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Činnost zastupitelstva
V měsících září a říjnu 2009 se konaly tři schůze zastupitelstva městyse Slabce, dvě byly poradami starosty se
členy zastupitelstva, jedna veřejným jednáním zastupitelstva v zasedací místnosti na ÚM Slabce.
Obsahem porad starosty městyse se členy zastupitelstva bylo jednání o aktuální situaci v ZŠ a MŠ Slabce, se
kterou zastupitelstvo seznámil ředitel ZŠ a MŠ Slabce Mgr. Jan Hůla (školu v současnosti navštěvuje 82 žáků,
příští rok půjde k zápisu cca 9 dětí; dvacet dětí stále chybí do plného stavu; MŠ navštěvuje 20 dětí; učitelka MŠ
J. Vostrá odešla do Panošího Újezda, do MŠ nastoupila paní Eva Hejduková), prodeji a výměně pozemků, informace o přerušení stavebního řízení na ČOV ve Slabcích na 1 rok kvůli nesouhlasu dvou majitelů pozemků,
stížnosti a podněty občanů. Dále se zastupitelé věnovali řešení aktuálních problémů.
Tématem veřejného jednání zastupitelstva byla situace v ZŠ a MŠ, zpráva o činnosti zastupitelstva za minulé období, kterou přednesla Alena Zázvorková, zpráva o plnění volebního programu, se kterou přítomné seznámil starosta městyse Ing. Filip Celba, seznámení s rozpočtovými změnami. V diskusi se hovořilo o výměně cest
ve Svinařově s Agrou Řisuty, záporném stanovisku arcibiskupství k předání kaple v Kostelíku, možnosti odkoupení bývalého kravína v Modřejovicích a jeho přestavbě na společenské centrum (vzhledem k vysokým nákladům na vybudování areálu se tato možnost jeví jako nereálná, schůdnější je např. rozšíření objektu nynější hasičské zbrojnice se společenskou místností) a dalších drobnějších záležitostech.
Na všech schůzích byly samostatně projednány informace o průběhu stavebních akcí volebního programu
(viz následující článek).

Stavební část volebního programu
Oprava interiéru zámku ve Slabcích – pokračování – v letošním roce přiznána dotace
z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR 500 tisíc Kč, z Fondu obnovy památek Středočeského kraje 180 tisíc Kč, minimální vlastní prostředky městyse 80 tisíc Kč. Jedná se zejména o
truhlářské práce, restaurátorskou opravu výmalby, jako neočekávaná vícepráce se vyskytla nutnost vybudování
nové podlahy ve výstavní síni ve 2. patře (bývalá policejní služebna), a to s ohledem na nenadálý výskyt statických problémů.
Oprava oranžérie ve slabeckém parku – z prostředků Ministerstva kultury ČR prostřednictvím Městského úřadu v Rakovníku byla městysi přidělena dotace 95 tisíc Kč + odpovídající výše vlastních financí městyse. Oprava omítek byla dokončena.

Oprava oranžerie v zámeckém parku ve Slabcích.
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Oprava Kulturního domu Slabce – z finančních prostředků Středočeského kraje byla Městysi Slabce přiznána dotace z Fondu rozvoje měst a obcí (FROM) ve výši téměř 2,5 milionu Kč. Vlastní spoluúčast městyse 5 % z celkových nákladů. Jedná se zejména o výměnu oken (KD byl slavnostně uveden do provozu v roce 1951), opravy klempířských prvků (střechy, okapy), opravy vnějších omítek (nová fasáda) a některých
zednických prvků (nájezdová rampa). Tato akce musí být dokončena do 1 roku od podpisu smlouvy se Středočeským krajem, tj. v tomto případě do 14. srpna 2010.
Zajištění stavebního povolení na odkanalizování obcí mikroregionu Balkán – stavební řízení
na ČOV ve Slabcích bylo na 1 rok přerušeno kvůli nesouhlasu dvou majitelů pozemků.

Výměna oken v Kulturním domě ve Slabcích (vlevo) a oprava fasády školy ve Slabcích (vpravo).

