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Podzimní program Mlýnice Slabce
Marie Goszlerová
jednatelka spolku Mlýnice
Slabce - Léto uteklo jako splašené do
babího léta a krásných podzimních dnů.
Dětem začala škola a tak jim zpříjemníme povinnosti tradičním dětským odpolednem. Naše Cesta do pravěku se bude
konat v sobotu 15. 9. od 14 hodin na dvoře Čechova mlýna. Soutěže budou pěkně
pravěké - chytání mamutů, hod oštěpem,
nástěnná malba, poznávání dinosaurů
apod. Nezapomeňte si vzít kostýmy, protože my se těšíme na pořádné neandrtálce, dinosaury nebo mamuty.
Celá akce je spojena s vernisáží
kresleného humoru pana Jiřího Wintera - Neprakty, kterého jistě každý zná.

Ilustrace jsme vybírali jak pro děti, tak
pro dospělé (chybět nebude ani oddělení nad 18 let s erotickými ilustracemi).
Výstavu zahájí paní Daniela Winterová,
která doveze komiksy, knihy s ilustracemi a další zajímavé věci vztahující se
k dílu pana Wintera.
Věříme, že to bude velmi zajímavé
odpoledne pro děti i dospělé. Dokonce
bude i malování na obličej od paní Jany
Fojtíkové a večerní opékání buřtů.
Další podzimní akcí našeho spolku bude Putování za světýlky se svatým Martinem, které se koná v sobotu
10. listopadu v podvečer. Jako každý
rok budeme vyrábět lucerničky a hledat
v parku podkůvky svatého Martina.
Těšíme se na vás.

Za XXIII. Dobře utajenou country
Vladimír Škrlant, Jiří Pergler
organizátoři festivalu
Slabce - Byla téměř hodina po půlnoci, když dozněly poslední tóny letošního, 23. ročníku festivalu. Díky počasí,
které ubralo na dosavadních stupních
a vrátilo se k příjemným teplotám, díky
prima návštěvníkům a díky spokojeným
vystupujícím, si troufáme říct, že se letošní ročník povedl.
Na festivalu vystoupili všichni pozvaní účinkující, v 11 hodin jej zahájily
Medúzy a loukou zněly se zpěvem tóny
houslí i saxofonu. Dámám, které zde byly
poprvé, se z pódia vůbec nechtělo, tak
postupně docházelo k mírnému skluzu v
programu, ale najíždějícím muzikantům
to vůbec nevadilo, byli rádi, že se potkávají a mohou spolu prohodit pár historek.
Kladenští Gladly S.W. nemohli vynechat svoji vítěznou písničku Talentu
Country rádia Vítr nad Berounkou, Jindra Kejak svým humorem, trefným se
strefováním do publika i do sebe a především příjemnými písničkami nikoho
nezklamal. Hradní Duo louku rozburácelo, Mirek Paleček ji naladil na klidnější

notu. Prvně k nám zavítal i Ivo Jahelka
a pobavil diváky svými zhudebněnými
historkami ze soudní síně. Rakovnickej potok naservíroval divákům oldtime
muziku, Paciﬁk přivezl do Slabec novou
zpěvačku a zkusili zde naostro první vystoupení. Na pódiu poté zůstal z Paciﬁku
Andělín a přišla paní Jitka Vrbová, které
louka opět tleskala ve stoje. Tato dáma
svým hlasem uhrane snad každého a návštěvníci našeho festivalu ji dokáží úžasně svým chováním ocenit. Proto k nám
Jitka Vrbová jezdí velmi ráda a my jsme
za to moc rádi.
Nasvícené pódium poté patřilo Tomášovi Linkovi a jeho Přímé Lince. Jeho
"Paní má se má" zpíval spolu s ním na
louce téměř každý. New Rebels z Kladna
nechali opět vyniknout skvělý hlas paní
Evy Cónové a ani po nich se louka nevyprázďnovala, diváci čekali na hity Michala Tučného v podání Rosti Fišera a jeho
skupiny Michal Tučný Revival Plzeň. A
spolu s ním zpívali až hluboko za půlnoc.
Jakoby se té festivalové atmosféry nemohli nabažit. Nebe plné hvězd, tu a tam
nějaká spadla a z pódia znějí staré ﬂáky.
Zkrátka pohoda. Dokončení na straně 2

5. a 6. října 2018
se uskuteční

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE SLABCE
Voleb se zúčastní 4 volební strany
s celkem 43 kandidáty.

