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Vánoční výstava
v kulturním domě

Zrestaurovaná socha sv. Josefa. Foto V. Krček

Vzkříšení sochy svatého Josefa
Společnost AGRA Řisuty obnovila opomíjenou slabeckou památku.
▪ Ing. Lucie Krčková
Slabce - Historická socha zobrazující svatého Josefa s Ježíškem
v náručí je umístěna na rozcestí za
Remízkem u bývalé hájovny Bor a
pochází pravděpodobně z doby kolem roku 1866.
Dle informací od pana Romana
Hartla bylo dříve toto místo křižovatkou pěti cest - vedly tudy především hlavní komunikace ze Slabec
na Křivoklátsko, zejména směrem
na Újezdec a dále do Hřebečník
a Hracholusk. Všech pět cest bylo
lemováno alejemi. Socha měla zřejmě čistě estetický účel a nesouvisela s žádnou konkrétní událostí. Šlo
tedy spíše o vytvoření orientačního

bodu a pohledového vyústění alejí
sbíhajících se k soše. Donátorem
sochy byla s největší pravděpodobností slabecká vrchnost. Bohužel
neexistují bližší informace o tomto
aktu a tak je pouze předmětem spekulací, zda sochu věnovala rodina
Nosticů, která slabecký velkostatek
vlastnila do roku 1866, nebo rodina
Croÿů, která ho od Nosticů v daném
roce odkoupila. Před opravou byla
socha velmi poškozená. Chyběla jí
přední polovina spodní části, stála
tak na zadní třetině originální podstavy díla. Hlavy obou figur chyběly,
nohy a pravá ruka Ježíška byly ulomené. Mechanická poškození byla
druhotně doplněna cementem.
Dokončení na str. 2

Rozsvícení vánočního stromu
ve Slabcích - 1. 12. v 16.00 hodin u zámku
v Modřejovicích - 3. 12. v 17.00 hodin na návsi
občerstvení zajištěno

Slabce - Zahrádkáři ve Slabcích vás
zvou do KD ve Slabcích na Vánoce
v kulturním domě.
Akce se koná v sobotu 19. 11.
od 9 do 16 hodin a v neděli 20. 11.
od 9 do 14 hodin. Vstupné 30 Kč,
děti zdarma. Ti nejmenší dostanou
dárek a každý desátý návštěvník obdrží sladké vánoční překvapení.
Na jednom místě nakoupíte vše
- adventní věnce, vánoční výzdobu,
vánoční květiny, dobroty na Mikuláše, vůně, keramiku, medovinu,
výrobky Ráčku, pekárny V Brance,
perníčky, bižuterii, šité výrobky i ozdobné doplňky. Občerstvení po celý
den. Srdečně zvou pořadatelé.
D. Zusková

V Kostelíku sezona
ještě nekončí
▪ Radim Perlín, OS Kostelík
Kostelík - Možná by se mohlo zdát,
že v Kostelíku po letním období ubývá aktivit, ale opak je pravdou. Na
konci září přijel do Kostelíka stejně
jako každý rok pan dr. Eduard Stehlík, který si s námi vyprávěl o výstavbě pohraničních opevnění před
II. světovou válkou a o možnosti
bránit naši zemi před napadením
z Německa. Poutavé vyprávění o hrdinství, pracovitosti, ale také někdy
o intrikách zajímalo mnoho lidí. Těší
nás, že velký zájem o téma má i paní
učitelka ze slabecké školy, která tak
může dětem předat nejaktuálnější
pohledy na naše mnohdy tragické
moderní dějiny.
Dokončení na str. 3

