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

Začátek školního roku

Děti soutěžily se Soptíkem. Téměř sto třicet dětí se zúčastnilo letošního ročníku po-

pulární hasičské soutěže dráčka Soptíka, kterou pořádá SDH Slabce. Své reprezentanty vyslalo do Slabec třináct hasičských sborů. Děti, rozdělené do tří věkových
kategorií, závodily v jednoduchých disciplínách zaměřených na rychlost, mrštnost,
udržení rovnováhy nebo přesnou mušku. Foto: Markéta Hartlová, RAPORT

Čistírna začne pracovat v říjnu
Připojování domácností ke kanalizaci by mělo být zahájeno ještě do konce měsíce září.
Slabce – Náročný a nákladný projekt
vybudování kanalizace a čistíren odpadních vod v mikroregionu Balkán rychle
spěje do zdárného cíle.
Slavnostní ukončení projektu se
uskuteční už 2. října v Panoším Újezdě.
Na plné obrátky se finišuje i ve Slabcích.
V době uzávěrky tohoto vydání zpravodaje (14. 9.) se právě pracovalo na obnově dalšího úseku asfaltového povrchu na
hlavním silničním tahu obcí. Postupně
tak odpadají dopravní omezení, která v
minulých měsících výrazně komplikovala průjezd obcí i život místních obyvatel.

Pokud vše půjde podle plánu, bude do
konce září obnoven i povrch na rozkopaných komunikacích ve vedlejších ulicích. Současně s obnovou povrchu komunikací probíhají dokončovací práce u
čistírny odpadních vod. Připojování domácností ke kanalizaci by mělo začít do
konce září, zahájení zkušebního provozu
čistírny odpadních vod se předpokládá v
průběhu měsíce října.
Městys Slabce děkuje občanům za
trpělivost a pochopení při zvládání komplikací a dopravních omezení, spojených
s výstavbou kanalizace.
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Slabce - Prvního září – pro někoho velmi významný den, plný očekávání, těšení na první den ve škole a možná i něco
málo obav, jak to vše dopadne, pro někoho rutina, možná trochu nuda a trocha
zklamání z končících prázdnin.
I tak lze charakterizovat první školní
den v novém školním roce na naší škole
z pohledu těch nejmladších a nejstarších
žáků.
Naši základní školu bude v letošním roce navštěvovat 74 žáků prvního
a druhého stupně školy. Velkou pozornost upoutaly nové tváře v prvním ročníku, kam nastoupilo 8 žáků. Do mateřské
školy nastoupilo 23 dětí.
Na příval strávníků je připravena
i naše školní jídelna, která stejně jako
v letech minulých, tak i v letošním roce
očekává úplné naplnění své kapacity ze
strany školky, školy i ostatních strávníků. Důležitou informací se jeví zachování cen vydávaných jídel ve stejné výši
jako na konci minulého školního roku.
Vzhledem k častým dotazům ze
stran rodičovské veřejnosti si dovolím
touto cestou předložit organizaci letošního školního roku.
Vyučování bude v prvním pololetí
ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek
30. června 2016.
Dokončení na str. 2

Krátce z městyse
▪ Setkání s důchodci. Tradiční podzimní
Setkání s důchodci v Kulturním domě
ve Slabcích se v letošním roce uskuteční v pátek 13. listopadu od 16 hodin.
Více informací bude včas uvedeno na
pozvánkách.
▪ zvelebování. Ve Svinařově pokračuje
zvelebování obecního domu, tak aby co
nejlépe sloužil potřebám místních občanů, pokračuje i zvelebování společenského a spolkového domu v Modřejovicích a hasičské zbrojnice v Kostelíku.

Školní rok...
Dokončení ze str. 1
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října
a pátek 30. října 2015.
Vánoční prázdniny budou
zahájeny ve středu 23. prosince 2015 a skončí v neděli
3. ledna 2016. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2016.
Jednodenní
pololetní
prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2016.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne potrvají
v okrese Rakovník od 1. února do 7. února 2016.
Velikonoční
prázdniny
připadnou na čtvrtek 24. 3.
a pátek 25. 3. 2016.
Hlavní prázdniny budou
trvat od pátku 1. 7. 2016 do
středy 31. 8. 2016.
Závěrem chci poděkovat
všem rodičům za důvěru,
kterou vyjadřují
zápisem
svých dětí do naší školky
a školy, našemu zřizovateli
Městysi Slabce za podporu,
investice a snahu o zlepšení podmínek ke vzdělávání.
Všem dětem, žákům, jejich
rodičům a pracovníkům naší
školy přeji co nejvíce úspěchů v novém školním roce,
pevné nervy a zdraví, a co
nejvíce spokojenosti z dobře
vykonané práce.
Mgr. Jan Hůla, ředitel školy

