filip Hůla, žák 8. ročníku?
„Dovolím si vás pozvat na jedno
místo ve Slabcích, které jistě poznáte. Na první pohled vás zaujmou mohutné staré stromy, pod kterými si
malé děti hrály již za dob šlechticů a
králů. Tyto vysoké dřevěné věže, které sahají až do oblak, a jejich zkroucené, proplétající se větve jako by se
chtěly dotknout nadýchaných mraků,

lemují upravené cesty. Pozastavit
se musí každý u zarostlého rybníka,
kde si vodní ptáci pohrávají s vodou,
nebo u rozkvétajících luk porostlých
travou a květinami s lučním hmyzem
a opojnou jarní vůní. Určitě vás potěší, když očima spočinete na skalní
stěně zarůstající břečťanem, vypadajícím při troše fantazie jako pralesní
liány. V tichosti se může každý zaposlouchat do jemného ševelení lesa
i nádherného zpěvu a cvrlikání ptáků.
Pokud na toto místo zavítáte, spatříte
i mnohem více.“

Muzeum motocyklů Splněný sen
Už jste navštívili unikátní expozici v Pavlíkově, která je chloubou našeho regionu?
Pavlíkov - V muzeu Splněný sen,
které najdete v sousedství pavlíkovské školy v areálu železářství U bobra
můžete obdivovat tuzemské historické motocykly slavných značek Laurin
& Klement, Orion, Premier, JAWA, ČZ,
Ogar, německé, belgické, anglické
nebo švédské stroje, několika exponáty
je zastoupena i Amerika. Mezi zahraničními skvosty jsou vystaveny i takové
unikáty jako čtyřválcový Indian, Ner-a-Car, dva Excelsiory z let 1913 a 1918,
noblesní Brough Superior nebo indický
Royal Enfield DIESEL. Kuriozitou unikátní sbírky, která je výsledkem mnohaletého sběratelského úsilí pana Ivo Šarlingra, je autentický motocykl ČZ 150,
na němž jezdili cvičení medvědi v populární filmové komedii Šest medvědů
s Cibulkou. Mezi historickými motocykly mají své čestné místo i rakovnické

mopedy značky Stadion nebo novější
sportovní speciály ESO, JAWA a ČZ.
V současnosti Ivo Šarlingr zaměřuje
svou sběratelskou činnost na tuzemské
motocyklové rarity, v muzeu tak můžete
obdivovat motocykly, které byly vyrobené jen v několika exemplářích, v některých případech dokonce jen v jednom
jediném kuse.
Součástí muzea motocyklů je i expozice historických hospodářských strojů,
kočárků a hraček. Návštěvu muzea
Splněný sen můžete spojit s prohlídkou
stálé výstavy tvorby světoznámého pavlíkovského rodáka J. Anderleho, umístěnou v budově úřadu městyse (otevřeno
v úředních hodinách ÚM).
Otevírací doba muzea Splněný
sen: květen, červen, září, říjen - so, ne
10-17, červenec, srpen - čt-ne 10-17.
Více na www.moto-veterani.cz

Po historické soudničce „Poslední
pivo“, otištěné v předminulém čísle
zpravodaje, tentokrát přinášíme
dávný případ žhářství v Modřejovicích. Soudnička s názvem Žhář vyšla
v Národních listech 3. června 1887.
František E., devatenáctiletý
obuvník z Modřejovic, je patrně člověk jádra již zkaženého. Byl dvakráte
trestán pro krádež, ale tyto pokuty
neučinily z něho člověka lepšího. Přišel před soud potřetí, tentokráte pro
zločin veliký, ohavný, pro žhářství.
Dne 8. dubna po osmé hodině večerní vypukl oheň ve stavení manželů Josefa a Františky Vyskočilových
v Modřovicích, kterýž strávil kryt,
velikou zásobu slámy a mnoho hospodářského nářadí – škoda obnášela
585 zlatých, a poněvadž pojišťovna
nahradila jenom 161 zlatých, utrpěl
Vyskočil škody 424 zlatých.
Když požár vypukl, pozorovali
občané Antonín Korf a Josef Opl ze
Svinařova záři, i spěchali k Modřovicům, aby pomohli hasiti. Cestou
spatřili v děsném osvětlení požáru
člověka, prchajícího od Modřovic
ke Slabcům. Nadběhli podezřelému
tomu běhounu a poznali v něm Františka E. Ptali se, kam utíká a kde hoří,
načež on odvětil, že jde do Svinařova

Plasty

(Žlutý kontejner)
ANO - Do kontejneru na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly
od pracích, čisticích a kosmetických přípravků,
kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balicí
fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků
a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren
vhazujte v menších kusech. NE - Naopak sem
nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo
čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či
novodurové trubky.

