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10. 11. 2013, 32. ročník

Slabce n Modřejovice n Rousínov n Svinařov n Skupá n Kostelík n Nová Ves n Malé Slabce

Odvoz odpadů zlevní
Slabce - Jednání mezi svozovou firmou Becker a Městysem Slabce vyústila ve snížení poplatku za vývoz popelnic
v příštím roce. Odvoz odpadů bude řádově o dvě stě korun levnější. O přesných částkách za svoz odpadů v roce
2014 budou občané včas informováni
obvyklým způsobem.

Rozsvícení stromku
Slabce - Rozsvícení stromku u zámku ve Slabcích se koná dne 3. 12. 2013
od 16 hodin. Program: zpívání koled
žáky ZŠ Slabce pod vedením učitelů
J. Hlaváčka, H. Spurné a V. Čihákové,
ochutnávka cukroví, nápojů a pouštění
lodiček pro štěstí. Srdečně zveme.
Opět po roce se v KD Slabce sešli senioři z našeho městyse. Foto: ÚM Slabce.

Setkání se seniory bylo opět báječné

Rozsvícení stromku
v dalších částech městyse:
Kostelík - 30. 11. od 16 hodin
Rousínov - 30. 11. od 17.30 hodin
Modřejovice - 6. 12. od 17.30 hodin

Účastníkům tradiční listopadové akce se představily děti ze školy i Hrádecké panenky.
n Alena Zázvorková
Slabce - Než se otočí rok, je to jako
když uteče voda. 8. listopadu jsme se
setkali opět na naší krásné akci v Kulturním domě ve Slabcích. Sešlo se 60
pozvaných seniorů.
Pro ty, kdo nepřišli, popisuji, jaké
to bylo. Odpoledne v 16 hodin zahájil pan starosta Štiller a A. Zázvorková program. Přivítali přítomné hosty
a minutou ticha jsme vzpoměli zesnulé.
S přáním abychom si vše dobře užili nás
na začátek potěšilo pásmo dětí ze ZŠ.
Prvnáčkové i ti starší předvedli tanečky
a písničky, vůbec se nestyděli, a jak jim
to šlo. Za odměnu dostali něco na mlsný jazýček a potleskem jsme je předali
rodičům.
Pak už se rozehrála Slabecká 6, ač
muzikantů bylo 8, ale to nevadí, o to líp
to zní. Do zvuků melodií dechovky se roznesla slavnostní večeře. O tuto dobrotu
se postaraly kuchařinky ze školní jídel-

ny. A děvčata, vše bylo dobré a výborné.
Děkujeme. Jako hlavní program byly pozvány na přání opakovaně Hradecké panenky. Taneční skupina žen od Kožlan si
s grácií, humorem i nadsázkou poradí jak
s žánrem country, melodiemi od skupiny
Abba, písničkami Pepíků z hospůdek na
Žižkově, tak i s kankánem z Paříže minulého století. Legrace, potlesku, polibků a obdivu od nás sledujících bylo dost
a dost. Děvčata jsou úžasná, s nonšalantností umí zaujmout a vůbec nevadí,
že některé už není 20 let a korpulentnost vůbec není na škodu. Ještě jednou
naše zlaté holky díky, díky vám. Ať se
daří a slouží vám zdraví. Nevidíme se
naposledy. Při kávičce a moc dobrém
zákusku jsme si mohli poslechnout písničky zpívané Katkou Légrovou. Došlo
i na tanec při hezkých melodiích.
Během odpoledne si mohl každý dopřát pivo, víno, limo i štamprličku něčeho na spálení červa.
(Dokončení na str. 2)

Kniha k Vánocům. Na Úřadu městyse

Slabce stále můžete zakoupit knihu
o osobnostech našeho regionu. Kniha
o 300 stranách mapuje osudy 81
osobností a přináší mnoho dosud neznámých a překvapujících informací.
Cena knihy je 299 Kč. Neváhejte.

Setkání se seniory
(Dokončení ze str. 1). Závěrem každý dostal malý dárek v podobě čokolády s obrázkem zimního zámku ve Slabcích jako vánoční sladké vzpomínání.
Věřím, že se akce všem líbila, a kdo jste
nepřišli, tak za rok určitě. Náš čas pro
přípravu akce i vynaložené peníze jsou
pro všechny dříve narozené. Není to jen
pro někoho, jak slýchám. Připravujeme
akci od jara, tak aby se vše zdařilo,
chceme vám dělat radost. Děkuji zároveň všem, kdo mi s přípravou pomáhají.

