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Slabce n Modřejovice n Rousínov n Svinařov n Skupá n Kostelík n Nová Ves n Malé Slabce
Oznámení
▪ Zápis dětí do školky Zápis dětí do mateřské školy v ZŠ a MŠ Slabce na školní
rok 2015/2016 se bude konat v úterý
24. 3. 2015 od 8 do 12 hodin v budově
školky. Školka ve Slabcích vám nabízí
mj. prostředí rodinného typu, individuální přísup k dětem či vzdělávání podle
vlastního vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání „Spolu je nám
dobře na světě“.

Masopust v Rousínově. Rousínov si i letos s velkým gustem užil nevázané masopustní
veselí. Masky opět překvapovaly svou nápaditostí a o dobrou náladu nebyla nouze.
Masopust se konal 21. února. Další snímky najdete na str. 4. Foto: M. Hartlová

▪ Veřejné jednání zastupitelstva - Veřejné jednání zastupitelstva městyse Slabce se bude konat 18. 3. 2015 od 18 hodin
v Modřejovicích čp. 74. Program: 1) Zahájení, 2) Kontrola zápisu, 3) Činnost zastupitelstva, 4) Rozpočet městyse na rok
2015, 5) Diskuze, 6) Usnesení, 7) Závěr.

Pokládá se potrubí, začlo se v Chaloupkách

Nejstarší česká loutka
má možná původ v Kostelíku

V pěti obcích Mikroregionu Balkán začalo budování čistíren odpadních vod a kanalizace.

n Roman Hartl

Slabce – Ve Slabcích,
Hřebečníkách, Krakově,
Panoším Újezdu a Všetatech se naplno rozběhly práce na výstavbě
čistíren odpadních vod
a kanalizace.
Do desátého března
bylo ve Slabcích položeno prvních cca 350 m
hlavního potrubí a do finiše spělo hloubení sta- Hloubení stavební jámy pro čističku. Foto: Archiv městyse
vební jámy pro čistírnu
Pokud práce budou pokračovat poodpadních vod. Pokládka hlavního potrudle plánu, měla by být čistička hotová
bí proběhla nejprve v úseku od budoucí
do konce června a následně, během léta,
čistírny k mostku přes Slabecký potok
by mělo začít budování kanalizačních
u Dražků a v ulici pod hřbitovem.
přípojek.
V den uzávěrky tohoto čísla zpravodaje
Projekt výstavby čistíren odpadních
(10. 3.) bylo uloženo do země přes čtyvod a kanalizace ve Slabcích, Hřebečnířicet metrů hlavního potrubí od mostku
kách, Krakově, Panoším Újezdu a Všesměrem k bytovkám a rozbíhala se potatech realizuje Mikroregion Balkán
kládka Chaloupkami od mostku směrem
s finanční podporou Operačního proke kostelu. Pokládka v této ulici bude
gramu životního prostředí a Středočesnáročnější, jelikož malá šířka ulice neukého Fondu životního prostředí a zeměmožňuje použití rozměrnější těžké techdělství.
niky, což práce zpomaluje.

Slabce, Kostelík - Na Úřad městyse
Slabce se v únoru letošního roku obrátil MUDr. Petr Tyl z Loun, který mapuje historii svého rodu. Zjistil, že jeden
z jeho předků, kramář Jan Tyl, uzavřel
koncem 18. století sňatek s Kateřinou
Kočkovou z Červeného Zámku, jejíž
otec měl pocházet ze Slabec a později
se usadit v Chyňavě.
MUDr. Petr Tyl pátral po souvislosti zmíněného otce Kateřiny Kočkové
s osobou loutkáře Františka Kočky ze
Slabec, o němž se v jednom ze svých
zasvěcených pojednání letmo zmiňuje
historička českého loutkového divadla
Alice Dubská. Uvádí, že Kočkové byli
poměrně rozvětvený loutkářský rod, jehož zakladateli měli být Jan a Josef Kočkové, kteří získali povolení k provozování loutkového divadla už v roce 1787.
Loutka Poustevníka, s níž Kočkové
hráli patrně už na přelomu 18. a devatenáctého století, je dnes podle zjištění
Alice Dubské považována za nejstarší
dochovanou českou loutku.

