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Začal nový školní rok

Děkuju paní Dáše Šimáčkové a Haně Vostré, autorkám fotovýstavy o našem
krásném parku, která se konala ve slabeckém zámku. Od velkého počtu návštěvníků, ze slovních i písemných vzkazů je patrné, že výstava měla velký
ohlas.Také děkuji všem, kteří se na přípravě, instalaci, donesení potřebných stojanů a věcí z galerie až po demontáž výstavy podíleli.Také velký dík
členkám kulturní komise za pomoc při přípravě pohoštění a obsluze hostů.
Díky finanční podpoře městyse Slabce se mohla tato letní akce uskutečnit.
Najděme sílu na další počin. Alena Zázvorková

Další utajená country je za námi
Vladimír Škrlant
prezident festivalu
Slabce - Jako již tradičně každou
druhou sobotu v měsíci srpnu se
i letos uskutečnil na slabecké zámecké louce oblíbený folk&country
festival pod názvem Dobře utajená country. Jednalo se už v pořadí
o 22. ročník a zúčastnila se ho řada
známých skupin a interpretů. Naší
snahou je vždy připravit takový kulturní zážitek, který neudělá ostudu
městysi Slabce a ani nám. Dle ohlasů se domníváme, že se naše snaha
neminula účinkem. Na festival přijíždí řada diváků a posluchačů ze
všech koutů naší republiky a i ze
zahraničí a na webových stránkách
festivalu se po jeho ukončení objevují pochvalné vzkazy, které nás,
pořadatele, vždy potěší. I letos byla
zámecká louka zaplněná.
Letošní příprava areálu byla,
kvůli pátečnímu nepříznivému po-

časí, nesmírně obtížná. Musím se
upřímně přiznat, že mě v pátek v
trvalém dešti napadlo, že vše zruším. Ale díky obětavým pořadatelům
v čele s Jirkou Perglerem jsem to neudělal. Patří jim za veškeré přípravy
i zajištění bezproblémového chodu
festivalového dne velké poděkování.
Zároveň bych chtěl poděkovat městysi i místním podnikatelům, kteří
nám pomáhají jak finančně, tak materiálně. Mezi ně patří Milan Rohla,
Hana Prokopová, Vlasta Čihák, Petr
Novotný, Agra Řisuty a řada dalších
z našeho regionu. Poděkování také
patří Středočeskému kraji.
Již po několikáté si říkám, že
v nejlepším je třeba přestat, ale spokojené tváře návštěvníků a tým nadšenců, který se mnou tu káru táhne
dál, mě vždy přesvědčí, že stojí za
to vydržet a zkusit připravit i ročník
další.
Vážení přátelé, pokud Bůh dá
a zdraví vydrží, na shledanou za rok.

Slabce - První školní den - pro většinu z nás velmi významný den, plný očekávání, těšení na první
den ve škole a možná i něco trochu obav, jak to
vše dopadne, pro starší žáky možná trochu nuda
a hlavně 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 navštěvuje v letošním
roce 78 žáků prvního a druhého stupně školy. Velkou pozornost poutají nové tváře v prvním ročníku, kde máme 6 žáků. Do mateřské školy nastoupilo 19 dětí.
Na vyhladovělé a vstřebáváním učiva vysílené
strávníky je připravena i naše školní jídelna, která
stejně jako v letech minulých očekává i v letošním
roce úplné naplnění své kapacity, a to jak ze strany školky a školy, tak i ostatních strávníků. Důležitou informací se jeví zachování cen vydávaných
jídel ve stejné výši jako na konci školního roku.

