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Základní a mateřská škola
n Mgr. Jan Hůla
ředitel ZŠ a MŠ Slabce

OS Rousínov si připomělo malou slavností 15 let své činnosti. Účastníci akce se
na památku zvěčnili před rousínovskou školou. Více na str. 3. Foto: M. Hartlová

Kniha o osobnostech sklízí chválu
Už máte svůj výtisk? Kniha přináší 300 stran poutavého čtení a objevných informací.
Slabce - Původně to měla být jen
tenká brožura o pár jménech. Nakonec
má 300 stran a počet jmen se přiblížil
ke stu. „Pátrání po historických osobnostech našeho kraje přineslo nejedno překvapení,“ říká o své nové knize
s názvem Král pěvců Karel Burian a dalších 80 historických osobností městysů
a obcí mikroregionu Balkán její autor
Roman Hartl. Více než polovinu knihy,
kterou vydalo Sdružení obcí mikroregionu Balkán, zaujímají historické osobnosti městyse Slabce. Karel Burian,
Alexis princ z Croÿ, baron František
Hildprandt, Barbora Nerudová, mlynářský rod Čechů, malíři Pravoslav Kotík, Otto Hořejší a František Zuska plus
tři desítky dalších jmen – nejvýznačnější historické osobnosti městyse Slabce,
respektive jeho místních částí, se vůbec
poprvé setkávají v jedné knize. A je to
působivé a zároveň objevné čtení, které
přináší ohromné množství nových, širší
veřejnosti dosud neznámých informací
a souvislostí. Věděli jste například, že
světová věda by přišla o jednu ze svých
největších osobností, fyziologa Jana
Evangelistu Purkyně, nebýt štědrosti

Slabce - Na naši základní školu nastoupilo v letošním roce 74 žáků prvního a druhého stupně školy. Velkou
pozornost upoutaly jistě nové tváře
v prvním ročníku, kam dorazilo 13 prvňáčků s početným doprovodem maminek, tatínků, babiček, dědečků.
Do mateřské školy nastoupilo 28 dětí,
což je nejvyšší možný počet z hlediska kapacity a organizačních předpisů.
Na příval strávníků je připravena i
naše školní jídelna, která stejně jako v
letech minulých očekává úplné naplnění své kapacity ze strany školky, školy
i ostatních strávníků. Příjemnou informací je jistě zachování cen vydávaných
jídel ve stejné výši jako na konci školního roku. (Dokončení na str. 2)

Soutěž dráčka Soptíka. Rekordní

účast zaznamenal letošní ročník
Soutěže dráčka Soptíka, kterou
poslední srpnovou sobotu uspořádal
ve Slabcích místní hasičský sbor.
V přechodu po laně a dalších dovednostech soutěžilo přes 150 dětí.
Foto: Markéta Hartlová

slabeckého barona Františka Hildprandta? Anebo že farář Jan Evangelista Krbec sepsal na základě svých zkušeností
z působení ve Slabcích historicky první
českou příručku k domácímu pěstování
zeleniny? (Dokončení na str. 2)

Pozvánka
n Setkání se seniory. Tradiční setkání se
seniory v KD ve Slabcích se uskuteční
8. 11. od 16 h. Program na pozvánkách.

Volby do Poslanecké sněmovny PČR se uskuteční 25. a 26. října. Informace o volebních místnostech a časech najdete včas na obvyklých místech.

Kniha o osobnostech
(Dokončení ze str. 1) Sdružení obcí
mikroregionu Balkán vydalo mimořádnou knihu, která se těší zasloužené chvále a uznání. Nejen pro svou obsažnost,
ale i pro svou odvahu a přímočarost,
se kterou osvětluje zejména okolnosti
vyhnání Alexise prince z Croÿ a jeho rodiny ze Slabec v roce 1945. Knihu Král
pěvců Karel Burian a dalších 80 historických osobností městysů a obcí mikroregionu Balkán koupíte za 299 Kč na Úřadu městyse Slabce nebo v knihkupectví
M&K na Husově náměstí v Rakovníku.
Už máte svůj výtisk? Neváhejte, pětisetkusový náklad se rychle tenčí.
Seznam všech historických osobností uvedených v knize a doslov autora
najdete na www.slabce.cz.

