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Modřejovice slavily

Adéla Opatrná, Kamila Řezáčová a David Vyskočil se svými vítěznými panenkami.

Nejkrásnější panenky UNICEF vytvořili
žáci z 8. třídy Základní školy ve Slabcích
 Alena Hnízdilová
Slabce - V minulém čísle zpravodaje
jsme vás informovali o účasti žáků zdejší základní školy v soutěži Miss panenky
2018 Středočeského kraje, pořádané mezinárodní organizací UNICEF.
Do druhého ročníku soutěže se od března přihlásilo 42 škol a institucí, které do
soutěže zaslaly celkem 136 originálních
panenek vyrobených dětmi.
Vítězné panenky vzešly z veřejného
hlasování na facebooku UNICEF ČR, které probíhalo od 14. 5. do 31. 5. 2018. Hlasování letos vyvolalo mimořádný zájem,
panenky nasbíraly celkem 3 678 hlasů.
Vítězná panenka Eliška, jejíž autorkou je
Kamila Řezáčová, obdržela celkem 940
hlasů. Na druhém místě skončila panenka Adisa s 311 hlasy, kterou vytvořil David Vyskočil. Na třetím místě se umístila
s 272 hlasy panenka Majda od Adély Opatrné. Zajímavostí a největším překvapením bylo, že všichni tři vítězové jsou žáky
8. ročníku ZŠ a MŠ Slabce.
Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo

12. 6. 2018 od 15 hodin v sídle Středočeského kraje v Praze. Předávání diplomů a
cen se uskutečnilo za přítomnosti výkonné
ředitelky českého UNICEFu Pavly Gomby.
Kromě jiného budou mít autoři všech tří
vítězných panenek možnost navštívit centrální sklad UNICEFu v dánské Kodani,
odkud je humanitární pomoc posílána do
celého světa.
Soutěž Miss Panenka je součástí projektu Adoptuj panenku a zachráníš dítě,
který na podporu očkovacích programů v
nejchudších zemích světa funguje už od
roku 2002. Všechny panenky z letošního
ročníku soutěže budou v nejbližší době k
dostání v e-shopu UNICEF k symbolické
adopci (www.unicef.cz/jak-pomoci/e-shop/
adopce-panenek?stranka=1). Cena jedné
panenky je 600 Kč, což odpovídá nákladům
na očkování pro jedno dítě. Každým rokem
se díky očkování podaří zachránit život až
3 milionům dětí. Dalo by se tedy říci, že naši
žáci zachránili tři dětské životy, což jistě
předčí všechny materiální dary a ocenění.
Dokončení na straně 2

Modřejovice - V Modřejovicích nastal
Den D 23. června 2018, a to sice počasím
studenějším, ale nepršelo. V 10 hodin začala slavnostní schůze k 120. výročí SDH
Modřejovice a 700. výročí první zmínky o
obci Modřejovice. Schůzi řídil starosta hasičů M. Vyskočil a přivítal zástupce sborů
z okolí, zástupce okresu, okrsku, městyse
Slabce, Ivana Pokorného (režiséra a sponzora), ing. Petra Čecha (majitele mlýna a
zástupce rodu Čechů - mlynářů) a nejstarší obyvatelku Modřejovic Marii Zuskovou
(97 let). Ing. Čech tlumočil poděkování za
pozvání pana prince Croÿe, potomka někdejších majitelů Modřejovic.
Zprávu o činnosti za posledních pět
let přednesl velitel Z. Zelenka, předáno
bylo vyznamenání navrženým členům za
aktivní činnost, v diskuzi zazněly zdravice
a také poděkování za činnost sboru.Společným obědem jsme ukončili první část
oslav. Od 13 hodin byl v plánu průvod z
Chaloupek přes obec a zpět k pomníku
padlých. Průvod vedl velitel Z. Zelenka a
doplňovala ho hudba a mažoretky, zástupci hasičů a občané. U pomníku padlých
byla položena kytice a průvod ukončilo
vystoupení mažoretek.
Dokončení na straně 2