Dokončení na str. 2

Halloweenský bál
a další akce pro děti
Slabce - Základní organizace Českého svazu žen
ve Slabcích pořádá pro děti dne 14. října Halloween bál v Kulturním domě ve Slabcích, a to od
14 h. Vítány jsou halloweenské masky! Připraveno pro děti bude nejedno překvapení, součástí
programu budou i sladké odměny. Občerstvení
zajištěno! Srdečně zve výbor ZO ČSŽ Slabce.
ZO ČSŽ Slabce připravuje pro děti do konce
roku: 28. 10. lampionový průvod městysem (od
18 h) a 2. 12. Mikulášskou nadílku s programem
v KD (od 14 h). Eva Razímová

Oslava významných jubileí
Slabce - V červnu 2018 se ve Slabcích uskuteční oslava 100. výročí zahájení provozu Čechova
mlýna ve Slabcích, prvního mlýna v Rakousku-Uhersku na elektrický pohon. Díky němu získaly
Slabce jako první na Rakovnicku elektrické veřejné osvětlení. Součástí slavnosti bude i oslava
osmdesátých narozenin prince Albrechta Croÿe,
slabeckého rodáka. Petr Čech

Změna půjčovní doby
v Obecní knihovně ve Slabcích
pondělí 11.30 – 15.00
úterý 9.00 – 18.00
středa 9.00 – 15.00

Společenská rubrika

Životní výročí v září 2017 slaví
14. září

Hana Spalová, Kostelík 4

60 let

14. září

Eva Blechová, Slabce 143

55 let

Životní výročí v říjnu 2017 slaví
15. října

Václav Rohla, Slabce 102

80 let

21. října

Jaroslava Vyskočilová, Svinařov 18

75 let

Z historie městyse

24. října

Miluška Benešová, Slabce 64

88 let

26. října

Drasovice

Ivana Gajdošová, Slabce 134

50 let

30. října

Hana Vostrá, Slabce 127

60 let

30. října

Michal Faflík, Rousínov 2

70 let

Dokončení z minulého čísla. V popisu vsi Hradiště
z roku 1785 se uvádí, že parcela č. 651 se nazývá „Na velkém dvořišti“ a podobně se jmenuje ještě několik okolních parcel. Část parcel
na západ patřila ke Zvíkovci, a tam stával ještě
v 19. století osamělý hostinec Vystrčilka, původně Vyskočilka.
Roku 1705 koupil šlechtic Helversen statek
Modřejovice, k němuž náležel Kostelík, Svinařov,
Kočkojc mlejn o třech kolech se stoupou a kusem řeky. Helversen dal postavit pod Hradištěm
rybářskou chalupu, z níž musel převozník platit
roční nájemné 27 zlatých. Z Hradiště vedla cesta
k Modřejovicům přes přívoz u Kočkojc mlejna.
V roce 1727 koupil tuto rybářskou chalupu za 77
zlatých Jan Vyskočil a jeho povinností bylo zásobovat rybami vrchnost v postní dny.
V roce 1739 prodal Helversen mlýn šlechtici Hildprantovi. Rodinná hrobka Hildprandtů je
v kapli na slabeckém hřbitově. Kupní smlouva
uvádí, že Kočkojc mlejn je nově vystaven z kamene a je při něm pila, rybářská chalupa na druhé
straně řeky a právo rybolovu v řece Mži.
Vzhledem k tomu, že mezi hradišťskými osadníky a mlynářem ve mlýně docházelo ke sporům
o hranice pozemků, zasadila zvláštní komise
roku 1739 na hranicích pozemků 16 mezníků.
Šlechtic Hildprant prodal již v roce 1740 mlýn
Janu Seifertovi z Oráčova a s ním 25 strychů polí
(1 strych = 93 litry obilí = u žita 63 až 70 kg).
Jan Seifert byl za to povinen platit ročně 100 zlatých, 70 strychů obilí, vykrmit dva vepře dodané
do panského dvora a robotovat dva dni ve žních.
Za mletí panského sladu a šrotu dostával ročně
jeden sud patoků.
Již zmíněný Jan Vyskočil koupil mlýn od Seiferta roku 1747. Po něm přišel roku 1775 Matěj
Karásek a pak další jiní.
Pro zajímavost možno připomenout velkou
událost z roku 1771, kdy nedaleko samoty Vystrčilky, na rozhraní katastrů obcí Hradiště, Podmokly a Zvíkovec, byl vykopán plný hrnec zlatých mincí. Byl to tzv. Podmokelský poklad, který
je uložený v Národním muzeu v Praze. Dá se říci,
že byl na pozemcích, kde se kdysi rozkládala
rybářská osada Drasovice. Odborným bádáním
bylo zjštěno, že šlo o keltské duhovky. Z toho lze
odvodit i dávné osídlení našeho kraje Kelty.
Ing. Filip Celba
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Jubilantům blahopřejeme!
Pokud někdo z příštích jubilantů (listopad, prosinec 2017) nechce být zveřejněn
ve zpravodaji, nechť to oznámí na ÚM Slabce do konce října.

