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Zveme vás na

BESÍDKU

k oslavě 30. výročí otevření
mateřské školy ve Slabcích
28. dubna 2016 od 15 hodin
v mateřské škole

Masopust v Rousínově. Podívanou pro oči a potěšením pro chuťové buňky byl rozpus-

tilý masopustní průvod, který v sobotu 30. ledna prošel Rousínovem. Hudba hrála,
pilo se, jedlo a veselilo o sto šest. Na další snímky z vydařené akce se můžete podívat na www.rajce.net. Foto: OS Rousínov

Děti malují Kostelík a okolí
Zapojte se do akce, kterou připravilo OS Kostelík ve spolupráci se ZŠ a MŠ Slabce.
▪ Mgr. Jan Hůla
ředitel ZŠ a MŠ Slabce
Slabce, Kostelík - Výtvarný projekt Občanského sdružení Kostelík
ve spolupráci se Základní a mateřskou školou Slabce je zaměřen na
podporu naší školy, kam bude směřovat zisk z celé akce. Hlavním cílem je samozřejmě co největší zapojení dětí z našeho regionu a pohled
jejich očima na naše okolí, jeho krásu a historii. Z výtvarných prací dětí
ve věku 3-10 let na téma „Celý rok
v Kostelíku“, provedených jakoukoli
výtvarnou technikou na formát A4
na výšku, bude uspořádána výstava a vybráno celkem 13 nejlepších

prací, z kterých bude vytvořen regionální kalendář, z jehož prodeje
budou veškeré finanční prostředky
věnovány slabecké škole.
Práce je možné zasílat na adresu:
ZŠ a MŠ Slabce, Slabce 42, 270 41,
na obálce s heslem: „Celý rok v Kostelíku“, nejpozději do 15. 5. 2016.
Na zadní stranu výkresu je třeba
uvést jméno a příjmení autora, jeho
věk, bydliště a telefonní kontakt,
případně pár vět o sobě.
Všichni doufáme, že se tuto
dobrou myšlenku podaří zrealizovat a děkujeme za případnou
podporu. Zároveň se těšíme na
spoustu krásných obrázků.

ZÁPIS DO ŠKOLY Dne 20. ledna 2016 proběhl zápis budoucích žáků ZŠ

Slabce na školní rok 2016/17. Celkem bylo přijato do prvního ročníku 13 žáků
a přijata jedna žádost o odklad povinné školní docházky. Zápis do Mateřské
školy ve Slabcích na školní rok 2016/2017 se bude konat 29. března 2016
od 8 do 12 hodin v budově mateřské školy.

Od čarodějnic do Skotska
▪ Radim Perlín
OS Kostelík z. s.

Kostelík - Trochu tajuplně znějící
název článku přináší vcelku prozaickou informaci. Plány našeho
Občanského sdružení Kostelík od
dubna, tedy od slavení tradičního
svátku čarodějnic až do největší
akce - festivalu Skotsko v Kostelíku v červenci.
Letní sezonu zahajujeme jako již
tradičně slavením svátku jara, kdy
symbolicky pálíme v čarodějnickém ohni loňské sněhy, loňské problémy a loňské trable. Však si také
na naší čarodějnici dáváme dost
záležet. Čarodějnice navíc pálíme
na místě nejkrásnějšího výhledu
Na Vrškách nad Kostelíkem, takže můžeme velmi dobře pozorovat
čarodějnické ohně na naší i druhé
straně Berounky v Čilé, v Hradišti
i ve Zvíkovci. Pokud se vydaří počasí a je krásně teplo, neznám nic
krásnějšího než pozorovat postupně se zatmívající nebe, rozsvěcující se světla ve vesničkách blízko
i v dáli a mezitím sledovat oheň
a řežavé uhlíky v něm.
Celou zimu obcházíme a kontrolujeme naše švestky okolo silnice
z Kostelíka k lesu, jak přežívají
docela teplou zimu a zdali jim přemnožená vysoká moc neublížila.
Dokončení na str. 2

Policie na slabecké základce
Slabce - Dne 18. 2. 2016 k nám do
slabecké školy zavítal pan policista
Václav Schejbal se svojí policejní besedou. Celý program trval přibližně
dvě hodiny. Pan Schejbal nás nejdříve
seznámil se stavem policie a následně
nám bylo leccos povoleno. Mohli jsme
si vyzkoušet rozložit a složit pistoli,
nasadit pouta, sebrat otisky prstů ze
skleniček nebo si své otisky udělat na
vlastní daktyloskopickou kartu. Bylo
to super. Program bavil nejen žáky
prvního i druhého stupně, ale i učitele. Tímto bych chtěla znovu poděkovat
za žáky i celou slabeckou školu.
Martina Hejduková, žákyně 9. třídy