Květinová výstava
Slabce - Zahrádkáři Slabce vás zvou
na Květinovou výstavu 11. srpna od 9 do
17 hodin do Kulturního domu ve Slabcích.
Uvidíte květiny našich členů i nečlenů, zakoupit si můžete květiny, hnojiva, postřiky
od p. Lípové ze zahradnictví v Novém Strašecí, doplňkový prodej: pekárna V Brance, Ráček, Mili Rohlová a pačvork, Vlasta
Uhrová a p. Kubínková. Součástí výstavy
budou i masožravky Ing. Pazdery a sukulenty Jiřího Jiráska. Pokud budete mít dlouhou chvíli na Dobře utajené country, přijďte
potěšit oko do KD. Dagmar Zusková

Vítězka z Kostelíka V okresním kole hasičské soutěže dorostenců v Rakovníku
8. 6. 2018, získala první místo v kategorii
mladší dorostenky Adéla Opatrná z SDH
Kostelík. Soutěžilo se v běhu na 100 m s
překážkami a v dvojboji. Adélka postoupila do krajského kola ve Vlašimi.

Modřejovice slavily...

Společenská rubrika

Dokončení ze str. 1 Za klidný průběh průvodu bych
chtěla poděkovat hlídce policie, která dbala v obou
směrech na klidný průjezd dopravních prostředků.
Pro občany byl připraven na návsi stan s občerstvením a prodejní stánky již od 10 h. Tak bylo vyplněno čekání na průvod. Odpoledne byla připravena
prohlídka hasičské zásahové techniky s výkladem
od zásahového sboru hasičů Zvíkovec a i jim bych
chtěla poděkovat. K tanci i poslechu hrála hudba
Duo Horizont až do 18 h, v hasičské zbrojnici byla
připravena výstava fotografií z činnosti sboru a také
vzpomínková fota od občanů z dob dávno minulých.
Zde nastalo vzpomínání, kdo to byl a z jaké doby
fota pochází. A od 18 h následovala večerní zábava
s p. Sokolem v klubu hasičů a grilovalo se, zpívalo,
vzpomínalo a hodnotilo do brzkých ranních hodin.
Členové a hosté si odnesli upomínku na náš Den D, a
to tašku s propisovací tužkou, sklenicí, upomínkou a
zpravodajem. Za to, že se celá akce podařila, musím
poděkovat Středočeskému kraji a městysi Slabce za
jejich finanční pomoc a Policii ČR Roztoky, zásahovému sboru hasičů Zvíkovec, mažoretkám TJ Rakovník,
prodejcům, cateringové firmě Davida Štillera a hudbě, bez nich by to také nešlo.
Že to byla pro nás srdcová záležitost, mluví i čísla, celkem se oslav zúčastnilo 189 obyvatel nebo jejich potomků z Modřejovic, 31 obyvatel sousedních
vesnic a 37 lidí byli vystupující a personál, celkem
257 lidí, co znám a takových 60 lidí, co projížděli kolem buď autem, na kole nebo pěšky. Na naši malou
vesničku to bylo hodně, všem děkujeme za účast.
Dagmar Zusková

Životní výročí v červenci 2018 slaví

Nejkrásnější panenky...
Dokončení ze str. 1 Dalším úspěchem slabecké školy
je umístění v rakovnické výtvarné soutěži „Strom
snů“. V třetí kategorii (2. stupeň ZŠ) se umístili
hned dva naši žáci - na 4. místě Jan Hlaváček a na
6. místě Adéla Kosová, oba z 6. ročníku. Vyhlášení
výsledků soutěže se konalo taktéž 12. 6. 2018 od 10
hodin v obřadní síni v Rakovníku.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem žákům,
kteří se zúčastnili obou výtvarných soutěží, byť nevyhráli. Příště to jistě vyjde! Obrovské poděkování
a obdiv však patří těm, kteří zvítězili a dokázali tak,
že i malá vesnická škola dokáže překvapit, ohromit
a v úspěších se vyrovnat velkým městským školám.
Za ZŠ Slabce děkujeme za skvělou reprezentaci
a v dalším školním roce úspěšným soutěžím ZDAR!

