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Více fotografií a video na www.rousinovurakovnika.cz

Masopustní veselí.

Rekordních 57 masek se zúčastnilo tradičního masopustního
průvodu v Rousínově (na snímku). Masopust se konal i ve Slabcích, kde byl první
akcí nového o. s. Mlýnice. Co chystá příště, se dozvíte na str. 2. (Foto: M. Hartlová)

Zvelebování školní budovy pokračuje
Po opravě tělocvičny a zateplení stropu přístavby je na řadě oprava fasády staré školy.
Slabce - Fasáda je zateplená, okna
vyměněná, tím však technická opatření, která mají přinést výrazné úspory
v nákladech na vytápění školní budovy
ve Slabcích, ještě nekončí. Aktuálně se
pracuje na zateplení stropu přístavby
školy, které si vyžádá náklad zhruba
šedesát tisíc korun. Provedení tepelné
izolace stropu financuje městys z vlastního rozpočtu. Zateplení pláště přístavby a výměnu oken dotoval Středočeský
kraj z Fondu rozvoje obcí a měst.
Přístavba školy prochází nejvýraznějšími úpravami od svého uvedení do
provozu v roce 1989.
Opravené přístavbě hodlá městys
přizpůsobit i přiléhající starou školní budovu z konce 19. století. Ještě v letošním
roce proto dojde k opravě fasády zadní
strany budovy a její barevné úpravě tak,
aby ladila s opravenou přístavbou. Oprava fasády si vyžádá částku 250 tisíc Kč.
Školní budova se však mění k lepšímu i uvnitř. Před několika dny byla dokončena kompletní rekonstrukce dolní
tělocvičny. Jednalo se zejména o opravu
omítek a bezpečnostní obložení stěn
palubkovými obklady, dále přebroušení

parket a další drobnější úpravy. Bezpečnostní obklad stěn palubkami bude
proveden i v horní, již dříve zrekonstruované tělocvičně. Rekonstrukce dolní
tělocvičny stála sto tisíc korun, náklady
hradil městys ze svého rozpočtu.
Škola ve Slabcích ale není jedinou
obecní budovou, kterou městys zvelebuje. V obecní budově ve Skupé byla
zrekonstruována podlaha a rozsáhlými
opravami nyní prochází budova bývalého osadního výboru a prodejny v Modřejovicích. Tu městys nedávno odkoupil
od soukromého vlastníka.
V budově, která bude sloužit zejména spolkovým a společenským účelům,
probíhají nyní zednické práce, opravuje
se elektroinstalace, připravuje se oprava sociálního zařízení včetně rekonstrukce odpadů atd. Výraznou změnou
projde budova i navenek, neboť dojde
k odstranění bezúčelné výlohy někdejšího obchodu a jejímu nahrazení oknem.
Na opravě budovy v Modřejovicích
se podstatnou měrou podílejí místní
občané. Oprava budovy, financovaná
z obecního rozpočtu, vyjde na zhruba
350 tisíc korun.

Změna v knihovně. Vážení čtenáři a
návštěvníci knihovny městyse, jistě
jste zaznamenali změnu paní knihovnice. Paní Marie Staňková ukončila již
pracovní poměr a odešla do důchodu.
Tímto jí děkujeme za léta poskytované
služby, přejeme hodně pevné zdraví
a ať si užije důchod co nejdéle a nejkvalitněji. A vše stihne, na co nebyl čas při
práci. Nová paní knihovnice se jmenuje Darja Bendlová, bydlí se svou rodinou ve Slabcích. Určitě nám poskytne
kvalitní a příjemné služby kolem knih,
výpůjček i akcí, například pro základní
školu. Přejeme jí, ať se jí na pracovišti
daří i líbí. Změna nastala také v čase
otevření knihovny pro veřejnost. Nová
půjčovní doba byla stanovena takto:
pondělí 12.30 - 16 h, úterý 9 - 11 h
a 12.30 - 18 h, středa 9 - 11 hodin
a 12.30 - 16 h. (A. Zázvorková, předsedkyně kulturní komise městyse Slabce)
Zápis do školky. Zápis dětí do Mateřské
školy ve Slabcích se bude konat v úterý 25. března 2014 od 9 do 12 hodin.
Kontejner na textil. Na stanovišti kontejnerů na tříděný odpad ve Slabcích (ve
dvoře čp. 23) je nově k dispozici i kontejner na použitý textil, obuv a hračky.

