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Na vánoční vystoupení dětí ze slabecké školy se můžete podívat na https://zsslabce.cz/novinky/vanocni-prekvapeni/

Mikulášská besídka ve školce
a vánoční představení ve škole
Slabce - Vánoce jsou ve školce i ve
škole vždy hodně náročné. Děti jsou
plné očekávání a chtějí co nejlépe předvést to, co se naučily a připravily pro
své spolužáky i rodiče. Tak tomu bylo i
tento rok.
Děti v mateřské školce pilně nacvičovaly písničky a tanečky s mikulášskou
tematikou. Předškoláci se zase učili
nádherné básničky, aby na mikulášské
besídce potěšili své rodiče, sourozence
i prarodiče.
Nejinak tomu bylo i na základní škole. Tady žáci napříč ročníky nacvičovali
nelehké divadelní představení o narození Ježíše Krista, které skvěle doplňoval
vánočními písněmi pěvecký sbor.
Bohužel kvůli epidemické situaci
nám nebylo umožněno uspořádat mikulášskou besídku v mateřské škole ani

tradiční rozsvícení vánočního stromku
u slabeckého zámku. Ale protože jsme
věděli, jak moc se děti na vystoupení
těšily a kolik úsilí daly do nacvičování
všech tanečků, písní, básní i divadelního představení, rozhodli jsme se, že jejich vystoupení přeci jen zrealizujeme,
natočíme a zprostředkujeme vám je!
Touto cestou rovněž děkujeme učitelům za jejich neochvějnou práci s
dětmi, jmenovitě: p. uč. Štillerové a p.
uč. Hejdukové za nacvičení mikulášské
besídky, p. uč. Šnoblové za vedení dramatického vystoupení a p. uč. Hlaváčkovi za hudební vystoupení i doprovod
na kytaru.
Videa jsou k dispozici na nových webových stránkách školy, na tomto odkazu: https://zsslabce.cz/novinky/vanocni-prekvapeni/ hezkou podívanou!
Mgr. Alena Hnízdilová

svaz žen ve slabcích
Slabce - V sobotu 4. prosince 2021
se přišel na děti ze Slabec a okolí podívat Mikuláš s andělem a čerty. Děti
byly nejspíše hodné, protože si jich dobrovolně pro nadílku přišlo skoro 60. Za
básničku, písničku nebo slib nezlobení
děti dostaly od Mikulášovy družiny čokoládový adventní kalendář a balíček
plný dobrot. Akci na hřišti podpořili hoši
z TJ Slabce, kterým společně se sponzory velmi děkujeme, že se na akcích
pro děti s námi podílejí. Dovolte nám
poděkovat, ať už za finanční či aktivní
výpomoc Městysu Slabce, manželům
Jaucourtovým, J. Matuščinovi, I. Kleknerové, manželům Zýchovým, J. Samašovi, P. Jupovi, ČS Slabce, Agře Řisuty,
T. Náprstkovi, L. Čihákovi, E. Levové,
M. Vogelovi, J. Šváchovi, H. Jupové,
M. Goszlerovi. A děkujeme také všem,
kteří se akce i přes velkou zimu zúčastnili, a těšíme se na shledaní na dalších
akcích v roce 2022.
Tereza Samašová

Vánoční tvoření a návštěva Mikuláše

Slabce - Ve středu 3. 11.
a v pátek 5. 11. se v naší základní škole opět tvořilo! A to
po velmi dlouhé době, skoro
po dvou letech….
Žáci od 1.- 9.třídy vyráběli univerzální rodinné kalendáře. Byli rozděleni do
dvou skupin ve dvou dnech,
aby měli na práci více klidu
a času. Celkem se jich sešlo
18. Jednalo se o tvoření, které mělo být původně realizováno už před dvěma lety, ale z důvodů
nepříznivých epidemiologických podmínek a přesunu na distanční výuku to nebylo umožněno. Až nyní se to konečně
podařilo… A my si tak mohli konečně
užít tvoření, na které jsme tak dlouho
čekali! Pevně doufám, že se všem zúčastněným tento náš společně strávený
čas líbil a že budeme moci další tvoření
co nejdříve opět uskutečnit. Dobrá nálada, úsměvy na tvářích dětí a krásné
výrobky jsou snad tím dostatečným důkazem, že tomu tak opět bude! Děkuji
všem zúčastněným a těším se na naše
další tvoření!

