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Děti prožily čtvrtou Noc s andersenem
n Darja Bendlová
Slabce - Dne 23. března se uskutečnila
již čtvrtá Noc s Andersenem. Máme s paní
učitelkou Karin Kochánkovou radost, že
o naše nocování je stále tak velký zájem.
Jako každý rok jsme se sešli v 17 hodin ve
škole a poté jsme vyrazili na hřiště do parku. Vybíjenou děti hrály jako profesionálové, nechybělo skandování, domlouvání
strategie v týmech a až do konce velký zápal pro hru. Menší děti využily prolézačky
a hrály hru na schovávanou.
V knihovně jsme se vcelku úspěšně pokoušeli napravovat popletené názvy pohádek a poznávali jsme pohádkové postavy
podle nápovědy. Na čem si děti vylámaly
zoubky byla přísloví. Do příštího roku to
snad doženeme. Ve škole jsme se již hladoví pustili do večeří, které jsme si přinesli

z domova. A potom následovalo překvapení. Letos se k nám přidala i paní učitelka
Alena Hnízdilová, která pro děti připravila
promítání. V jedné třídě se tak dětem na
stěnu třídy promítala animovaná pohádka,
k tomu bylo zajištěno občerstvení – jako ve
správném kině popcorn, ale také jablka a
hroznové víno. Nechybělo ani čtení pohádek, stejně jako v předchozích letech přišla předčítat paní učitelka Jana Smejkalová. Děti také řešily kvízy nejen pohádkové,
ale také o naší republice a zdravé výživě.
Na rozdíl od přísloví tady děti překvapily a
prakticky vše vyřešily na výbornou.
Děti, které s námi nezůstávaly přes noc,
si rodiče vyzvedávali ve 21 hodin. Ostatní
si již čistily zoubky a převlékaly do pyžam.
Po klidné noci jsme si užili ruch u snídaně a
pak už jen nic nezapomenout a domů.
Těšíme se zase za rok.

Plány občanského sdružení Kostelík na léto
n Radim Perlín
V Kostelíku se se stále něco děje, ale
nejvíce plánů, nejvíce akcí a nejvíce aktivit
je pochopitelně v letním období. Na filipojakubskou noc jsme spálili velkou čarodějnici a s ní také v teplé, velmi přívětivé noci
zmizely zimní starosti a problémy. Krásu
večera umocnil úplněk, který vycházel nad
Vršky a jasná obloha umožnila sledovat
nejen tisíce jiskřiček, ale i Jupiter a po západu i Venuši spolu s celou nádherou noční oblohy. Společně jsme naplánovali další
akce, které chystáme pro všechny v Kostelíku a i pro příchozí. Nejprve jsme 5. a 6.
května doplnili naše švestky podél silnice
z Kostelíka k řece, pečlivě a hodně jsme
mladé stromky zalili a již se těšíme na první Kosteláckou slivovici z našich švestek.
Největší akcí léta bude 10. ročník festivalu Skotsko v Kostelíku, který proběhne za
dva měsíce 6. a 7. července na naší krásné
návsi. Kromě Skotska ale máme i spoustu
dalších plánů. Jako každý rok sedneme do
lodí a pojedeme na jeden den na Berounku, plánujeme uspořádat několik setkání v
kapli. Rádi bychom letos do Kostelíka pozvali jak prof. M. Janského, který tady již
mluvil o objevech pramene Amazonky a

tentokrát bude mluvit o svých cestách na
Bajkal. Také pozveme manželé Klempířovi,
jediné české Eskymáky, Inuity, kteří cestují
do Grónska a poznávají tam život a práci
místních obyvatel. Snad se nám také podaří domluvit se s dr. E. Stehlíkem.
První akci, kterou jsme naplánovali
na začátek prázdnin, bude doufám úspěšná kuličkiáda. Musíme se podívat, kam se
poděly všechny skleněnky a hliněnky, které každý kluk měl doma. Snad kuličky najdeme a zahrajeme si na návsi. Možná se
podíváme do štol, které byly vykopány jako
průzkumné, když se u Roztok plánovala
obří přehrada na Berounce. Máme i další
plány nejen na léto.
Moc nás těší, že vyhlídka Na Plazích je
stále více navštěvovaná. Na parkovišti u
lesa každý den parkuje mnoho aut a ohlasy
návštěvníků v knize jsou více než pozitivní.
Vyhlídka se dostala i do knihy, která představuje nové vyhlídky a rozhledny v ČR.
Pokud vás zajímá historie Kostelíka,
staré fotky a staré příběhy z Kostelíka,
přidáváme na našem webu kostelik.cz do
rubriky Historické fotografie a dokumenty
spoustu zajímavých fotek a plánů a dokumentů.