Socha sv. Josefa...
Dokončení ze str. 1 Společnost AGRA
Řisuty s.r.o., která obhospodařuje
část polí v okolí Slabec, se rozhodla
opravit sochu svatého Josefa, která
stojí na jejích pozemcích, aby zvelebila současnou zemědělskou krajinu.
Opravu prováděla od června do
září MgA. Helena Štěrbová, akademická sochařka a akreditovaná
restaurátorka. Dále se na pracích,
zejména na finální úpravě v okolí sochy, podílela stavební firma
STACH. Cena prací se vyšplhala na
částku přes 200 tisíc Kč a z části
byla financována z národní dotace
ministerstva zemědělství, program
Udržování a obnova kulturního dědictví venkova.
Samotná restaurátorská práce
započala demontáží sochy, která
byla následně převezena do restaurátorského ateliéru. Socha byla
očištěna, spodní část sochy byla
doplněna. Chybějící hlavy byly nově
vymodelovány dle historické fotografie a osazeny na dílo. Na sochu
byly také doplněny atributy svatozáří, typické pro světce, které byly
vytvořeny z tepaného měděného
plechu a povrchově pozlaceny. Nakonec byl očištěn, vyspraven a domodelován i původní podstavec, na
který byla socha zpět osazena dle
původní situace. Restaurování bylo
provedeno s respektem k dochovaným fragmentům historických
barevných úprav. Bezprostředně
kolem sochy byl travnatý terén
srovnán a v kruhu kolem díla byla
vybudována plocha s finálním povrchem vysypaným drobným štěrkem.
Okruh byl uzavřen obrubou osazenou do betonového lože, tak aby byl
vyštěrkovaný prostor odsazen od
okolní travnaté plochy a v budoucnosti se zamezilo poškození sochy
například manipulací se zemědělskou technikou. V blízkosti sochy
byl také osazen kamenný stupeň,
nalezený za sochou, který byl využit
jako lavice na sezení.
Tímto projektem společnost
AGRA Řisuty s.r.o. neskončila.
V nejbližší době má v plánu obnovit část polních cest v okolí Slabec,
které vedou ke zrestaurované soše
a v budoucnosti i zrestaurovat další
památky v regionu.

Výsledky krajských voleb ve Slabcích
Volby do zastupitelstva Středočeského kraje se uskutečnily 7. a 8. října 2016.
Ve Slabcích se hlasovalo v 5 volebních okrscích, volební účast byla 37 % (220
z 593 zapsaných voličů). V okrese Rakovník zvítězilo hnutí ANO (22,9 %),
stejně tak v celém Středočeském kraji (20,8 %). Více na www.volby.cz.
Kandidátní listina
číslo

název

Platné hlasy
celkem

1 Volte Pravý Blok www.cibulka.net
2 Občanská demokratická strana
11 Občané 2011

v%
0

0,00

11

5,02

0

0,00

12 Česká strana sociálně demokratická

42

19,20

26 Koruna Česká (monarchistická strana)

0

0,00

28 Romská demokratická strana

0

0,00

57

26,02

7

3,19

34 Starostové a Nezávislí

20

9,13

37 KSČM

30 ANO 2011
32 TOP 09

52

23,74

41 Národní demokracie

1

0,45

43 Úsvit s Blokem proti islamizaci

3

1,36

52 Svobodní a Soukromníci

4

1,82

67 Ne ilegální migraci

1

0,45

70 SPR-RSČ M. Sládka, Patrioti, HOZK

3

1,36

72 Koalice KDU-ČSL, SZ, SNK ED

3

1,36

75 DSSS - Imigranty, islám nechceme!

0

0,00

10

4,56

81 SPR - Republikánská strana Čech, Moravy a Slez.

0

0,00

82 Česká pirátská strana

5

2,28

78 Koalice SPD a SPO

Výsledky v jednotlivých volebních okrscích
Volební okrsek č. 1 (Slabce, Malé Slabce)
•
•
•

Volební účast: 26 % (85 voličů)
Výsledky: ANO 38 %, KSČM 25 %, ODS 7 %, ČSSD 7 %
Nejvíce přednostních hlasů: L. Štíbr (ODS) - 4