Ohlédnutí
Zdravím všechny, kdo čtou náš Zpravodaj. Po dlouhé době Vás oslovuji při
příležitosti končícího volebního období
a už dvanáctiletého působení v komunální sféře naší obce. Shrnu to - dlouhý
čas, hodně vykonaných povinností, splněných podle mého nejlepšího svědomí.
Pro vás občany. Vždy jsem to myslela
upřímně a ku prospěchu věci. Děkuji
vám za podnětné nápady i za kritické
připomínky, někdy to nebylo jednoduché vše splnit, zrealizovat. A nejenom z
pozice tématu v oblasti kulturní komise.
Měla jsem výhodu, chodím všude pěšky
a mohli a měli jsme příležitost se potkávat. A to je důležité. Věřte, že za ty roky
jsem mockrát na vás myslela, co vás
asi těší, ale i co vás určitě trápí. Všem
přeji do dalšího období hlavně hodně
zdraví, to je nejdůležitější. Energii na
nebezpečně vpravo i vlevo kývající se
svět kolem nás. Važme si, kde žijeme,
chraňme si kolem sebe přírodu. K tomu
vychovávejme děti od mala, také ať děkují, zdraví, neubližují si a mají rády i
staré lidi. Jednou taky budou staří. Budou to mít mnohem horší než my. Z okna
jsem teď v prvních dnech školního roku
viděla jít děti a učitelky z mateřské školky. Povídaly si, všechny byly v pohodě,
žádné z dětí neplakalo. Všichni mají jedničku s hvězdičkou. Ráno ty první dny
jsou o pláči, za chvilinku to přestane a
nastoupí kolektivní ﬂuidum, maminky,
babičky nesmutněte doma. Oni jsou
šťastní. Věřte mi, 35 let ve školství mi to
potvrdilo. Partičce na procházce dávám
palec nahoru a vám všem taky.
Alena Zázvorková

Za XXIII. Dobře utajenou country
Dokončení ze strany 1 Ale vše má svůj konec, a tak,
jak bylo řečeno již na začátku, chvilku před jednou hodinou ranní tóny letošního festivalu utichly.
S přáním, že se na louce zase za rok sejdeme, se
všichni postupně z areálu vytratili. Jen zdravotnice - náš anděl strážný - ještě obešla louku, aby
zkontrolovala těch pár, kterým únava odejít nedovolila, jestli jsou v pořádku.
Nezbývá než děkovat - všem, co se na festivalu jakkoliv podíleli, byli jste skvělí, divákům za
atmosféru, pohodu a také pořádkumilovnost, jste
rok od roku lepší a lepší, děkujeme. Zvukaři za
perfektně odvedenou práci. Moderátorce Dáše
Mudrové, která z pódia obvykle děkuje všem a
my víme, že dík patří i jí. Účinkujícím, že si na
nic nehrají a divákům se rozdají... A v neposlední
řadě patří velké poděkovaní městysi Slabce v čele
se starostou Vlastíkem Štillerem a jeho obětavým
pracovníkům za překrásně upravenou festivalovou louku, všem sponzorům a také všem, kteří
chtějí přes naše stránky sdílet s ostatními fotky
a své zážitky. DĚKUJEME! Tak za rok zase ahoj!

