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Školáci uklízeli Slabce
Slabce - Naše škola se poprvé zapojila do celostátní akce s názvem Ukliďme Česko! Celá akce se uskutečnila ve
středu 6. 4. 2022. Cílem dobrovolnické
iniciativy je uklidit černé skládky a nepořádek v našem okolí.
Ráno ve škole probíhalo jako kdykoli
jindy. První dvě hodiny se žáci učili běžně podle rozvrhu. Poté se nasvačili, aby
nabrali síly na úklid a šlo se na to! Po
zvonění v mžiku byli všichni žáci před
školní budovou, kde proběhlo společné focení. Rovněž děti slyšely poučení
o bezpečnosti a celkový záměr akce od
pana ředitele. Děti dostaly od svých
učitelů ochranné rukavice a také pytle,
protože bezpečnost je velice důležitá.
Někteří žáci přišli už z domova vybavení – např. rukavicemi, ale i montérkami,

což bylo strašně fajn. Poté nám už nic
nestálo v cestě a mohli jsme se vrhnout
na úklid! Přeci jenom jsme měli na úklid
maximálně 2 až 3 hodiny.
Bylo vytvořeno celkem 7 úklidových
skupin pod vedením jednotlivých pedagogů. Žáci 2. stupně si losovali na papírcích jméno učitele-skupiny, se kterou budou po celou dobu akce. Bylo to z důvodu
toho, aby se děti naučily spolupracovat
také s mladšími a staršími spolužáky
i mimo svou třídu. Každá skupina uklízela určitou zónu tak, abychom všichni
společně skutečně uklidili celé Slabce:
• p. uč. Šnoblová – 1. + 3. třída
– park, hřiště a okolí
• p. uč. Vyskočilová – 2. + 4. třída
– park, hřiště a okolí
• p. uč. Hajná – 5. třída – okolí byto-

vek, jídelna, cesta ke hřbitovu
p. uč. Spurná – 6. až 9. třída – bytovky, chaloupky, okraj Slabec
• p. uč. Rohlová – 6. až 9.třída – kulturní dům, cesta na Svinařov, cesta
na Sadlno, čističky
• p. uč. Hlaváček – 6. až 9.třída – okolí školy, hrabání trávy a mechu, cesta k Jednotě
• p. uč. Hnízdilová – 6. až 9.třída
– cesta na Rakovník, všechny ulice
podél hl. silnice, okolí kontejnerů
Než jsme se nadáli, tak 2 až 3 hodiny utekly jako voda. Musím říci, že jsme
s kolegy absolutně nečekali, jak velký
ohlas tato akce bude mít, jak moc se
děti nadchnou pro věc a budou sbírat
všemožný odpad „jako divé“.
Dokončení na následující straně
•

Pozvánka na Dětský den
Slabce - Svaz žen Slabce vás zve
na Dětský den, který se bude konat
25. června 2022 od 13 hodin v areálu
fotbalového hřiště ve Slabcích. Kromě
soutěží pro děti se můžete těšit na vystoupení orientálních tanečnic Sharie
Bellydance, ukázku scénického historického šermu divadelního souboru
Dies Mortis, ukázky vozidel záchranných složek a prodejní stánky. Celým
odpoledním programem bude provázet
DJ Lukáš. Velmi se na všechny po dvouleté pauze těšíme, věříme, že si společné odpoledne užijeme!
Tereza Samašová

Školáci uklízeli Slabce
Dokončení z předchozí strany. Velice dobře
si žáci uvědomili, že nikdo není bez chyby, že i oni někdy odhodí papírek, obal
od sušenky nebo žvýkačku mimo koš.
Při sběru se tak utvrdili v tom, že příroda si s tímto odpadem skutečně nedovede pomoci sama. Proto ji pak musíme
pomoci my, všichni, společně.
Při úklidu jsme nacházeli všemožné
věci: stěrače od auta, pneumatiky, kýbl,
váhu, dětský kočárek, kus plotu, džbánek nebo i lebku srnce. Na fotografie
z akce se můžete podívat na našem
webu: https://zsslabce.cz/novinky/uklidme-slabce-jak-to-cele-dopadlo/
Tato akce byla velice zdařilá, prospěšná a všichni jsme si ji náležitě užili
(jak děti, tak i učitelé). Určitě jsme ji
neuskutečnili naposledy a už teď se těšíme, co za „poklady” nalezneme příští
rok. Snad jich bude čím dál tím méně
a méně.
Za organizátory Mgr. A. Hnízdilová
a Mgr. M. Rohlová