Volební okrsek č. 2 (Modřejovice, Kostelík)
•
•
•

Volební účast: 47 % (51 voličů)
Výsledky: ČSSD 25 %, KSČM 25 %, ANO 22 %
Nejvíce přednostních hlasů: L. Štíbr (ODS) - 2

Volební okrsek č. 3 (Svinařov)
•
•
•

Volební účast: 59 % (23 voličů)
Výsledky: ČSSD 35 %, KSČM 35 %, Koalice SPD a SPO 13 %,
ANO 9 %, Starostové a Nezávislí 9 %
Nejvíce přednostních hlasů: -

Volební okrsek č. 4 (Rousínov, Nová Ves)
•
•
•

Volební účast: 45 % (37 voličů)
Výsledky: KSČM 22 %, ANO 19 %, ČSSD 17 %
Nejvíce př. hlasů: J. Švácha (TOP 09) - 2, M. Krajdl (KSČM) - 2, J. Bobková,
K. Petrásková, Z. Veselá (všechny Koalice Rep. M. S., Patriotů ČR a HOZK) - 2

Volební okrsek č. 5 (Skupá)
•
•
•

Volební účast: 75 % (24 voličů)
Výsledky: ČSSD 37 %, ANO 21 %, Starostové a Nezávislí 13 %
Nejvíce přednostních hlasů: D. Drábová, I. Trešl (oba Star. a Nez.) - 3

Adventní koncert bude letos o den dříve
Občanské sdružení Rousínov, z. s., vás zve na své tradiční předvánoční akce.

Lampionový průvod
k výročí vzniku republiky

▪ Ludmila Faflíková, OS Rousínov

▪ Eva Razímová

Rousínov - Na sklonku roku 2016
čeká náš spolek jen pár obvyklých
akcí. Doufáme ale, že budou hojně
navštíveny jak místními, tak přespolními.
V sobotu 26. 11. před první adventní nedělí budeme, jako ostatně
každoročně, tvořit adventní věnce0
i jinou předvánoční výzdobu na
hřbitov, domů, na vrata či vrátka,
do zahrady apod. Všechno potřebné bude ke koupi na místě včetně
jedlového chvojí, které letos laskavě
poskytnou Otradovcovi.
Samozřejmě je možno si přinést
vlastní ozdoby. Sejdeme se po 13
hodině ve vytopeném sále místního
hostince (díky Markéto a Zdenku!).
Téhož dne od cca 17.30 hodin

rozsvítíme vánoční strom nad rybníkem, koledy zahrají a zazpívají
Markéta Čonka, Anna Habartová
a Pavel Štýbr.
Vánoční koncert v rousínovském
kostele bude letos výjimečně už
v pátek (nikoliv v sobotu, jak bylo
dosud zvykem) 16. 12. od 18 hodin.
Zahraje a zazpívá soubor Sine Nomine, tentokrát s ozvučením, takže mluvenému slovu bude rozumět
i v zadní části kostela.
Předpokládáme, že pro tento večer opět uspořádáme uvnitř kostela
výstavku domácích betlémů a ven
postavíme velký betlém od Honzy
Jungmanna, který bude k vidění až
do Tří králů.
Za celé sdružení přeji všem krásné prožití vánočních svátků a pohodu a klid v příštím roce.