Návštěva Mikuláše
V pátek 3. 12. 2021 si žáci devátého
ročníku připravili pro své mladší spolužáky tradiční návštěvu Mikuláše, andělů
a čertů. Letošní návštěva z nebe a pekla
však nezastihla naneštěstí všechny třídy kompletní. Dva deváťáci o tuto akci
přišli, což nás moc mrzelo. Také většina
žáků 6. a 7. ročníku byla právě od pátku
v karanténě. Bohužel se tak Mikuláše
dočkají až příští rok. Jeho návštěvu letos mohou prožít alespoň skrze fotky a
videa.
Celá výprava ve složení Mikuláš,
dva andělé a pět čertů postupně obešla
celý první i druhý stupeň naší školy. Pro
všechny děti měli připravenou nadílku
dobrot. Nezapomněli však i na učitele,
kteří dostali dva pytlíčky – jeden byl od

andělů a Mikuláše (za jedničky) a druhý byl od čertů (za pětky). Letošní nadělování jsme chtěli trochu ozvláštnit,
a tak jsme k obvyklé písničce od dětí
vymysleli ještě bláznivý taneček s čerty
a také společné fotografie na památku.
S radostí musím říct, že všechny třídy
krásně spolupracovaly a udělaly nám
tak velkou radost!
A teď již k tomu, jak celý netradiční pátek probíhal…V 1. a 3. třídě byly
děti moc statečné a šikovné, protože
si pro vzácnou návštěvu nacvičily pod
vedením p. uč. Šnoblové krásný čertovský taneček. Ve 2. a 4. třídě měly děti
pro změnu připravené básničky, které
se nebály přednést ani před čerty. V
5. třídě se snažily děti čerty postrašit
připraveným obrázkem Lucifera, ale
nepomohlo to. Všichni si nakonec společně zazpívali i zatančili a zaslouženě
tak děti dostaly také odměnu. Jak už
bylo řečeno výše, v 6. a 7. třídě Mikuláš mohl navštívit pouze čtyři žáky, ale
ani oni se nevyhnuli povinné písničce a
tanci. Poslední zastávka ve škole byla v
8. třídě, kde už sice Mikuláš, andělé ani
čerti nikoho moc nevystrašili, ale i tak
si museli osmáci výměnou za odměnu
zazpívat i zatančit s čerty. Návštěvě z
nebe a pekla se nevyhnul i pan ředitel
Hůla, který se snažil uprosit čerty, aby
si jej do pekla vzali, však marně…
Poté se celá výprava vydala ještě
do mateřské školy. Když přicházeli ke
školce, už je vyhlížely děti zpoza okny.