Vítězná kresba Tadeáše Breníka

Co místo batohu? Třeba nůši!
Slabce - Ve středu 11. května
se naše škola poprvé zúčastnila
tzv. No Backpack Day (Den bez
tašek).
Nepovinná školní akce spočívala v tom, že si žáci přinesli do
školy cokoli, místo klasické školní
aktovky, kterou nosí každodenně.
Tento celosvětově známý happening má za úkol upozornit na to,
že miliony dětí nosí denně pomůcky v ruce do škol, vzdálených mnoho kilometrů. A že naši žáci přišli
s opravdu velice netradičními, originálními a překvapivými nápady
se můžete přesvědčit v naší galerii na webových stránkách https://
zsslabce.cz/novinky/no-backpack-day/
A protože jsme slíbili, že učitelé vyhlásí tři nejoriginálnější nápady, čekalo nás velice těžké rozhodnutí, protože všechny nápady
byly skvělé a jedinečné! Po dlouhém rozhodování jsme se shodli na
tomto pořadí:
1. místo: Dominik Němeček –
7. třída (skřínka) / 2. místo: Eliška
Vörösová – 8. třída (nůše) / 3. místo:
Tobiáš Lev – 9. třída (auto Tatra)
Odměnou jim byl jedinečný a unikátní „Žolík“, kterého vítězní žáci mohou
použít v jakémkoli vyučovacím předmě-

tu (při psaní malého testu či písemného
opakování). Nejen žáci, ale i my, učitelé,
se již těšíme na další No Backpack Day
v příštím roce! Děkujeme všem, kteří se
zúčastnili, byli jste skvělí!
Mgr. Alena Hnízdilová

Zlato a bronz v Toulkách za zvěří
Slabce - Českomoravská myslivecká jednota vyhlásila na začátku února
okresní kolo výtvarné a fotografické
soutěže s již tradičním názvem Mé toulky za zvěří. A ZŠ Slabce se jí již podruhé zúčastnila! A jak jsme dopadli? To se
můžete dočíst v následujícím článku.
Posláním soutěže bylo zachytit zážitky dětí, které získaly při toulkách přírodou, při poznávání života naší zvěře
a umocnit v nich vliv přírody na rozvoj
jejich ekologického cítění a vnímání.
Každý žák mohl do soutěže zaslat
jednu kresbu, malbu nebo fotografii s
motivy zvěře a přírody, a to do 14. 3.
2022. Soutěžní kategorie výtvarného
oboru byly celkem čtyři (1. Děti do 6 let
/MŠ/, 2. Děti 6 až 8 let, 3. Děti 9 až 12
let, 4. Děti 13 až 15 let) a fotografického oboru celkem dvě (1. Děti do 10 let,
2. Děti 11 až 15 let).
Soutěž vyhodnocovala odborná porota v čele s akademickým malířem Václavem Zoubkem. Vyhodnoceno a oceněno bylo vždy prvních pět míst z každé
kategorie. Vítězné práce (1. až 5. místo)
budou zároveň zaslány do ústředního
kola soutěže Mé toulky za zvěří, kterou
pořádá Českomoravská myslivecká jednota v Praze. Zároveň proběhne výstava
vítězných prací při příležitosti chovatelské přehlídky trofejí 29. 6. až 27. 7.