Svoz nebezpečného
odpadu se uskuteční
v sobotu 19. dubna 2014
Kostelík (náves) 8.00 - 8.15
Modřejovice (náves) 8.25 - 8.40
Skupá (náves) 8.50 - 9.05
Slabce (u kont. ve dvoře) 9.15 - 9.45
Svinařov (náves) 9.55 - 10.10
Rousínov (u hostince) 10.20 - 10.35
Odpad bude odvezen zdarma - zářivky,
televizory, lednice, kov. obaly znečištěné
olověné akumulátory, ojeté pneumatiky
z osobních, nákladních aut a avie
(bez disků, do velikosti 6,5x20)

Pozvánky
Staročeské máje ve Slabcích
Slabecká mládež za podpory Městyse
Slabce vás srdečně zve na Staročeské máje, které se konají 10. května
ve Slabcích. Průvod obcí od Fenclů ve
13 hodin, zastávky u májek a ukončení
u kulturního domu. Doprovázet májovníky bude Slabecká šestka a od 20 hodin ji vystřídá kapela Orion v KD Slabce
na Staročeské veselici. Srdečně zvou
májovníci. (D. Zusková)
Staročeské máje v Modřejovicích
Staročeské máje pořádá mládež z Modřejovic ve spolupráci s dobrovolnými
hasiči 24. května. Průvod ve 14 hodin.
Posezení na návsi pokračuje i po průvodu a hrát bude Hasičská šestka. Občerstvení zajištěno, srdečně zvou pořadatelé. (D. Zusková)
Akce v Kulturním domě Slabce
Na hodnocení plesové sezony je ještě brzy, čeká nás ještě sportovní ples
a dětský maškarní bál. Již proběhly výroční členské schůze organizací, oslavy
narozenin a ukončení masopustu. Co
nás čeká nejdříve, je 15. března sportovní ples, 22. března dětský maškarní
bál a hned 4. dubna koncert Rybičky 48,
disko a Staročeské máje. (D. Zusková)
Sportovní klání
Sportovní klání, pořádané ZO ČSŽ
Slabce u příležitosti Mezinárodního
dne dětí, se letos koná 14. 6. od 10 hodin na hřišti TJ Slabce, v případě nepříznivého počasí se přesouvá do kulturního domu. Vedle sportovních disciplín
pro děti a možná i „dospěláky“ máme
přislíbenou ukázku Kynologického klubu Rakovník – výcvik psů. Srdečně zveme malé i velké! (E. Razímová)