Čerti zůstali venku a strašili
děti jen za okny. Pouze Mikuláš a andělé mohli dovnitř
za dětmi, které se na ně už
netrpělivě těšily. Děti byly
moc statečné, zazpívaly společně písničku o Mikuláši a ty
nejstatečnější děti dokonce
přednesly básničky. Od andělů pak dostaly zaslouženou
odměnu a Mikuláš jim slíbil,
že se na ně za rok přijde opět
podívat. S některými předškoláky se uvidí už ve škole.
U školky ještě naše skupina navštívila paní kuchařky, pro které měli připravené také drobné dárky. Na oplátku
nechtěli písničku nebo tanec, stačila jim
pouze společná fotografie na památku.
V mrazivém pátečním dni vedla další cesta Mikuláše, andělů a čertů ještě
na úřad městyse Slabce, kde měli čerti
v plánu odnést do pekla pana starostu
Štillera, který tam ovšem nebyl. Alespoň tak andělé obdarovali p. Brožíkovou
a p. Vyskočilovou drobným dárkem. Za
odměnu dostali sladkosti a rovněž se s
nimi vyfotografovali.
Po této návštěvě se už všichni vydali
zpátky ke škole, kde ještě naposledy zamávali dětem, které byly za okny. Před
školou rovněž proběhlo focení s p. uč.
Čihákovou a p. uč. Hnízdilovou. Pak
už jsme se všichni utíkali schovat před
mrazem do školy. Jako pomyslný bonbónek tohoto krásného dne se uskutečnilo
společné focení všech žáků a učitelů v
tělocvičně.
Za Mikuláše, anděly i čerty bych
vám všem chtěla poděkovat za skvělý
zážitek! Deváťáci budou mít na co vzpomínat! Rovněž také doufáme, že i všem
učitelům a žákům jsme vykouzlili alespoň malý úsměv na tváři!
Tak zase za rok. Tentokrát již v režii
letošní 8.třídy….
Mgr. Alena Hnízdilová

Občanské sdružení Rousínov
Rousínov - V minulých Zpravodajích jsem lákala na naše předvánoční akce a uskutečnilo se
z nich jen rozsvěcení vánočního stromu.
Společné vinutí adventních věnců i předvánoční koncert v kostele jsme kvůli pandemickým
omezením nakonec zrušili.
Téměř se obáváme cokoliv plánovat…
Přesto jsme se ve sdružení domluvili, že zase
zkusíme uspořádat masopustní průvod. Určili
jsme termín a uvidíme, jestli se akce opravdu
uskuteční.
Masopust v Rousínově bude v sobotu 26. února odpoledne. Přibližně od 13 hodin se v místní
Rouspůdce shromažďují masky, kolem půl druhé
je venku společné fotografování a pak průvod
vyráží po vsi. Většinou trvá asi dvě hodiny, než
se obejdou stavení, kde tzv. otevírají, tedy masopustníci jsou vítáni chutným občerstvením a končí se opět v Rouspůdce zabavením pokladničky
a stětím postavy žida a vyhlášením tří nejlepších
kostýmů. Potom následuje volná zábava.
Věříme, že se masopust uskuteční. Je to naše
kmenová akce, které se zúčastňuje čím dál víc
masek, předloni více než šedesát.
Podržte tedy termín v paměti a přijeďte se
třeba jenom podívat.
Lída Faflíková

Zpravodaj ÚM Slabce 6/2021. Zpravodaj ÚM Slabce vychází jednou
za dva měsíce. Vydává Úřad městyse Slabce. IČO: 00 244 422. Kontakt:
270 41 Slabce 28, telefon: 313 550 144, e-mail: mestysslabce@seznam.cz.
Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod e. č. MK ČR E 10834

Společenská rubrika

Životní výročí v lednu 2022 slaví
5. ledna

Milan Rohla, Slabce 125

60 let

11. ledna

Jaroslava Uhrová, Rousínov 77

84 let

25. ledna

Josef Patera, Skupá 29

82 let

28. ledna

Vítězslav Jucha, Slabce 135

60 let

Životní výročí v únoru 2022 slaví
6. února

Petr Bárt, Slabce 148

55 let

10. února

Maria Paterová, Skupá 29

80 let

11. února

Jaroslav Burian, Modřejovice 21

75 let

11. února

Drahomíra Egermaierová, Slabce 53

75 let

15. února

Josef Topinka, Slabce 144

65 let

17. února

Jana Hlobilová, Skupá 47

55 let

23. února

Tomáš Duda, Slabce 133

50 let

Jubilantům blahopřejeme! Pokud někdo z příštích jubilantů (březen, duben 2022)
nechce být zveřejněn ve zpravodaji, nechť to oznámí na ÚM Slabce do konce února.

