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Zápis do základní
a mateřské školy

První letošní akcí spolku Mlýnice byl masopustní průvod. Foto: archiv OSM

Co chystá Občanský spolek Mlýnice
Letošní rok bude ve znamení velkých oslav stého výročí Čechova mlýna
n Marie Goszlerová
jednatelka spolku
Slabce - Letoškem začínáme pátý
rok existence našeho spolku. Pojďme se tedy ohlédnout za rokem
2017, který byl na akce poměrně
bohatý.
Jako již tradičně jsme sezonu
zahájili únorovým masopustním
průvodem po Slabcích, pokračovali
velikonočním tvořením ve mlýně,
Muzejní nocí spojenou s malým dětským dnem a v neposlední řadě i výstavou o historii legionářů v našem
okolí. V červenci pak proběhl druhý ročník letních výtvarných dílen
Mletí, kde si každý návštěvník mohl
vyrobit spoustu krásných věcí, k
tomu nám dlouhé letní večery oživovala kytara a didgeridoo fenomenálního Zdeňka Rollera. V září jsme
uspořádali Indiánský den pro děti a
v listopadu Putování za světýlky se
svatým Martinem – děkujeme všem
statečným účastníkům, kteří dorazili i přes vydatný déšť! Rok 2017

jsme pak ukončili adventním živým
betlémem ve mlýně.
Sezonu 2018 jsme odstartovali
již sedmým masopustním průvodem. Ten nám pomohl uvést starosta městyse, kterému tímto ještě jednou děkujeme. Obešli jsme
s maskami celou ves a ti, kteří
nám otevřeli, si mohli zatančit s
nevěstou a ženichem. Leckde nám
nabídli něco dobrého k jídlu a pití
a na harmoniku nám letos nově
zahrál Ruda Vávra. Moc děkujeme
každému, kdo nám otevřel nebo se
k průvodu připojil. Považujeme masopustní průvod za tradici, kterou
je dobré zachovat a která může lidi
spojit a potěšit.
Pro náš spolek bude tento rok
ve znamení velkých oslav 100 let
založení Čechova mlýna ve Slabcích, které proběhnou 2. června
2018 od 14 h. K oslavám připojíme
také oslavu 80. narozenin prince
Albrechta Cröye a oslavu deseti let
Elektroskanzenu Šlovice.
Dokončení na str. 2

Vážení rodiče, obracím se na Vás touto cestou
vzhledem k blížícímu se zápisu žáků do 1. ročníku
naší školy. Zápis se týká dětí narozených od 1. 9.
2011 do 31. 8. 2012. Zápis proběhne 25. dubna
2018 od 8.30 do 15.30 v ředitelně školy.
Protože si uvědomuji, že jste často velice pracovně vytíženi, nabízím Vám možnost objednat se
na konkrétní čas ve výše zmiňovaný den zápisu.
Zároveň se domnívám, že by bylo vhodné
uvést alespoň několik poznatků o naší škole, které by se Vám mohly hodit při volbě školy, do které
zapíšete Vaše dítě.
Naše škola je úplnou školou poskytující vzdělání od 1. do 9. ročníku ZŠ a zároveň je školou
spádovou pro obce a jejich části: Slabce, Skupá,
Rousínov, Svinařov, Modřejovice, Kostelík, Panoší
Újezd, Hřebečníky, Hracholusky, Novosedly, Týřovice, Újezdec, Šlovice a Skryje.
Naší prioritou jsou spokojení žáci a rodiče,
vzdělávání takřka individuálním způsobem v rodinném typu školy s důrazem na úplnost vzdělávání, přípravu na navazující studium na středních
školách a práce s žáky v malých kolektivech. Zároveň je součástí školy i fungující školní družina a školní jídelna. Dalším důležitým prvkem je
bezpečnost žáků jak ve škole, tak v jejím okolí,
s výhodou vesnického prostředí s absencí výskytu
negativních jevů typu šikany, drog a nebezpečných jevů způsobených silničním provozem. Dalším pozitivem je velice příjemné okolí školy, často
využívané k venkovním aktivitám v rámci výuky
i volného času. Pokud jde o pedagogy, nabízíme
tým zkušených a kvalifikovaných pedagogů, společně sdílející filosofii vzájemné a oboustranné komunikace a postupného rozvíjení žáků, s důrazem
na jejich individuální potřeby.
Tolik tedy alespoň stručně o naší škole. Pokud
budete mít zájem navštívit naši školu ještě před
zápisem a prohlédnout si prostředí, ve kterém výuka probíhá, je toto samozřejmě možné, po vzájemné domluvě.
Dovolte mi tedy ještě jednou pozvat Vás s Vaším dítětem k zápisu do 1. ročníku naší školy a
těším se na budoucí vzájemnou pohodovou spolupráci při vzdělávání Vašeho dítěte.
Zápis do mateřské školy proběhne dne
10. května 2018 od 8.00 do 12.00 hodin.
Mgr. Jan Hůla, ředitel ZŠ a MŠ Slabce

Co chystá...
Dokončení ze str. 1 Dále nás čeká již třetí ročník Mletí
– výtvarných dílen, které proběhnou během léta.
V září pak uskutečníme Cestu do pravěku - den
plný soutěží pro děti i rodiče, už teď Vás v předstihu i s Vašimi dětmi vřele zveme. A v listopadu
nezapomeneme na Putování za světýlky se Sv.
Martinem.
Bohužel jsou naše akce nyní poměrně málo
navštěvované, což nás mrzí. Spolek s jarem čeká
velká personální reorganizace a věříme, že do
budoucna místní přesvědčíme, že stojí za to do
mlýna zajít a že naše akce jsou fajn. Rádi vás přivítáme!
Těšíme se na vás v roce 2018 a věříme, že si
cestu do mlýna najdete i vy.