Základní a mateřská škola
(Dokončení ze str. 1) Vzhledem
k častým dotazům ze strany rodičovské
veřejnosti, si dovolím touto cestou předložit organizaci letošního školního roku:
•

Vyučování bude v prvním pololetí
ukončeno ve čtvrtek 30. 1. 2014.

•

Období školního vyučování
ve druhém pololetí bude ukončeno
v pátek 27. června 2014.

•

Podzimní prázdniny připadnou
na úterý 29. října a středu
30. října 2013.

•

Vánoční prázdniny začnou
v sobotu 21. prosince 2013
a skončí v neděli 5. ledna 2014.

•

Vyučování v novém kalendářním
roce 2014 začne v pondělí
6. ledna 2014.

•

Jednodenní pololetní prázdniny
připadnou na pátek 31. 1. 2014.

•

Jarní prázdniny v délce jednoho
týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: v okrese Rakovník
od 3. 3. do 9. 3. 2014. Velikonoční
prázdniny připadnou na čtvrtek
17. dubna a pátek 18. dubna 2014.

•

Hlavní prázdniny budou trvat od
soboty 28. června 2014 do neděle
31. srpna 2014.

•

Období školního vyučování ve
školním roce 2014/2015 začne
v pondělí 1. září 2014.

Závěrem chci poděkovat všem rodičům za důvěru, kterou vyjadřují zápisem svých dětí do naší školky a školy,
našemu zřizovateli - Městysu Slabce za
podporu, investice a snahu o zlepšení
podmínek ke vzdělávání. Všem dětem,
žákům, jejich rodičům a pracovníkům
naší školy přeji co nejvíce úspěchů
v novém školním roce, pevné nervy
a zdraví a co nejvíce spokojenosti
z dobře vykonané práce.

Báječný ROUS a povedené patnáctiny
Občanské sdružení Rousínov si malou slavností připomnělo patnáct let své činnosti.
n Ludmila Faflíková
OS Rousínov
Rousínov - Léto je už zase pryč
a s ním i většina každoročních společenských a kulturních akcí našeho sdružení.
Do konce roku uspořádáme ještě
společné vinutí adventních věnců a výrobu vánočních dekorací, a to v sobotu
odpoledne 30. 11. v sále ROUSpody.
Jako obvykle bude potřebný materiál
k dispozici na místě, možno samozřejmě
donést i vlastní. Kdo netvoří, posedává,
povídá si, jí a pije.
Téhož dne navečer, cca v 17.30, slavnostně rozsvítíme vánoční strom v Rousínově nad rybníkem. Předcházet bude
krátké kulturní vystoupení před školou.
Těsně před vánočními svátky, pravděpodobně v sobotu 21. 12., si zazpíváme
v kostele koledy s bývalými Křivoklátskými hudci. Termín ještě potvrdíme.
V uplynulých letních měsících jsme
uspořádali oblíbený Bazárek, kde bylo
možno opět objevit ryzí poklady, a dále
každoroční kulturní sympozium ROUS.
Tomu těsně předcházela slavnost
k 15. výročí založení sdružení. Odehrála se v horkém sobotním odpoledni začátkem srpna před naší školou a byla
neokázalá, vtipná a vřelá, na fotografie
se můžete podívat na našich webových
stránkách www.rousinovurakovnika.cz.
Slavnost byla završena skvělým koncertem Mikuláše Růžičky a jeho hudebního projektu Piano ve stodole.
Týdenní ROUS začal hned následující pondělí, a troufám si říct, že byl opět
báječný.
Účastníků přišlo stejně jako v předchozích letech, největší úspěch jako