Zahrádkáři Slabce
n Dagmar Zusková
Zahrádkáři zahájili letošní rok ne příliš úspěšným plesem, předtančení TJ Rakovník bylo nádherné i tombola lákavá a
hudba Procházka Band hrála jak o život,
ale... Neházíme ﬂintu do žita a uvidíme příští rok. Následovala výroční členská schůze, kde jsme vše zhodnotili, naplánovali a
přijali nového člena. V březnu byl prodej
jarních květin a ani zde počasí nepřálo a
zima se nechtěla vzdát, přesto se prodalo
okolo 400 ks macešek a 150 primulí a další jarní květiny, prodej byl ve spolupráci se
zahradnictvím p. Lipové. Dětský maškarní bál byl úspěšný, děti si užívaly soutěže,
krásné masky a bohatá tombola, účast asi
170 rodičů a dětí. Poslední akcí byl zájezd k
p. Lipové na nákup sázení, kytiček do truhlíků, okurek atd. Novým autobusovým dopravcem byl p. Bříza a byli jsme spokojeni.
Co nás čeká dál? V červnu členská
schůze, 5. července zájezd do Karlových
Varů, kde navštívíme známou Becherovku a porcelánku Moser a výlet zakončíme
prohlídkou Vánočního domu a medvědária.
A v srpnu opět Květinová výstava, bude 9.
srpna, pouze jednodenní, ale o to krásnější,
prodejci - p. Lipová, p. Kubínková, Ráček,
prodejna V Brance s pečivem atd. V září
máme v plánu zájezd na Čapí hnízdo a v
listopadu Vánoce v KD Slabce.

Vzpomínka na tragédii
samoty U Hájků
n Josef Holý
Před nedávnem si místní pamětníci,
kterých ale stále ubývá, připomněli již 40
let od chvíle, kdy tragicky vyhasl život dvou
jejich spoluobčanů – otce a syna Hájkových
ze Slabec. Téměř už do věčného zapomnění
odpluly zkazky a příběhy ze starých mlýnů,
co dříve snad na každém větším potoce
„vyklepávaly“ svou nekonečnou píseň. A
podobný osud časem potkal i samotu čp.
29, podle poslední obývající rodiny zvanou
U Hájků. Stavení se připomíná již před rokem 1789 mlynářem Františkem Antošem
a po roce 1813 Jakubem Mužíkem.
Dokončení na str. 3