Společenská rubrika

Životní výročí v březnu 2018 slaví
12. března

Eva Jandová, Svinařov 4

81 let

15. března

Vlasta Opatrná, Kostelík 7

70 let

17. března

Zdeněk Rejšek, Modřejovice 6

55 let

20. března

Luděk Vlk, Svinařov 22

60 let

21. března

Vladimír Vostatek, Skupá 2

70 let

26. března

Vlasta Nájemníková, Slabce 40e

50 let

29. března

Marie Slabá, Modřejovice 38

88 let

30. března

Pavlína Kolbeková, Rousínov 29

50 let

Životní výročí v dubnu 2018 slaví
8. dubna

Eva Honzátková, Skupá 32

60 let

8. dubna

Václav Hlobil, Skupá 47

50 let

Z historie našeho kraje

16. dubna

Ivan Legr, Slabce 80

50 let

29. dubna

Marcel Franěk, Slabce 119

60 let

Vdova bez domova

Jubilantům blahopřejeme!

Některé drobné události, které však velmi dobře
charakterizují tehdejší dobu na jihu Rakovnicka,
zaznamenával tehdejší regionální tisk. Světová
hospodářská krize ve 30. letech minulého století
byla velmi patrná i na rakovnicku. Tak v Rakovnických novinách č. 5 z roku 1932 čteme pod nadpisem „Vdova, matka 16 dítek, bez domova“,
že v Hracholuskách u Křivoklátu žije vdova Růžena Slapničková, matka šestnácti dětí, z nichž
7 je doposud naživu. Tato matka nejenže nemá
majetku ani výdělku živitele, nemá ani bytu.
Chudá obec Hracholusky poskytuje jí útulek ve
starém železničním vagóně. V tomto vagoně bydlí pět dítek Slapničkových, vesměs děvčátka ve
stáří 7–14 let, tedy nezaopatřená. Dva synové
jsou ve světě za povoláním, jeden slouží ve vojště
v Bratislavě, druhý ve službě u rolníka. Matka
s napětím sil pečuje už několik let o dítky sama,
nemůže se však kruté bídy ubránit. Nyní dokonce sama ochuravěla a byla záchranným autem
červeného kříže odvezena do okresní nemocnice
v Rakovníku. Kdo se ujme dítek?
A navrch ještě jeden příspěvek z černé kroniky Rakovnických novin, a sice z 18. září 1931.
Pod titulkem „Zvláštní úraz hocha“ čteme: Jiří
Srdínko, žák měšťanské školy ve Slabcích, hrál
si na dvoře mlýna se synem mlynáře, a když se
chtěl napíti z kohoutku vodovodu, byl dle svého
udání udeřen elektrickým proudem a povalen na
zem. Druhého dne počal blouzniti a lékař konstatoval u něho svalovou poruchu z leknutí. Jelikož
vodovod není spojen s elektrickým vedením a
před domnělým úrazem hocha i po úrazu otáčeli
kohoutkem i jiní lidé, aniž by něčeho pozorovali,
je případ úrazu chlapce předmětem zajímavého
šetření.
Ing. Filip Celba
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Pokud někdo z příštích jubilantů (květen, červen 2018) nechce být zveřejněn
ve zpravodaji, nechť to oznámí na ÚM Slabce do konce dubna.

Narození
1. 11. 2017

Nikol Kublová, Rousínov 89

4. 11. 2017

Nikol Vágnerová, Rousínov 62

1. 12. 2017

Václav Hůla, Rousínov 88

1. 2. 2018

Ondřej Nekovář, Slabce 132

Úmrtí
31. 1. 2018

Hana Vostrá, Rousínov 38

Přihlášeni k trvalému pobytu
17. 1. 2018

Odřej Vágner do Rousínova č. 30

22. 1. 2018

Berbr Václav a Marie s dětmi Václavem a Vendulou
do Rousínova č. 90

Odhlášeni z pobytu
3. 1. 2018

Kateřina Razímová z Modřejovic 35

3. 1. 2018

Višnerová Libuše s dětmi Viktorií Marií,
Valérií Melisou, Barborou a Štefanem ze Slabec čp. 28

Svoz nebezpečného odpadu
se uskuteční v sobotu 24. března 2018
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
Znečištěné obaly (od barev, ředidel, tmelů, lepidel, maziv, olejů apod.), odpadní
barvy (zbytky barev, laků, lepidel, těsnících materiálů), absorpční činidla (čistící
tkaniny, znečištěné ochranné oděvy, rukavice a hadry), motorové a ostatní oleje,
olejové filtry, pneumatiky (osobní, nákladní, traktorové), elektrozařízení
(malé spotřebiče - vysavače, žehličky, fény, holicí strojky, pily, vrtačky, TV, monitory,
počítače, tiskárny, faxy, telefony, fotoaparáty, přehrávače apod.; velké spotřebiče pračky, sušičky, myčky, mikrovlnky, sporáky; chladicí zařízení - chladničky, mrazničky,
klimatizace, vinotéky), zářivky (trubicové, výbojky, úsporné /běžné, reflektorové a
halogenové žárovky nepatří do nebezpečného odpadu/), olověné akumulátory