Pokračování na str. 3

Po roce opět
přišel masopust
Slabce - Osmadvacátého
února zavítal do Slabec masopust. Předsedkyně spolku Mlýnice přivítala masky
a všechny hosty. Pan starosta Štiller požehnal masopustu a průvod se dal do
pohybu. Nebyl moc veliký,
ale zase o několik masek
domácích v průvodu víc
než vloni. Jeden můj známý
řekl - Rousínovu se nevyrovnáte, ale když se vrátíme
v čase, tak začátky byly také
slabé. Proto věřím, že až
budeme masopust dělat podesáté, bude tak veliký, jak
se na Slabce sluší a patří.
Stále máme velké rezervy
v Chaloupkách, v bytovkách
a v chalupářích. Až se všichni zapojí, bude průvod velkolepý a žádný jiný se mu
nevyrovná. Tímto chci poděkovat všem zúčastněným
a těším se na další masopust.
Vlasta Uhrová

Plán akcí
spolku
Mlýnice Slabce
na rok 2015
14. 3. - Pěší výlet
po Slabecku (dle počasí)
4. 4. - Velikonoce
(vernisáž, otevření
expozice)
9. 5. - Cyklovýlet
(dle počasí)
23. 5. - 105. výročí
narození Alexise Croÿe
20. 6. - 10 a 1000 let
Balkánu (doprovodný
program - festival divadel,
výstava traktorů, trhy,
výstava o historii Balkánu)
1. 7. – 30. 8. - workshopy
ručních prací, výstavy,
trhy, koncerty
12. 9. - Sportovní den
pro děti a rodiče
17. 10. - nová akce - volejbal, nohejbal
Každý víkend od 4. 4.
bude otevřeno i občerstvení. Každá akce bude
avizována plakáty vždy
týden před konáním.
Těšíme se na vás.
Spolek Mlýnice Slabce

Hasiči nelení, chystají i nevšední výstavu
Činnost SDH Kostelík se v současnosti točí kolem rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice.
n Aleš Opatrný
SDH Kostelík
Kostelík - Dobrovolní hasiči v Kostelíku od
července roku 2014 spolupracují s městysem
Slabce na rekonstrukci hasičské zbrojnice
spočívající v přístavbě garáže ke stávající budově. Svépomocí jsme rozebrali starou garáž a připravili prostor pro bagrování základů. Hrubou stavbu pak provedla firma Heller.
Nový krov včetně střešní krytiny zajistila
firma Hlaváček. Rozvod elektřiny provedl
pan Čislinský. Další práce už provedli hasiči
svépomocí jako třeba stavbu komína, montáž
vrat, montáž oken, pokládku dlažby. Také
zednické, instalatérské a truhlářské práce
včetně montáže sádrokartonu si zajišťujeme
sami. Kulturní místnost jsme stihli dokončit
do 16. 1. 2015, kdy se konala výroční valná
hromada našeho sboru a od tohoto data je
kulturní místnost v provozu každý víkend.
Co se týče hasičské činnosti sboru:
30. 12. 2014 jsme se zúčastnili cvičení společně se slabeckými hasiči na téma pohyb
v dýchací technice, které se konalo ve sklepních prostorách KD Slabce. Společně se slabeckými hasiči jsme v loňském roce trénovali také slaňování, např. ve slabeckém lomu.
4. 1. 2015 jsme ve večerních hodinách vyjeli
do Rousínova k požáru rodinného domu. Na
místě již zasahovala slabecká jednotka společně s HZS Rakovník. Velitel zásahu rozhodl, že naším úkolem bude doplňování vody
z místního rybníka do cisteren hasičů. Za
tuto akci jsme dostali společně se slabeckými hasiči pochvalu od velitele stanice HZS
v Rakovníku npor. Ing. Karla Jelínka.

Valná hromada SDH Kostelík se konala 16. ledna.
Foto: SDH Kostelík

Další činnost v letošním roce přizpůsobíme pokračujícím pracím na dokončení hasičské zbrojnice.
Od záčátku roku jsme zapojeni do projektu Recyklujte s hasiči - u hasičské zbrojnice
mohou lidé odevzdávat vysloužilá elektrozařízení. 30. 4. 2015 uspořádáme tradiční pálení
čarodějnic a v plánu máme vysazení nového
stromu na návsi poblíž pokácené lípy. V červnu nás čeká okrskové cvičení ve Skryjích.
Také připravujeme výstavu s názvem
Zapomenuté projekty. V hasičské zbrojnici
budou vystaveny originály projektových dokumentací známých domů, chalup a hospodářských stavení v Kostelíku a na pile včetně
dalších historických dokumentů, které jsme
našli při vyklízení zbrojnice před její rekonstrukcí. Návštěvník výstavy se dozví např.
jaká chalupa v Kostelíku měla projít zásadní
rekonstrukcí, při které se počítalo také s vybudováním krytu pro případ válečného stavu.