Výsledky sněmovních voleb
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskutečnily ve
dnech 25. a 26. října 2013. Ve Slabcích se hlasovalo v 5 volebních okrscích, volební
účast byla 61 % (371 z 613 zapsaných voličů). V okrese Rakovník zvítězila ČSSD
(23 %), ve Středočeském kraji hnutí ANO 2011 (20 %). Více na www.volby.cz.
Strana
číslo

název

Platné hlasy
celkem

1 Česká strana sociálně demokratická

26,14

6

1,61

2 Strana svobodných občanů
3 Česká pirátská strana

7

1,88

32

8,62

0

0,00

23

6,19

7 Romská demokratická strana

0

0,00

9 Politické hnutí Změna

3

0,80

10 Strana soukromníků ČR

3

0,80

11 Křesťansko demokratická unie - Čs. str. lidová

4

1,07

13 Suverenita - Strana zdravého rozumu

1

0,26

14 Aktiv nezávislých občanů

0

0,00

Lampionový průvod

4 TOP 09

Slabce - V pondělí 28. 10. 2013
uspořádala ZO ČSŽ Slabce u příležitosti
státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu lampionový
průvod. Sraz dětí v doprovodu dospělých byl v 17 hodin na začátku městyse
nad čerpací stanicí, odkud světélkující
průvod s lampiony mířil až na fotbalové
hřiště.
Na hřišti bylo připraveno ohniště
a každé dítě dostalo „buřta“ zdarma,
kterého si mohlo nad plápolajícími plamínky opéci, pro „dospěláky“ bylo připraveno teplé občerstvení v podobě
„svařáku“. Celkem se sešlo zhruba 30
dětí v doprovodu dospělých.
Náš dík patří zástupcům městyse za
zajištění dřeva na oheň a všem zúčastněným děkujeme za přízeň a těšíme se
na další setkání na našich akcích.

6 Občanská demokratická strana

Eva Razímová ml.,
zapisovatelka, ZO ČSŽ Slabce

Mikulášská nadílka
v Kulturním domě Slabce
Slabce - ZO ČSŽ Slabce zve všechny děti dne 30. 11. 2013 do Kulturního
domu ve Slabcích, kde se od 13:30 hodin bude konat Mikulášská nadílka. Pro
každé dítě bude připraven balíček sladkostí zdarma, o hudbu a občerstvení se
postará Maty & Máchal. Na vaši účast
se těší a srdečně zve ZO ČSŽ Slabce.
Eva Razímová,
předsedkyně ZO ČSŽ Slabce

Poděkování
návštěvníkům výstavy
Tomáš Bárt a Alena Zázvorková
děkují všem návštěvníkům výstavy
Krásy Francie. Doufáme, že jste si
odnesli hezké zážitky z vystavených
fotografií a nadechli se vůně levandule a závanu oceánu z mušlí. Přejeme i vám šťastné cesty i návraty.

v%

97

5 Hlavu vzhůru - volební blok

15 Strana práv občanů - Zemanovci

9

2,42

15

4,04

1

0,26

20 ANO 2011

72

19,40

21 Komunistická strana Čech a Moravy

87

23,45

0

0,00

11

2,96

0

0,00

17 Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
18 Dělnická strana sociální spravedlnosti

22 LEV 21 - Národní socialisté
23 Strana zelených
24 Koruna Česká (monarchistická strana)

Nejvíce přednostních hlasů:
•
•
•
•
•

Ondřej Hofmann - KSČM - 7 přednostních hlasů
Ing. Petr Bendl - ODS - 6 přednostních hlasů
Ing. Zdeněk Nejdl - ODS - 5 přednostních hlasů
Ing. Petr Sunkovský - ČSSD - 5 přednostních hlasů
JUDr. Stanislav Gospič - KSČM - 5 přednostních hlasů

Výsledky v jednotlivých volebních okrscích
Volební okrsek č. 1 (Slabce, Malé Slabce)
•
•

Volební účast: 55 % (183 voličů)
Výsledky: 1. KSČM 24 %, ANO 2011 23,5 %, ČSSD 21,3 %

Volební okrsek č. 2 (Modřejovice, Kostelík)
•
•

Volební účast: 71 % (91 voličů)
Výsledky: 1. KSČM 27,5 %, ČSSD 23,1 %, ANO 2011 20,9 %