Oprava exteriéru budovy Základní a mateřské školy ve Slabcích – na rok 2009
přidělena z finančních prostředků Středočeského kraje prostřednictvím Programu obnovy venkova částka
200 tisíc Kč, vlastní finanční spoluúčast městyse rovněž 200 tisíc Kč. Jedná se zejména o některé klempířské
opravy (okapy) a opravu fasády školy. Práce byly realizovány.
Zajištění podání žádosti o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu
Středočeského kraje (ROP) na vybudování hřiště a modernizaci sportovišť v areálu TJ Slabce za slabeckým parkem – stavební projekt je zpracováván. Termín podání 15. 10. – 15. 12. 2009.
Ostatní akce - napojení hasičské zbrojnice v Kostelíku na vodovod, stavební práce v prameništi vodovodu ve Skupé – akce jsou zajišťovány organizačně, podzim 2009.

Kulturní dům Slabce
V září proběhla diskotéka Matty a Máchala za účasti 96 lidí a 27. září trh, který připravila V. Uhrová s hudbou p. Svítila. Návštěvníci, kteří se trhu zúčastnili, hodnotili průběh jako příjemně strávené odpoledne, dobře připravené, ale bohužel návštěvnost slabá, asi 20 lidí. Večer při diskotéce p. Svítila bylo na sále asi 130 lidí, to
už byl úspěch. V říjnu proběhly diskotéky dvě – 10. 10. a 24. 10., obě s návštěvností asi 70 lidí, a také se na sále
prodávalo oblečení a věci pro domácnost, zde byla návštěvnost asi 70 lidi, tak snad příště.
Jinak se KD celý rozzářil, má nová okna, opraveny okapy a svody, natřenou střechu a různé drobné opravy.
A protože se blíží zimní období, zbytek oprav se zřejmě přesune do příštího roku, po plesové sezoně se bude
pokračovat.
Tak a co nám zbývá do konce roku? 3. 11. přednáška a předvádění čajů a mastí z bylinek v zasedačce od 16
hodin, 7. 11. a 21. 11. Disko Matty a Máchal od 20 hodin, 5. 12. Mikulášské disko s nadílkou pro děti od 13 hodin do 16 hodin a ještě 26. 12. Vánoční disko, abychom se trochu rozhýbali po svátečním hodování.
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Zapomenout nesmíme na 13. 11., kdy je připraveno Úřadem městyse Slabce Setkání s důchodci jako každý rok. Nový rok začneme 2. ledna 2010 Novoroční diskotékou, abychom popřáli Nový rok všem, se kterými
jsme se ještě neviděli. A následovat bude plesová sezona. 16. ledna hasiči Slabce, 23. ledna ples myslivců Slabce,
20. února ples hasičů Modřejovice, 13. března ples zahrádkářů Slabce, 27. března Dětský maškarní bál a 3. dubna Velikonoční diskotéka.
Doufám, že kulturní dům přivítá více návštěvníků, bude pořádat více zajímavých akcí a že se stane opravdu kulturním stánkem pro všechny slušné návštěvníky. Víme, proč píšu „slušné návštěvníky,“ protože se bohužel najdou ještě neslušní návštěvníci, kteří nemohou pochopit, že o tuto kulturní možnost můžeme lehce přijít. Bude zakázána činnost pořádání akcí a kam budete chodit? Opět jinam, a proč? Byla by to škoda, a proto
vás žádám, aby slušnost zvítězila.
Nakonec vám všem přeju hezké Vánoce, sníh, dárky, cukroví, žádná zranění a hodně sil do dalšího roku,
hlavně zdraví a štěstí a kulturní spokojenost.
Dagmar Zusková, správce KD

OSlava výročí

Poslední zářijovou sobotu se ve Slabcích uskutečnila oslava 90. výročí zahájení provozu prvního mlýna na
elektrický pohon v Československu, Čechova mlýna ve Slabcích. Součástí akce byl program na dvoře opraveného mlýna i prohlídka mlýna. Ze Slabec se účastníci akce přesunuli do Čechova mlýna - elektroskanzenu ve
Šlovicích, kde oslava pokračovala. Na snímku vlevo mlynář Petr Čech, vpravo slabecký mlýn.