Zahrádkářů přibylo, už jich je 50
Dvaadvacátého března zvou zahrádkáři do Kulturního domu Slabce na dětský karneval.
n Dagmar Zusková
jednatelka zahrádkářů ve Slabcích
Slabce - Zahrádkáři Slabce vám nabízí možnost nákupu zeminy, macešek,
petrklíčů, hnojiv, postřiků a ostatních
zahrádkářských potřeb přímo ve Slabcích. V přízemí zámku (vedle obřadní
síně) ve dnech 14. až 16. března 2014,
tedy v pátek a v sobotu od 9 do 16 hodin a v neděli od 9 do 12 hodin se uskuteční tento prodej, zásobuje zahradnictví paní Lipové Nové Strašecí. Přijďte si
nakoupit nebo se jen podívat. Srdečně
zvou pořadatelé.
Další pozvánka patří hlavně dětem,
ale i rodičům, babičkám, prostě všem,
kteří rádi vidíte svoje ratolesti řádit jako
kovboje, batmany a také jako princezny,
víly a další pohádkové bytosti. Dětský
karneval v Kulturním domě ve Slabcích
22. března od 14 h, jste srdečně vítáni.
Občerstvení, bohatá tombola a písničky Maty a Máchala. Také vás čeká víla
a klaun a spousta soutěží. Těší se na vás
pořadatelé - zahrádkáři Slabce.
Zahrádkáři Slabce na své výroční
členské schůzi 22. února zhodnotili svou loňskou činnost a zvolili nový
výbor. Schůzi řídil předseda Zděnek
Rejšek, činnost za rok 2013 zhodnotila ve své zprávě jednatelka Dagmar
Zusková, hospodářka Marie Chvostová
přidala zprávu o hospodaření a revizní
zprávu přečetla předsedkyně revizní

komise Alena Zázvorková. Na začátku
schůze jsme minutou ticha vzpomněli
na přítele Antonína Rohlu z Rousínova.
S konstatováním, že jsme v počtu 40
členů usnášeníschopní, jsme pokračovali přijímáním nových členů. Celkem
má teď naše organizace 50 členů. Diplomy za umístění v soutěži Rozkvetlý
Balkán převzali A. Mužíková, V. Nováková, Slabce, a V. Nováková, Plzeň.
Čestné uznání obdržela A. Ransdorfová
za dlouholetou práci a ZO SDH Modřejovice za dobrou spolupráci. Celkem
deset členů obdrželo věcný balíček
za práci v roce 2013. Plán činnosti na
rok 2014 přečetla místopředsedkyně A. Mužíková. Zvolený výbor bude
pracovat ve stejném složení, jen místo
A. Ransdorfové byla zvolena Pavlína
Hlaváčková do revizní komise.
Na závěr jsme gratulovali kytičkou
oslavencům k jejich životním jubileím - M. Zuskové (93 let), Z. Hellerové
(60 let), J. Kodetové (55 let) a J. Misíkové (35 let). V. Ingeduldová (70 let)
a p. Janoušková (92 let) dostanou gratulaci písemně.
Diskuse, usnesení a závěr, kde jsme
poděkovali městysi Slabce za jeho podporu a všem členům za práci a dobrou
propagaci zahrádkářské činnost. Poděkování patří i kronikářce V. Novákové,
Plzeň, za dobře vedenou kroniku.
Na závěr schůze následovalo občerstvení a veselé povídání.

Spolek Mlýnice chystá i festival divadel
První akcí nového sdružení byl masopustní průvod. V dubnu otevře veřejnosti Čechův mlýn.

Rok 2014 bude v Rousínově
opět pestrý. Díky OS Rousínov

n Vlasta Uhrová
předsedkyně OS Mlýnice

Rousínov - Máme za sebou první letošní akci – masopust. Průvodu
po vsi se zúčastnilo 57 masek, což je
zatím rekordní počet. Všichni byli veselí, počasí příjemné, občerstvení na
stolcích před domky luxusní. Hudbu
obstaral Ríša Svítil jako ostatně pokaždé. Věřím, že masky i přihlížející
si to náležitě užili. Fotografie i video
z masopustu najdete na našem webu
na adrese rousinovurakovnika.cz. V letošním roce chystáme opět pravidelné
akce jako je oslava Dětského dne, Bazárek, slavnost k výročí narození Karla Buriana (2. 8.), sympozium ROUS
(4. - 9. 8.), Mariánskou pouť a tradiční adventní a vánoční akce. Přibude
zřejmě i pár dalších projektů. Sledujte
naše www stránky, zpravodaj městyse, Raport, vývěsky, všude tam budou
naše aktivity oznámeny. (L. Faflíková)