Mlýnice Slabce vás zve
na oslavy Čechova mlýna

20 let Občanského sdružení Rousínov

n Marie Goszlerová

Tanita Bendlová, 8. ročník

Rousínov - Před dvaceti lety v únoru
jsme založili Občanské sdružení Rousínov. Ani se mi nechce věřit, že už je
to tak dávno. Od té doby vyrostla celá
jedna generace a my jsme pořád tady.
Jsme jedno z nejdéle fungujících
sdružení v okrese. Ustavili jsme se tehdy kvůli budově školy ve vsi. Hodlali
jsme ji zrekonstruovat z výtěžků aukcí,
na kterých se měla prodávat umělecká
díla vzniknuvší na každoročních sympóziích u nás na statku. Takových, kde
výtvarníci opravdu týden tvořili, bylo,
tuším, šest. A vydělali jsme tím celkově
kolem sedmi tisíc. Úmysly dobré, ale
naivní. Díla skoro nikdo nekupoval.
Pouhé nadšení nestačilo, chyběly nám
zkušenosti, legislativa pro neziskovky
téměř neexistovala, grantová politika
byla zatím v plenkách.
Druhým důvodem vzniku sdružení
byla touha udržovat a obnovovat vesnické tradice a kulturní a společenský
život ve vsi a okolí. To se nám od počátku dařilo. Umělecká sympozia se
časem překlopila do výtvarných dílen,
což funguje dodnes. Jako registrovaná
právnická osoba jsme postupně obsáhli i záležitosti, kde jednotlivec nemá
šanci. Například spoluzřízení hřiště se
slabeckým obecním úřadem, instalaci
měřiče rychlosti, vybavení kostela věžními hodinami i nedávné pořízení jeho
venkovního osvětlení.
Škola se stala naším majetkem a v
rekonstrukci pokračujeme, i když ne
přímo závratným tempem. Možná jsem
na nějaký náš počin zapomněla, členové snad prominou. Vypočítávat všechny kulturní akce nebudu, ale bylo jich

Exkurze do Náprstkova muzea
a Papilonie v Praze

Hasiči v Modřejovicích chystají slavnost

Jménem našeho spolku bych vás ráda pozvala
na velkou oslavu 100 let Čechova mlýna ve Slabcích. Rádi vás uvítáme na nádvoří mlýna v sobotu
2. června 2018 ve 14 hodin. Proběhnou přednášky o historii mlýna i okolí, proslovy pamětníků a
setkání se zajímavými lidmi. Ve mlýně se můžete
podívat na vernisáž obrazů Evy Bláhové a oslava
bude také spojena s 80. narozeninami prince Albrechta Croye. Součástí akce je i bohatý kulturní
program a občerstvení.
Na letošní léto má náš spolek naplánovano
jen několik málo akcí. Tento rok chceme věnovat
hlavně obnově expozice ve mlýně, úpravě okolí
mlýna a organizačním věcem spojeným se změnami ve spolku. Každopádně se můžete v srpnu
těšit na další ročník Mletí ručních prací a začátkem září na Cestu do pravěku – den plný soutěží
pro děti a rodiče.
Děkujeme za přízeň a věříme, že se na našich
akcích potkáme.

Ze života školy ve Slabcích
Exkurze do staré čistírny
odpadních vod v bubenči
Dne 16. 4. 2018 se 8. a 9. ročník s paními učitelkami Karin Kochánkovou a Janou Smejkalovou
vydal na exkurzi do staré čistírny odpadních vod
v Praze - Bubenči. Provázela nás paní průvodkyně a odborně nám vyprávěla o minulosti a současnosti čistírny. Mohli jsme si zde prohlédnout
technologii čištění vody. Část exkurze se udála v
podzemí, kde bylo poměrně chladno. Dozvěděli
jsme se, jak dělníci tehdy pracovali. Při exkurzi
jsme si užili legraci a výpravu jsme ukončili obědem v Metropoli na Zličíně.

V úterý 20. 3. 2018 se konala exkurze 6. a
7. ročníku do Prahy. První kroky nás zavedly do
Náprstkova muzea, které se nachází na Betlémském náměstí. V současné době zde probíhá výstava „Indiáni“. Výstava mapuje indiánský život
napříč Novým světem. Návštěvníci se dozvědí
nejen zajímavosti ze života Indiánů, které známe
z díla Karla Maye, ale i zajímavosti ze života Eskymáků, Mayů, Inků a národů kolem Amazonky.
Další zastávkou byla Papilonia, která se nachází kousek od Václavského náměstí pod hračkářstvím Hamleys. Návštěvník se rázem ocitne
ve světě exotických motýlů. Může se přenést
opět do díla Karla Maye – Poklad na Stříbrném
jezeře, kde lord Casepool hledal svého Papilia. V
místnosti, která je ve stylu deštného pralesa se
nachází 600 až 800 exemplářů motýlů. Člověk je
s motýly v neustálém kontaktu a při tomto množství musí dávat pozor, aby nějakého motýla nezašlápl. V případě, že máte pestrobarevné oblečení, hrozí reálné nebezpečí, že si nějaký exemplář
odnesete. Pokud hledáte nějakou zajímavost v
Praze, určitě obě místa navštivte.

