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Slabce n Modřejovice n Rousínov n Svinařov n Skupá n Kostelík n Nová Ves n Malé Slabce
Do nového roku

Vážení občané, rodáci,
chalupáři a příznivci
městyse Slabce,

Přijďte se rozhlédnout! Vyhlídka Na Plazích vás zve k návštěvě. Foto: M. Tupý

Vyhlídka Na Plazích otevřena
Občanské sdružení Kostelík ve spolupráci s Lesy ČR vytvořilo nové lákadlo pro turisty.
n Radim Perlín
OS Kostelík
Kostelík - Sen se stal skutečností. Po
téměř dvou letech plánování příprav
a projektování se nad Berounkou v Kostelíku přímo nad Kosteláckou pilou vypíná nová vyhlídková plošina – Vyhlídka
Na Plazích. Stavbu dokončili mistři tesaři Petr Hájek a Jan Kolář podle projektu
arch. Milana Taflíka z Roztok u Křivoklátu v prosinci. Proto jsme mohli v sobotu 21. 12. novou vyhlídkovou plošinu
slavnostně otevřít. Na otevření přišli jak
stavitelé – mistři tesaři, tak i projektant
a architekt a více než 30 lidí z Kostelíka,
kteří se přišli poprvé pokochat krásným
výhledem do údolí Berounky. Z vrcholu vyhlídkové plošiny je vidět od vrchu
Hamouze a Chlumské stráně na západě,
přes Zvíkovec, Zvíkovecký most, Podmokly, Bučiny a Hradiště až po Čilou
a Skryje. Po proudu je výhled ukončen
Týřovickou strání nad stejnojmennou
zříceninou. Na našem levém břehu Berounky je krásně vidět nejen blízké Bělidlo (ústí Modřejovického potoka), ale
i chaty pod Rybárnou u ústí Slabeckého

potoka a nad lesem vykují rekreační objekty u Šlovic.
Vyhlídka Na Plazích je postavena
z velmi solidních dubových sloupů, je
ukotvena do svahu přesně podle projektu chemickými kotvami a zábradlí je vyrobeno ze štípaných dubových odštěpků
a výstup až na konec vyhlídkové plošiny je zcela bezpečný. Na vyhlídce bude
umístěna pamětní kniha, kam mohou
jednotliví návštěvníci zapsat svoje dojmy
z vyhlídky, na vyhlídce bude pro hledače virtuálních pokladů umístěna keška
a vyhlídka bude zařazena do turistických průvodců a webů. Cesta z Kostelíka a od řeky bude označena tabulemi.
Stavbu vyhlídky na Plazích se podařilo uskutečnit pouze díky laskavé podpoře Lesů ČR, Lesní závod Plasy, který
celou stavbu zařadil do svého investičního programu.
Věříme, že se naše nová vyhlídka
stane novou lákavou turistickou atrakcí
nejen pro vodáky, kteří proplouvají přímo pod svahem, ale i další návštěvníky
našeho kraje.
Více informací najdete na našich
webových stránkách www.kostelik.cz.

do nového roku 2014 vám
jménem městyse Slabce přeji
spokojené žití, pevné zdraví,
mnoho dobrých nápadů
a splněných snů. Děkuji vám
za příjemná setkávání s vámi
na různých místních akcích,
kterých je tak hojně vaší zásluhou, a to jak jednotlivců, tak
spolků a občanských sdružení,
zkrátka všech obětavých lidí.
Děkuji také všem dopisovatelům zpravodaje za články, zprávy a informace, které pomáhají
utvářet jeho obsah. Doufám, že
v celém roce 2014 nás potká
jen to dobré a příjemné.
Alena Zázvorková,
předsedkyně kulturní
komise městyse Slabce

Krátce z městyse
▪ Městys Slabce odkoupil od soukromého
vlastníka budovu bývalého osadního
výboru a prodejny v Modřejovicích.
Po nezbytné adaptaci bude objekt sloužit občanům Modřejovic jako důstojný
prostor k pořádání kulturních, společenských a dalších akcí.

Ples mikroregionu
Malinová - Sdružení obcí mikroregionu Balkán si vás dovoluje pozvat na svůj
XIII. společenský ples, který se bude konat v sobotu 8. února 2014 od 20 hodin
v Kulturním domě Malinová. K tanci a poslechu bude hrát skupina Galaxie z Hořovic, předtančení obstará taneční oddíl Sokola Rakovník. Bohatá tombola! Vstupné
80 Kč, doprava zajištěna.

