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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,

Rozsvícení vánočního stromu ve Slabcích. Příjemným zklidněním v čase předvánočního
shonu bylo ve Slabcích už tradiční rozsvícení vánočního stromu. S pěkným programem vystoupily pod vedením svých učitelů děti ze ZŠ a MŠ. Foto: Městys Slabce

Výstavba kanalizace ve Slabcích
začíná, připravte se na komplikace
O harmonogramu výkopových a stavebních prací budou občané včas informováni.
Slabce – Kanalizace, kanalizace a zase
kanalizace. Seznam hlavních úkolů pro
rok 2015 je v městysi Slabce jednoznačný. Po dlouhých letech příprav se totiž
Sdružení obcí mikroregionu Balkán konečně podařilo získat potřebné finanční prostředky a mohlo tak přistoupit
k uskutečnění projektu výstavby splaškové kanalizace a čistíren odpadních
vod ve Slabcích, Krakově, Všetatech,
Hřebečníkách a v Panoším Újezdě.
Výkopové a stavební práce začnou
ve Slabcích ještě v lednu. Občané se
musejí připravit na nepohodlí při pohybu ulicemi, hluk a další komplikace.
Městys proto své občany žádá: Buďte
trpěliví a tolerantní. Snahou městyse
i zhotovitele stavby bude omezit nepříjemné průvodní jevy na minimum

a vznikající problémy, které vždy takto
náročnou stavbu provázejí, řešit v co
nejkratším možném čase. O předpokládaném termínu zahájení prací v jednotlivých ulicích budou obyvatelé Slabec
včas informováni.
Vzhledem k enormní finanční zátěži,
kterou pro městys výstavba kanalizace
a čistírny odpadních vod představuje,
se v obecním rozpočtu pro letošní rok
počítá z podstatnějších investic pouze
s dokončením přístavby hasičské
zbrojnice v Kostelíku a společenského
a spolkového domu v Modřejovicích.
Výstavba splaškové kanalizace
a s ní související omezení se týkají pouze Slabec. V dalších částech městyse
bude likvidace odpadních vod řešena
jejich svážením do čističky ve Slabcích.

masopust v Rousínově

se koná 21. 2. 2015, sraz maškar je ve 14 h. Více na www.rousinovurakovnika.cz

rok 2015 bude v našem městysi
ve znamení výstavby kanalizace
a čistírny odpadních vod ve Slabcích. Věřím, že s Vaší podporou
a porozuměním tento náročný úkol
úspěšně zvládneme. Vybudování
kanalizace a čističky znamená pro
celý náš městys významné zvýšení
komfortu bydlení a zkvalitnění
životního prostředí. Ve Slabcích
se díky tomu bude žít lépe.
Do nového roku 2015 Vám přeji
mnoho úspěchů, štěstí a pevné
zdraví.
Vlastimil Štiller
starosta městyse Slabce

Kalendář plesů
v Kulturním domě Slabce
● 17. ledna 2015
Myslivecký ples
MS Lověna Slabce
Vstupné 100 Kč, hraje Ideal Band,
zvěřinová tombola
● 24. ledna 2015
Hasičský bál SDH Slabce
Vstupné 100 Kč, hraje kapela
Černý brejle, tombola
● 14. února 2015
Valentýnský ples
zahrádkářů Slabce
Vstupné 80 Kč, hraje kapela
Orion Rakovník, předtančení
TJ Rakovník, tombola
● 14. března 2015
Sportovní ples TJ Slabce
Vstupné 100 Kč, hraje kapela
Nejdem, tombola