Úmrtí
12. 11. 2021

Pavel Bánský, Skupá 38

20. 12. 2021

Jiří Hejduk, Modřejovice 61

Přihlášeni k trvalému pobytu
29. 11. 2021

Ivan Novák, Slabce 105

20. 12. 2021

Magdaléna Bohuslavová, Kostelík 26

Odhlášeni z trvalého pobytu
29. 11. 2021

Tereza Baková ze Slabec do Tupadly, okr. Mělník

Svoz komunálního odpadu v roce 2022

V roce 2021 je možno zakoupit samolepící známku na celý rok, a to platbou na účet číslo
107-4649710267/0100, variabilní symbol: 21113722, specifický symbol: číslo domu.
Odvoz odpadu v části obce
Slabce, Modřejovice, Rousínov, Kostelík, Skupá
Vývoz každý týden ve středu, tj. 52 výsypů ročně = 2716,- Kč
Vývoz kombinovaný, tj. 42 výsypů ročně = 2437,- Kč
•
•

od 1. 1. - 30. 4. a 1. 10. - 31. 12. každý týden ve středu
od 1. 5. - 30. 9. lichý týden ve středu

Vývoz 1x za 14 dní, tj. 26 výsypů ročně = 1827,- Kč
•

lichý týden ve středu

Odvoz odpadu v části obce
Malé Slabce, Chaloupky, Nová Ves
Nádoba o obsahu 240 l

Vývoz 1 x za měsíc,
tj. 12. výsypů ročně = 1687,- Kč
•

první lichý týden v měsíci ve středu
(5. 1., 2. 2., 2. 3., 13. 4., 11. 5., 8. 6., 6. 7.,
3. 8., 14. 9., 12. 10., 9. 11., 7. 12.)

Vývoz 1x za měsíc, tj. 12 výsypů ročně = 1133,- Kč
•

první lichý týden v měsíci ve středu (5. 1., 2. 2., 2. 3., 13. 4., 11. 5.,
8. 6., 6. 7., 3. 8., 14. 9., 12. 10., 9. 11., 7. 12.)

Po zaplacení je třeba na úřadě ve Slabcích odebrat známku na celý rok. Pokud nemáte možnost po zaplacení si známku odebrat osobně, bude
Vám po telefonické domluvě zaslána. V průběhu měsíce ledna 2022 je možno vyvážet odpad ještě na známku z roku 2021. Pokud chcete platit
poštovní poukázkou, požádejte si o její vydání na úřadě (telefon 313 550 144). Úřad městyse Slabce