Zápis žáků
do 1. ročníku
ZŠ Slabce
Dne 17. ledna 2014 proběhne v naší škole
zápis žáků do 1. ročníku. Zápis se bude
týkat dětí narozených od 1. 9. 2007
do 31. 8. 2008. Zápis proběhne v ředitelně
školy od 8.30 do 15.30 hodin. S sebou je
nutné vzít rodný list dítěte.

Naše škola vám nabízí:
•

vzdělávání podle vlastního
školního vzdělávacího programu
„Škola základ života“

•

návaznost předškolního a školního
vzdělávání v místě bydliště

•

školu rodinného typu

•

zkušený a kvalifikovaný tým pedagogů

•

ranní družinu (od 6.45 h)
a odpolední družinu (do 15.30 h)

•

možnost žáků bezplatně
využívat internet

•

výuku informatiky

•

možnost seberealizace v různých
volnočasových aktivitách (turistika,
klavír, kytara, stolní tenis, střelba,
sport atd.)

•

mnoho akcí pořádaných během
školního roku, např. návštěvy divadel,
dopravní hřiště, okresní vědomostní,
sportovní a výtvarné soutěže

Koledy v kapli posluchače nadchly
Tradiční vánoční koncert Hradního dua přilákal do Kostelíka přes sto lidí z místa i okolí.
n Radim Perlín
OS Kostelík
Kostelík - V pátek 20. 12. uspořádalo
OS Kostelík již šestý vánoční koncert
v kapli sv. Máří Magdaleny. Do krásně
vánočně vyzdobené kaple přijelo zahrát
koledy stejně jako každý rok Hradní Duo
v čele s Milanem Zimmermannem. Na
rozdíl od jiných zim tentokrát byla kaple
vytopena na příjemnou teplotu a konec
konců ani teplota venku nebyla nijak
hrozivá. Na začátku koncertu zazpíval
pod vedením profesionálů z Hradního
dua příležitostný Kostelácký pěvecký
sbor Kyrie - úvodní část České mše vá-

noční a pak již prostor před oltářem patřil Hradnímu duu. V hodinu a půl dlouhém programu se střídaly známé i méně
známé koledy a došlo i na autorské koledy Milana Zimmermanna. Zcela naplněná kaple, do které se vešlo více než
100 nadšených posluchačů z Kostelíka
i ze širokého okolí, nadšeně podupávala
do rytmu a podle zpěvníků, které byly
k dispozici, zpívala spolu s Hradním
duem jednotlivé koledy. Diváky rozehřály nejen skvělé písničky, ale i dobrý vánoční punč a skvělou atmosféru celého
koncertu si pochvalovali všichni ještě
dlouho po skončení programu před kaplí
na návsi. Více na www.kostelik.cz.

Koncert HD je už neodmyslitelnou součástí Vánoc v Kostelíku. Foto OS Kostelík

Fotbal - okresní přebor - IV. třída

Rozlosování zápasů jarní části soutěže 2013/2014
Kolo

Domácí

Hosté

Termín

Čas

Výsledek

•

každoroční pořádání Dne dětí,
poznávacích akcí, výletů a exkurzí

14.

TJ Slabce

Sokol Panoší Újezd

Neděle 23. 3. 2014

15:00

:

•

individuální přístup k žákům
díky nízkým počtům žáků ve třídách

15.

Sokol Petrohrad

TJ Slabce

Neděle 30. 3. 2014

13:30

:

16.

TJ Slabce

FK Kounov

Neděle 6. 4. 2014

16:30

:

•

poradu a pomoc výchovného poradce

17.

TJ Roztoky B

TJ Slabce

Neděle 13. 4. 2014

15:00

:

•

individuální přístup k žákům
s poruchami učení, nápravy poruch
učení, individuální učební plán

18.

TJ Slabce

FC Hořesedly

Neděle 20. 4. 2014

17:00

:

19.

TJ Slabce

volno

Neděle 27. 4. 2014

20.

TJ Slabce

FK Kněževes B

Neděle 4. 5. 2014

17:00

:

21.

TJ Slabce

Sokol Ruda

Neděle 11. 5. 2014

17:00

:

22.

Meteor Hřebečníky

TJ Slabce

Sobota 17. 5. 2014

10:00

:

23.

TJ Slabce

Baník Lubná

Neděle 25. 5. 2014

17:00

:

24.

ČL Kolešovice B

TJ Slabce

Neděle 1. 6. 2014

13:30

:

25.