Poděkování
Společně s paní Dášou Šimáčkovou děkuji všem,
kteří navštívili výstavu ve
Slabcích „Svět dětí srdcem
a dlaní“, věnovanou 29. výročí otevření mateřské školy ve Slabcích. Ze zápisů
v návštěvní knize vyplývá,
že bylo dobře se vrátit do let
před téměř 30 lety. Mnozí,
i z daleka, se potěšili, prohlédli i zavzpomínali na začátky zahájení provozu MŠ.
A druhá část fotografické
výstavy dala možnost vžít
se do světa dětí, které svou
tváří, výrazem při kreativitě, hře i odpočinku dokážou
navodit v nás dospělých
chvilku klidu, a snad si každý vzpoměl i na své dětství.
Děkuji i všem, kteří nám
podklady i přímou pomocí
pomohli výstavu zrealizovat.
Alena Zázvorková

Svinařovští hasiči nezahálejí. V poslední době se věnovali především opravě interiéru budovy ob-

čanského výrobu ve Svinařově čp. 26. Jednalo se o pokládku podlahy, opravu omítek, bílení,
obklady palubkami, výměnu oken za plastová. Mezi čp. 26 a čp. 19 vybudovali taras. Již tradiční
kulturní a společenskou akcí svinařovských hasičů je Setkání pod lípou. Letošní, již 21. ročník,
se konal 15. srpna. Hrála kapela Kastelán a akce přilákala kolem stovky lidí. Foto: SDH Svinařov

Nová výzva pro Rousínovské: divadlo
Občanské sdružení Rousínov opět patřilo k tahounům nabitého programu letních kulturních akcí v městysi.
n Ludmila Faflíková

pár vět při položení kytičky u rodného domku
operního pěvce a pak ve stodole opět všechny ohromil senzační přednáškou o vztahu
Rousínov - Během právě uplynulého léta
bratří Karla a Emila Burianových. Na koncert
uspořádalo naše občanské sdružení tři výJana Buriana se pak sešlo nečekané množství
znamnější akce.
posluchačů. Byl to krásZačátkem července
ný večer.
proběhl první pokusný
Letos již 17. ročník
ročník bluesového feskulturního
sympozia
tiválku BluesRousFest,
ROUS se opět povedl.
na kterém vystoupila
Ani velké vedro, ani
tři bluesová seskupepožár u Nové Vsi neodní – Eliška Ptáčková
radil návštěvníky, takže
se Stevem Walshem,
jak na odpoledních výskvělý pražský Blues
tvarných dílnách, tak
Bond a rakovnická La
i na večerních prograBanda. I přes úmorné
mech si jejich počet nivedro a množství růzjak nezadal s předchozíných kulturních akcí
mi ročníky.
v okolí bylo u nás ve
Již přemýšlíme, čím
stodole po celých pět Sympozium ROUS se letos konalo už po- příští ROUS obohatit.
hodin hraní stále dost sedmnácté. Foto: Lenka Pelcová, RAPORT Nápady máme.
posluchačů. Někteří si
V sobotu 12. 9. jsme
přišli poslechnout jen některou z kapel, jiní
uspořádali v rámci Mariánské poutě pouštění
zůstali celý večer. Jestli ale bude příští rok
draků nad hřbitovem a divadelní představepokračování, zatím nevíme, protože taková
ní, pohádku Sůl nad zlato, kterou s rousínovakce je poměrně drahá a ze vstupného ji neskými nadšenci nastudovala Marta Konvalinlze uhradit, nota bene když je pouze dobroková. Byl to náš první počin v tomto oboru
volné. Vyšší vstupné by ale mohlo odradit něa doufáme, že ne poslední.
které návštěvníky a my jsme chtěli zjistit, zda
V sobotu 28. 11. od 14 h budeme společo bluesovou muziku je vůbec zájem. Zájem
ně vázat adventní věnce a cca v 17.30 rozsvíje, teď ještě sehnat potřebné finance. Další
tíme vánoční strom nad rybníkem.
dvě akce se každoročně opakují - Burianův
V prosinci před Vánoci (datum upřesníRousínov a sympozium ROUS.
me) bude v kostele vánoční koncert.
Na uspořádání podvečerní slavnosti ke
Chci poděkovat všem, kteří se podíleli
145. výročí narození Karla Buriana v sobotu
na vymýšlení, přípravě, organizaci i reali8. 8. se opět výrazně podílelo osvětové sdruzaci našich akcí, protože bez jejich přispění
žení Vlastivědný sbor. Roman Hartl pronesl
a hlavně dobrovolnické práce by nebylo nic.
OS Rousínov