Pár slov ke konci
starého roku
a začátku nového

Děti ve školce čekala bohatá nadílka

Vezmu to rychle a všeobecně. Začnu tím, že zahrádkářům se povedla vánoční
výstava v Kulturním domě.
Návštěvnost cca 240 lidí
nám říká - jen tak dál! Doufám, že si každý návštěvník odnesl dáreček, vůni,
květinu, ozdobu nebo sladkost, pečivo. Anebo jen tak
poseděl u kávy a dýchal tu
krásnou atmosféru. Krásná
voňavá jablíčka dětí z MŠ
a zasněžené chaloupky dětí
ze ZŠ udělaly trochu problém u návštěvníků, jak vybrat to nejhezčí, když všechny byly krásné? Odměnou
všem dětem byl čokoládový
kalendář, pro tři s největším
počtem hlasů i perník navíc.
Rozsvícení vánočních
stromečků v každé vesnici
má své kouzlo, někde je barevný, jinde bílý, někde jsou
dva, ale všichni je rozsvěcí
s láskou a s kulturním programem. Programy jsou vánoční a krásné, ale trochu
navíc mají Modřejovičtí,
kteří mají místní sbor, který tvoří děti od školkového
věku až po zralé babičky. Ty
jejich koledy, to je chór. Tak
zase za rok! Vánoce, dětské
oči dokořán, my ve zralejším
věku slzu v oku a vzpomínky,
ale hezké. Díky za světýlka
na hřbitovech, svědčí o tom,
že nezapomínáme, a to je
dobře. Silvestr se doufám
obešel bez požáru (i když
ne všude začal Nový rok bez
ohně). Světlice, rány, hvízdání a ozářené nebe jsou
pro nás zábavou, ale co ti
psí chudáčkové, mysleme
i na ně. No a je tu nový rok
a přání a předsevzetí.
V
Modřejovicích
hasiči
uspořádali novoroční posezení, každý přinesl nějakou
dobrotu, povídalo se i tančilo. Nastaly opět tiché všední dny, pošťačky zase vozí
složenky, zásoby se snědly,
tak nakupovat. Organizace
připravují výroční schůze.
Vážení spoluobčané, ať je letošní rok lepší, ať nám slouží
zdraví a ať všechno zvládneme na jedničku!

n Blanka Štillerová
vedoucí učitelka MŠ

Dagmar Zusková
správce KD Slabce,
jednatelka ZO ČSZ Slabce
a SDH Modřejovice

Od září si užily i spoustu další radosti. Školáci z deváté třídy pro ně připravili mikulášskou nadílku.

Slabce - V pondělí 1. září 2014 začal v naší
MŠ ve Slabcích nový školní rok. Do školky
je v tomto roce zapsáno 22 dětí – ze Slabec
i z přilehlých vesnic – Modřejovic, Kostelíka, Svinařova, Skupé, Malých Slabec, Šlovic
a Skryjí. Během podzimu naší školku navštívilo několikrát zájezdové divadlo pana Pohody
z Karlových Varů a divadlo manželů Zedníkových z jižních Čech. S dětmi jsme také navštívili MŠ Panoší Újezd a shlédli představení
O klaunovi. V listopadu se naše děti zúčastnily se svými výrobky výstavy zahrádkářů v KD
Slabce. Paní D. Zusková a paní. A. Mužíková
nám za tuto účast přinesly do školky sladkou odměnu pro každé dítě – tímto jim chci
ještě jednou poděkovat. V listopadu jsme se
s dětmi začali připravovat na mikulášskou
besídku, která se konala 4. 12. odpoledne.
Ve školce se sešlo hodně rodičů, ostatních
příbuzných, také zástupci Městyse Slabce
a naší školy. Vystoupení dětí se velmi líbilo
a na závěr byly odměněny perníčky a balíčky
od Městyse Slabce. Ještě bych ráda poděko-

vala některým maminkám, které s námi strávily 27.11. odpoledne a pomohly nám malovat perníčky pro děti.
Také děkuji paní učitelce H. Spurné a její
9. třídě, kteří k nám zavítali dopoledne 5. 12.
a dětem nadělovali v převlecích za Mikuláše,
anděly a čerty. Děti tedy již podruhé dostaly
nadílku od Městyse Slabce.
Náš velký dík patří i vedení naší školy a tím zároveň Městysi Slabce – jež uvolnilo
na konci roku větší množství finančních prostředků a my jsme tímto mohli dětem zařídit
opravdu bohatého ježíška. Ve školce jsme si
společně nadělovali 15. 12. dopoledne – děti
měly velkou radost z nových hraček, stavebnic a nového sezení v kuchyňském koutku.
Tyto 4 měsíce s dětmi nám uběhly velmi
rychle, tak rychle, jak utíká jen čas s malými
dětmi. Zažili jsme společně mnoho pěkných
chvil, ale někdy i nelehkých situací, které
nás všechny učily trpělivosti a vzájemnému
respektu. Těšíme se na další období, které nás
ve školce čeká.
V úterý 24. března 2015 od 8 do 12 hodin proběhne v naší MŠ zápis na školní rok
2015/2016. Rádi je u nás v tento den uvítáme.