Napsali jste
samé otázky, žádná rozumná odpověď
Posunutý čas, posunuté brýle, posunuté myšlení, když vám hodně bolesti zkřiví tvář. To vše se mi stalo teď
a tady. A bezesné noci, kdy teplota těla stoupá do závratných výšek 39 °C, to člověk přemítá, hledá, ptá se. Co
se to děje, co se zas stalo. Odpověď je nasnadě, tělo si dělá, co chce. A vždy v době, kdy to nejmíň potřebujeme.
Každý jsme to přožil a kdo je dříve narozený, umí i bojovat. Ale zmůže to.
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Z médií prostupují informace o prasečí chřipce, už je to v hojném počtu i u nás a teď, co s tím. Nechce jí
ani nikdo z nás, ale to neovlivníte. A teď už je jedno, zda člověk sní kg jablek, citronů, toto je asi jiná záležitost.
Všem přeji, ať vás takovéhle trable nepotkají.
Dnešní datum bude neblaze proslulé válkou zemědělců se státem. Nevěříme svým uším, mléko se lije na
pole, zaorává. Není to vina těch majitelů stád, je to mašinérie peněz, zákonů, omezení, strategie cen, je to džungle v obchodní branži s výsledkem: „Jen přes mou mrtvolu“ a pak v regále marketů, obchodů, jsou ceny s „nadstavbou“ tak astronomické, že si to mnohý spotřebitel ani nemůže koupit.
Jako malé dítě jsem ve škole byla taky poučena, jak se v Americe pálí obilí, pomeranče, potraviny všeho druhu, vše pro udržení cen. Tehdy jsem to nevěděla a jen viděla obrázky hladových uplakaných dětí. A dnes téměř
po víc jak padesáti letech úplně stejná situace a nejenom u nás s mlékem. A třetí svět má hladomor a prý by to
bylo drahé, to tam vzít. Bylo, ale bylo by to lidské. Ale to není měna. To by nikdo, kdo hýbe nitkami světa, nevydělal. My budeme zblble posílat SMS zprávy na konta, kde se to stejně z velké části rozplyne, vypaří a na místo
určení přijde minimum. Je správné najít otevřené srdce, podat pomocnou ruku. Ale při ztrátě důvěry ve vše, co
se děje, prostý lid už nedá, sám má málo. A dá to ten milionář, který si koupí i slunce? Těžko. Ten jede na Bahamy, do jižní Afriky, prostě zmizí. A kdo je bohatý a dává, to je taková vzácnost, až k nevíře. Dobře už bylo, opasky jsme si utáhli, že dírky již nejsou, teď máme úsporná opatření, až se z toho motá hlava. A bude hůř.
Když člověk stárne, pravda potřebuje míň a málo, ale vše má své hranice. Dvacet let je tomu, co jsem zvonila na Letné, bylo mi 38, tak teď to mám. Demokracie je stále v plenkách a dlouho bude, Evropa se nás jako státu bála, na zem. výrobu jsme byli soběstační. A to se jim podařilo nás v unii zlikvidovat. Tak teď to máme, nesmíme to i ono, ani litr mlíka navíc, ani deko cukru, natož prase, hovězí. Kuřata se přece narodí z vajec přivážených ví pámbů „vod kaď, fur prej je to levnější“. Maso z jižní Ameriky taky. A máte to.
Potěšila by mě doba, kdy se do spaloven povezou počítače, mobily a jiná vymoženost, ale ve velkém je toho
kolem nás až do nebe. Je to setsakra ďábelské lákadlo. Ale nedá se to jíst. Žijeme v začarovaném kruhu, vše toto
dává lidem práci. Ale rozhodně jim nedá naplnění poznání, komunikaci s druhým, úsměv, pohled do očí, souznění. Prý se používaním mobilů změnila dovednost ukazováčku a palce. Palec vede, je v křeči, ale je jednička.
Tak milý E. T. se svým ukazováčkem a voláním „domů“, máš smůlu. A my taky.
Užijte si podzim, jak to nejlíp jde. Med, čaj a rum snad ještě nějaký čas smíme, tak si dejte. Zdraví vás.
Alena Zázvorková