Z koncertu Mikuláše Růžičky a jeho
projektu Piano. Foto: M. Hartlová
obvykle měla keramika s Mirkou Maierovou. Plno ale bylo u všech lektorů,
k tomu krásné počasí, nedostižná zmrzlina od Veroniky Kurtovičové, prostě
milá atmosféra.
Skladba večerních vystoupení byla
různorodá, takže každý si mohl najít
program, který ho zaujme, ať koncert,
divadlo či kouzelnickou show.
Samozřejmě už přemýšlíme o příštím ročníku. Doufám, že nám to nadšení,
zaujetí, ochota pomoci a kamarádství
vydrží ještě hodně dlouho.
V pátek 6. 9. vystoupila na závěr sezony ve stodole jako každý rok rakovnická skupina Z davu a v sobotu 7. 9. odpoledle opět létali draci nad Rousínovem,
děti pak před ROUSpodou malovaly
a soutěžily o nejlepší výkres a pak si děti
i dospělí opékali buřty. To vše v rámci
rousínovské poutě, která se touto dobou
na svátek Marie slavívala.

SDH Modřejovice oslavil 115. výročí svého vzniku
Pestrý program nabídl i ukázku zásahu dobrovolných hasičů ze Zvíkovce.
n Dagmar Zusková
jednatelka SDH Modřejovice
Modřejovice - Byl krásný letní
den, šestý červenec 2013, a modřejovická návest byla jiná než jindy. Uprostřed posekané zeleně svítil nový stan
se zelenobílým proužkem, ve kterém
bylo připraveno posezení pro 80 osob,
vedle stanu bohaté občerstvení p. Kubáta. Sbor dobrovolných hasičů slavil
115. výročí založení a připravil pro své
členy a spoluobčany pestrou oslavu.
Oslavy byly zahájeny slavnostní schůzí
se zprávou velitele Z. Zelenky za uplynulé pětileté období a vzpomínkou na
jednotlivé předsedy sboru od založení
až po současnost. Minutou ticha jsme
uctili památku členů, kteří naše řady již
opustili. V závěru byli přijati noví čle-

nové a předáno bylo vyznamenání za
věrnost a za aktivní činnost. V diskuzi
vystoupili hosté se svými zdravicemi,
také zástupce městyse Slabce a zástupce okresního sdružení hasičů. Přítomni
byli i zástupci profesionálního sboru
z Rakovníka, kteří nám přivezli ukázat
hasičskou techniku. Poděkování patří
dobrovolným hasičům ze Zvíkovce, kteří nám představili svou zásahovou techniku a také nám zásah předvedli, jak při
vyproštění zraněného, tak i při uhasení
hořícího automobilu. Po pietním aktu
položením kytice k památníku padlých
v Modřejovicích následovala již volná
zábava, k tanci a poslechu do pozdních
večerních hodin vyhrávalo duo Vaškovi
Rakovník. Takže hasiči, do další dobrovolné práce hodně sil a zdraví a ať nám
nehoří.