Letní workshopy
spolku Mlýnice Slabce
Slabce - Vážení čtenáři, skončily prázdniny a s nimi také prázdninové workshopy ručních prací v Čechově mlýně ve
Slabcích. Až na ten první (ale i ten jsme
si užili, udělali jsme si živou dekoraci,
kterou budete moci vidět a i zakoupit
ve mlýně, a potom svíčky, i ty budou na
mlýně), se všechny velmi povedly. Naučili jsme se, jak si udělat hezký šperk,
ozdoby na stromeček, jak ze starého
trička udělat nové, jak se zdobí kraslice,
plete sláma, pedik a jiné věci. Všechny
tyto vyrobené věci můžete vidět a zakoupit ve mlýně.
Máme ponaučení na příští rok, jak
vše udělat jinak. Příští rok to uděláme
v polovině července od neděle do neděle i s kulturnim večerním programem.
Víme, že i mezi vámi jsou šikovné ruce
na všelijaké ruční práce (šití, pletení, vyšívání, háčkování, výroba a zdobení perníčků a jiné), prosím, přijďte do mlýna
a domluvíme se, jak vaši šikovnost předat dál. Budeme tam od října - pondělí,
středa, pátek od 10 do 15 hodin, v sobotu na zavolání 728 308 950, v neděli od
13 do 15 hodin. Velice se na vás těšíme.
Zároveň chceme poděkovat hejtmanovi Středočeského kraje za finanční
podporu, dále společnosti Agra Řisuty
Slabce, Agra Javorna Čistá, Rakochmel
Kolešovice, Erimp - Pavel Srp Rakovník,
Pivovar Bakalář Rakovník, Copy centrum Cafourek, dále všem lektorkám
z různých koutů republiky a všem těm,
kteří nám prodali materiál se slevou,
i taková pomoc velmi pomůže. Bez
těchto všech velkých i malých pomocí
bychom nemohli nic dělat, a proto jim
patří veliký dík. Nejsmutnější na tom je
velmi malý zájem a návštěvnost místních lidiček, maminek a dětiček, na ručních pracích i na koncertech. Věříme,
že příští rok se nejen zapojí ti místní, co
mají šikovné ruce, ale i ti, co budou mít
zájem ty šikovné ruce mít také. Už se
těšíme na příští rok.
Vlasta Uhrová, OS Mlýnice Slabce

Nové infopanely (nejen) pro turisty
Jejich tématem budou především významné osobnosti Slabec - Barbora Nerudová a Václav Čech.
Slabce - Před 220 lety se ve Slabcích
narodila Barbora Nerudová, maminka
básníka, povídkáře a fejetonisty Jana
Nerudy. A před 95 lety se Slabce staly
první elektrifikovanou obcí okresu Rakovník a zároveň první obcí okresu s veřejným prostranstvím osvětleným elektrickými lampami. Obě tato významná
výročí připomenou dva nové informační
panely, které budou během podzimu
umístěny u turistického rozcestníku
u kostela ve Slabcích. Informační panely, které budou obsahovat i další vlastivědné zajímavosti o Slabcích, věnuje
městysi občanské sdružení Vlastivědný
sbor. Na návrh tohoto osvětového sdružení došlo už před časem k pojmenování turistické trasy ze Slabec do Šlovic
„Elektrická cesta Václava Čecha“.
Název turistické trasy je poctou mlynáři a průkopníkovi elektrifikace našeho kraje, šlovickému mlynáři Václavu