Papír
(modrý kontejner)

Z historie městyse

Žhář
- historická soudnička
z Modřejovic

Jak správně třídit
odpad - barevné
kontejnery

a že hoří u Vyskočilů. Občané vrátili
výrostka do Modřovic, kdež pomáhal
hasit. O nápadném jeho vzdálení se
z obce dověděli se četníci ze Slabců,
kteří k požáru přispěchali, dovedli
chlapce ke starostovi a vyslýchali ho.
František E. tvrdil, že chodil zvečera po návsi, že byl pak doma a když
zaslechl volání, že hoří, utíkal prý ke
Svinařovu, aby zavolal lidi k hasení.
Avšak lidé ze stavení, v němž František E. bydlil, dosvědčili, že doma
nebyl. Četníci tedy zatkli podezřelého obuvníka a vedli ho do Slabců.
Na strážnici napomínal ho strážmistr, aby se přiznal, že bude pro něho
lépe. „Já bych se přiznal,“ odpověděl
František E., „ale pak nemohu být
mistrem.“ Než v Rakovníce přiznal
se přece a řekl, že zapálil ze msty.
Asi tři neděle před tím vyházel prý
syn Antonín Vyskočil sníh před domek, kde František E. s rodiči bydlil, takže nemohli ani ze stavení vyjít,
následkem čehož prý pojal František
E. proti Vyskočilům zášť a umínil si,
že je vypálí. Dne 8. dubna vzal doma
tři sirky, vylezl na záchodek u Vyskočilů a zapálil došek na střeše. Došek
chytil hned po první sirce, i zahodil
palič ostatní dvě a prchal ke Svinařovu a byl na cestě postižen.
Závěrečné líčení včerejší se zlomyslným, surovým hochem bylo brzy
ukončeno. Porotci odpověděli na jedinou otázku jednohlasně ano a František E. odsouzen do těžkého žaláře na
čtyry leta.
Z historického tisku vybral (rh).

ANO - Hodit sem můžeme například časopisy,
noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv
z lepenky nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si
s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme
pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír
s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí. NE - Do modrého kontejneru
nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv
znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále
recyklovat. Pozor, použité dětské pleny nepatří do
kontejneru na papír, ale do popelnice.

Sklo

(zelený kontejner)
ANO - Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od
kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také
tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo
není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! NE - Do
kontejneru na sklo nepatří keramika a porcelán.
Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba
drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.
Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

Nápojové kartony

(oranžová nálepka)

ANO - Patří sem krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před
vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
NE - Nepatří sem „měkké“ sáčky, například od
kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné
zbytky potravin.

Jarmark pro školu Slabce
Slabce - V měsíci březnu ve Výstavní síni
Slabce proběhl jarmark pro školu s příspěvky
od Agra Řisuty, Magdy Kolednákové, Jany Markové, Boženy Šlaichové, Kateřiny Legrové, dětí
z družiny, Věry Patočkové, Jany Fojtíkové, Aleny
Zázvorkové, Viery Legrové, Marie Gozslerové
a všech, co si koupili nějakou maličkost na Velikonoce nebo svíčku aj. Z této koupě škola dostane 10 %. Do příspěvku se také zahrnuje prodej na Vánoce. Dohromady tento příspěvek dělá
2500,- Kč, který bude škole předán na otevření
jejich výstavy. Tímto chci všem zúčastněným poděkovat a ostatní vyzvat, že i oni se mohou podílet, a to celý rok návštěvou naší Výstavní síně.
Všem děkuje a těší se V. Uhrová