Výsledek zápisu do ZŠ Slabce: Do 1. ročníku
pro školní rok 2018/19 bylo přijato 5 žáků.

n Ludmila Faflíková

n Dagmar Zusková
V letošním roce jsme začali novoročním posezením v klubu. Zhodnotili
jsme, co se nám povedlo a plánovali,
co přinese rok letošní. Uskutečnila se i
výroční členská schůze rybářů - Přátel
modřejovického rybníka, kteří pracují
pod hasiči Modřejovice a mají 20 členů.
V lednu hodnotili uplynulý rok i hasiči,
schválili plán a také finanční zprávu.
Velmi dobře byla hodnocena spolupráce s Městysem Slabce, okrskem,
okolními sbory a také s okresem. Letos jsme si pořídili plovoucí čerpadlo.
V březnu byl v klubu pyžamový bál s
hudbou Procházka Band a tombolou.
Kdo chtěl přijít v pohodlném pyžamu,
tak přišel, kdo ne, tak ten se musel
doma poté převlékat. Duben patří čarodějnicím a tak to bylo i letos, účast
velká, táborák a buřty k tomu. Po vsi v
průvodu okolo 20 čarodějnic a celkem
účast 75 lidí.
Dále nás čeká okrskové cvičení ve
Skupé a hlavně oslava 120 let trvání

hodně a vesměs úspěšné.
Chci poděkovat všem našim členům, příznivcům a dalším kamarádům
za trvalou morální i finanční podporu,
protože bez ní by nebylo nic. Znamenalo to spoustu času, který by mohli
strávit jinak, peněz, které by mohli
investovat jinam i nápadů, které by
možná realizovali jinde. Samozřejmě
se průběžně potýkáme s přílivem a odlivem chuti, zájmu a nápadů, ale určitě
nás šlechtí, že jsme vytrvali.
Takže díky všem a těšte se na jubilejní 20. ROUS!

Program ROUS 20
6.–11. 8, Stodola u Faflíků
Po 6. 8. ABBA revival – koncert
Út 7. 8. Divadlo STO opic – loutková pohádka
St 8. 8. Michal Prokop trio – koncert
Čt 9. 8. Jan Burian + host – koncert, vyprávění
Pá 10. 8. R.UM – pohádka – divadlo
So 11. 8. Falešná ozvěna – koncert
Všechna vystoupení začínají ve 20 hodin.
Odpolední dílny od 14 do 16 h (100,- Kč/1 os./2 hod.
+ u některých lektorů materiál). Letos NEBUDE
keramika, nahradí ji tvoření z papírmaše, NEBUDE
malování na hedvábí, NEBUDE floristika se Zuzkou,
možná se nám podaří někdo jiný. Ve dřevořezbě se
budou vyrábět panáčci z překližky, možnost si je
omalovat. Se Šárkou Jiřičnou se budou skládat mozaiky z úlomků dlaždic, skla, kamínků apod. Nezměněno zůstane fimo, lepení a navlékání korálků, drátování trojrozměrných objektů, zdobení perníčků,
pletení ze slámy, příp. z pedigu, sítotisk. Pokud se
povede nějaká další forma tvorby či nějaká změna,
uvedeme ji na www.rousinovurakovnika.cz

sboru a 700 let od první zmínky o obci
Modřejovice. Akce je naplánována na
sobotu 23. 6. a bude mít program pro
hasiče, občany i děti.Začínáme v 10 h
slavnostní schůzí v klubu a na návsi
už bude stan s občerstvením, prodejní
stánky (Ráček, pekárna V Brance atd.),
zmrzlina. Ve 13 h projde obcí průvod s
hudbou, hasičskou technikou a vystoupí mažoretky, položíme věnec u pomníku padlých. Na návsi bude vyhrávat
hudba Dua Horizont, bude ukázka profi
hasičské techniky a výjezdové záchranné sanitky. V požární zbrojnici výstava
fotografií a naší hasičské techniky. Pro
děti bude malování na obličej, svězení
na koni a zábava na dětském hřišti. Konec náročného dne bude při posezení
na dvorečku s hudbou p. Sokola. Řidiči
pozor, v době průvodu v Modřejovicích
bude doprava odkloněna přes Svinařov
v obou směrech, aby nedošlo k neštěstí (cca od 13 do 15 hodin), Policií ČR
Roztoky. Děkujeme za pochopení a jste
srdečně zváni, pozvali jsme i hezké počasí, tak se nám to snad povede.