2022 v budově OMS Rakovník.
Předání diplomů a věcných cen bude
s výherci individuálně domluveno na
základě kontaktů uvedených na zadní
straně výkresu.
A nyní k tomu nejdůležitějšímu,
komu se z naší školy podařilo umístit v
této soutěži. Jsem moc ráda, že můžeme
poblahopřát hned dvěma žákům naší
školy!
4. kategorie (ZŠ, 13 až 15 let):
1. místo – Tadeáš BRENÍK – 14 let, ZŠ
a MŠ Slabce (8. ročník), 3. místo – Eva
ŘEZÁČOVÁ – 15 let, ZŠ a MŠ Slabce
(9. ročník)
Oběma
výhercům
gratulujeme
a děkujeme za skvělou reprezentaci
naší školy! Opět jsme dokázali, že i naše
malá vesnická škola dokáže v soutěžích
zdárně konkurovat velkým městským
školám! Zároveň děkujeme všem žákům,
kteří se soutěže v hodinách výtvarné výchovy zúčastnili. Příště to určitě vyjde!
Na vítězné obrázky, ale i na ty, které
tentokrát nevyhrály, se můžete podívat
na našich webových stránkách: https://
zsslabce.cz/novinky/vysledky-vytvarne-souteze-me-toulky-za-zveri-2022/
Ještě jednou oběma výhercům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v krajském kole!
Mgr. Alena Hnízdilová

Továrna, lokomotivy, kuželky
Žáci 9. ročníku školy
ve Slabcích navštívili při
školních výletech výrobní
závod Valeo v Rakovníku,
prohlédli si železniční
Muzeum ČD v Lužné
a vyzkoušeli si bowling.
Slabce - Ve čtvrtek 5. května se vydal 9. ročník naší školy spolu s p. uč.
Hnízdilovou na exkurzi do výrobního závodu Valeo v Rakovníku. Pro žáky byla
nejdříve připravena krátká prezentace,
která blíže představila výrobní závod
Valeo, jeho zaměstnance i výrobky. Do
prezentace byla zakomponována také
krátká videa, která shrnula principy
výroby klimatických a naváděcích systémů v automobilech. Po prezentaci si
žáci oblékli, z důvodu bezpečnosti, výstražné vesty a přešlo se nejdříve do
zkušební místnosti a poté do samotného
výrobního závodu k montážním linkám.
Ve zkušební místnosti si žáci mohli vyzkoušet práci u fiktivní montážní linky
a zkusili mezi zdánlivě dvěma stejnými
produkty nalézt ten, který byl chybně
vyrobený.
Dále jsme se přesunuli již do samotné výroby. Zde je přísný zákaz fotografování, což je pochopitelné, tedy z této
části nemáme žádnou fotodokumentaci.
Prohlídka samotné výroby byla velice
poutavá, zajímavá a dozvěděli jsme se
spoustu nových informací. Žáky velice
překvapila rychlost dělníků u montážních linek, velké množství výrobků i
velikost výrobních hal. Celkově jsme exkurzí v závodě strávili asi 2 hodiny, ale
přišlo nám to jako chvíle. Závodu Valeo
děkujeme za pozvání na exkurzi a také
za drobné dárky, které nám při odchodu
věnovali.

Exkurze do továrny Valeo v Rakovníku
Na exkurzi jsme se zdrželi trochu
déle, než jsme měli dohodnuté, a tak
na autobus do Lužné jsme museli trochu spěchat. Nicméně jsme vše stihli
a za krátkou chvíli jsme již stáli před budovou Muzea ČD v Lužné u Rakovníka.
Spolu s průvodcem jsme se vydali asi na
hodinovou prohlídku muzeem. Pan průvodce byl strojvůdcem ČD, tudíž nám
o vlacích dokázal říct velice podrobné
a zajímavé informace.
Viděli jsme staré a již vyřazené prvky železniční signalizace, pojízdné modely vláčků na zmenšené mapě, dílnu na
opravu historických vlaků. Nejdelší čas
jsme strávili u jednotlivých exponátů
parních lokomotiv, kdy každá lokomotiva
byla důležitá, výjimečná nebo zajímavá
jiným způsobem. Právě tyto lokomotivy
jsou největším lákadlem tohoto muzea,
neboť jich mají ve svém držení více než
třicet. Jedná se o exponáty z různých
období železničního provozu, od malých lokálkových lokomotiv z přelomu