Zahrádkáři ve Slabcích

Festival Skotsko v Kostelíku nabídl i vystoupení dudáků. Foto OS Kostelík

Otevření vyhlídky Na Plazích se blíží
Občanské sdružení Kostelík má za sebou rušné léto a už chystá další zajímavé akce.
n Radim Perlín
OS Kostelík
Kostelík - Stejně jako každý rok
i v letošním horkém létě vrcholí program
našeho OS Kostelík. Již o druhém víkendu
jsme pozvali všechny přátele na 5. ročník
festivalu Skotsko v Kostelíku a letošní
ročník se podle vyjádření všech moc podařil. Letos přijelo nejvíce kapel, nejvíce účinkujících, ale také nejvíce diváků
a tak jsme mohli trhnout loňský rekord.
Na návsi v Kostelíku bylo téměř 600 diváků a podle vyjádření jednotlivých kapel
je v Kostelíku nejlepší a největší skotský
festival ve středních Čechách.
V největším letním vedru jsme se
vydali na přelomu července a srpna
na vodu na Berounku a od Zvíkovce do
Roztok a velmi jsme si užili parný den,
i když jsme raději byli často pod vodou
než na rozpálené lodi. Sešli jsme se také
na Vrškách, abychom si připomněli aktivního člena OS, který v lednu zemřel,
a Roberta nám bude navždy připomínat
krásná lavička. Prázdniny jsme zakončili kromě členské schůze velmi zajímavým povídáním s dr. Eduradem Stehlíkem, vojenským historikem, který se
specializuje na moderní vojenské dějiny.
Dozvěděli jsme se mnohé o historii
československé armády, o naší a německé výzbroji, o systému opevnění a jeho
výstavbě a i o jednotlivých velitelích,
na jejichž bedrech leželo rozhodování
a i o politických souvislostech. Odpověď
na věčnou otázku skoro u každého stolu
– měli nebo neměli jsme se v roce 1938
bránit, jsme se však takto jednoznačně
nedozvěděli. Ono to ale ani takto jednoznačně nejde.
V srpnu jsme také v souladu se
stavebním povolením předali tesařům
staveniště pro výstavbu vyhlídky nad
Berounkou, která bude umístěna nad
řekou v lese Na Plazích. Stavba se velmi pěkně rozběhla a v současnosti je již

Vojenský historik Eduard Stehlík,
známý svými dokumentárními
publikacemi o Lidicích, přednášel
v Kostelíku o událostech roku 1938.
Foto OS Kostelík
těsně před dokončením a těšíme se, že
na ni brzo přivítáme první návštěvníky.
Na podzim kromě otevření vyhlídky
začneme také plánovat tradiční vánoční koncert Hradního dua v naší kapli
sv. Máří Magdaleny v Kostelíku a snad
dáme dohromady i kostelácký pěvecký
sbor, který společně s kapelou připraví
a secvičí první část České mše vánoční
od Jana Jakub Ryby Hej mistře! Pokud
si na koncertě chcete s námi zazpívat,
přidejte se.
Jsme velmi rádi, že na akce OS Kostelík chodí lidé nejen z Kostelíka, ale
i z dalších sousedních obcí a že program, který připravujeme pro všechny
lidi dobré vůle, zajímá stále více lidí.
Svědčí o tom i zvětšující se návštěvnost
naší webové stránky. Každý měsíc se na
náš web kostelik.cz podívá od 700 do
1400 individuálních návštěvníků.

Slabce - Jako každý rok tak i letos
vyrazili zahrádkáři pátého července na
zájezd po českých zajímavostech. Letos
byla první zastávka na vodním hradě
Švihov. Po důkladné prohlídce zamířil
náš autobus na farmu Olšovka. Krásné
širé rodné lány byly opravdu krásné na
vše strany a uprostřed farma, na které
se chovají huculské koně. Ale k vidění
byly i lamy a jiný hospodářský dobytek.
Prohlídka byla spojena s obědem v přírodě v dřevěném srubu uprostřed lesů
a luk. Pak už zase za další kulturou na
zámek Blovice a Nebílovy, které stojí za
návštěvu. Naše putování bylo u konce
v Biskoupkách v Selském dvoře na dobré večeři. Tak zase za rok, ale to ještě
nevíme kam.
Další akcí byla již devátá v pořadí květinová výstava, která se stala již
takovou malou součástí Dobře utajené
country. I letos byla 10. a 11. srpna
2013 a navštívilo ji 421 návštěvníků.
V Kulturním domě byla opět pestrá
květinová paráda, která ukazuje šikovnost našich zahrádkářů ale i spoluobčanů.Letošní rok byly k vidění obzvlášt
krásné orchideje p. Spalové, Patočkové
a Kohoutové, begonie J. Kodetové
a mohla bych jmenovat ještě další, prostě každý, koho jsme oslovili, přispěl
svým výpěstkem a my jim za to všem
moc děkujeme. Zmíním se ještě o jedné
rostlině, která byla středem pozornosti, a to marihuana, kterou jsme chtěli
návštěvníkům ukázat, protože jak jsme
zjistili, jěště spousta lidí ji ve skutečnosti neviděla. Tak slouží výstava i k výchovným účelům. Výstava bez doplňkového prodeje ani nejde, a tak jste mohli
vidět drátěný program J. Fojtíkové,
šperky P. a L. Kolbekových, výrobky Domova Ráček, keramika p. Nováka atd.
A ještě ti nejdůležitější - zahradnictví p.
Lipové Nové Strašecí a masožravé rostliny ing F. Pazdery z Botanické zahrady
Rakovník. Letošní soutěž o nejhezčí foto
ze zahrady vyhrála A. Mužíková, druhé
místo V. Nováková, Slabce, a třetí V. Nováková, Plzeň.
Všem, kteří se na naší výstavě podíleli zapůjčením květin, instalací i pořadatelsky, bych chtěla poděkovat. Také
děkuji mysliveckému sdružení Hřebečníky za pomoc při svozu květin a hasičům v Modřejovicích za rozvoz květin.
(D. Zusková, jednatelka MO ČZS Slabce)