TJ Slabce

SK Rakovník B

Neděle 8. 6. 2014

17:00

:

26.

FC PO Olešná B

TJ Slabce

Neděle 15. 6. 2014

17:00

:

•

využití výpočetní a didaktické
techniky ve výuce

•

a mnoho dalších pozitivních důvodů
proč být žákem naší školy!

Srdečně zveme všechny
budoucí prvňáčky i s rodiči!
Mgr. Jan Hůla
ředitel ZŠ a MŠ Slabce

-

-

Plesy v Kulturním domě Slabce: 11. 1. 2014 - Myslivecký ples,
25. 1. 2014 - Ples SDH Slabce, 15. 2. 2014 - Valentýnský ples zahrádkářů,
15. 3. 2014 - Sportovní ples TJ Slabce, 22. 3. 2014 - Dětský maškarní bál.

Masopustní průvod
v Rousínově
Rousínov - Občanské sdružení Rousínov vás srdečně zve na masopustní průvod Rousínovem, který se bude konat
v sobotu 15. února. Průvod masek vyrazí ve 14 h od Rouspody (rousínovské
hospůdky) v čele s nevěstou a ženichem
a za doprovodu harmoniky a zpěvu
Ríši Svítila. Jako obvykle budou masky
i přihlížející pohoštěni téměř u každého
stavení a cca po dvou hodinách se opět
všichni sejdou v Rouspodě na symbolické setnutí postavy hamižného Žida
a vyhlášení nejlepší masky. Ihned bude
navazovat masopustní zábava. Masky je
možné si půjčit 14. 2. od 18 h v rousínovské škole. Více o rousínovském masopustu a dalších aktivitách OSR najdete na www.rousinovurakovnika.cz.
Ludmila Faflíková, předsedkyně OSR

Občanský spolek
Mlýnice Slabce
vás srdečně zve na

masopustní
průvod

v sobotu 1. 3. 2014
Sraz je ve 14 hodin na dvoře
Čechova mlýna - Slabce 88.
Možnost zapůjčení
masek - 758 971 721

Na Úřadu městyse Slabce stále ještě
můžete zakoupit knihu o osobnostech našeho
regionu. Kniha o 300 stranách mapuje osudy
81 známých i neznámých osobností a přináší
mnoho nových a objevných informací.
Cena knihy je 299 Kč.

Zahrádkáři rozdávali balíčky pro štěstí
Po úspěšné vánoční výstavě už chystají Valentýnský ples, prodej jarních květin a karneval.
n Dagmar Zusková
jednatel ZO ČZS Slabce
Slabce - Vánoční atmosféra, vůně jehličí, zářící vánoční stromeček, dárky, voňavé cukroví a krásné barvy vánočních
kaktusů a hvězd. Taková byla naše Vánoční výstava 23. a 24. listopadu 2013,
kterou navštívilo přes 220 lidí.
Na výstavě nabídlo svůj sortiment
i několik prodejců, například pekárna
V Brance své voňavé pečivo a výborné koláče, firma Halada sladkou medovinu, firma Lípová bohatě kvetoucí vánoční kaktusy a hvězdy, svícny
a doplňky, E. Torosová perníkové čerty,
anděly, Mikuláše a perníkové chaloupky, M. Chvostová vánoční cukrovinky,
pan Novák keramiku, p. Hamouzová
bylinné čaje a aroma, Qalt Zavidov své
drogistické zboží, Z. Kolbeková krásnou bižuterii. Samozřejmě nechyběl ani
stánek se jmelím, klestím, adventními
věnci a vánoční dekorací J. Fojtíkové a
V. Uhrové. Celou řadu prodejců doplnil
Ráček s jejich skvělými výrobky, ISŠ Jesenice přivezla sladké mlsání a vánoč-

ní cukroví a krásná odešla každá žena,
která zavítala do kosmetického studia
J. Misíkové. Každý, kdo přišel, si našel
svůj dárek nebo potěšení.
Součástí výstavy byly i výtvarné
práce dětí z 1. a 3. třídy základní školy
a dětí z mateřské školy. Z vystavených
dětských prací vybírali návštěvníci výstavy ty nejlepší. Bylo to hodně těžké.
Všechny děti dostaly adventní kalendář
a ty co vyhrály navíc i perníkovou postavičku.
Každý desátý návštěvník obdržel
vánoční balíček pro štěstí a nejmenší
návštěvníci sáček se štěstíčkem. O občerstvení se postaral D. Štiller. Všem
děkujeme za spolupráci.
V roce 2014 Vás srdečně zveme na
Valentýnský ples 15. 2. od 20 h, hudba
Orion Rakovník, předtančení taneční
skupiny TJ Rakovník a bohatá tombola.Prodej jarních květin se uskuteční
14. až 16. 3., vždy od 9 do 16 h na zámku ve Slabcích v přízemí. Zveme vás
také na 22. března na dětský maškarní
bál do KD Slabce, začátek ve 14 hodin.
Těšíme se na vaši účast.