Z Čech až na konec světa
Slabce - V Základní škole Slabce
se 16. 2. 2016 konala beseda „Z
Čech až na konec světa“. Velmi
poutavé vyprávění Mgr. Lukáše Hilmana si přišli odpoledne poslechnout žáci celého druhého stupně
a 5. ročníku, v podvečer pak měli
možnost navštívit besedu lidé z širokého okolí. Účastníci besedy se
dozvěděli, jak se pozná poutník (dle
mořského měkkýše hřebenatky)
nebo jaké útrapy mohou poutníka
potkat. Celá beseda byla doplněna
názornou ukázkou oděvu, vybavení,
fotografiemi a i krátkým videem.
V bezmála dvouhodinové besedě
tak účastníci navštívili Německo,
Švýcarsko, Francii a Španělsko.
Své „Svatojakubské“ putování pan
Hilman započal v květnu 2015
v Hronově a zakončil v říjnu na
mysu Finisterra ve Španělsku. Jak
sám říkal, na své cestě potkal mnoho dobrých a zajímavých lidí. Zároveň dodal, že na své cestě se cítil
bezpečně. Celkem ušel cca 3900
km a utratil cca 3000 euro.

Z přednášky Lukáše Hilmana.
Foto: ZŠ Slabce

Od čarodějnic do Skotska
Kostelík - Dokončení ze strany. 1 Zatím
to vypadá, že dosazovat budeme jenom malinko kmínků, ale teprve až
se stromky zazelenají, definitivně
poznáme, jak moc jsme byli na podzim úspěšní. Možná ještě budeme tu
a tam doplňovat stromky.
Také na naší vyhlídce Na Plazích,
která se stala již velmi navštěvovaným
místem, chystáme další drobné úpravy. Jednak doplníme několik schůdků
k vyhlídkové plošině zábradlím, aby
mohl každý zcela bezpečně přijít na
vyhlídku. Také plánujeme, že vyrobíme, popíšeme a umístíme přímo
na vyhlídkovou plošinu malou panoramatickou mapu, která bude
popisovat okolní kopce a kopečky,
orientační body, vesničky a další místa, která jsou z vyhlídky dobře patrná. Výhled je to opravdu úchvatný.
V rozmezí 180° od Týřovické skály
až po Chlum proti proudu. Konec
konců, přijďte se sami přesvědčit.
Vlastně celou zimu a celé jaro připravuje Milan Let a jeho tým největší
akci v Kostelíku. Tou je bezpochyby
již docela proslavený festival Skotsko v Kostelíku. Letošní ročník se
bude konat v sobotu 9. července,
takže si tento termín již můžete zapsat do kalendáře. Program se nyní
připravuje a jeho obrysy jsou již

patrné. Kromě kapel, které známe
z loňského a předloňského ročníku,
budou mít hlavní slovo tak jako vždy
skotští dudáci, kteří připravují slavnostní průvod a v průběhu celého
festivalu hrají svoje krásné tradiční
melodie. Milan Let ale určitě plánuje pozvat na festival i další nové kapely, které hrají skotské nebo irské
melodie. Festival je vždy doplněný
o velké množství stánků, zábavy a povyražení a dokonce si můžete zkusit
i pravé skotské hry a nosit po louce
těžká břemena, házet kládou a ani
k tomu nepotřebujete skotskou tvídovou sukni.
Bohužel jsme letos marně žádali o grant na opravu studánek.
V okolí Kostelíka máme celkem dvě
staré studánky, které kdysi sloužily pro mnoho obyvatel v obci. Rádi
bychom letos upravili, opravili nebo
obnovili tato krásná místa tak,
aby zase mohla sloužit pocestným
a přinášela radost. Upravená a vyčištěná studánka v lese nebo na kraji
vesnice je také vizitkou toho, jak si
vážíme svého krásného okolí.
Všechny informace, podrobnosti,
pozvánky a další plány najdete také
na našem webu http://kostelik.cz
nebo na naší facebookové stránce
OS Kostelík.