Tvoření ve slabecké škole

Vzpomínka na tragédii...

n Mgr. Alena Hnízdilová

Dokončení ze str. 1 Ve druhé polovině 19. století
tu žil mlynář Josef Relich se ženou Barborou,
rozenou Hájkovou z Otročína čp. 14 a jejich syn
František s manželkou Boženou, dcerou Františka Matějovského z Hracholusk čp. 2 a syny
Adolfem, Josefem a dcerou Helenou.
Pan Josef Hájek ovdověl, dcera Slávka se
vdala a odstěhovala a syn Milan tak zůstal s tatínkem sám. Neměli snadný život. Hospodářova
náročná služba v družstevní živočišné výrobě a
zvláště zimní cesty za denními povinnostmi alespoň „vyvažoval“ božský klid, prostý třeba jen
možných sousedských sporů či ruchu živé vsi.
Pro neznalého idyla.
Milan (*1950) se vyučil truhlářem a pracoval pak v Okresním průmyslovém podniku v
Rakovníku. Na jedné z rekreací se seznámil se
starší ženou odněkud z pohraničí a k sobě a tátovi na samotu ji přistěhoval. Ale to jsem těžkým
kolem dějin otočil snad až příliš rychle kupředu.
Sedím na vysoké kazatelně a s dechem opožděných „ledových mužů“, které nastávající dvacátá šestá květnová noc roku 1977 teprve teď
probouzí, se více choulím do teplého kabátu a
s myšlenkami o zítřejších pracovních povinnostech stále nemohu přijít na to, proč v tom kouzlu
dřímajícího lesa jsou všechny ty pozemské starosti nějak i příjemnější a snáze řešitelné. S pár
set metrů vzdáleného mlýna se každou chvíli
ozývá Hájkův vlčák a mezi jeho „hlášením“ je
takové ticho, že slyším hodiny z věže slabeckého kostela, odbíjející desátou. Úplňkový měsíc,
pomalu vstávající ze svého denního lože nad
temnými hřbety Bílého kamene se ale zatím
jen tak protahuje, loudá a nemá příliš naspěch.
A netuší, že toto údolí již brzy naplní proudem
stříbrných slzí – věčným světlem památky posledního místa rodu Hájků ve Slabcích.
Pan Karel Mužík, dlouholetý velitel sboru a
okrsku dobrovolných hasičů ve Slabcích, držitel
mimo jiné i Čestné medaile Hasičského záchranného sboru ČR, na tuto, snad už poslední (mimo
neštěstí dvou myslivců z 30. června 1962, uvedené i ve zpravodaji městyse č. 3 z roku 2012)
zcela mimořádnou událost našeho kraje, později vzpomínal: „Navečer 15. března 1978 jsem
z vrátnice družstva dostal zprávu, kterou tam
nahlásil Vráťa Šnobl, že u Hájků hoří. Uvažovali
jsme, že se tam mohly nějakou neopatrností vznítit zásoby pohonných hmot, které měli Hájkovi k pohonu výkonného agregátu doma uskladněny. Ale jak krutě jsme se mýlili. Kousek před
stavením nám vběhla do cesty malá holčička a
prosila, ať ji schováme a dál nejezdíme, že se
tam střílí. O chvíli později přiběhla její matka
a zoufalá vysvětlovala, že manžel, od kterého i
s dcerkou odešla, si pro obě přijel. Ve vzniklé
hádce a následné potyčce Milana a jeho otce zastřelil a usedlost zapálil. Nevěděli jsme, jestli se
tu zákeřný střelec dosud skrývá, museli jsme jít
hasit. Dvojnásobný vrah a žhář už byl naštěstí
pryč. K útěku ani nepoužil své auto zaparkované nedaleko areálu zemědělského družstva,
snad si ani takový konec nepředstavoval, a na
kole, které až v Pavlíkově u někoho sebral, odjel
na nádraží v Lužné, kde byl příslušníky Veřejné
bezpečnosti dopaden. Co jsem později slyšel,
byl odsouzen na dvacet let. Povídalo se, že pro
jeho snad polehčující okolnost, mimo udávaného rozvratu rodiny, vypovídal i nález nepřihlášené malorážky, kterou mu prý Milan vyhrožoval.
Ale nešťastní Hájkové už mluvit nemohli.