Volební okrsek č. 3 (Svinařov)
•
•

Volební účast: 67 % (32 voličů)
Výsledky: ČSSD 28,1 %, KSČM 25 %, TOP 09 12,5 %

Volební okrsek č. 4 (Rousínov, Nová Ves)
•
•

Volební účast: 56 % (40 voličů)
Výsledky: ČSSD 30 %, ANO 2011 12,5 %, KSČM 12,5 %, TOP 09 10 %

Volební okrsek č. 5 (Skupá)
•
•

Volební účast: 76 % (25 voličů)
Výsledky: ČSSD 64 %, KSČM 20 %, ANO 2011 8 %

Nenechte si ujít
Vánoční výstavu
Slabce - Základní organizace
českého zahrádkářského svazu Slabce pořádá ve dnech 23. listopadu
a 24. listopadu 2013 Vánoční výstavu
v KD Slabce - v sobotu 23. 11. od 9 do
18 hodin, v neděli 24. 11. od 9 do 15 hodin. Pořadatelé vám nabídnou pohled na
vánoce J. Lady včetně stolování a zvyků
v porovnání se současností. Doprovodný
prodej nemůže chybět - voňavé pečivo,
cukroví, cukrovinky, vánoční hvězdy,
květiny, svícny, jmelí, medovina, keramika, perníkové dekorace, bižuterie,
úklidové prostředky, kosmetické studio
a možnost nákupu drobných dárků,
občerstvení. Prodejci: Pekárna V Brance, Domov Ráček, Qalt Zavidov, ISŠ
Jesenice, zahradnictví p. Lipové, Halada, E. Torošová, J. Fojtíková, p. Novák,
p. Hamouzová atd. Vstup 30 Kč, součástí výstavy jsou soutěžní práce žáků MŠ
a ZŠ Slabce. Srdečně zvou pořadatelé.

Koncert bude letos o týden dřív
Občanské sdružení Rousínov vás zve i na pletení věnců a rozsvícení stromku.
n Ludmila Faflíková
předsedkyně OS Rousínov
Rousínov - Ve zbytku letošního roku
pořádá naše sdružení už jen dvě významnější akce.
V sobotu 30. 11. cca od 14 hodin budeme na sále rousínovské ROUSpůdky
plést adventní věnce a tvořit i jinou vánoční výzdobu na stůl, na hřbitov apod.
Sejdeme se takhle už nejméně popáté. Základní materiál a náčiní pro výrobu
je (jako vždy) k mání na místě za ceny
z obchodu, možno samozřejmě přinést
i vlastní. Kdo nevyrábí, posedává, popíjí,
klábosí a konzumuje přinesené dobroty.
Protože už druhý den začíná advent,
budeme téhož dne v podvečer rozsvěcet
vánoční strom u rousínovského rybníka.

Chystáme krátký slavnostní prográmek,
který začne cca v 17.30 hodin u školy.
V sobotu 14. 12. v 18 hodin v rousínovském kostele se uskuteční každoroční vánoční koncert, letos na přání obyvatel o týden dříve. Hudebníci z bývalých
Křivoklátských hudců zahrají několik vánočních skladeb a zazpíváme si i koledy.
K vidění bude živý betlém a pro zahřátí
obvyklý svařák a letos asi i čaj.
Oslava Silvestra není sice akcí OSR,
přesto si dovoluji zájemce pozvat do
ROUSpůdky, kde se budeme veselit
za zvuků živé muziky cca od 19 hodin.
Proslulé jsou soukromé půlnoční ohňostroje, kterým každoročně vévodí Míla
Mezner, určitě se máme opět na co těšit.
Závěrem všem přeji úspěšný příští
rok, zdraví, klid a pohodu.

Kulturní dům Slabce
už se chystá na novou
plesovou sezonu
Slabce - V letošním roce kromě plesů
se pořádala spousta ostatních akcí, např.
koncerty skupin Brutus a Rybičky 48, výstava květin, dětský maškarní karneval,
schůze organizací, setkání s důchodci,
diskotéky a do konce roku nás ještě čeká
diskotéka, vánoční výstava, mikulášská
nadílka a koncert skupiny Kabát revival.
KD využívají myslivci při naháňkách,
zkouškách psů na občerstvení, kapela
Hasičská šestka ke svým zkouškám a od
letošního roku nově otevřená posilovna
v prostorách bývalé jídelny. V prostorách
bývalé kuchyně mají své zázemí pracovníci městyse p. Hartl a p. Uher. O úklid
v KD se vzorně stará Veronika Kohoutová, o občerstvení David Štiller. Všem
návštěvníkům děkuji za vzorné kulturní
chování a doufám, že akce, které nás
čekají v příštím roce, budou hojně navštívené. Přeji vám všem hezké Vánoce
a hodně zdraví v novém roce.