Úspěch z loňska nezopakovaly, ale nezklamaly
Členky Českého svazu žen ve Slabcích se zúčastnily třetího ročníku kulinářské soutěže v Mutějovicích.
n Eva Razímová
ČSŽ Slabce
Slabce - Dne 8. března 2015 se konala výroční členská schůze naší organizace v klubovně
KD Slabce. Zhodnotily jsme činnost v minulém roce a naplánovaly akce na rok letošní.
Naše členky E. Razímová a D. Solarová se
29. listopadu zúčastnily třetího ročníku kulinářské a výtvarné soutěže Předvánoční čas.
Tentokrát se soutěž konala v Mutějovicích,
kde se nás ujaly členky tamní organizace svazu žen. Pro účastnice „Kulinaření“ připravily
program na celé odpoledne.
Měly jsme možnost si prohlédnout hrnčířskou dílnu manželů Daniely a Jiřího Duchkových, kteří nás svým královstvím provedli
s velmi poutavým výkladem o tom, jak se vlastně „hrnčířina“ dělá a jaká je její historie na
Mutějovicku. Duchkovi se kromě jednodušší
a běžnější keramiky věnují také keramice
experimentální, autorské a historickým replikám. Prohlédli jsme si jejich práci a mnohé

z nás si i něco koupily, nedalo se prostě odolat.
Pan Duchek nám i názorně předvedl, jak se na
hrnčířském kruhu točí hlína a vzniká nádoba.
Po vydatném obědě v místní restauraci
s pivovarem jsme se odebraly do sokolovny,
kde vlastní soutěž probíhala. Oproti předchozím ročníkům byl letošní ročník soutěže
pojat spíše jako výstava dekorací k vánočním
svátkům. Bohužel jsme nezabodovaly jako ve
dvou předchozích letech. Věřím však, že na
letošním ročníku si reputaci napravíme!
Soutěž měla moc pěkný kulturní program.
Vystoupily mutějovické Berušky a Barušky
a soubor Hašlerky z Kounova a svou špetkou
do mlýna přispěly i děti z mutějovické mateřské školky, které předvedly vánoční pásmo
tanečků a říkadel.
Závěr patřil tombole z přinesených výrobků. I když jsme se v soutěži neumístily na
předním místě, po naší Barušce (vánočka)
D. Solarové se jen zaprášilo a po slaných šnecích a vánočním pečivu, které upekla J. Strouhalová, nezbyl ani drobeček.

Lákavé turistické novinky z okolí Slabec
V Pavlíkově vyrůstá nová rozhledna a za nejslavnější Rusalkou můžete vyrazit do Chříče.
n Roman Hartl

celá řada dalších jedinečných předmětů, dokumentujících kariéru a život jedné z nejlepších českých operních pěvkyň. Pamětní síň je umístěna v chříčské
knihovně v budově bývalé kampeličky
(jen několik kroků od návsi) a je otevřená každou středu v půjčovní době
knihovny, od 16.30 do 18.30 hodin. Po

Skryje, Chříč, Pavlíkov - Hlavně dětem
je určena nová zážitková naučná stezka
Po stopě trilobita, která vvznikla ve
Skryjích. Přibližně jeden a půl kilometr dlouhý zážitkový okruh, který začíná
u skryjského muzea (Památník Joachima
Barranda) a vede přes skryjský Luh
a přírodní památku Skryjsko-týřovické kambrium, je plný nejrůznějších
šplhadel, přelézaček a prolézaček,
děti tu najdou i pískoviště s ukrytým
modelem trilobita, vyhlídkovou věž
s kukátkem na zříceninu hradu Týřova, suťoviště, kde mohou vyzkoušet své štěstí při hledání zkamenělin
opravdových trilobitů, a další zábavné atrakce. Naučné informace jsou
z větší části podány formou komiksu,
takže neodradí ani dětské čtenáře.
Návštěvu zážitkové naučné stezky Po
stopě trilobita lze spojit s vycházkou Pamětní síň Milady Šubrtové v Chříči.
po navazující naučné stezce Skryj- Foto: Roman Hartl
ský Luh, věnované přírodě, ekologii
domluvě na obecním úřadě vám ji však
a lesnictví Křivoklátska. Trasa NS
rádi zpřístupní i mimo uvedený čas.
Skryjský Luh začíná u skryjského mosVýznamným turistickým centrem se
tu. Na letošní jaro se připravuje vydání
stává Pavlíkov, kde k unikátnímu motakzvané hledačky okolím Skryjí, která
tocyklovému muzeu pana Ivo Šarlinopět především dětem přiblíží místní zagra a reprezentativní Galerii Anderle
jímavosti módní formou hledání indicií
s expozicí malířského a grafického díla
k ukrytému pokladu. Tím v tomto přípasvětově uznávaného pavlíkovského rodě bude pamětní keramická mince.
dáka Jiřího Anderleho přibude v letošCtitelé špičkového umění by měli
ním roce nová rozhledna na Senecdo svých výletních itinerářů zařadit
ké hoře a nová vlastivědná naučná
návštěvu pamětní síně sopranistky
stezka o místních pamětihodnostech,
Národního divadla Milady Šubrtové
osobnostech, archeologických nálezech
v Chříči.
a dalších zajímavostech. Stezka naváže
Milada Šubrtová (1924-2011) se nana cyklostezku Rakovník-Pavlíkov, oterodila ve Lhotě u Chříče a proslavila se
vřenou na sklonku loňského roku. Bude
především jako nezapomenutelná a nemít šest stanovišť a povede ke zmíněné
dostižná Rusalka. V roce 1999 převzarozhledně na Senecké hoře. Slavnostní
la divadelní cenu Thálie za celoživotní
otevření rozhledny a naučné stezky se
mistrovství. V pamětní síni v Chříči je
uskuteční pravděpodobně v květnu.
vystavena jak tato prestižní cena, tak