Napsali jste

Přání Ježíškovi
Je neděle 12.
prosince, jasno
-4 °C, tmou září
jiskřící
hvězdy,
naprosté
ticho
nedělního začinajícího dne. Je
předvánoční čas,
v mé hodině vlka
a psa mě napadají věci a myšlenky
praktické, ale i bilancuji celý rok a spřádám přání na časy příští. Jak bude čas vyměřen pro mě, pro všechny v rodině, pro
vás všechny, co vás mám ke spojení alespoň na dálku, pro ty, kdo se máme tady v
okolí možnost setkat u kafíčka, v parku,
u krámu, na poště, v knihovně, na obci,
kdekoliv ve vsi.
Roční období se uzavírá, zdánlivě stejný rytmus staré paní je ale naplněn spokojeností, milou vzpomínkou na vše, co
proběhlo, a děkuju tam nahoru andělům
strážným i panu spravedlivému za vše, co
jsem zvládla a děkuju všem, kdo mě mají
rádi, že to se mnou zvládli, není to jednoduché. Kde je ženská plná síly, pohybu,
elánu, nápadů, plná nezměrné energie
pro svůj domov, zahradu, co jen znám a
dokážu, na práci kolem dětí, lidiček, na
vše, co bylo pro blaho lidu, jak já říkám.
Teď už jsou mé kvality i pohyb posunuté
do polohy bolesti, někdy trápení se vším
všudy, smutkem a přáním, ať není ještě
hůř.
Co si přeji dál? zdraví a klid na život, třeba i ve skromných podmínkách
ve své rodině mně tak blízké, ale i vás
všech přátel. Ať je příroda přívětivá v
rytmu roku a koná tak, jak to má být bez
pohrom vody, bouří, větrů, ohňů, zmaření životů i majetku. Ať vidím a slyším.
S předjařím ať se ozvou zpěvy ptáků, je
cítit sílící slunce, vláha pro pole a zahrady, probouzí se pupeny stromů a raší tráva, rodí se děti a mláďata. Radují se lidé
a mají-li odejít staří na onen svět, ať se
netrápí bolestí a je jim pomoženo.
Není toho málo, co vyslovuji, není to
nic, co by bylo nesplnitelné, je to vše, co
máme v rukách a můžeme se o to snažit,
každý, i já, víc nebo míň svou pílí.
Za hodinu se narodí den, na obzoru
se prosvětluje tma, bude jasno, nad čarou
lesa je do růžovočerna slunce připravené
kouzlit ráno a celý den pro matičku Zemi
a nás neposlušné, vymýšlející si mnohdy
nemožné. Nezlobme, mějme pokoru, mějme se rádi, i když někdy jsou naše vztahy
tak říkajíc „na hraně“. Platí: Ať hodí kamenem, kdo je bez viny.
V naší krajině se máme až moc dobře,
každý den nás hrůzné zprávy ze světa o
tom přesvědčují. Je to takový můj dopis
Jěžíškovi, prosím o splnění alespoň tisíciny z popsaných věcí nejenom pro mě, ale
i všem. A v Novém roce 2022 a po celý rok
všem, všem jen to dobré, pevné zdraví a
už konečně klid na žití v naší krajině.Jsme
už všichni usoužení. K zářícímu stromku
u nás v parku před zámkem se za pár minut vyhoupne rudé slunce nad remízem.
Vítej. Opatrujte se.
Zdraví Zázvorková Alena ze Slabec

Zpověď smrtelníka
aneb 50 let ve Slabcích (10)
Ing. Filip Celba
Odborný dozor nad prováděnými pracemi měl tehdejší vedoucí Polesí Slabce Josef Hartl starší, jehož syn pracuje
v parku dodnes. Josef Hartl starší se stal
později jedním ze zakladatelů Československého ochránců přrody a předsedou
této organizace ve Slabcích.
Podle této studie rekonstrukce zámeckého parku byl v letech v roce
1995 zpracován manželi Drlíkovými ze
Zbiroha (Františkov) odborně detailní
plán do dalšího postupu prací do roku
2003. Plán byl schválen jak Ministerstvem kultury ČR, tak CHKO Křivoklátsko. Stromy byly rozděleny na taxony (skupiny stromů), každý taxon byl
očíslován a bylo navrženo, jak v tomto
místě postupovat. Velmi populárními
se staly každoměsíční kontrolní dny
nad postupem úpravy parku, na které
pravidelně dojížděli zástupkyně Minis-

terstva kultury Ing. Bočková, vedoucí
CHKO Křivoklátsko Ing. Petr Štěpánek,
pracovnice ústavu památkové péče pro
Středočeský kraj Ing. arch. Eva Volfová, řediteka Státního okresního archivu
v Rakovníkku Mgr. Renáta Mayerová,
někdy přijeli i zástupci odboru výstavby
Městského úřadu v Rakovníku a další
odborní pracovníci a hosté. Rád na tyto
dny vzpomínám. V přátelské atmosféře
se podařilo do roku 2003 park v podstatě upravit dle tohoto projektu a pro práce na parku byla ustavena samostatná
pracovní skupina (vedlejší hospodářská
činnost).
Největší kulturní akcí pořádanou
v parku před slabeckým zámkem se stal
country festival Dobře utajená country
pod vedením jeho prezidenta Vladimíra
Škrlanta. Festival bývá už více jak 20
let každý rok druhou sobotu v srpnu a
největší návštěvnost byla více jak 1000
návštěvníků. Při této příležitosti slouží
park jako kulturní zázemí a účastníky
festivalu byl vždy obdivován. V parku
se konají také četné svatební obřady.
(Pokračování příště)