Připravované akce
v Kulturním domě Slabce:

Sobota 16. 11. diskotéka, 23. 11.
a 24. 11. vánoční výstava, 30. 11. mikulášská nadílka, 21. 12. koncert skupiny
Kabát revival s předkapelou. Plesová
sezona: 11. 1. 2014 myslivecký ples,
25. 1. ples slabeckých hasičů, 15. 2. Valentýnský ples zahrádkářů, 15. 3. sportovní ples, 22. 3. dětský maškarní bál
a zkusíme zopakovat koncerty Brutus
a Rybičky 48, záleží na vaší podpoře.
Dagmar Zusková,
správce KD

Školáci ze Slabec před rodným domem J. Jungmanna v Hudlicích. Foto: ZŠ Slabce

Jak jsme navštívili Nižbor a Hudlice
Na středu 25. září nám připravila
paní učitelka Spurná výlet se zajímavým
programem. Podívali jsme se do sklárny
v Nižboru a do rodného domku Josefa
Jungmanna v Hudlicích.
Ráno ve čtvrt na osm jsme vyjeli
s panem Součkem od slabeckého zámku. Cesta trvala asi 45 minut. V Nižboru jsme chvíli čekali na paní, která nás
měla provést po sklárně.
Prohlídka začala tím, že jsme se
dozvěděli něco o historii sklárny a pak
nám paní průvodkyně řekla spoustu dalších zajímavých informací. Sdělila nám,
z jakých surovin se sklo skládá, jaké poháry se ve sklárně vyrábí a pro koho.
Dále jsme šli okolo velké rozžhavené
pece, tam se tvarovalo a foukalo sklo.
Tvaruje se ve velkých dřevěných formách. Následující místnost se jmenovala pukárna. Zde se kontrolovala kvalita
skla, jestli v něm nejsou bublinky. Z pukárny sklo putovalo přímo do brusírny.

Tam se do skla brousily různé tvary. Zde
exkurze skončila. Pak už jsme si mohli
koupit některé výrobky ze skla.
Po návštěvě sklárny jsme se jeli podívat do rodného domku Josefa Jungmanna v Hudlicích. V zahradě stála
hezká malá roubenka. Uvnitř na nás čekala příjemná paní, která nás provedla
domem, který měl jen tři místnosti. Jako
první jsme viděli kuchyň. Tam nás zaujala velká kamna. Další místností byla
ložnice, kde jsme se divili, jak malou
postel tam mají. Paní nám řekla i rodokmen rodiny Jungmannovy. Viděli jsme
i nejdůležitější dílo J. Jungmanna – pětidílný slovník česko-německý.
Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili na Hudlické skále, na kterou
jsme vyšplhali a rozhlédli se po velice
pěkném okolí.
Výlet se mi moc líbil.
Klára Leitnerová

Fotbal, IV. třída okresního přeboru,
sezona 2013/2014, podzimní část

Společenská rubrika

► 1. kolo, neděle 25. 8. 2013

6. listopadu

Jaroslav Polcar, Skupá 45

65 let

10. listopadu

Václav Opatrný, Kostelík 7

70 let

► 2. kolo, neděle 1. 9. 2013

11. listopadu

Josef Řezáč, Slabce 63

81 let

TJ Slabce - Sokol Petrohrad 2:0
Góly: V. Klekner, T. Macák

23. listopadu

Marie Topinková, Kostelík 26

65 let

► 3. kolo, sobota 7. 9. 2013

27. listopadu

František Egermaier, Slabce 53

70 let

30. listopadu

Miroslav Vyskočil, Modřejovice 46

60 let

30. listopadu

Václav Spal, Kostelík 5

50 let

Sokol Panoší Újezd - TJ Slabce 1:5
Góly: T. Macák 3, P. Pelc, M. Vaněk

FK Kounov - TJ Slabce 1:7

Góly: V. Klekner 3, T. Macák, M. Gajdoš,
J. Čiha, T. Černý
► 4. kolo, neděle 15. 9. 2013

TJ Slabce - TJ Roztoky B 5:1

Životní výročí v listopadu slaví

Životní výročí v prosinci slaví
5. prosince

Libuše Zusková, Slabce 86

81 let

8. prosince

Drahomíra Razímová, Modřejovice 4

80 let

FC Hořesedly - TJ Slabce 0:3 (kont.)