Osobnost městyse

Josef Dyrhon
Pan RNDr. Jan Králík z Lázní
Toušeň poskytl do Slabec opis pamětní listiny tamního oltáře Panny
Marie Lurdské z roku 1939, která
obsahuje i životopis toušeňského
rodáka, arcibiskupského vikáře
Josefa Dyrhona. Jeho jméno je
v našem kraji známé, neboť
bezmála třicet let (1907-35)
působil jako farář ve Slabcích.
Vysocedůstojný pan arcibiskupský
vikář, čestný konsistorní rada, arcibiskupský notář a osobní děkan
ve Slabcích Josef Dyrhon narodil se
8. prosince 1866 v Toušeni v domě,
který stával na místě, kde dnes stojí pomník odboje. Pochází z 9 dětí,
z nichž 7 bylo hochů a 2 sestry. Ze
všech žije ještě sestra Barbora Dyrhonová, která po celý život svému bratru
knězi dělá poctivou Martu. Pan vikář
prvně kaplanoval v Bečově u Karlových Varů, potom byl administrátorem
v Počepově u Tachova, pak působil
v Kladrubech u Stříbra a Neuhameru
u Neudecku blíže Kraslic, kde r. 1895
se stal farářem. Potom 6 ¾ roku
v Krásné Lípě a konečně od r. 19071935 ve Slabcích, odkud se odebral

na pensi do Toušeně. V Toušeni pobyl
však jenom 5 měsíců. V té době v měsíci máji konával v kostele sv. Floriána
o nedělích a svátcích májovou pobožnost s kázáním ke cti Královny Máje, k
Panně Marii, která zanechala hluboký
dojem v Toušeni, odpadlé po převratu
ze značné části k rozkolnické československé církvi.
Po odchodu z Toušně zastával po
11 měsíců administraturu v Kolči. Konečně 25. srpna 1936 trvale se usadil
v Brandýse n/L, kde se věnuje slepým
dívkám, pro něž denně slouží mši
v Seyvalterově útulně. Vikářem byl
14 let od r. 1921-1935. Působil na horských farách jako zapadlý vlastenec.
Na sebe nikdy nemyslel. V roce 1924
dostal glaukom (zelený zákal) a byl po
dvě léta téměř úplně slepý. Sestra mu
předčítala v sobotu evangelium, aby
mohl v neděli kázati. Při tom zastával
povinnosti faráře a vikáře. Po operaci zrak se mu částečně zlepšil. Roku
1930 při cestě do nemocnice utrpěl
těžký úraz, byv v Praze přejet tramvají.
Ve svých 72 letech ochotně vypomáhá v duchovní správě při celebrování a zpovědi dětí etc. Toušeňští jej
vždycky s radostí vítají, když k nim
přijede sloužiti mši sv. Jak roznítil
v srdcích Toušeňských úctu k Panně
Marii, o tom bylo výše psáno. Duchovní správa jest mu vděčná.

Z historie městyse

Společenská rubrika

Vojenská prezenční služba
za Rakouska-Uherska

Životní výročí v lednu slaví

V letošním roce 2014 uplyne 28. července
100 let od vypuknutí 1. světové války, která v národnostním rozdělení má dozvuky až
do dnešní doby. Připomeňme si krátce, kdy
byla v Rakousku-Uhersku, ke kterému patřily i země Koruny České, vojenská prezenční
služba.
Povinná vojenská služba byla v tehdejších zemích Koruny České zavedena pro
většinu mužské populace v roce 1868. Délka
vojenské služby byla tehdy stanovena na tři
roky, sedm let v záloze a dva roky v takzvané zeměbraně. U námořnictva byla povinná
vojenská služba čtyři roky, tři roky v záloze
a tři roky v takzvané přebraně. Pouze jeden
rok vojenské služby vykonávali lidé s předběžným středoškolským vzděláním, kteří
coby jednoroční dobrovolníci tvořili základ
rezervního důstojnictva. Rekrutní kontingent Rakousko-Uherska určoval parlament
každých deset let. Původně byl mírový stav
armády povolen na 260 000 mužů, později v roce 1912 jej branný zákon zvýšil na
500 000 mužů.
První světová válka přinesla nejen politické změny, ale také úplný převrat ve vojenských otázkách a ve způsobu boje.
Ing. Filip Celba