Základní škola a mateřská škola Slabce

Zápis žáků do 1.ročníku ZŠ a MŠ Slabce
Dne 19. 1. 2015 proběhne v naší škole zápis žáků do 1.ročníku.
Zápis se bude týkat dětí narozených od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009.
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 se zkušeným a kvalifikovaným týmem pedagogů
• ranní družinu (od 6.45 hodin) a odpolední (do 15.30 hodin)
• výuku informatiky, možnost žáků bezplatně využívat internet
• 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
• každoroční pořádání Dne dětí, poznávacích akcí, výletů a exkurzí
• individuální přístup k žákům, díky nízkým počtům žáků ve třídách
• poradu a pomoc výchovného poradce
• individuální přístup k žákům s poruchami učení, nápravy poruch učení, individuální učební plán
• 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

Křest knihy i vítání občánků
n Alena Zázvorková
předsedkyně kulturní komise městyse

Předvánoční koncert Hradního dua je v kapli svaté Máří Magdalény
v Kostelíku už tradicí. Foto: Stanislava Perlínová

Vánoční koncert v opravené kapli
Vystoupení Hradního dua opět provázela výtečná atmosféra.
n Radim Perlín
OS Kostelík
Kostelík - Stalo se již dobrou tradicí, že v předvánočním čase v Kostelíku pořádáme Vánoční koncert
Hradního dua z Rakovníka. Letos
jsme pozvali všechny lidi dobré
vůle na pátek 19. 12. 2014 do naší
kaple sv. Máří Magdaleny a společně s Hradním duem jsme si užívali
krásný předvánoční čas. Hradní
duo přijelo v plné sestavě v čele se
svým vedoucím Milanem Zimmermannem a pro letošní koncert se
kapela posílila o skvělého zpěváka
s dunivým basem v hrdle, Plzeňákem Michalem Rélichem. Celá
kapela hrála a zpívala s velkou
chutí, zaujetím a nádhernou atmosférou. Každý Vánoční koncert byl
vždy v kapli velmi podařený, ten
poslední byl ale přímo vynikající.
Po již tradičním úvodním Kyrie
z České mše vánoční od Jana Jakuba Ryby, kterou s kapelou zpíval
i letos notně prořídlý příležitostný Kostelácký pěvecký sbor pak
kapli již opanovaly zvonivé hlasy
jednotlivých členů kapely a jejich
krásné koledy. Milan Zimmermann
má dar rozezpívat všechny diváky
a tak se do zpívání alespoň refrénů
jednotlivých koled postupně zapojovalo stále více a více posluchačů
a poslední koledy už zpívali skoro
všichni v kapli.
Na koncert letos přijelo více
než 120 návštěvníků, náves byla
plná parkujících aut a lidé stáli nejen na našem malém kůru,
ale i na schodech na kůr. V kapli nebylo k hnutí a tak se tradiční vinný punč a vánočky musely

Pohled do publika.
Foto: S. Perlínová
podávat pouze mezi písničkami.
Koncert byl mimořádný i proto,
že jsme mohli všem představit
krásně opravenou kapli. Letos se
nám podařilo opravit rozpadající se strop sakristie kaple, kam
dříve po neodborné rekonstrukci
věžičky zatékalo a strop byl již
zcela promočený a hrozil zřícením. V krásně nově vybílené kapli
také svítily nově osazené fotokopie původních oltářních obrazů
sv. Mikuláše a sv. Václava, které
byly dosud pouze uložené kdesi
v depozitářích. Velmi nás těší, že
se nám s pomocí dotace z Ministerstva kultury podařilo opravit
postupně věžičku kaple, vyměnili
jsme celé trámoví věžičky a letos
jsme zajistili opravu stropu. Děkujeme firmě pana Hellera za rychlost, se kterou se této práce jeho
pracovníci ujali a svůj úkol zvládli
přesně v termínu.
Kromě vánočního punče a vánočky si ale návštěvníci z koncertu také mohli odnést náš tradiční
kalendář, kde pro letošní rok jsou
krásné Kostelíčské Venuše. Skvělý nápad našich dam se podařilo
realizovat.