Nejstarší česká loutka
má možná původ v Kostelíku
Pokračování ze str. 1

Zmíněný František Kočka měl vystupovat se stínovými loutkami na Rakovnicku.
MUDr. Petr Tyl se dotazoval, zda se
o uvedeném loutkáři Františku Kočkovi a jeho rodu nedochovaly záznamy v
místní kronice popřípadě v jiných obecních dokumentech. V tomto směru jsem
mu bohužel musel odpovědět záporně,
vyslovil jsem pouze možnou, leč nedoložitelnou vazbu loutkářského rodu Kočků
k mlynářskému rodu Kočků z Kostelíka.
Při následném pátrání se mi však
podařilo objevit fejeton z roku 1912
s obšírným vylíčením historie loutkářského rodu Kočků přímo z úst člena
rodu Františka Kočky (*1865), který
v té době působil se svým loutkovým divadlem především na Plzeňsku. A ukázalo se, že jeho předek, loutkář téhož
jména skutečně pocházel ze zdejšího
kraje a že byl i potomkem mlynářského
rodu Kočků z Kostelíka.
V dotyčné pasáži fejetonu jeho autor uvádí: „Naše rodina Kočků,“ počal
(František Kočka), „pochází ze staré
mlynářské rodiny ze Slabce (!), jí patřil
Kočkův mlýn pod Zvíkovcem. Pan otec
byl výborný hráč na niněru, která dnes
je majetkem mým a je z roku 1730. Syn
prvního Kočky František nepohodl se
s otcem, dal si vyřezat v Miroticích divadelní figurky a stal se loutkohercem.
Jezdil po celých Čechách, hrál kusy od
Kopeckého a zemřel ve stáří 106 let.“
Mezi zmíněnými figurkami byla i loutka
Ducha a loutka Poustevníka. S velkou
pravděpodobností se jedná o tutéž loutku Poustevníka, kterou Alice Dubská
označuje za nejstarší dochovanou českou loutku.
Každopádně se díky podnětnému dotazu MUDr. Petra Tyla podařilo obohatit
galerii zdejších historických osobností
o další zajímavé jméno.

Sport

Fotbal - okresní přebor - IV. třída
Rozlosování jarní části sezony 2014/2015
Kolo

Domácí

Hosté

Termín

Čas

Výsledek

FC Hořesedly

Neděle 5. 4. 2015

16:30

:

10.

TJ Slabce

11.

SK Oráčov

TJ Slabce

Neděle 12. 4. 2015

13:30

:

12.

TJ Slabce

FK Kounov

Neděle 19. 4. 2015

17:00

:

13.

TJ Slabce

ČL Kolešovice B

Neděle 26. 4. 2015

17:00

:

14.

FK Kněževes B

TJ Slabce

Neděle 3. 5. 2015

13:30

:

15.

TJ Slabce

Sokol P. Újezd

Neděle 10. 5. 2015

17:00

:

16.

Sokol Ruda

TJ Slabce

Neděle 17. 5. 2015

17:00

:

17.

TJ Slabce

PO Olešná B

Neděle 24. 5. 2015

17:00

:

18.