Na škole ve Slabcích se už dávno netvoří pouze v hodinách výtvarné výchovy
nebo pracovních činností. Po celý školní
rok byly pro děti připravovány tematické
„tvořivé dílničky“, které je seznámily s
různými svátky a tradicemi. Také samotné vyrábění bylo dětem představováno
formou hry a dialogu s méně přísnými
pravidly než při běžném vyučování. Například se děti neřídily zvoněním zvonku
nebo tím, že při hodině musí být úplné
ticho. Právě naopak. Děti si vyzkoušely
práci ve dvojicích, ve trojicích nebo i ve
větších skupinách. Měly tak možnost
poznat práci a výrobky jiných dětí, inspirovat se jimi a dále tak rozvíjet svou
představivost a fantazii.
První „tvořivou dílničkou“ bylo Halloweenské tvoření 3. 11. 2017, které se
zúčastnilo hned přes 35 žáků prvního
stupně. Vyráběli jsme strašidla z měchaček, pavučinové šperky z lepidla, hrůzostrašné plechovky či sklenice nebo
duchy z balónků. Rovněž si děti mohly
nechat pomalovat obličej od paní Fojtíkové, za což jí ještě jednou děkujeme.
Při odchodu domů děti dostaly na cestu
ještě různobarevné „čarovné“ muffiny.
Druhou „tvořivou dílničkou“ bylo
Vánoční tvoření 15. 12. 2017, které se
mohlo zúčastnit pouze 20 dětí z prvního
stupně, z důvodu lepší organizace akce.
Kapacita byla naplněna hned v prvních
dvou dnech. Pro děti jsme připravili celkem tři „stanoviště“, na kterých se postupně všechny vystřídaly. Samotnému
vyrábění však předcházelo povídání o
předvánočním čase, tradicích a nechyběl
ani poslech vánočních písní a koled. Děti
si vyzkoušely rozkrajování jablka, zdobení pomeranče hřebíčkem, pečení tří druhů cukroví, lití olova i výrobu sněhuláčků. Na konci tvoření na děti čekal sladký
dáreček pod vánočním stromečkem.
Třetí „tvořivá dílnička“ proběhla nedávno, a to 6. dubna 2018. Jarního tvo-

ření se opět mohlo zúčastnit pouze 20
dětí z prvního stupně, a znovu byla kapacita naplněna v prvních dnech. Děti si
vyzkoušely pečení sladkého pečiva nebo
výrobu papírové květiny. Poté byly pro
děti připraveny hliněné květináčky, které si děti namalovaly dle vlastní fantazie, ozdobily si je a následně je naplnily
hlínou a zasadily si různá semínka. Opět
nechybělo sladké rozloučení při cestě
zpět domů.
V neposlední řadě bych ráda poděkovala lidem, bez kterých by „tvoření ve
slabecké škole“ nešlo zrealizovat. Děkuji dobrovolníkům, kteří nám pomáhali s
organizací dílniček – Petr Moucha, Tanita Bendlová, Adéla Opatrná a Kamila
Řezáčová. Velké poděkování patří p.
Darje Bendlové a p. uč. Karin Kochánkové, se kterými jsme společně spolupracovaly na všech těchto „tvořivých“ akcích. A nemalé poděkování patří i našim
malým „šikulům“, kteří se vždy s nadšením a s patřičnou vervou zúčastňovali
všech našich akcí. Pevně věříme, že se
jim naše dílničky líbily, a že se společně
uvidíme na dalším tvoření v následujícím školním roce 2018/2019!
Kromě těchto dílniček se slabecká
škola aktivně zúčastňuje např. výtvarných soutěží. Žáci 8. třídy se zúčastní v
květnu 2018 projektu „MISS PANENKA
junior“ organizace UNICEF. Všechny
ušité panenky budou nabízeny k adopci/
prodeji a výtěžek poputuje nemocným
dětem. Dále se některé děti prvního i
druhého stupně zúčastní výtvarné soutěže města Rakovník na téma Strom
snů. Z dalších, již proběhlých akcí, jmenujme ještě vydařený Vánoční jarmark,
který pro velký úspěch plánujeme s dětmi zopakovat i v další předvánoční čas.
Další informace o školních akcích,
fotografie i výkresy žáků naleznete na
www.facebook.com/groups/www.m.zsslabce.webnode.cz/.
Držte nám palce a děkujeme Vám za
Vaši přízeň.