Slabce - Třináctého listopadu se v galerii na zámku
ve Slabcích uskutečnil křest knihy pana Ing. Filipa
Celby Klikatá cesta aneb Jak jsem poznal lidi. Pro
přátele, spolupracovníky na obci i rodinu je tato
vzpomínková kniha milým překvapením. Nejenom
titulem, ale i bezvadným obsahem. Každý čekal
knihu s politickým obsahem, ale opak je pravdou.
Při čtení příhod ze života Filipa Celby, ale i ostatních lidí, které popisuje a zaznamenává, různé děje
v poměrně dlouhém úseku svého žití, dávají četbě
jiskru, humor a veliký nadhled nad projevy skutků,
tak jak nám to osud předkládá. Velká návštěvnost
akce z okruhu přátel, ale i oficiálních hostí byla příjemnou podvečerní chvílí onoho čtvrtečního dne.
Knihu je možné zakoupit v kanceláři městyse
Slabce, v místní knihovně, na benzinové pumpě ve
Slabcích. Dále také v Knihkupectví MK v Rakovníku
(vedle Lutovských) a v městské knihovně v Rakovníku. Pane Celbo, děkujeme za knihu věnovanou
na počest vašich předků, i za to, co jste prozradil
a sdělil nám o sobě.
Dne 29. 11. jsme přivítali v našem městysi nové
občánky (Nicol Žáková, *20. 6. 2013, Malé Slabce ev.č. 5; Nicol Vrtílková, *14. 6. 2014, Slabce
15; Matyáš Brožík, *5. 9. 2014, Slabce 99; Alžběta Goszlerová, *11. 9. 2014, Slabce 88). Slavnost
se konala v prostorách obřadí síně na zámku ve
Slabcích. Za přítomnosti rodičů i prarodiču nových
občánků přednesly žákyně ZŠ ve Slabcích pásmo
poesie.
Další příjemnou událostí bylo rozsvícení vánočního stromu před slabeckým zámkem. Na tomto
místě bych ráda poděkovala především naší škole a
školce za hezký program, který se školáky připravil
učitel J. Hlaváček a s předškoláky paní učitelky Štillerová a Hejduková.

Novoroční zamyšlení
Jak na Nový rok, tak po celý rok. Ať ještě dlouho
vydrží rituál pouštění pejska na zahradu, ať vlítne
dovnitř kočka. Ať slyším, že se už vaří kafe a zatápí v kamnech nebo v létě ať je průvan z otevřených dveří už od kuropění. Ať se probouzím a vím,
že je to to pravé ořechové a ne špatným navrch.
Chci vidět dlouho do ptačích hnízd, svítání nad
Remízem i slyšet déšť, vítr. Nic mi nebude vadit.
Vím, že už nebudu bez berlí, jen přibyde pilulek
do lékovky, hlavně na to nezapomenout. Věřit, že
dělám, co mi síly stačí, vše pro to, aby se dařilo
dobře tělu, duši mé i ostatních. Ať najdu pokoru
při svém jednání a umím oddělit své názory
a poslechnout zdravý rozum. Malíř H.Volf, co
neumí hrát golf, měl nebo ještě má pejska Frantu,
píše úžasné myšlenky a maluje sluníčka všude.
Tak ten taky prožil mnohé a v jedné sms zprávě mi
napsal: Každý se jednou dočká. Naučme se čekat
na to dobré. To nás baví a máme to za samozřejmé. Pravda je opakem, je to ryzí zlato! Ta pecka,
hořkost, která přichází, je častá a nechutná nám.
Pozor na to. Ať máte anděla neustále za zády na
všechno, je jich čím dál míň a jednou možná nebudou. Tak se do toho dejte v dobrém.
Vaše Alena Zázvorková

Co patří
do kontejnerů
s tříděným odpadem
a co ne?
Plasty

(Žlutý kontejner)
● ANO - 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 - Mastné obaly se zbytky potravin nebo
čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných
nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové
trubky.