Zahrádkáři ve Slabcích
Slabce - Letošní rok zahájili zahrádkáři ve Slabcích Valentýnským
plesem, který se letos opravdu povedl. Musím říci, že sál byl plný
a konečně se splnilo přání nás
všech. Bohatá byla tombola, která
měla rekordní počet dortů, a to 43,
a spoustu ostatních dobrot a praktických věcí. K tanci hrál naposledy Orion Rakovník, musíme udělat
změnu. Také předtančení TJ Rakovník už příští rok neuvidíte, ale slibujeme kvalitní náhradu. Tanečníkům
děkujeme za pěkné vystoupení. Jak
budou mít nové tance, rádi je uvidíme znovu. První vystoupení měly
u nás tanečnice orientálních tanců.
Další akcí byla výroční členská
schůze, která zhodnotila uplynulý
rok. Poděkovali jsme sponzorům
a také všem, kteří vytvářejí a zabezpečují všechny akce, a schválili
jsme program akcí na tento rok.

Pár slov o tom, co vás čeká. Ve
dnech 18., 19., 20. března ve spolupráci se zahradnictvím p. Lipové
z Nového Strašecí pořádáme prodej
jarních květin - macešek, petrklíčů,
narcisů, vřesů aj., hnojiv - NPK, draselné soli, ledku, postřiků na různé škůdce, hlíny a dalších potřeb.
V pátek a sobotu od 9 do 17 hodin
a v neděli od 9 do 12 hodin v přízemí slabeckého zámku.
Dne 26. března vás, a hlavně vaše
děti, zveme na dětský maškarní
bál, vítány jsou masky všeho druhu,
připraveny jsou soutěže, tombola
a hlavně písničky a tanec. Začínáme ve 14 hodin, místem konání je
samozřejmě slabecký kulturní dům.
Kdo by si chtěl nakoupit zeleninovou sadbu nebo kytičky, bude vítán
na zájezdě 1. května do zahradnictví paní Lipové v Novém Strašecí.
Odjezd v 10 hodin. D. Zusková

Sochy svatých ve Slabcích
Socha svatého Josefa ve Slabcích se dočká odborného zrestaurování. V souvislosti s tímto
chvályhodným záměrem zemědělského podniku Agra Řisuty
přinášíme stručný přehled soch
ve Slabcích, který sestavil Roman Hartl.

Socha svatého Josefa
Socha svatého Josefa za Remízem,
na křižovatce zaniklých, respektive
zanikajících polních cest, pochází
nejspíše až z 19. století. Naznačuje
to srovnání map druhého a třetího
vojenského mapování z devatenáctého století. Na mapě II. vojenského mapování (1836-1852), není na
dotyčné křižovatce zakreslen žádný objekt, symbol pro sochu se na
tomto místě nalézá až na mapě III.
vojenského mapování (1877-1880).
V letech 1847-1866 vlastnil velkostatek Slabce hrabě Hugo Nostic,
který byl rovněž majitelem sousedního velkostatku Hřebečníky. Hlavní komunikační spojnice Slabec
a Hřebečníků vedla právě přes křižovatku za Remízem (nynější silnice
do Hřebečník pochází až z novější
doby). U sochy se sbíhalo pět cest
lemovaných alejemi. Vzhledem
k umístění sochy na důležité křižovatce cest, nadto na vysoko položeném a zdaleka viditelném místě,
neměla socha zřejmě jiný než estetický účel, s velkou pravděpodobností nesouvisela s žádnou konkrétní událostí, šlo spíše o součást
promyšleného formování krajiny
a vytvoření orientačního bodu a zároveň pohledového vyústění alejí,
které se k soše sbíhaly.
Na fotografii z 30. let 20. století je
na podstavci sochy zřetelně čitelný
nápis „Svatý Josefe, oroduj za nás“
a letopočet 1907, který se zřejmě
vztahuje k opravě této památky.

Sochy v „portálu“
Čtveřice soch v „portálu“ stála původně na různých místech v blízkosti zámku Zhoř. Mezi světovými
válkami je nechal do Slabec převézt
princ Alexis Croÿ. Jedná se o sochy
(zleva) svatého Václava, svatého
Františka, svatého Floriána a svatého Jana Nepomuckého. První dvě
sochy jsou značně poškozené.