Sokol Srbeč

TJ Slabce

Neděle 31. 5. 2015

17:00

:

Slabce - Domácím zápasem s FC Hořesedly
začne v neděli 5. dubna od 16:30 hodin pro
fotbalisty TJ Slabce jarní část fotbalové sezony.
V ní čeká TJ Slabce celkem 9 soutěžních utkání,
z toho 5 na domácím hřišti.
Po podzimní části fotbalisté TJ Slabce soutěž vedou se čtyřbodovým náskokem před druhou Srbčí a s výtečným skóre 34 vstřelených
branek a 12 obdržených branek. Z devíti podzimních utkání fotbalisté TJ Slabce prohráli
pouze jediné, jedno utkání skončilo remízou
a sedmkrát se radovali z vítězství.
Prvnímu jarnímu soupeři TJ Slabce, mužstvu FC Hořesedly, patří v tabulce páté místo.
Přehledný rozpis zápasů najdete v připojené tabulce. Podaří se fotbalistům TJ Slabce
udržet výbornou fazonu z podzimních zápasů
i na jaře a uhájí první místo?

Společenská rubrika

Masopust v Rousínově

Z Galie dorazili Asterix s Obelixem...

Životní výročí v březnu 2015 slaví
9. března

Stanislava Kalinová, Modřejovice 67

12. března

Bohuslav Konopásek, Modřejovice 28 75 let

55 let

12. března

Václav Čiha, Slabce 132

55 let

14. března

Ludvík Roško, Slabce 28

55 let

16. března

Jiří Hejduk, Modřejovice 61

65 let

16. března

Hana Vostrá, Rousínov 38

86 let

17. března

Irena Hlínová, Rousínov 6

60 let

22. března

Marie Konopásková, Modřejovice 28

75 let

29. března

Marie Slabá, Modřejovice 38

85 let

30. března

Bohuslav Baďura, Slabce 132

60 let

31. března

Milada Herinková, Modřejovice 69

90 let

Životní výročí v dubnu 2015 slaví
1. dubna

Ivan Biňovec, Slabce 24

50 let

2. dubna

Jiří Korf, Modřejovice 9

60 let

4. dubna

Marie Kopecká, Slabce 67

93 let

10. dubna

Zdeňka Koutecká, Modřejovice 17

60 let

23. dubna

Zbyněk Vyskočil, Slabce 47

50 let

25. dubna

Ivana Jarošová, Svinařov 19

60 let

30. dubna

Blanka Čihová, Slabce 132

50 let

Jubilantům blahopřejeme!
... servírovalo se vybrané menu...

Pokud někdo z příštích jubilantů (květen, červen 2015) nechce být zveřejněn
ve zpravodaji, nechť to oznámí na Úřad městyse Slabce do konce dubna 2015.

Přihlášeni k trvalému pobytu

... a samozřejmě došlo i na tanec.
3 x foto: Markéta Hartlová

26. 1. 2015

Markéta Štýbrová do Rousínova čp. 4

26. 1. 2015

Markéta Štýbrová do Rousínova čp. 4

26. 1. 2015

Jan Štýbr do Rousínova čp. 4

26. 1. 2015

Zdeněk Stýblo do Rousínova čp. 4

26. 1. 2015

Markéta Šedivá do Slabec čp. 150

23. 2. 2015

Ludmila Faflíková do Rousínova čp. 2

23. 2. 2015

Benjamin Faflík do Rousínova čp. 2

Narození
24. 1. 2015

Srdečně zveme malé i velké
na IV. ročník
Sportovního klání
u příležitosti Mezinárodního
dne dětí
13. června 2015
Účast na letošním ročníku přislíbili modeláři
radiově řízených aut a letadel z Rakovníka.
Nebudou chybět tradiční koláče paní Solarové
a děti se mohou těšit na hodnotné ceny!
ČSŽ Slabce

Zpravodaj ÚM Slabce I/2015. Text neprošel jazykovou opravou.
Přispěli: Z. Vyskočilová, T. Hlaváčková, A. Opatrný, V. Uhrová,
E. Razímová, R. Hartl. 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

Sofie Štillerová, Slabce čp. 121

Svoz nebezpečného odpadu
se uskuteční v sobotu 9. května 2014
Kostelík (náves) • 8.00 - 8.15
Modřejovice (náves) • 8.25 - 8.40
Skupá (náves) • 8.50 - 9.05
Slabce (u Jednoty) • 9.15 - 9.45
Svinařov (náves) • 9.55 - 10.10
Rousínov (u hostince) • 10.20 - 10.35
Odpad bude odvezen zdarma - zářivky, televizory, lednice,
kovové obaly znečištěné, olověné akumulátory, ojeté pneumatiky
z osobních, nákladních aut a avie (bez disků, do velikosti 6,5x20)