Z historie městyse
Ferdinand janovský - neznámá osobnost městyse Slabce
Nepíši, abych psal, nekážu, abych mluvil, ale píši a kážu, abych pracoval
pro vlast, národ a rolnictví.
Slovník naučný (1873) o F. Janovském uvádí: Janovský, Ferdinand A., ředitel (od října 1872) na vyšším zemském hospodářském ústavě v Heřmanicích (v Slezsku), narozen 13. září 1839 v Slabcích u Rakovníka, kde otec
jeho, rodilý z pruského Polska, byl vrchním zahradníkem.Odbyv národní školu v Slabcích, dán byl od rodičů
svých na studia reální do Rakovníka. Absolvovav s výtečným prospěchem vyšší reálku studoval dále s tímže
prospěchem nižší i vyšší školu hospodářskou v Libverdě. Po 5 1/2 roku byl správcem na panstvích hraběte Hugona z Nosticů v Slabcích, načež povolán roku 1864 za asistenta do Libverdy, a roku 1866 za adjunkta na vyšší zemský ústav hospodářský v Táboře, kdež se stal roku 1867 profesorem hospodářských nauk, kterýžto úřad
až do roku 1872 zastával. Janovský účinkuje též od roku 1861 se značným prospěchem ve spolcích hospodářských, a to nejen v krajinách českých, ale i německých, a zejména na jihu českém, kdež zastává úřad místopředsedy hospodářské jednoty Táborské a je kočovným učitelem hospodářským. Janovský to byl, který první bese-
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dy hospodářské v Čechách v život uvedl, a sice roku 1862 v Slabcích a roku 1867 v Malšicích. Za své účinkování na tomto poli vyznamenán byl roku 1871 při hospodářské výstavě v Táboře velkou stříbrnou státní medailí. Zemský výbor, c. k. místodržitelství a c. k. vlast. hospod. společnost nezřídka volali Janovského k enquetním poradám, až roku 1870 vyslán byl zemským výborem do Anglicka, Belgie, Německa a Ruska, aby seznal,
jak v těch zemích lnářství se provozuje, a aby referuje o tom, činil návrhy k povznešení lnářství v Čechách směřující. Tuto cestu dokončil tepr v podzimu roku 1872, a právě pracuje o referátu i o úvahách svých o prostředcích, jakýmiž by se dalo lnářství v Čechách povznésti. Nemálo činným byl Janovský i v komitétu pro přírodovědecké prozkoumání Čech, v odboru hospodářském, a jeho práce v témž odboru byly od předsednictva schváleny. Literární činnost Janovského pozoruje se v četných článcích jeho hospodářských i národohospodářských,
jak je nalézáme v Pokroku hospodářském redakcí J. Kučery, v Hospodářských novinách, v Pokroku v rolnictví
A. E. Komersově, v Letopisech rolníka nového věku redakcí J. B. Lambla aj. -Týž byl redaktorem časopisu Štěpař, jejž se svým bratrem Bedřichem Janovským vydával, i Epištol rolnictvu českoslovanskému (3 svazečky u I.
L. Kobera), a rediguje dosud Lamblův Kapesný kalendář a zápisky rolníka nového věku, pak Věstník hospodářských spolkův jednoty Táborské. Nyní vydává nákladem I. L. Kobera větší dílo, učebnou knihu hospodářskou s
názvem Zásady hosp. vědecké. Veřejné účinkování Janovského je nezištné, a děje se za heslem: Pro blahobyt a
krásu vlasti. Janovský má blíže Tábora velký selský statek. -Uk.
Ferdinand Janovský zemřel v roce 1888.