10. prosince

František Vestfál, Slabce 38

86 let

12. prosince

Petr Nájemník, Slabce 40e

55 let

► 7. kolo, neděle 6. 10. 2013

25. prosince

Emílie Koptová, Rousínov 75

83 let

28. prosince

Jiřina Kuncová, Slabce 101

75 let

► 8. kolo, 13. 10. 2013

31. prosince

František Frank, Slabce 100

84 let

Góly: T. Černý

Jubilantům blahopřejeme!

Góly: T. Macák 2, T. Černý 2, J. Čiha
► 5. kolo, neděle 22. 9. 2013
► 6. kolo, TJ Slabce, volno

FK Kněževes B - TJ Slabce 0:0
Sokol Ruda - TJ Slabce 1:1
► 9. kolo, neděle 20. 10. 2013

TJ Slabce - Meteor Hřebečníky 3:1
Góly: P. Ikrényi 2, V. Klekner

Pokud někdo z příštích jubilantů (leden, únor 2014) nechce být zveřejněn
ve zpravodaji, nechť to nahlásí na Úřad městyse Slabce do konce prosince 2013.

► 10. kolo, neděle 27. 10. 2013

Úmrtí

Góly: V. Klekner, M. Vaněk

14. září

Jaroslav Honzátko, Skupá 32

17. září

Václav Beneš, Skupá 33

2. října

Antonín Rohla, Rousínov 29

Baník Lubná - TJ Slabce 1:2
► 11. kolo, neděle 3. 11. 2013

TJ Slabce - ČL Kolešovice B 1:0
Góly: T. Černý

► 12. kolo, neděle 10. 11. 2013

Přihlášeni k trvalému pobytu

► 13. kolo, sobota 16. 11. 2013, od 10 h

2. září

Jiřina Chalupecká z Rakovníka do Slabec 138

TJ Slabce - FC PO Olešná B

2. září

Vladimír Polívka z Rakovníka do Slabec 138

Po 12 odehraných kolech jsou Slabce
na 2. místě tabulky o tři body za vedoucím
SK Rakovník B.

9. září

Václav Polívka a Pavel Polívka
z Rakovníka do Slabec 138

11. září

Jana Češpírová z Prahy do Slabec 14

19. září

Matěj Češpíro z Prahy do Slabec 14

SK Rakovník B - TJ Slabce 6:0

Pozvánka na výstavu
Slabce - Protože se budeme stěhovat z výstavní síně na zámku ve Slabcích, chtěla bych
vás pozvat na poslední výstavu s prodejem vánoční dekorace. Vernisáž k této výstavě se bude
konat 30. 11. 2013 od 15 hodin a výstava bude
dále pokračovat každý víkend od 14 do 16 hodin,
a to až do čtvrté adventní neděle. Každou adventní neděli budete mít možnost ochutnat něco
dobrého, prohlédnout si fotografie a zakoupit vánoční dekoraci, a tím přispět ZŠ Slabce.
V novém výstavním místě chceme připravit
expozici mlynářství, včelařství a zemědělství.
Pokud máte nějaké fotografie nebo dokumentaci
k těmto tématům, a to z Balkánu, chtěla bych vás
poprosit, jestli byste nám to mohli poskytnout.
Velice by nám to pomohlo. Vše, co budete mít,
přineste prosím na zámek do výstavní síně, a to
jakýkoliv víkend.
Za všechny, co se budou na této expozici podílet, vám předem moc děkuji.
Vlasta Uhrová

Svatby - Hřebečníky - Šlovice
7. září

Zdeněk Fukan, Řevničov, a Lucie Přibáňová, Rakovník

Svatby - Slabce - park
7. září

Petr Franěk, Rakovník,
a Hana Malimánková, Ledeč nad Sázavou

Krakovec - hrad
28. září

Martin Slabý, Šípy - Milíčov,
a Jitka Kotoučová, Rakovník
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