Společenská rubrika

Životní výročí v září 2018 slaví

Životní výročí v říjnu 2018 slaví

Elektrifikace Slabec
Dokončení z předminulého čísla A tak v létě 1922 vypracoval autorizovaný civilní geometr Ing. K. Korber z Rakovníka odborně provedené plány, které
pak byly použity kolaudační komisí 20. 11. 1923.
Z těchto plánů je zřejmé, že elektrosíť měla 22
jednoduchých dřevěných sloupů s celkovou délkou vedení mezi sloupy 924 m. Vedení bylo taženo
z mlýna čp. 88 po pravé straně silnice od Rakovníka dolů do středu obce, kde se pod školou rozdělilo na dvě větve. Tak bylo umožněno napojení
se přípojkami téměř celé obci, kromě části pod
hřbitovem a vybudování veřejného osvětlení, byť
pouze o čtyřech lampách.
Po ujednání se Zemskou správou politickou
v Praze vydala Okresní politická správa v Rakovníku konečně dne 1. 11. 1923 výnos, v němž stanoví na 20. 11. 1923 veřejné kolaudační řízení.
Výnos byl pověšen na Obecním úřadě ve Slabcích,
aby případní odpůrci mohli v zákonné čtrnáctidenní lhůtě podat písemné námitky. S datem kolaudačního řízení byly také seznámeny všechny
instituce, jichž se otázka nějakým způsobem týkala. A tak se 20. listopadu 1923 sešli ve Slabcích
příslušní činitelé v čele s okresním hejtmanem Pospíšilem na kolaudaci.
V protokolu je vypsána celá řada drobných
závad, zejména v souvislosti s křížením telefonního a elektrického vedení. Zástupci družstva se
podpisy zavázali, že závady postupně odstraní
za provozu. Za rok nato, po oznámení odstranění
kolaudačních závad, se konala 21. 10. 1924 nová
kolaudace a až 28. 5. 1926 vydala Okresní politická správa v Rakovníku schválení sítě. Po více
než šesti letech provozu bylo nyní tedy všechno
v pořádku.
Ale klid neměl trvat dlouho. Už v únoru 1927
Družstvo pro rozvod elektrické energie ve Slabcích oznámilo Okresní politické správě, že zřizuje od rozvodné sítě po obci odbočku v délce 250
m. A opět chyběl plán. Nyní však už šlo všechno

Václav Rohla, Slabce 102
Vlasta Uhrová, Modřejovice 64
Marie Škorpilová, Svinařov 12
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15. října
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Jubilantům blahopřejeme! Pokud někdo z příštích jubilantů (listopad, prosinec
2018) nechce být zveřejněn ve zpravodaji, nechť to oznámí na ÚM Slabce do konce října.

Narození
10. července
27. července

Patricie Hluchá, Slabce 123
Patrik Klekner, Slabce 133

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

Úmrtí
12. srpna

Z historie našeho městyse

Emil Čihák, Modřejovice 68
František Šíma, Slabce 116
Michaela Talhoferová, Slabce 124
Anna Baďurová, Slabce 151

11. září
12. září
15. září
25. září

Marie Řezáčová, Slabce 63

Přihlášeni k trvalému pobytu

Michaela Čermáková s dětmi Veronikou a Matějem do Slabec čp. 121

Odhlášeni z trvalého pobytu
Marek Konopásek ze Slabec do Pavlíkova
Miloslav Uher z Modřejovic do Pavlíkova

Svatby
13. 7., hrad Krakovec

Lukáš Vorlík, Karlovy Vary,
a Karolína Kajanovicsová, Zhoř

20. 7., hrad Krakovec

Miloslav Uher, Modřejovice,
a Kateřina Štefflová, Pavlíkov

21. 7., hrad Krakovec

Tomáš Čeleda a Tereza Kněžíčková,
oba Štěchovice

28. 7., hrad Krakovec

Štěpán Chytrý, Nové Strašecí,
a Lenka Antošová, Tuchlovice

18. 8., hrad Krakovec

Karel Černý, Šťáhlavy, a Barbora Burdová, Praha

13. 7., Hvozd

Antonín Merhaut, Račice,
a Helena Koprnická, Hvozd

18. 8., Slabce, park

Martin Gajdoš, Slabce,
a Zuzana Tušinovská, Tytry

18. 8., Slabce, park

Václav Kačmár, Rakovník,
a Michaela Hajná, Kroučová

18. 8., Slabce, obř. síň

Roman Čepek a Jana Benešová, oba Praha

rychleji. Družstvo zaslalo Okresní politické správě
plán, Okresní politická správa si vymohla od Zemské politické správy v Praze zmocnění, že může
jejím jménem schválit ve Slabcích „nepatrnou“
odbočku a po předložení plánů vydal Okresní
úřad v Rakovníku, jak se mezitím přejmenovala
Okresní politická správa, v polovině června 1929
kolaudační výnos. A tak slabečtí měli ke světlu už
i povolení svítit.
Podle zdrojů z Okresního archivu
v Rakovníku, umístěno tehdy v Petrovicích
(r. 1979) a Zpravodaje MNV Slabce, uloženého na současném Státním okresním archivu
v Rakovníku zpracoval Ing. Filip Celba.
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