Papír

Společenská rubrika

Životní výročí v lednu 2015 slaví
2. ledna

Daniela Kopelentová, Rousínov 86

60 let

6. ledna

Zdeňka Vydrová, Slabce 51

87 let

25. ledna

Josef Patera, Skupá 29

75 let

25. ledna

Josef Vaidiš, Slabce 80

70 let

29. ledna

Drahoslava Solarová, Slabce 133

60 let

Životní výročí v únoru 2015 slaví
4. února

Josef Kott, Skupá 40

83 let

5. února

Pavel Konvalinka, Rousínov 41

70 let

6. února

Rudolf Kindl, Slabce 76

60 let

9. února

Jaroslava Kottová, Skupá 40

82 let

11. února

Jaroslava Kodetová, Slabce 45

88 let

14. února

Libuše Grubnerová, Slabce 121

60 let

22. února

Anna Šlaichová, Modřejovice 18

92 let

Jubilantům blahopřejeme!
Pokud někdo z příštích jubilantů (březen, duben 2015) nechce být zveřejněn
ve zpravodaji, nechť to oznámí na Úřad městyse Slabce do konce února 2015.

Úmrtí
Helena Vestfálová, Slabce 38

(modrý kontejner)

14. 11. 2014

● ANO- Časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové
obaly, cokoliv z lepenky, knihy. Obálky s fóliovými
okénky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si
s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujte pouze
bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.

Odhlášeni z trvalého pobytu

● NE- 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

19. 11. 2014

Václav Polívka ze Slabec

Sňatek - zámek Slabce
22. 11. 2014

Erik Kováč (Hostouň) a Pavla Andrenková (Jičín)

Svoz komunálního odpadu v roce 2015
V roce 2014 mají občané možnost vybrat si pravidelný vývoz komunálního odpadu na celý rok, a to:

(oranžová nálepka)

Vývoz každý týden ve středu, tj. 52 výsypů ročně = 1687,- Kč
Vývoz kombinovaný, tj. 42 výsypů ročně = 1362,- 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 = 843,- Kč
• lichý týden ve středu
Vývoz 1x za měsíc, tj. 12 výsypů ročně = 421,- Kč
• první lichý týden v měsíci ve středu (14. 1., 11. 2., 11. 3, 8. 4., 6. 5.,
3. 6., 1. 7., 12. 8., 9. 9., 7. 10., 4. 11., 2. 12.)

● ANO - Krabice od džusů, vína, mléka a mléčných
výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.

Poplatky za rok 2015 je třeba zaplatit přiloženou poštovní poukázkou a na úřadě ve Slabcích po
předložení ústřižku odebrat známku na celý rok. Pokud nemáte možnost po zaplacení si známku odebrat
osobně, bude Vám po telefonické domluvě zaslána.

● NE - „Měkké“ sáčky, například od kávy a různých
potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové
kartony silně znečištěné zbytky potravin.

V průběhu měsíce ledna 2015 je možno vyvážet odpad ještě na známku z roku 2014.

(zelený kontejner)
● ANO - Lahve od alkoholických i nealkoholických
nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin,
tabulové sklo z oken a dveří. Vytříděné sklo není
nutné rozbíjet, bude se dále třídit!
● NE - Keramika, porcelán, autosklo, zrcadla, drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

Nápojové kartony

Vyřazený textil
● ANO - Čistý a suchý textil, kabelky, tašky, hračky,
spárovaná obuv.
● NE - Znečištěný, morký textil, koberce, matrace,
domácí odpad.

Samolepící známku je možno nalepit celou na rok, nebo přestřihnout na dvě pololetí a nalepit každou
polovinu v příslušném pololetí.
Úřad městyse Slabce
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