Žáci 9. ročníku navštívili i luženské železniční muzeum

devatenáctého a dvacátého století až po
nejvýkonnější stroje, které zažily vrchol
a postupný útlum parní trakce v druhé
polovině století dvacátého. Větší část
z těchto exponátů je neprovozní, ale
přesto jejich elegantní konstrukce
i mohutnost stále vzbuzuje údiv.
Jako příklad můžeme jmenovat parní
lokomotivu zvanou Kafemlejnek, Matylda, Všudybylka, Heligón, Papoušek, Albatros atd. Značný zájem u žáků vyvolal
salonní vůz prezidenta T. G. Masaryka.
Vůz se tak stal vizitkou vysokého uměleckého vkusu té doby. Moderně byla řešena
i technická část. Vykazoval proto velice
klidný chod a byl způsobilý jet rychlostí
140 km/h. Skříň byla i dokonale tepelně
a zvukově izolovaná. Vůz byl využíván
pro cesty prezidenta i jiných představitelů až do roku 1967, kdy byl vyřazen.
Stal se ale technickou památkou a v luženském muzeum je pravým skvostem.
V muzeu toho bylo k vidění opravdu
mnoho zajímavého. Strávili jsme tam
nakonec krásné dvě hodiny. Poté už
nás ale čekal návrat zpět do Rakovníka.
Sice jsme po výstupu z autobusu v Rakovníku zmokli, ale i tak jsme se mohli
těšit z hezky prožitého výletu. Trochu
unaveni (ušli jsme cca 13 km) a trochu
promočeni jsme se tak vraceli každý
zpátky domů. Ale při tom jsme se těšili
na další výlet, který bude zanedlouho!
A zanedlouho to opravdu bylo.
V pátek 13. května se vydal devátý
ročník do sportovního centra Cafex
v Rakovníku. Cílem našeho sportovního dopoledne byla hra bowling. Většina
žáků tuto hru hrála poprvé, proto jsme
se rozhodli, že si ji zahrajeme takto společně. Rozdělili jsme se na dva týmy, vyzkoušeli si různé metody hry a rozhodně
jsme se nenudili. Tři hodiny hry utekly
jako voda a my si krásně užili páteční
dopoledne!
Mgr. Alena Hnízdilová

Společenská rubrika

Zpověď smrtelníka
aneb 50 let ve Slabcích (11)