ROUS 20, 6.–11. 8.,
stodola u Faflíků, Rousínov
Po 6. 8. ABBA revival – koncert
Út 7. 8. Divadlo Sto opic – loutková pohádka, od 19 hodin
St 8. 8. Michal Prokop trio – koncert
Čt 9. 8. Jan Burian + host – koncert, vyprávění
Pá 10. 8. R.UM – Hrátky s čertem - divadelní představení
So 11. 8. Malý pán, divadelní pohádka (od 15 hodin),
Falešná ozvěna – koncert (od 20 hodin)
Všechna vystoupení začínají ve 20 hodin, pokud není uvedeno jinak.
Odpolední dílny od 14 do 16 h (100,- Kč/1 os./2 hod. + u některých
lektorů materiál). Přehled kurzů na www.rousinovurakovnika.cz

Dobře utajená country, 11. 8., Slabce
Účast přislíbili: Hradní duo, Rakovnickej potok, Náplava,
New Rebels, Pacifik, Michal Tučný Revival, Medúza, Jitka Vrbová,
Jindra Kejak, Mirek Paleček, Ivo Jahelka, Tomáš Linka s Přímou Linkou
Přesný program na www.country-slabce.cz a na plakátech

4. července
18. července
21. července
23. července
25. července
25. července
26. července

Zdeňka Slapničková, Svinařov 33
Vlastimil Čihák, Skupá 4
Jiří Matuščin, Slabce 132
Antonín Zuda, Rousínov 25
Věra Hudečková, Modřejovice 66
Květa Božková, Slabce 121
Jaroslav Malý, Slabce 146

Životní výročí v srpnu 2018 slaví
1. srpna
10. srpna
10. srpna
17. srpna
21. srpna
29. srpna

Růžena Macáková, Kostelík 2
Irena Jarošová, Slabce 81
Luděk Uher, Rousínov 67
Anna Chrzová, Slabce 36
Jana Češpírová, Slabce 14
Jiří Slapnička, Svinařov 33
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Jubilantům blahopřejeme! Pokud někdo z příštích jubilantů (září, říjen 2018)
nechce být zveřejněn ve zpravodaji, nechť to oznámí na ÚM Slabce do konce srpna.

Narození
30. května
27. června
29. června

Marie Samašová, Slabce 73
Amálie Šlesingrová, Slabce 106
Richard Hejda, Modřejovice 3

Pokud rodiče nechtějí, aby bylo jejich dítě zveřejněno ve zpravodaji, nechť to oznámí na ÚM Slabce.

Přihlášeni k trvalému pobytu
3. května
4. června
6. června

Jan Vydra do Slabec čp. 166
Eva Gnothová do Slabec čp. 37
Lenka Korfová do Kostelíka čp. 36

Odhlášeni z trvalého pobytu
10. dubna
13. dubna

Svatby

Jana Chroustová ze Slabec čp. 68
Roman Hartl ze Slabec čp. 83

15. 6., hrad Krakovec

Marek Schneider, Všetaty,
a Kateřina Svítilová, Švihov

18. 6, park ve Slabcích

Petr Vavroch a Kateřina Legrová,
oba Svinařov u Kladna

30. 6., Skryje

Martin Pavlát a Věra Flaxová, oba Nesuchyně

MUDr. Hajči, dovolená
ve dnech 27. 7. - 1. 8.
Zástup: Gynekologická
ambulance Masarykovy
nemocnice Rakovník
Telefon: 313 525 180

MUDr. Reich, dovolená
ve dnech 23. 7. – 10. 8.
Zástup:
MUDr. Štíchová, Rakovník

MUDr. Hůla
neordinuje od 16. 7. do 26. 7.
(dovolená)
Zástup pro akutní ošetření:
MUDr. Ivana Folková
Poliklinika, Tyršova 737 Rakovník
Telefon: 313 511 446
Ordinace:
Po 8-11, út 13-15, st 16-18, pá 8-11
Upozornění:
•

Dokončení příspěvku o elektrifikaci Slabec
přineseme v příštím zpravodaji.
Zpravodaj ÚM Slabce 3/2018. Přispěli: A.
Hnízdilová, D. Zusková, A. E. Veselá. 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

•
•

•

V ordinaci MUDr. Hůly vám bude od
července 2018 vystavován elektronický
recept.
Prosíme, při předpisu vašich léků je nutné znát přesný název včetně síly.
Pokud neuvedete přesný název nebo sílu
vašeho léku, nebude vám e-recept vystaven, neboť chybné informace způsobí
komplikace a časovou prodlevu.
Na vyžádání vám vystavíme seznam a
dávkování vašich léků