Slabce - Vznikl nový Občanský
spolek Mlýnice Slabce s předsedkyní
Vlastou Uhrovou, místopředsedou Jiřím
Vostrým, jednatelkou Marií Gozslerovou, hospodářem Martinem Gozsler.
Sídlo spolku je v Čechově mlýně
ve Slabcích, kde budeme dělat různé
akce. Jako první byl masopust.
Další akcí bude otevření mlýna veřejnosti, a to 19. 4. 2014. K vidění bude
stálá expozice zemědělství, mlynářství, včelařství a myslivosti. Tady bych
se chvíli pozastavila a poprosila vás
o podporu a pomoc. Určitě máte někde
doma schované starší věci, co se týče
zemědělství, mlynářství nebo včelařství, které nechcete vyhodit, že je to
škoda, a proto je přineste k nám do
mlýna. Nebo staré fotografie při mlácení, stavění snopků, kopení a jiné, i to by
nám pomohlo, mi bychom je oskenovali

První akcí nového OS Mlýnice byl
masopustní průvod ve Slabcích.
Foto: ÚM Slabce
a zase je vrátili. Všechno můžete nahlásit, přinést do mlýna paní Gozslerové.
A co dále vás ve mlýně čeká v červenci?
Festival divadel, trhy různých dobrot,
pěkné občerstvení a posezení a další a
další aktivity. Bude toho dost a hlavně
aby bylo dost diváků, všechny vás už
nyní za celý kolektiv zve V. Uhrová.

Na Malostranském hřbitově v Praze
byl objeven náhrobek rodičů básníka
a fejetonisty Jana Nerudy, považovaný za ztracený! Dosud se mělo zato,
že hrob Antonína Nerudy a Barbory
Nerudové, rozené Leitnerové ze
Slabec, byl zrušen a ostatky přeneseny do hrobu Jana Nerudy na Vyšehradském hřbitově. Občanskému
sdružení Malostranský hřbitov, které
o již dlouho uzavřený Malostranský
(zvaný též Košířský) hřbitov pečuje,
se však při očišťování hřbitova od
břečťanové pokrývky podařilo objevit
pod ní část náhrobku Nerudových
rodičů a dalším pátráním zjistit,
že hrob Nerudových rodičů nebyl
pravděpodobně porušen a ostatky
Antonína a Barbory Nerudových tak
stále spočívají na místě, kam byly
v 19. století uloženy. „Nerad bych,
aby mně hýbali s kostmi matčinými,“
prohlásil Jan Neruda krátce před
svou smrtí. Zachování hrobu svých
rodičů bylo poslední velkou starostí
jeho života, jak se můžete dočíst
v následující vzpomínce spisovatele
Ignáta Herrmanna.

zavolal přítel obchodník, u něhož mistr časem kupoval, a vyřizoval mi:
„Vzkazuje ti Neruda, abys, potkáš-li jej
v těchto dnech, přidal se k němu, nebude-li větrno. Chce s tebou mluvit.“
Propásl jsem jej druhý den, ve
středu, ale zastihl jsem ho ve čtvrtek,
13. srpna. Bylo krásné poledne, slunečno, ticho. Kýval mi z daleka, abych
se k němu připojil.
„Chcete za mne učinit zas několik
kroků? Máte čas?“
Obstarával jsem mu v posledních
letech některé záležitosti. Přisvědčil
jsem a tázal jsem se, oč běží.
Pustiv se ramene svého průvodce,
chopil se mého, a kráčel podle mne
chvilku mlčky.
„Mám jednu starost,“ počal pak
hlasem trochu chraptivým, „kterou
bych rád brzy vyřídil. Mám na hřbitově košířském rodiče. Ten hrob jsem
vždy na sedm roků vyplácel, aby mi
ho nezrušili. A letos tedy zase ta doba
vyprší. Již se tam nepochovává, hroby
prý se ruší, kosti se přenášejí někam
do společného – ani nevím, proč se