Čechovi a jeho zasloužilému rodu. Byl
to právě Václav Čech, jehož pokrokové
a moderní smýšlení přineslo Slabcím
primát první elektrifikované obce Rakovnicka. Čechova šlovická elektrárna
dodávala elektrický proud nejen do rozvodné sítě ve Slabcích, ale i do několika
okolních vesnic. Lampy veřejného elektrického osvětlení ve Slabcích se poprvé rozsvítily ve svátek místního patrona
svatého Mikuláše 5. prosince 1920.
Barbora Nerudová se narodila
roku 1795 v čp. 20 jako čtvrté z devíti
dětí zednického mistra Petra Leitnera
a jeho ženy Františky. Většinu života prožila v Praze, kde také v roce 1834 přivedla na svět své jediné dítě, Jana Nerudu.
Do dějin se zapsala i jako dlouholetá hospodyně francouzského badatele Joachima Barranda, zakladatele světové slávy
skryjských nalezišť zkamenělin prehistorických tvorů trilobitů.

Fotbal - okresní přebor - III. třída

Rozlosování podzimní části sezony 2015/2016
Kolo

Domácí

Hosté

Termín

Čas

Výsledek

1.

Sokol Sýkořice

TJ Slabce

Sobota 5. 9. 2015

odehr.

6:0

2.

TJ Slabce

Sokol Pustověty

Neděle 13. 9. 2015

17:00

0: 4

3.

TJ Roztoky

TJ Slabce

Neděle 20. 9. 2015

16:30

:

4.

TJ Slabce

TJ Šanov

Neděle 27. 9. 2015

16:30

:

5.

Sparta Řevničov

TJ Slabce

Sobota 3. 10. 2015

14:00

:

6.

TJ Slabce

TJ Čistá

Neděle 11. 10. 2015

16:00

:

7.

Slavoj Chrášťany

TJ Slabce

Neděle 18. 10. 2015

15:30

:

8.

Sokol Kroučová

TJ Slabce

Neděle 25. 10. 2015

14:30

:

9.

TJ Slabce

Sokol Branov

Neděle 1. 11. 2015

14:00

:

10.

Sokol Srbeč

TJ Slabce

Neděle 8. 11. 2015

14:00

:

11.

TJ Slabce

Baník Lubná

Neděle 15. 11. 2015

13:30

:

Svoz nebezpečného odpadu
se uskuteční v sobotu 31. října 2015

Hudební odpoledne
s Piňakoládou
Zahrádkáři Slabce a Sdružení obcí
mikroregionu Balkán se sídlem ve
Slabcích vás zvou 10. října 2015
do Kulturního domu ve Slabcích na
hudební odpoledne s Piňakoládou,
známou z TV Šlágr. Začátek ve 14 hodin, občerstvení zajištěno. Místenky
si můžete rezervovat od 29. září na
tel.čísle 739 370 230. Vstup 100 Kč.
Srdečně zvou pořadatelé

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)