V Kostelíku sezona ještě nekončí
Dokončení ze str. 1 Tak jak postupně
padá listí ze stromů, tak se také
plní naše Kostelácká kompostárna,
která funguje pro všechny v Kostelíku zdarma již několik let. Začátkem prosince nás ještě bude čekat
přesazení jednoho stromu, s kterým nám přijede pomoc pan Petr
Vostatek.
Poté nás už bude čekat rozsvícení vánočního stromu na návsi
a úklid se zdobením kaple na největší a tradiční předvánoční akci, kterou je koncert v naší kapli sv. Máří
Magdaleny. Koledy budeme zpívat
společně s naším oblíbeným Hradním duem v pátek 16.12. od 19:30
večer a všichni zájemci mohou sledovat stránky našeho OS Kostelík
nebo náš facebook, kde budou nejnovější zprávy a podrobnosti. Kaple bude jako již několikráte vytápěna, takže ani v třeskutých mrazech
nikoho nebudou zábst nohy a navíc
se můžeme zahřát dobrým vinným
punčem. Doufáme, že letos budou
Vánoce na sněhu a ne na blátě, ale
to teprve uvidíme.
Přes zimu také musíme trochu
upravit a opravit naši vyhlídku Na
Plazích. Jak možná víte, připravili
jsme tam krásnou panoramatickou
mapu, která popisuje jednotlivé
vršky a vršíčky, které jsou z vyhlíd-

Slabce - ZO ČSŽ Slabce pořádala
v pátek 28. 10. 2016 lampionový
průvod. Účastníci se sešli jako v
předchozích letech v 17:00 hodin
na začátku městyse nad čerpací
stanicí, odkud se společně vydali
s rozsvícenými lampiony na sportovní hřiště. Tam pro děti bylo připraveno ohniště a špekáčky, které
si mohli opéci, nechyběla ani limonáda. Děkujeme zástupcům městyse za zajištění dřeva a pánům
L. Opatovi a D. Solarovi za rozdělání a udržování ohně. Dík patří též
sportovcům za poskytnutí zázemí
s posezením a ohniště u hřiště.

ZO ČSŽ Slabce pořádá pro děti

Mikulášskou
nadílku
v Kulturním domě Slabce
v neděli 4. 12. 2016
od 14:00 hodin
Srdečně zve výbor ZO ČSŽ Slabce

Soutěž v knihovně

Historik Eduard Stehlík přednášel
v Kostelíku o pohraničním opevnění. Foto Stanislava Perlínová

ky vidět. Mapa ale těm, kteří nevyrostli až do nebe, trochu brání ve
výhledu. Proto musíme naší panoramatickou mapu na novou sezonu
upravit tak, aby nikomu nepřekážela v pohledu do údolí Berounky.
Napište nám na naše webové
stránky Kostelik.cz, jak se vám líbí
vyhlídka Na Plazích nebo zda-li jste
se již byli na naší vyhlídku podívat.

Slabce - Od 24. listopadu do
14. prosince budou v knihovně vystaveny výkresy a výrobky žáků
1. - 4. ročníku místní základní školy.
Téma soutěže je Můj pohádkový vánoční stromeček. Provedení se meze
nekladou. Děti mohou malovat, lepit,
modelovat. Co koho napadne.
O nejlepších budou opět rozhodovat návštěvníci knihovny hlasováním. A jako při každé takové soutěži
i letos na nejlepší čekají pěkné ceny.
Samozřejmě, že se mohou zúčastnit
i žáci starších ročníků. Jejich výtvory budou hodnoceny zvlášť.
Také se začíná chystat další
ročník Noci s Andersenem. Naše
knihovna se znovu přihlásila k účasti v této již mezinárodní akci. Termín je vyhlášen na 31. března 2017
a hlavním tématem všech nocujících knihoven a škol bude Čtyřlístek. Vše potřebné pro rodiče a děti
včas upřesníme. D. Bendlová

Plesy v KD Slabce v roce 2017
•
•
•
•
•

14. ledna - Myslivecký ples
28. ledna - Hasičský ples SDH Slabce
11. února - Valentýnský ples
(pořádají zahrádkáři ve Slabcích)
18. března - Sportovní ples TJ Slabce
25. března - Dětský maškarní bál
(pořádají zahrádkáři ve Slabcích)

Společenská rubrika

Životní výročí v listopadu 2016 slaví
1. listopadu

Dagmar Biňovcová, Slabce 24

55 let

8. listopadu

Petr Severa, Rousínov 79

65 let

10. listopadu

Libuše Franková, Slabce 100

82 let

11. listopadu

Josef Řezáč, Slabce 63

84 let

27. listopadu

Karel Otradovec, Rousínov 27

65 let

29. listopadu

Martina Spalová, Slabce 141

50 let

Životní výročí v prosinci 2016 slaví

Co patří do kontejnerů
s tříděným odpadem?