Historická černá kronika
aneb O čem také četli naši
předkové
Výlet se špatným koncem (1928)
Vážná automobilová nehoda stihla v úterý
večer pětičlennou společnost u Budova na
Bochovsku. Auto řídila vdova po lékaři,
paní B. Procházková ze Slabců u Rakovníka. Na silnici před Pluhem u Budova
praskla pneumatika, při čemž šoférka tak
ostře zabrzdila, že se vůz dvakráte překotil a se svahu na bahnitou louku se zřítil.
Všichni cestující byli zraněni. Nejvážněji hrabě Raul Busseul, jemuž roztříštěna
holenní kost a zlomena na dvou místech
noha. Paní Procházkové pohmožděny silné
ruce a ramena, ostatní tři osoby utrpěly
lehká zranění. Busseul a Procházková dopraveni do rakovnické nemocnice. Národní politika, 7. 4. 1928
Přepadený hajný (1867)
V lese u Slabec přepaden byl hajný od
dvou chlapův, kteří ho stloukli a ručnici mu vyrvali. Oba jsou ale již zatčeni,
ukradenou dvojku pak k nemalému úžasu
svému nalezl hajný jednoho dne ve své zahradě na stromě pověšenou. Národní listy,
20. 10. 1867
Z dobového tisku vybral (rh)

6. ledna

Zdeňka Vydrová, Slabce 51

86 let

6. ledna

Anna Holá, Svinařov 25

65 let

18. ledna

Vladislav Ledvinka, Slabce 82

65 let

23. ledna

Mirko Beneš, Slabce 64

55 let

24. ledna

Vlasta Vydrová, Slabce 44

65 let

25. ledna

Pavel Spurný, Rousínov 88

60 let

Životní výročí v únoru slaví
4. února

Josef Kott, Skupá 40

82 let

9. února

Jaroslava Kottová, Skupá 40

81 let

11. února

Jaroslava Kodetová, Slabce 45

87 let

19. února

Jaroslava Otradovcová, Rousínov 27

60 let

19. února

Helena Spurná, Rousínov 88

50 let

22. února

Anna Šlaichová, Modřejovice 18

91 let

25. února

Marie Burianová, Modřejovice 21

60 let

25. února

Josef Novák, Svinařov 38

65 let

Jubilantům blahopřejeme!
Pokud někdo z příštích jubilantů (březen, duben 2014) nechce být zveřejněn
ve zpravodaji, nechť to nahlásí na Úřad městyse Slabce do konce února 2014.

Úmrtí
16. 11. 2013

Jiřina Vostatková, Skupá 2

Přihlášeni k trvalému pobytu
19. 11. 2013

Miroslav Drábek ze Zbiroha do Rousínova

Svoz komunálního odpadu v roce 2014
V roce 2014 mají občané možnost vybrat si pravidelný vývoz komunálního odpadu na celý rok, a to:

Vývoz každý týden ve středu, tj. 52 výsypů ročně - 1673,- Kč
Vývoz kombinovaný, tj. 42 výsypů ročně - 1351,- Kč
• od 1. 1. - 30. 4. a 1. 10. - 31. 12. každý týden ve středu
• od 1. 5. - 30. 9. lichý týden ve středu
Vývoz 1x za 14 dní, tj. 26 výsypů ročně - 836,- Kč
• lichý týden ve středu
Vývoz 1x za měsíc, tj. 12 výsypů ročně - 417,- Kč
• první lichý týden v měsíci ve středu
Poplatky za rok 2014 je třeba zaplatit poštovní poukázkou nebo elektronicky a po předložení dokladu
o zaplacení si na úřadě ve Slabcích odebrat známku. Pokud nemáte možnost po zaplacení si známku
odebrat osobně, bude Vám po telefonické domluvě zaslána.
V průběhu měsíce ledna 2014 je možno vyvážet komunální odpad ještě na známku z roku 2013.

Firma Becker Bohemia Kralovice žádá občany, aby samolepící známky
z minulých let odstranili z nádob (popelnic).
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