Jeho poslední starost

Vzpomínka z posledních dnů
mistrových
Bylo v první polovici srpna 1891.
Byly pěkné dny, ale chvílemi profukovalo. V té době vydával se mistr
denně dvakráte na obvyklou vycházku. Pokaždé stejnou skoro chvílí objevoval se na rohu Spálené ulice, jednou
rukou zavěšen v rameno známého
svého průvodce, opíraje se o něj plnou
vahou těla, a mířil ze Spálené do Ferdinandovy třídy napravo. Byla-li pohoda zvláště pěkná a stálá, odvažoval se
někdy vzhůru na Václavské náměstí,
ač mu stoupání bylo obtížno.
Bedlivě dával pozor na každé zavanutí vzduchu a volná jeho druhá ruka
přes tu chvíli zakrývala šátkem ústa.
Nesmírně se obával průvanu, nastuzení, a opatrně, ve velikém polokruhu obcházel sklepní otvory, z nichž čišel do
ulice chladnější vzduch. Jeho tělo bylo
již velice citlivo. Pečoval hlavně o nohy.
Byl před lety přestál dlouhou, trapnou
nemoc, zánět vén v nohou a obával se,
aby se tato nemoc nevrátila.
Kdo se s ním časteji stýkali, uhádali z jeho posunků, zda dovoleno
připojiti se k němu a osloviti jej, aneb
minouti s pouhým pozdravem. Blížil-li
se známý, od něhož bylo mistru obávati se přepadu, pozvedl ruku s šátkem,
zakryl ústa a kýval zdaleka hlavou.
Znamenalo to: Dnes nemohu mluviti.
Fouká.
Bylo v úterý dne 11. srpna, když
mne jdoucího Ferdinandovou třídou

Historický snímek náhrobku
Nerudových rodičů. (Archiv OS
Malostranský hřbitov)

to vše dělá. Ale nerad bych, aby mně
hýbali s kostmi matčinými, zvlášť když
při tom sám nemohu být. A bylo mně
řečeno, že se hroby na delší dobu již
neprodlouží – nerozumím proč. Tedy
bych rád, abyste mi došel na záduší
a tam požádal, zda je přece možno zaplatit zas na dalších sedm let. Pořád
na to myslím, ale sám tam nemohu –
do schodů, víte…“ Odmlčel se a hledě
k zemi kráčel dále.
„Mohl byste tam dojíti snad zítra?“
„Ale třeba dnes, hned po poledni,
pane, je-li vám vhod.“
„Dobře, dnes tedy. Doprovodíte
mne domů a dám vám potřebné papíry a peníze.“
(Dokončení příště)

Tip na jarní výlet:
Muzeum každodennosti Chříč
Chríč - Naše každodennost je tvořena mobilem, obrazovkou a tlačítkem
on/off. Každodennost našich rodičů
a prarodičů byla ještě před několika desetiletími zcela jiná. Nástroje a nářadí,
nádoby a všechno v domácnosti bylo
převážně ze dřeva, s použitím minima
kovu, využívalo se především lidské síly.
Dovedeme si představit život bez elektřiny a bez plastů?
Věci, se kterými zcela běžně pracovali naši předkové, se stávají tajuplnými
artefakty, těžko rozluštitelnou tajenkou:
K čemu sloužily? Na starých půdách
a ve stodolách zapadávají prachem
a leckde tlejí a rezaví, jinde jsou pečlivě očíslovány a uloženy v depozitářích.
V Muzeu každodennosti v Chříči je najdete v prostředí, které je jim vlastní.
Interaktivita je důležitým prvkem tohoto regionálního muzea. Každá expozice nabízí různé možnosti, jak se s některým z exponátů seznámit na vlastní kůži
– to především malým návštěvníkům.
K vidění je zde několik expozic, jež
odkazují na každodenní život lidí v minulosti, například výroba a zpracování
textilu, ševcovství, praní prádla, tesařství a truhlářské práce nebo hry, hračky
a trávení volného času.
Muzeum sídlí ve sladovně bývalého
pivovaru Chříč, který byl v provozu od
roku 1547. Zřídilo a provozuje ho občanské sdružení Propolis usilující o obnovu
pivovaru, o vytvoření netradičního místa
pro setkávání a konání kulturních akcí.
Středem zájmu muzea je každodenní život na vesnici, který byl spojen s řadou
znalostí a dovedností. Nejde proto jen
o nářadí a nástroje samotné, ale o způsob, jak se nimi nakládá. Prvotním cílem
muzea je zachovat tyto dovednosti, které
dříve připadaly každému natolik samozřejmé, že nikomu nestálo za to je jakkoliv zachycovat, opisovat apod. Muzeum
nabízí kromě stálých expozic i přechodné výstavy. (Text OS Propolis Chríč)