Dění v Kulturním domě Slabce
n Dagmar Zusková
Tak plesová sezona je letos za námi,
bohužel ne tak úspěšná, jak by si organizace přály. Možná letošní chřipková
epidemie zamíchala karty s účastí a
nebo budou muset organizátoři hledat
jiný druh zábavy. Myslivecký ples s tradiční zvěřinovou tombolou přivítal letos
kolem 140 lidí, hasiči Slabce na tom byli
skoro stejně, lákala dortová tombola. Již
delší dobu se s účastí potýká zahrádkářská organizace, které na ples přišlo 50
lidí, nelákalo ani předtančení TJ Rakovník a ani tombola, uvidíme příští rok.
Do plesů nepatří, ale přesto se uskutečnil koncert skupiny Ortel. Nad všechny zvěsti, které zde kolovaly o hrůzách,
které s sebou koncert přinese, tak se nic
z toho nekonalo. Koncert s účastí okolo

300 lidí proběhl v tichosti, nerušil okolí, nedošlo k žádné bitce a dokonce ani
k nevhodnému chování během ani po
koncertě. Poděkování za kulturní chování patří organizátorům, pořadatelům
i samotnému Ortelu a hlavně návštěvníkům.
Konec plesů patřil sportovcům a ani
oni se letos nepyšní velkou návštěvností, přišlo jim okolo 80 lidí i přes nabízenou tombolu. Závěr sezony obstaral
dětský maškarní bál, kde se sešlo 70
dospělých, 20 školáků a 80 předškoláků
včetně miminek. Dobrá tombola a výborní Maty a Dáda, hodně soutěží, odměn a toho hezkého dětského "blbnutí".
Diskotéka v dubnu nabídla hudbu
okolo 50 lidem. Uvidíme za rok, pro jakou zábavu se lidé rozhodnou.