Životní výročí v květnu 2022 slaví
5. května

Jana Čepková, Modřejovice 33

55 let

Ing. Filip Celba

5. května

Jarmila Leitnerová, Modřejovice 3

55 let

6. května

Květuše Tichá, Slabce 58

65 let

8. května

Jaroslav Dražka, Slabce 74

50 let

8. května

Božena Šlaichová, Modřejovice 2

70 let

10. května

Jaroslava Levá, Skupá 5

75 let

18. května

František Kopelent, Rousínov 86

65 let

23. května

Alexander Škorpil, Svinařov 12

91 let

29. května

Martina Uhrová, Modřejovice 76

50 let

29. května

Pavel Rybáček, Svinařov 20

60 let

Tak mám radost, že naše dlouholetá práce nepřišla nazmar a děkuji všem, kteří se na rekonstrukci slabeckého zámeckého parku podíleli. Rekonstrukce parku stála 1,5 mil., z čehož kolem 80
% byla dotace Ministerstva kultury ČR.
V rámci stavební činnosti do roku 1985, kdy
jsem odešel na VŠP do Prahy, bych se rád ještě
zmínil o několika větších stavebních akcích, které jsme v letech 1978 až 1985 v rámci tehdy tak
zvaných Akcí Z (zvelebení) provedli.
Tak především velkou atrakcí byla modernizace
slabecké devítileté školy, která v podstatě spočívala ve vybudování elektroakumulačního vytápění
a elektrifikace celé školy. Stavba se konala v roce
1978. Do té doby se v zimě topilo stále v kamnech
DVB 200 v jednotlivých třídách i ve sborovně,
která byla společná s ředitelnou. Sborovna je na
svém místě dodnes. Třídy a kabinety byly v roce
1986 přestěhovány do do přístavby školy, která
byla zkolaudována 1. 9. 1989.
Když už nám bylo trapné, že školnice Vlasta
Mužíková koncem dvacátého století musí tahat
každý den do tříd uhlák, čistit kamna a ráno zatápět, začali jsme o vytápění elektroakumulačními kamny vážně uvažovat. No to jsme si ale dali.
Projekt i všechna potvrzení jsme sehnali poměrně
rychle, včetně schválení zvýšení příkonu kWh do
Slabec. Ale ejhle, najednou se objevilo, že na to
malá stožárová trafostanice, která stála na místě
dnešní trafostanice vedle domu Vratislava Šnobla
na to stačit nebude. No tak Středočeské energetické závody, tehdy se sídlem v Rakovníku, nám
žertovně pravily: „Tu si snadno postavíte, jste pašáci, peníze si někde seženete, my vám necháme
zpracovat projekt a odborné součásti vám dodáme. Stanice bude patrová, schody do 1. patra si
musíte zajistit sami, to neumíme.“
Abych to však příliš „neroztahoval“. Stanici jsme
postavili a opravdu se objevilo, že nejsložitější bylo
zajistit výrobce těch schodů, které musely být na
míru a nikdo takové schody neuměl. Tak Jarda Zuska, který byl tehdy technickým zástupcem ředitele ČSAD v Rakovníku a tajemníkem MNV Slabce,
objevil nějaké podobné schody na jakési skládce
a tyto jsou tam osazeny dodnes (od r. 1978). Dalším problémem byl speciální velký rozvaděč, umístěný zvenku na škole. Ten nám však pomohl zajistit
Okresní stavební podnik v Rakovníku. Tato nová
trafostanice však umožňovala stavět nové rodinné
domy směrem k obecní stodole a tak jsme získali
i několik stavebních parcel.
Od trafostanice byly do země položeny ve speciálních děrovaných panelech vysokonapěťové
kabely, které vedly úzkou ulicí kolem domu pí.
Čechové, kolem domu p. Nováka čp.78 v a čp. 25,
ve kterém byly tehdy školní díly a později obchod
manželů Novákových, napojena byla i slabecká
fara, kostel, škola a celý slabecký zámek. Musíme
tedy uznat, že to byl husarský kousek. Všechny
jmenované objekty, včetně kostela a fary, byly
elektroakumulačními kamny vybaveny. Tehdy
bylo elektřiny dost a tak nám bylo „hej“. Vytápěn
byl i kostel, který rázem vyschnul.
U elektrifikace školy bych se ještě chvíli zastavil. Dne 3. února 1978 nastala ve škole rekonstrukce veškerých elektrických rozvodů s následným zavedením elektroakumulačního vytápění.
Hodnota celé akce byla tehdy 560 000 Kč. K celému urychlení prací na této akci velmi významně

Životní výročí v červnu 2022 slaví
2. června

Josef Hartl, Slabce 83

89 let

9. června

Marie Čechová, Slabce 94

99 let

20. června

Jan Fejlek, Kostelík 30

85 let

26. června

Josef Uher, Modřejovice 64

80 let

27. června

Jana Wienerová, Slabce 28

50 let

29. června

Pavel Cveček, Modřejovice 53

75 let

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

Narození
6. dubna

Kristýna Vágnerová, Rousínov 62

Úmrtí
22. dubna

Anna Troppová, Slabce 58

25. dubna

Marie Fišerová, Rousínov 3

Přihlášeni k trvalému pobytu
9. března

Šárka Jiřičná do Svinařova 32

4. dubna

Zdeněk a Renata Holubovi s dětmi Eliškou
a Davidem Šimonem do Slabec 47

19. dubna

Robert a Dominika Helusovi se synem Tobiášem
do Svinařova 32

Odhlášeni z trvalého pobytu
29. března

Marie Veselá s dětmi Emou a Eliškou do Skryj

30. března

Eva Violetta Jaucourt s dětmi Dianou a Ladou
do Rynholce

Svatby
19. 3., Panoší Újezd

Ladislav Brabec, Lubná, a Šárka Přibylová, Řevničov

30. 4., hrad Krakovec

Jakub Grundmann a Zuzana Andělová, oba z Petrovic

přispěla brigádnická pomoc rodičů, kteří ve
dnech 10. – 12. 2. 1978 provedli značnou část
výseků a průrazů zdí. Brigády se celkem zúčastnilo sedmdesát rodičů, kteří odpracovali
500 brigádnických hodin. Jednalo se o polovinu rodičů žáků, kteří tehdy do školy chodili.
Tedy do školy přišlo některý rok i 194 žáků,
dnes má škola žáků 65.
(Pokračování příště)
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