Otevírací doba a vstupné
Vstupné dobrovolné. Návštěva možná
kdykoliv po telefonické domluvě.

Kontakt
Propolis, o.s.
331 43 Chříč 2
info@propolis-os.cz
Telefon: 374 440 180

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.

Výroční schůze
Českého svazu žen Slabce

Společenská rubrika

Slabce - Dne 8. 3. 2014 se konala výroční členská schůze základní organizace Českého svazu
žen Slabce, na které jsme se ohlédly za činností
v loňském roce. V měsíci lednu 2013 jsme pekly
dorty pro SDH Slabce na jejich ples. Následující
akcí bylo 2. 6. 2013 sportovní klání u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Vzhledem k velmi
nepříznivému počasí se nekonalo na hřišti, jak
bylo plánováno, ale v kulturním domě. Přesto
děti nepřišly o ukázku RCA Rakovník (rádiem
řízené modely aut a vrtulníků). Modely aut jezdily v okolí KD a vrtulníky a jiná „vznášedla“
létala uvnitř kulturního domu. Účast nebyla tak
velká, ale děti si odnesly hodnotné ceny, k jejichž získání se probojovaly v pěti disciplínách.
Podobně jako v předchozím roce se nám do soutěžení zapojili i rodiče a taktéž se dožadovali
ocenění, co naplat, i to se muselo zařídit! Naše
členka, paní Drahuše Solarová, napekla tak
skvělé koláče, že se jich pár povedlo zachránit
jako odměna pro „dospěláky“, největší radost
ale byla z lahve vína… Lampionový průvod jsme
pořádaly 28. 10. 2013, následovala Mikulášská
nadílka 30. 11. 2013, naše poslední akce loňského roku. V Kulturním domě v Kolešovicích
proběhlo dne 23. 11. 2013 Vánoční kulinaření
pořádané Okresní radou žen. Naše ZO ČSŽ tam
měla své zástupce, tříčlenné družstvo ve složení D. Solarová, Z. Začalová a D. Solarová ml.
Děvčata si velice dobře vedla v konkurenci osmi
družstev a umístila se na II. místě, k čemuž jim
blahopřejeme a děkujeme za pěknou reprezentaci tak malé organizace jakou jsme.