Noc s Andersenem podruhé
Slabce - První dubnový pátek s dětmi ze slabecké školy opět prožijeme
noc s pohádkami H. Ch. Andersena.
Stejně jako minulý rok přenocujeme ve škole, navštívíme knihovnu,
budeme hádat a soutěžit. Děti nám
také představí své nejoblíbenější
knížky. Tématem letošní Noci s Andersenem je 180. výročí napsání
pohádky Malá mořská víla. Těšíme
se, že si i podruhé užijeme spoustu
zábavy a děti půjdou domů zase natěšené na další ročník.
Darja Bendlová, obecní knihovna

Hasiči Modřejovice

Socha sv. Josefa ve 30. letech.
Fotografie Elizabeth Croÿ

Socha svatého Jana Nepomuckého
Socha svatého Jana Nepomuckého
v parku pod fotbalovým hřištěm
stála původně na návsi v Modřejovicích. Po roce 1918 byla stržena
a poškozena během vlny vandalského ničení katolických památek, zejména soch sv. Jana Nepomuckého.
Demolování soch, křížů a dalších
katolických památek se odehrávalo
v celém Československu.
Dokončení na str. 4

Máte k sochám

ve Slabcích další informace?
Znáte příběhy, pověsti, skutečné události, které se k nim vztahují? Vlastníte historické fotografie soch ve Slabcích, zejména
sochy sv. Josefa a sochy sv. Jana
Nepomuckého v zámeckém
parku z doby, kdy ještě měly
hlavu? Podělte se o ně s námi
a přispějte k poznání a zachování památek po našich předcích!
Kontaktuje autora článku
R. Hartla (osobně nebo e-mailem: roman.hartl@seznam.cz),
případně úřad městyse.
Děkujeme.

Modřejovice - Od začátku roku
máme za sebou již novoroční posezení, výroční členskou schůzi, ale
také jsme uklidili zbrojnici a připravili podklad pro autobusovou
čekárnu. Prostor je vybagrován,
zasypán štěrkem a můžeme položit
zámkovou dlažbu. V březnu se těšíme na 2. modřejovický bál v našem
klubu, tentokrát maškarní, hudba
Procházka Band, také malá tombola
a určitě skvělá zábava. V plánu
máme další úpravy našeho klubu.
Když vše dobře dopadne, tak zateplení části klubu, možná i omítku.
Budeme pokračovat v úklidu dvora,
chceme srovnat plochu a zasít travinu. Každým rokem se k nám slétají čarodějnice a letos budou opět
a další akce podle plánu práce.
Dagmar Zusková, jednatel

Rozpis fotbalových utkání
TJ Slabce - duben, květen
III. třída okr. přeboru
12. kolo, ne 10. 4., 16.30
TJ Slabce - Sokol Sýkořice
13. kolo, ne 17. 4., 13.30
Sokol Pustověty - TJ Slabce
14. kolo, ne 24. 4., 17:00
TJ Slabce - TJ Roztoky
15. kolo, ne 1. 5., 14:00
TJ Šanov - TJ Slabce
16. kolo, ne 8. 5., 17:00
TJ Slabce - Sparta Řevničov
17. kolo, ne 15. 5., 15:00
TJ Čistá - TJ Slabce
18. kolo, ne 22. 5., 17:00
TJ Slabce - Slavoj Chrášťany
19. kolo, ne 29. 5., 17:00
TJ Slabce -Sokol Kroučová

Občanský spolek
Mlýnice ve Slabcích
Velikonoce v Čechově mlýně
18. 3. 2016 od 16 hodin
Pletení pomlázek, barvení vajíček a výroba
velikonočních dekorací (proutí zajištěno, stačí si
přinést vajíčka, nůžky, lepidlo a šikovné ruce)
19. 3. 2016 od 16 hodin
Vernisáž výstavy „Jaro“
Fotografie Jiřího Vostrého
+ prodej velikonočních dekorací
Při pěkném počasí opékání buřtů

Muzejní noc

27. 5. - 28. 5. 2016

Výročí osobností v naší lokalitě
25. 6. - 27. 6. 2016

I. ročník MLETÍ ručních prací
9. 7. 2016 – 16. 7. 2016
Dopoledne budeme vyrábět loutky a kulisy k
pohádce (DVĚ SESTRY). Sebou si vezměte nůžky,
lepilo, zbytky látek, nitě a jehlu. Dále si budete
moci navlékat korále, vyrábět šperky (fimo, pryskyřice, Cloy hmota), malovat, síťovat, batikovat
trička (můžete si přinést vlastní), malovat na
hedvábí, na sklo, vyrábět z papíru, krajkové vzory,
drátkování, keramiku, háčkovat, plést (vlna, pedik, sláma, papírové ruličky) a jiné aktivity.
Kulturní program:
9. 7. 2016 - koncert
10. 7. 2016 - hry pro děti, letní karneval Rio Slabce
11. 7. 2016 - koncert, Hon na medvídka
12. 7. 2016 - koncert, Huldufolk hokr
13. 7. 2016 - volno pro lektorky
14. 7. 2016 - beseda o zdravé výživě
15. 7. 2016 - koncert, Vláďa Hanzlík, směs
16. 7. 2016 - od 14 hodin divadélko, hry pro děti,
táborák (opékání buřtů), koncert - Dynamit
Koncerty začínají od 19:00 hod., neděle a sobota
od 14:00 hod. I. ročník MLETÍ ručních prací od
14:00 hod. do 16:00 hod. Můžeme to protáhnout
až do 18 hod. Každá hodina 50,- Kč. Některé
potřebné materiály bude možno zakoupit
u lektorek. Po celý týden se budou konat trhy.
Občerstvení bude zajištěno během celého dne.
V případě zájmu lze domluvit nocleh předem
(snídaně, obědy, večeře).
Na I. ročník MLETÍ a zájem o nocleh (kapacita
omezena) se přihlašujte na tel.: 777 137 532
nebo e-mail: uhrova.vlasta@seznam.cz.
www.mlynice-slabce.estranky.cz
Najdete nás i na facebooku (Mlýnice Slabce)