Krásy Francie
Slabce - Výstavu fotografií Aleny
Zázvorkové a Tomáše Bárta Krásy Francie můžete navštívit ve 2. patře zámku ve Slabcích, a to: do 2. 10. v út, so
a ne 14-17 h, poté do 27. 10. v so a ne od
14 do 17 h a mimořádně také ve volební
pátek 25. 10. od 14 do 17 hodin.

Společenská rubrika

Ohlédnutí za osmnáctou
Dobře utajenou country
Dovolte nám pár slovy vrátit se
k 18. ročníku festivalu, který se v neděli
11. 8. 2013 půl hodiny po půlnoci stal minulostí. Předem chceme vyslovit velký dík
všem, co se nějakým způsobem podíleli
na přípravách a zdárném průběhu festivalového dne. Další velký dík patří všem
návštěvníkům, kteří vytvořili úžasnou atmosféru, jež si pochvalovali všichni muzikanti střídající se na pódiu. Děkujeme Vám
za slušnost a toleranci možných nedostatků
ze strany pořadatelů. Omlouváme se všem,
kteří čekali na Míšu Leichta, jenž byl avizován, že vystoupí spolu s Blue Gate, že se ho
nedočkali, v organizačním kolotoči došlo,
bohužel, k nedorozumění a Míša Leicht by
vystoupení u nás pro velkou vzdálenost od
místa, kde vystupoval večer, nestihl.
Jak festivalový den probíhal? Zahájen
byl lehce po desáté hodině dopolední slovy
prezidenta festivalu pana Škrlanta o jeho
plnoletosti, když poté spolu s moderátorkou Dášou Mudrovou představil sponzory,
bez kterých by se festival neuskutečnil.
A pak už pódium patřilo Poutníkům z Brna,
osvědčené hity dříve v podání Roberta
Křesťana, nyní v podání nové sestavy, se
nesly loukou se stejnou bravurností, jako
v podání původním. Jednoznačně velká pecka na úvod dne. Poutníky vystřídal louce
dobře známý Rakovnický potok a ten Tuláci z Ostrova nad Ohří. Příjemně naladěnou
louku rozesmál Jindra Kejak, jehož cédéčka
šla po vystoupení na dračku. Jitka Vrbová
dostala na pódiu netradiční dárek od jedné ze svých příznivkyň v podobě sepsaného
vyznání složeného z názvu písní, které Jitka Vrbová zpívá. Taxmeni mnohé roztančili
a také rozezpívali. Vojta Kiďák naopak louku trochu zklidnil a Blue Gate poté rozehřáli diváky bluegrassem. Mirek Paleček
hrál sice bez svého parťáka Michala Janíka,
ale jejich hity se nesly podvečerem loukou
stejně, jako by tam byli interpreti oba. Pak
se na pódium objevil Pacifik, kterému bohužel tentokrát nepřály okolnosti a ač se zvukař Elza snažil jak mohl, zvuk tentokrát při
hraní dělal velkou paseku. V mikrofonech
hučelo, praskalo, občas došlo k výpadku
úplně, ale profíky, kteří si festival přijeli
užít, to naštěstí nerozhodilo a svůj set dohráli s úsměvem. Večer to rozbalili New Rebels, po nich poprvé ve festivalové historii
za tmy vystoupila Náplava a večer zakončil
tradičně Petr Kocman se svým bandem.
Po páteční průtrži, kdy v areálu stála
voda a někteří pořadatelé byli značně skeptičtí, zda se druhý den vůbec udělá líp, se
sobotní obloha rozzářila sluncem a příjemné srpnové počasí vydrželo až do večerních
hodin, kdy byla obloha posetá hvězdami,
ačkoliv 10 km od Slabec zuřila bouřka.
I tam nahoru proto patří velký dík! Za rok
třeba na viděnou.
Vaši pořadatelé festivalu
Dobře utajená country