16. března

Hana Vostrá, Rousínov 38

85 let

17. března

Jiří Kalina, Modřejovice 67

55 let

24. března

Stanislava Kubová, Slabce 95

65 let

29. března

Marie Slabá, Modřejovice 38

84 let

31. března

Milada Herinková, Modřejovice 69

89 let

Březnové a dubnové pranostiky
Jestli únor honí mraky, staví březen
sněhuláky. • Na svatého Tomáše, oraniště
jsou jak kaše. • Svatý Radko, na cestách
hladko. • Konec masopusta, každá kapsa
pustá. • Marec chytá za palec. • V březnu
když se práší, stromy brzo raší. • Jaro má
sedmero druhů počasí, v dubnu však žádné
neschází. • Prší-li o velikonočním hodu,
bude v létě nouze o vodu. • Když zahučí
v dubnu hrom, obalí se listem strom. •
Na svatého Vojtěcha, bývá v polích malá
potěcha. • Svatý Filip s Jakubem, pasou
krávy za plotem. (Vybral Ing. Filip Celba)
První duben je dnem, kdy je zvykem tropit
si žerty z jiných – vyvádět je „aprílem“. Proč
právě v tento den? Existuje několik vysvětlení. Jedno z nich se vztahuje ke starému Římu.
Nejen pohané, ale i staří Římané pořádali
v den jarní rovnodennosti 21. března bujaré slavnosti, které trvaly deset dní a vyvrcholily práve 1. apríla svátkem „Fortuna virillis“ (mužské štěstí). Ženy se tehdy modlily
k bohyni Venuši za štěstí svých mužů, lidé
si vzájemně vyměňovali dárky a též si jeden
z druhého tropili žerty. V severských zemích
byl tento den zasvěcen vtipálkům, jimž vládl bůžek Loki. V Anglii je dodnes 1. duben
Dnem bláznů či šprýmařů (April Fool´s Day).

Životní výročí v březnu slaví

Životní výročí v dubnu slaví
2. dubna

Milan Spal, Slabce 141

55 let

4. dubna

Marie Kopecká, Slabce 67

92 let

15. dubna

Květa Čechová, Slabce 87

86 let

17. dubna

Ivana Matuščinová, Slabce 132

50 let

19. dubna

Jaroslava Rohlová, Rousínov 29

75 let

21. dubna

Jana Kodetová, Slabce 45

55 let

28. dubna

Marie Macáková, Kostelík 10

93 let

28. dubna

Jiří Chalupecký, Nová Ves 7

70 let

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

Přihlášeni k trvalému pobytu
10. 2. 2014

Klára Chmelířová s dětmi Klárou a Václavem
z Plzně do Rousínova

Historická černá kronika
aneb O čem také četli naši
předkové
Chtěl zavraždit manželku (1886)
Včera stál před zdejší porotou 40letý,
pro krádež již trestaný gruntovník
Josef Mottl ze Slabců, který dne
5. 3. na svou manželku Vileminu, jež
byla od něho pro jeho zpustlý život
ke svým rodičům odešla, oukladně
v oumyslu, aby ji o život připravil,
vystřelil a ji těžce poranil. Pachatel

přiznal se při svém zatčení, že měl
v oumyslu ženu svou zavražditi a pak
také sebe usmrtiti. Noc před činem
strávil u muziky. Včera ujišťoval,
že ho žena přivedla na mizinu, ana
prý mu obilí kradla, což ale svědci
popírali. Žena dostavila se sama za
svědkyni, ukázala, že přišla o pravé
oko postřelením a vypravovala, jak
muž najímal lidi, aby též jejího otce
zabili, sám pak pokoušel se též o vypálení tchána. Porotci shledali vinu
pokusu vraždy a soud odsoudil Mottla na 12 let do těžkého žaláře.

Fotbal - okresní přebor - IV. třída
Rozlosování zápasů - březen, duben 2014
Kolo

Domácí

Hosté

Termín

Čas

Výsledek

14.

TJ Slabce

Sokol Panoší Újezd

Neděle 23. 3. 2014

15:00

:

15.

Sokol Petrohrad

TJ Slabce

Neděle 30. 3. 2014

13:30

:

16.

TJ Slabce

FK Kounov

Neděle 6. 4. 2014

16:30

:

17.

TJ Roztoky B

TJ Slabce

Neděle 13. 4. 2014

15:00

:

18.

TJ Slabce

FC Hořesedly

Neděle 20. 4. 2014

17:00

:

19.

TJ Slabce

volno

Neděle 27. 4. 2014

-

-
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