Kalendárium
osobností
v 1. 5. 1889 se ve Slabcích čp. 60 narodil malíř
Pravoslav Kotík, jeden z předních představitelů
českého moderního malířství. Vedle malby se
zabýval mj. i grafikou a ilustrací. V r. 1969 byl
jmenován Čestným občanem rodné obce.
v 16. 5. 1923 se v Rousínově čp. 66
narodil RNDr. Květoslav Spurný, CSc. Od
roku 1957 působil jako vědecký pracovník
ČSAV, kde v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava
Heyrovského založil oddělení fyzikální chemie
aerodisperzních systémů. Odborně se dlouhodobě věnoval teorii filtrace aerosolů vláknitými a pórovými filtry, přípravě modelových
radioaktivně značených aerosolů a analýzám
atmosférických aerosolů. Po nucené emigraci
v roce 1972 pracoval v Ústavu chemie životního prostředí Fraunhoferovy společnosti ve
Schmallenbergu (SRN), vedl oddělení aerosolů, dále se věnoval problematice znečištění
ovzduší průmyslových a městských aglomerací
jak Evropy, tak USA, Taiwanu a Austrálie.
Výzkumně se později úzce specializoval na
problematiku azbestových vláken v životním
prostředí (ovzduší, voda) a na jejich karcinogenní působení na lidský organizmus. V tomto
oboru se postupně stal světově uznávaným
odborníkem.
v 1. 6. 1866 se v Rousínově narodil učitel,
hudební skladatel, autor školských příruček a
štědrý mecenáš škol a chudých Václav Konopásek. Na rodném domě čp. 26 jej připomíná
pamětní deska.
v 12. 6. 1873 se Modřejovicích narodil herec
a dramatik Antonín Šíma. Svou dramatickou
tvorbou se obracel především k dětem. Napsal
celou řadu původních pohádek a pro divadlo
upravil některé národní a tradiční pohádky.
v 12. 6. 1887 se ve Svinařově čp. 31 narodil
malíř, sochař a medailér František Zuska, mj.
autor pamětní desky K. Buriana v Rousínově.
Životopisné portréty uvedených osobností
a portréty více než 70 dalších historických
osobností našeho regionu najdete v chystané
publikaci R. Hartla o historických osobnostech
našeho regionu, která vyjde v letošním roce.

Společenská rubrika

Životní výročí v květnu slaví
3. května
4. května
11. května
14. května
15. května
15. května
19. května
19. května
20. května
23. května
24. května
30. května

Jana Rohlová, Slabce 125
Jaroslava Talhoferová, Slabce 124
Jaroslava Hejátková, Kostelík 30e
Milena Dražková, Slabce 74
Jana Krausová, Kostelík 14
Václav Hubáček, Modřejovice 55
Miroslava Korfová, Slabce 115
Vratislav Novák, Slabce 155
Julie Kučerová, Modřejovice 49
Alexander Škorpil, Svinařov 12
Helena Vestfálová, Slabce 38
Václav Kraus, Kostelík 14

50
65
60
70
65
50
60
65
99
82
89
70

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

80
88
87
90
65
89
92
82
65
75
83

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Životní výročí v červnu slaví
2. června
4. června
8. června
9. června
12. června
15. června
16. června
20. června
23. června
26. června
29. června

Josef Hartl, Slabce 83
Jiřina Vostatková, Skupá 2
Miloslav Vydra, Slabce 51
Marie Čechová, Slabce 94
Miloslav Mezner, Rousínov 17
Danica Rejšková, Modřejovice 27
Marie Zusková, Modřejovice 15
Anna Markupová, Skupá 1
Naďa Bindr, Nová Ves 3
Pavol Bánský, Skupá 38
Vlasta Spalová, Kostelík 5

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

Narození
7. dubna

Adam Schejbal, Slabce 122

Úmrtí
18. dubna

Marie Galbavá, Skupá 30

Odhlášeni z trvalého pobytu
26. března

Juliana Smáhová, ze Svinařova do Liblína

Safírová svatba (45 let)
20. 4.

Ing. Filip a Ing. Marie Celbovi, Slabce 114

PEDIKÚRA
V prostorách zdravotního střediska, kde jsou prováděny masáže, je zahájen

každý čtvrtek provoz pedikúry.
Objednání po celý týden na telefonu 606 151 787.
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