3. prosince

Vladimír Fišer, Rousínov 3

55 let

3. prosince

Eva Píchová, Slabce 104

70 let

5. prosince

Libuše Zusková, Slabce 86

84 let

8. prosince

Drahomíra Razímová, Modřejovice 4

83 let

Plasty

10. prosince

František Vestfál, Slabce 38

89 let

28. prosince

Josef Froněk, Slabce 123

55 let

31. prosince

František Frank, Slabce 100

87 let

(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
(modrý kontejner)
● 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.
● 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

(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!

Jubilantům blahopřejeme!
Pokud někdo z příštích jubilantů (leden, únor 2017) nechce být zveřejněn
ve zpravodaji, nechť to oznámí na ÚM Slabce do konce prosince.

Úmrtí:
8. září

Emílie Koptová, Rousínov 75

Přihlášeni k trvalému pobytu:
3. října

Lenka Soukupová z Rakovníka do Modřejovic

Svatby
3. 9., hrad Krakovec

Roman Gryc a Alice Pospíšilová,
oba Kladno

3. 9., park ve Slabcích

Lukáš Hluchý, Rakovník,
a Pavla Zusková, Slabce

10. 9., hrad Krakovec

Jaroslav Virgler, Pšovlky,
a Andrea Johanidesová, Rakovník

17. 9., hrad Krakovec

Jan Sládek a Nikola Pirklová, oba Lužná

17. 9., hrad Krakovec

Martin Radouch, Doupovské Hradiště Lučiny, a Věra Valtová, Všesulov

24. 9., hrad Krakovec

David Slížek a Petra Jirásková, oba Praha

FOTBAL - OKRESNÍ PŘEBOR - III. TŘÍDA

Tabulka po podzimní části soutěže:

VÝSLEDKY UTKÁNÍ PODZIMNÍ ČÁSTI SOUTĚŽE

1. Baník Rynholec (27 bodů, skóre 30:14)
2. TJ Slabce (26 bodů, skóre 27:12)
3. Sparta Řevničoov (21 bodů, skóre 26:23)
4. SK Pavlíkov (20 bodů, skóre 18:12)
5. Baník Lubná (19 bodů, skóre 33:17)

● NE - Keramika, porcelán, autosklo, zrcadla, drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované
sklo patří zpět do obchodu.

1. kolo, ne 28. 8., TJ Slabce - Sp. Řevničov 5:3

Vyřazený textil

4. kolo, ne 18. 9., TJ Slabce - B. Lubná 2:1

● ANO - Čistý a suchý textil, kabelky, tašky, hračky,
spárovaná obuv.
● NE - Znečištěný, morký textil, koberce, matrace,
domácí odpad.
Žádáme občany o vkládání odpadů přímo
do kontejnerů a udržování pořádku
v jejich okolí

2. kolo, ne 4. 9., TJ Slabce - Sokol Srbeč 4:0
3. kolo, ne 11. 9., Sj. Chrášťany - TJ Slabce 0:2
5. kolo, ne 25. 9., So. Branov - TJ Slabce 0:3
6. kolo, ne 2. 10., TJ Slabce - B. Rynholec 1:2
7. kolo, ne 9. 10., So. Sýkořice - TJ Slabce 1:2
8. kolo, ne 16. 10., TJ Slabce - So. Pustověty 2:1
9. kolo, ne 23. 10., TJ Čistá - TJ Slabce 1:4
10. kolo, ne 30. 10., TJ Slabce - SK Pavlíkov 2:1 (pen 5:3)
11. kolo, ne 6. 11., TJ Roztoky A - TJ Slabce 3:2 (pen. 3:1)
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