Z historie městyse

Společenská rubrika

Počátky
Kulturního domu
ve Slabcích

Životní výročí v září 2015 slaví

Podle obecní kroniky
Dvacátého osmého března roku 1946 se sešla
schůze místní osvětové rady, která měla na programu přestavbu kulturního domu z bývalého
špýcharu.
Třináctého dubna 1946 byla svolána veřejnost pro odhlasování přestavby špýcharu. Zúčastnilo se jí sto lidí, dvanáct lidí nehlasovalo,
ostatní byli pro.
V dubnu 1947 byli Jaroslav Štván a Božena
Hůlková pověřeni MNV Slabce k vyjednávání
s příslušnými úřady.
V květnu roku 1947 byly sestaveny dobrovolné brigády do cihelny Huřviny, kam každý
den jezdilo 12 až 14 lidí, kteří zde bezplatně odpracovali dle svých možností několik hodin při
výrobě cihel. Za květen 1947 bylo odpracováno
1 900 hodin a vyrobeno 52 000 ks cihel. Byl to
první dar práce ve prospěch kulturního domu
ve Slabcích. V červnu 1947 byly vytvořeny brigády na kopání písku do zdiva kulturního domu.
Písek se kopal na poli Na Planině. Jiní pracovali v modřejovickém lomu, kde připravovali
a lámali kámen do základů stavby.
V říjnu 1947 přišlo povolení k přestavbě
špýcharu na KD. Po finanční stránce poskytlo
ministerstvo zemědělství 200 000 korun a později ještě 250 000 korun, úvěr obce u místní
Kampeličky činil 1 480 000 korun, garantem
bylo ministerstvo zemědělství. Původní investiční nálad byl 2 400 000 korun. Dodatečně byl
zvýšen na 3 394 614 korun. Rozdíl uhradil Krajský národní výbor v Praze.
Plány nakreslil Ing. arch. Jiří Vopršal z Rakovníka a stavbu pod jeho odborným vedením
řídil Alois Levý z Rakovníka.
V listopadu 1947 byly započaty vlastní práce na přestavbě. Mírná zima dovolila pracovat i
o nedělích. V dubnu 1948 bylo započato s bouráním zdiva a vlastním stavěním. Občané Jaroslav Štván, Božena Hůlková a Bohumil Krejza
se radili s úřady, obstarávali potahy a velkou
měrou se podíleli na pracích i manuálně. „Duší“
stavby byl Jaroslav Štván.
Sedmého ledna 1950 uspořádali zaměstnanci lomu Bílý kámen ples a čistý výdělek věnovali
na budování kulturního domu ve Slabcích.
A tak po všem vynaloženém úsilí došlo dne
třináctého října 1951 ve 20 hodin v novém kulturním domě ve Slabcích ke slavnostnímu divadelnímu představení hry Nejlepší soudce od
Lope de Vegy a čtrnáctého října 1951 ke slavnostnímu otevření kulturního domu s průvodem po obci. Večer čtrnáctého října 1951 byla v
novém kulturním domě zábava, na které hrála
kapela z Prahy. Byl to tehdy první kulturní dům
na okrese. Letos v říjnu uplyne od jeho otevření
šedesát čtyři let.
Ing. Filip Celba, Slabce

10. září

Jiří Vanický, Modřejovice 12

50 let

12. září

Karel Vinický, Modřejovice 30

70 let

25. září

Eva Rédlová, Modřejovice 16

60 let

29. září

Rudolf Vávra, Skupá 36

60 let

29. září

Jiří Talacko, Slabce 96

70 let

Životní výročí v srpnu 2015 slaví
10. října

Igor Tjutčev, Kostelík 16

55 let

11. října

Jana Topinková, Slabce 66

65 let

22. října

Hana Jupová, Slabce 36

60 let

24. října

Miluška Benešová, Slabce 64

86 let

31. října

Soňa Králíčková, Rousínov 3

55 let

Jubilantům blahopřejeme! Pokud někdo z příštích jubilantů (listopad, prosinec
2015) nechce být zveřejněn ve zpravodaji, nechť to oznámí na ÚM Slabce do konce října.

Přihlášeni k trvalému pobytu
20. července

Romana Vrábíková do Rousínova 68

20. července

Eliška Pinďáková do Rousínova 68

Odhlášení z trvalého pobytu
8. července

Dana Vaidišová

8. července

Nela Vaidišová

8. července

Anežka Vaidišová

24. srpna

Petr Spal

24. sprna

Hana Větrovcová

Narození
18. srpna

Jáchym Pastor, Slabce 115

Svatby
4. 7., Slabce

David Melč a Jitka Šmolíková, oba Pavlíkov

11. 7., Slabce

Jan Mikoláš a Kristýna Byczanská, oba Krakov

18. 7., Slabce

Miroslav Husák, Rakovník,
a Pavla Truxová, Pavlíkov

25. 7., Krakovec

Michal Hanuš a Gabriela Sabová, oba Praha

1. 8., Krakovec

Petr Blažek, Pavlíkov, a Eliška Janská, Plzeň

7. 8., Krakovec

Ondřej Poskočil, Praha,
a Lucie Elstnerová, Hostivice

8. 8., Krakovec

Ladislav Klauz, Rakovník,
a Nikola Borowczaková, Jílové

14. 8., Krakovec

Petr Souček, Lubná, a Lucie Gregorová, Roztoky

15. 8., Krakovec

Ondřej Kamaryt, Úhonice,
a Martina Klosová, Kladno

21. 8., Krakovec

Michal Zeman, Praha,
a Drahoslava Jelínková, Nučice

22. 8., Slabce

Ladislav Janota a Monika Mckay, oba Panoší Újezd

22. 8., Krakovec

Petr Žákovec, Rakovník,
a Helena Pangrácová, Pavlíkov

28. 8., Krakovec

Jan Uher, Rakovník, a Veronika Hejnová, Řevničov

29. 8., Krakovec

Jakub Langer, Všetaty, a Hana Chottová, Plzeň