Úmrtí:
7. 6. 2017

Luděk Fulier, Slabce 101

Přihlášeni k trvalému pobytu:
24. 7. 2017

Lukáš Kos do Svinařova čp. 27

31. 7. 2017

Kristýna Prišťová s dcerou Melissou do Rousínova čp. 10

Odhlášeni z pobytu:
28. 6. 2017

Brožová Anežka ze Svinařova čp. 30

Svatby: Krakovec
7. 7. 2017

Pavel Popov a Daniela Skalová, oba Praha

21. 7. 2017

Michal Kajanovicz, Zhoř, a Kateřina Kounovská, Rousínov

Svatby: Slabce
15. 7. 2017

Petr Sehnoutek, Lubná, a Michaela Kokyová, Rakovník

11. 8. 2017

Adam Bindík, Rakovník, a Margarita Kuliková, Lužná

19. 8. 2017

Tomáš Záblocký a Markéta Šedivá, oba Slabce

19. 8. 2017

Jan Dočkal a Markéta Mišovcová, oba Kolešovice

26. 8. 2017

Michal Kolář, Mlečice, a Jolana Záblocká, Městečko

Začal nový školní rok
Dokončení ze str. 1. Vzhledem k častým

dotazům si dovolím předložit organizaci letošního školního roku.
Vyučování v prvním pololetí
bude ukončeno 31. 1. 2018. Druhé
pololetí pak 29. 6. 2018. Podzimní
prázdniny: 26. a 27. 10. 2017. Vánoční prázdniny: 23. 12. 2017 - 2. 1.
2018. Vyučování začne ve středu 3.
1. Jednodenní pololetní prázdniny:
2. 2. 2018. Jarní prázdniny: 19. - 25.
2. 2018. Velikonoční prázdniny: 29. 30. 3. Hlavní prázdniny budou trvat

od 2. 7. do 31. 8. 2018.
Závěrem chci popřát všem dětem, žákům a pracovníkům naší
školky a školy co nejvíce úspěchů v
novém školním roce, pevné nervy a
zdraví, a co nejvíce spokojenosti z
dobře vykonané práce. Rodičům co
nejvíce radostí ze školních úspěchů
svých dětí a spokojenosti s rodinným prostředím naší školy. Zároveň
bych touto cestou rád poděkoval vedení Městyse Slabce za finanční a
všeobecnou podporu a snahu o zlepšení podmínek vzdělávání v naší
organizaci.
Mgr. Jan Hůla, ředitel školy

Svoz nebezpečného odpadu - 11. listopadu 2017
Kostelík (náves): 9:50–10:05, Modřejovice (náves): 10:15–10:30,
Skupá (náves): 10:40–10:55, Slabce (u kontejnerů ve dvoře): 11:05–11:35,
Svinařov (náves): 11:45–12:00, Rousínov (u hostince): 12:10–12:25
Odpad bude odvezen zdarma. Znečištěné obaly, odpadní barvy, absoprční činidla, motorové a ostatní oleje,
olejové filtry, pneumatiky, elektrozařízení, zářivky, olověné akumulátory.