Příští číslo Zpravodaje městyse vyjde
15. 5. 2016. Příspěvky zasílejte do 5. 5.
na email: mestysslabce@seznam.cz
Zpravodaj ÚM Slabce 1/2016. Přispěli: R. Perlín, D. Zusková,
V. Uhrová, J. Hůla, D. Bendlová, M. Hejduková, 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 e. č. MK ČR E 10834

Společenská rubrika

Životní výročí v březnu 2016 slaví
9. března

Jindřich Tichý, Slabce 58

60 let

16. března

Hana Vostrá, Rousínov 38

87 let

18. března

Petr Brož, Svinařov 30

50 let

28. března

Iva Uhrová, Rousínov 67

55 let

29. března

Marie Slabá, Modřejovice 38

86 let

30. března

Jaroslav Vyskočil, Svinařov 18

50 let

Životní výročí v dubnu 2016 slaví
4. dubna

Marie Kopecká, Slabce 67

94 let

14. dubna

František Jelínek, Modřejovice 10

65 let

26. dubna

Karel Mužík, Slabce 19

65 let

26. dubna

Jaroslav Novák, Slabce 78

75 let

Jubilantům blahopřejeme! Pokud někdo z příštích jubilantů (květen, červen 2016)
nechce být zveřejněn ve zpravodaji, nechť to oznámí na ÚM Slabce do konce dubna.

Úmrtí
10. února

Milada Herinková, Modřejovice 69

Přihlášeni k trvalému pobytu:
25. ledna

Luděk a Iva Uhrovi, Rousínov 67

27. ledna

Ivana Černá, Kostelík 13

Odhlášeni z pobytu:
27. ledna

Lenka Lisnerová s dětmi Lucií a Jiřím,
Modřejovice 71

Sochy svatých ve Slabcích
Dokončení ze str. 3 Koncem dvacátých let koupil zdevastovanou
sochu princ Alexis Croÿ a převezl ji do Slabec. Socha byla
bezhlavá, princi Croÿovi se však
podařilo pořídit náhradní exemplář v Panoším Újezdě. Hlava
pocházela z tamní svatojánské
sochy, kterou potkal stejný osud
jako sochu v Modřejovicích. Byla
stržena a roztlučena, barbarské
dílo přečkala jen světcova hlava.
Vandalům tehdy padla za oběť
i socha sv. Jana Nepomuckého
při cestě ze Slabec do Újezdce
a svatojánská socha ve Skřivani.

Socha sv. Františka de Paula
Na rozcestí u kulturního domu
stojí socha sv. Františka de Paula. Socha byla do Slabec převezena v sedmdesátých letech
19. století z údolí Javornice. Stála pod hájovnou Polánec u vrchnostenské olejny, ve které se vyráběla takzvaná česká kyseliny
sírová, používaná k výrobě hno-

jiv. Budovu olejny zničila povodeň v roce 1872. Sochu věnoval
baron František de Paula Hildprandt, který vlastnil slabecké
panství v letech 1803-1841.

Socha svatého Antonína
Z éry Hildprandtů z Ottenhausenu (1754-1847) pravděpodobně pochází i socha svatého
Antonína Paduánského v nejzazším výběžku zámeckého parku
u silnice do Svinařova, respektive do Zhoře, původního sídla
Hildprandtů ve zdejším kraji
a jejich nejdůležitější hospodářské základny.
S rodem Hildprandtů má souvislost i takzvaný Železný kříž
u Malých Slabec. Pochází pravděpodobně z doby založení
osady Malé Slabce (původně
Německé Slabce) ve druhé polovině 80. let 18. století. Zakladatelem osady byl baron Václav
Karel Hildprandt.