Z historie našeho městyse

Společenská rubrika

Elektrifikace Slabec

Životní výročí v květnu 2018 slaví

Ve čtvrtém čísle Zpravodaje MNV Slabce ze
4. května 1979 lze vystudovat dějiny počátku
elektrifikace obce Slabce. Zdrojem byl tehdejší Okresní archiv se sídlem v Petrovicích, nyní
umístěný v Rakovníku. Materiály byly ve fondu
Okresní úřad Rakovník, sign. 820/105 a ve fondu
Obecní úřad ve Slabcích.
V roce 1918 začal Václav Čech se stavbou válcového mlýna čp. 88 ve Slabcích. Václav Čech byl
v té době majitelem a provozovatelem mlýna a
elektrárny ve Šlovicích. Z ekonomických důvodů
začal ještě v dobách 1. světové války ve Slabcích
se stavbou na svou dobu moderního válcového
mlýna , poháněného výhradně elektrickou energií. Zajištění provozu elektricky náročného strojního vybavení vyřešil tak, že ze své elektrárny
ve Šlovicích postavil do Slabec čp. 88 elektrické
vedení o napětí 10 000 voltů (kolaudace 22. 8.
1919). Protože výkon elektrárny byl větší než
spotřeba elektřiny ve mlýně, vznikla myšlenka
zavést po obci sekundární vedení a obec elektrifikovat. Realizací rozvodu byl pověřen Oldřich
Vodička, elektrotechnický závod v Karlíně. V září
r. 1920 zažádala tato firma Okresní politickou
správu v Rakovníku o povolení provést „elektrorozvodnou síť třífázovovou o napětí 220/380 V s
vyvedeným nulovým vodičem pro pohon a světlo
v obci Slabce, a to z mlýna pana Čecha, mlynáře ve Slabcích“. V tom okamžiku nastaly potíže.
Telefonní mistr Eduard Benoni napsal 2. 11.
1920 Telegrafnímu stavebnímu úřadu v Praze
zprávu ze služební cesty do Slabec, že dráty pro
elektrickou síť jsou napínány holé, neizolované a
odbočky světla již dnes čtyřikráte křižují vedení
telefonní“, načež Telegrafní stavební úřad okamžitě zažádal Okresní politickou správu v Rakovníku, aby nepovolenou stavbu zastavila aneb
„příslušné komisionelní jednání vypsala“, neboť
„onou sítí je zájem telegrafního eráru tangován“.
Okresní hejtmanství, které mělo zájem na
elektrifikaci obcí v okrese, vyzvalo 12. 11. 1921
pana Vodičku, majitele firmy, jež provedla instalaci vedení ve Slabcích, aby co nejdříve předložil
ve dvojím vyhotovení příslušný plán rozvodné
sítě. OI. Vodička se však ohradil, že plány rozvodné sítě předložil již v září 1920. V lednu 1922
urgovalo kolaudaci elektrického vedení také
Družstvo pro rozvod elektrické energie, zapsané družstvo s ručením obmezeným ve Slabcích.
Toto zájmové hospodářské sdružení vzniklo někdy v roce 1920 a jeho členy byli obyvatelé Slabec, kteří žádali o napojení na právě budovanou
elektrosíť. Okresní politická správa v Rakovníku
vysvětlila tomuto družstvu v roce 1922, že O.
Vodička doposud nepředložil požadované plány,
vypracované autorizovaným technikem a vyzvalo
družstvo, aby vzalo samo pořízení nutných plánů
do svých rukou. Ing. Filip Celba
Dokončení příště
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3. května
11. května
14. května
15. května
15. května
19. května
19. května
23. května
30. května

Jana Rohlová, Slabce 125
Jaroslava Hejátková, Kostelík 30
Milena Dražková, Slabce 74
Jana Krausová, Kostelík 14
Václav Hubáček, Modřejovice 55
Miroslava Korfová, Slabce 115
Vratislav Novák, Slabce 155
Alexander Škorpil, Svinařov 12
Václav Kraus, Kostelík 14

Životní výročí v červnu 2018 slaví
2. června
8. června
9. června
16. června
20. června
26. června

Josef Hartl, Slabce 83
Miloslav Vydra, Slabce 51
Marie Čechová, Slabce 94
Marie Zusková, Modřejovice 15
Anna Markupová, Skupá 1
Pavel Bánský, Skupá 38
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80
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Jubilantům blahopřejeme! Pokud někdo z příštích jubilantů (červenec,srpen 2018)
nechce být zveřejněn ve zpravodaji, nechť to oznámí na ÚM Slabce do konce června.

Narození
4. března
4. dubna
15. dubna

Antonie a Běta Dykastovy, Rousínov 87
Hana Bendová, Skupá 33
Jindřiška Grubnerová, Slabce 28

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

Úmrtí

15. března
18. dubna

Jaroslava Bestajovská, Slabce 55
Růžena Cimpová, Slabce ev. č. 45

Přihlášeni k trvalému pobytu
28. března

Josef Janda do Svinařova 4

12. dubna
23. dubna
24. dubna

Dominik Čada s dětmi Natálií a Filipem do Slabec 131
Kristina Wurstová do Modřejovic 63
Simona Zýchová do Rousínova čp. 7

Svatby - hrad Krakovec
14. dubna

Martin Kaplan a Jaroslava Smolová, oba z Plzně

5. května

Ondřej Falc, Beroun, a Monika Konvalinová,
Sekeřice (okr. Jičín)