Rozhněval se na sv. Mikuláše
Pod tímto názvem přinesl 21. srpna 1873 Pražský denník následující zprávu: Dne 8. prosince minulého roku
byla ve Slabcích (v okrese rakovnickém) pouť. Pršelo ale, jen lilo, takže kramáři na návsi umístění prašpatné obchody měli. Kramář Frant. B. rozhorlil se proto na sv. Mikuláše, patrona kostelního a tupil jej. Z té příčiny byl
předevčírem pro urážku zákonem uznané církve od zdejšího zemského soudu, ačkoli udával, že byl opilý, na 14
dní do vězení postem zostřeného odsouzen.
Rubriku Z historie městyse připravil Roman Hartl

ZŠ a MŠ Slabce
Léčivé byliny kolem nás
Již 3. rokem žáci ZŠ Slabce pořádají v měsíci září a
začátkem října výstavu léčivých bylin. Všechny léčivé byliny rostou v okolí naší školy. Na tuto výstavu se
chodí dívat nejenom žáci naší školy, ale zveme i děti
z mateřské školy.
V květnu vždy pořádáme soutěž, týkající se poznávání a určování léčivých rostlin. Vždy se těšíme,
že něco vyhrajeme. Jsou to například pomůcky na
matematiku.
Při pracovních činnostech vaříme a degustujeme
různé čaje, například: lipový, mátový, heřmánkový,
z černého bezu a různé bylinné směsi. Nejvíce nám
chutnal lipový čaj. A jaký čaj pijete vy?
Děvčata 7. – 9. ročník ZŠ a MŠ Slabce
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Společenská rubrika
životní výročí v listopadu slaví:
10. 11.
30. 11.
30. 11.

Libuše Franková, Slabce 100
Václav Mejta, Modřejovice 45
Věra Kleknerová, Slabce 107

75 let
60 let
55 let

Životní výročí v prosinci slaví:
2. 12.
5. 12.
10. 12.
20. 12.
24. 12.
31. 12.

Václav Macák, Rousínov 31
Jaroslav Žour, Modřejovice 67
František Vestfál, Slabce 38
František Macák, Modřejovice 10
Etela Bánská, Skupá 38
František Frank, Slabce 100

55 let
55 let
82 let
60 let
65 let
80 let

Všem jubilantům blahopřejeme!
Pokud někdo z příštích jubilantů nechce být zveřejněn ve zpravodaji,
nechť to nahlásí na Úřad městyse Slabce do 31. 12. 2009.

narození
31. 8.
8. 9.

Petr Fejfar, Svinařov 15
Zdeněk Kubla, Rousínov 26

Úmrtí
24. 8.
15. 10.
16. 10.

Jaromír Macák, Slabce 37
Václav Čiviš, Slabce 20
Jiřina Švarcová, Modřejovice 59

Přihlášeni k trvalému pobytu
21. 10.

Martina Habartová s dcerou Eliškou z Rakovníka do Slabec, část Nová Ves

Sňatky (slabce - park)
5. 9.
12. 9.
12. 9.
19. 9.
19. 9.
20. 9.

Lukáš Potyš a Kristýna Sádovská z Rudné u Prahy
Robert Valouch z Chlumu a Bohumila Hnízdilová ze Skřivaně
Jaroslav Hlaváček z Hracholusk a Petra Baňková z Lužné
Stanislav Fidler z Pavlíkova a Simona Stupková z Olešné
Petr Kučera a Karolína Zoubková, oba z Rakovníka
Jan Svoboda z Rudné a Kateřina Vondráková z Rakovníka
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Sňatky (hrad Krakovec)
17. 9.

Ondřej Hofmann z Rakovníka a Linda Kubíková ze Zdic

Vítání DĚTÍ - 24. 10., Obřadní síň slabce
Adam Opatrný, Kostelík 7, narozen 19. 1. 2009
Zdeněk Řezáč, Slabce 63, narozen 23. 7. 2009
Jiří Hazuka, Modřejovice 46, narozen 9. 8. 2009
Matěj Vít Škanta, Rousínov 15, narozen 12. 8. 2009
Zdeněk Kubla, Rousínov 26, narozen 8. 9. 2009

OSTATNí akce
1. 9.

Přivítání prvňáčků, ZŠ Slabce

Vítání občánků v obřadní síni zámku ve Slabcích: Adam Opatrný a Zdeněk Řezáč (nahoře vlevo), Matěj Vít
Škanta (nahoře), Jiří Hazuka a Zdeněk
Kubla (dole vlevo).
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