Životní výročí v září slaví
10. září
11. září
12. září
17. září
21. září
25. září

Josef Janda, Svinařov 4
Emil Čihák, Modřejovice 68
František Šíma, Slabce 116
Růžena Cimpová, Slabce 45e
Zdeňka Beránková, Slabce 28
Anna Baďurová, Slabce 151

Životní výročí v říjnu slaví
19. října
21. října
24. října
28. října

Vlasta Uhrová, Modřejovice 64
Marie Škorpilová, Svinařov 12
Miluška Benešová, Slabce 64
Marie Řezáčová, Slabce 63

81
60
60
65
55
50

let
let
let
let
let
let

65
75
84
70

let
let
let
let

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

Narození
15. srpna

Tomáš Prokeš, Svinařov 7

Úmrtí
2. srpna
29. srpna

Ladislav Smáha, Svinařov 32
Tomáš Beneš, Skupá 33

Odhlášeni z trvalého pobytu
29. května
28. srpna

Františka Macáková ze Slabec do Písku
Jaroslav, Alena a Šimon Jirků
ze Slabec do Rakovníka

Svatby - hrad Krakovec
5. července
17. srpna
31. srpna

Petr Maier, Mutějovice, a Kateřina Kalašová, Slaný
Libor Žebrakovský, Blatno,
a Veronika Feldigelová, Senomaty

Norbert Hink a Barbora Fišerová, oba Rakovník

Svatby - Slabce - obřadní síň
13. července

Petr Pokorný a Lucie Troppová, oba Chomutov

Svatby - Slabce - park
24. srpna
31. srpna

Petr Dráb a Michaela Mašková, oba Pavlíkov
Tomáš Trešl a Nenela Miňovská, oba Rakovník

Svoz nebezpečného odpadu - sobota 2. 11. 2013
•
•
•
•
•
•

Kostelík (náves)
Modřejovice (náves)
Slabce (u Jednoty)
Rousínov (u hostince)
Svinařov (náves)
Skupá (náves)

11:20 - 11:40
10:40 - 11:10
10:00 - 10:30
9:25 - 9:55
10:05 - 10:25
10:35 - 10:55

Odpad bude odvezen zdarma. Nebezpečným odpadem se rozumí: zářivky, televizory,
lednice, olověné akumulátory, kovové obaly znečištěné, ojeté pneumatiky z osobních,
nákladních aut a avie (bez disků, do velikosti 6,5x20). Úřad městyste Slabce

Zpravodaj ÚM Slabce IV/2013. Text neprošel jazykovou opravou. Přispěli: Z. Vyskočilová, R. Brožíková, J. Hůla,
J. Burian, D. Zusková, A. Zázvorková, R. Perlín, L. Faflíková ad. 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 ev. číslem MK ČR E 10834.

