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10. 12. 2012, 31. ročník

Slabce n Modřejovice n Rousínov n Svinařov n Skupá n Kostelík n Nová Ves n Malé Slabce
Krátce z městyse
n Nová okna a fasáda. Objekty školní jídelny a školní kuchyně ve Slabcích získaly
nová okna a novou fasádu. Nová fasáda
byla provedena také na objektu mateřské školy. Zároveň došlo k rozšíření
a úpravě komunikace za objektem školky. Uvedené práce uskutečnil městys
vlastním nákladem ve výši 400 tisíc Kč.

n Výměna podlahy. Městys Slabce získal
dotaci 50 tisíc Kč z Ministerstva kultury ČR na opravu podlahy v chodbě
u knihovny v 2. patře zámku. Oprava se
uskuteční ještě v letošním roce.

Lampionový průvod. Český svaz žen ve Slabcích uspořádal 29. října lampionový průvod obcí se závěrečným opekáním vuřtů u fotbalového hřiště. Průvodu se zúčastnilo
na sedmdesát lidí, především dětí. Foto: Městys Slabce

Kaple v Kostelíku opravena
Slavnostní ukončení rekonstrukce se uskuteční v sobotu 8. prosince.
n Radim Perlín
OS Kostelík

Díky pomoci Purkyňovy nadace, Nadace OF
a Fondu na záchranu architektonického dědictví
Kostelík - Občanské
Ministerstva kultury ČR
sdružení Kostelík získalo
se podařilo shromáždit
z různých dotačních fondostatek prostředků a
dů prostředky na opravu
v září 2012 mohla být
havarijního stavu kaple
zahájena oprava krovu.
sv. Máří Magdaleny v KosV rámci opravy byla nejtelíku. Kaple, která vévoprve odstrojena střecha
dí celé návsi v Kostelíku,
v okolí věžičky a části
byla bohužel po poslední
apsidy kaple, poté byla
opravě na konci 80. let
věžička snesena na zem
v havarijním stavu. Špata po likvidaci naprosto
ně provedená oprava vedshnilého nosného trámoví
la k tomu, že do věžičky
u věžičky tesaři postupně
kaple vítr trvale zanášel Oprava kaple.
vystavěli novou trámovou
déšť a sníh, který poté Foto: OS Kostelík
konstrukci pro věžičku
stékal po trámoví věžiča vrátili věžičku na svoje místo. Klempíky a jednotlivé trámy postupně hnily
ři nyní vrací zpátky na střechu jednota ztrácely stabilitu. Každý, kdo přišel
livé díly okolo apsidy a dokončují opledo kaple a podíval se vzhůru nad oltář,
chování věžičky. (Dokončení na str. 2)
viděl mokrý strop jako důkaz.

n Do školy už nefouká. Díky dotaci z Fondu
rozvoje obcí a měst Středočeského kraje
ve výši více než 2 miliony Kč byla vyměněna netěsnící a chatrná okna v přístavbě
školy ve Slabcích. Na jaře bude přístavba
v rámci zmíněné dotace ještě zateplena.

Pozvánky na rozsvícení
vánočních stromů
n Kostelík. 1. 12. v 16 h přijďte s dětmi do

Kostelíka na rozsvícení vánočního stromku, které zpestří svým vystoupením děti
ze ZUŠ Zbiroh. Pak se bude pokračovat v
hasičské zbrojnici, kam přijde s dárky Mikuláš. V polní kuchyni bude připraveno
občerstvení pro zahřátí. Pořádají hasiči.

n Rousínov. Občanské sdružení Rousínov
pořádá v sobotu 1. 12. v sále rousínovského hostince - ROUSpůdky - vinutí
adventních věnců. Materiál bude k dispozici na místě, možno přinést vlastní.
V podvečer (cca 17.30 hodin) téhož dne
slavnostní rozsvícení vánočního stromu
s krátkým programem.
n Slabce. Městys Slabce vás zve na
rozsvícení vánočního stromu u zámku
ve Slabcích, a to 3. 12. v 16 h. Kulturní
program, občerstvení, vánoční hudba.
n Modřejovice. Rozsvícení vánočního
stromu v Modřejovicích se uskuteční
7. prosince od 17 hodin. Občerstvení,
vánoční koledy. Pořádají hasiči.

Zajímavosti z SDH Kostelík
n Václav Opatrný
Kostelík - Hasičský terénní speciál
ARO 240 z Kostelíka v televizi - 25. 11.
od 20 hodin odvysílá ČT1 v rámci pořadu Setkání s hvězdou - herečkou Janou
Hlaváčovou povídkový film. V povídce
Nenávist z vesnického prostředí si zajezdí s hasičským vozidlem z Kostelíka
skvělý herec Olda Navrátil, v dalších
rolích uvidíme V. Brabce, T. Kuchtu a
další. Hasiči z Kostelíka rádi vzpomínají
na natáčení, kterého se také zúčastnili.
6. 10. 2012 hasiči v Kostelíku zorganizovali Václavské setkání. Na jeho
přípravě se podíleli hned 4 Václavové,
kteří v hasičském sboru působí. Příjemným večerem s hudbou a zpěvem provázeli výborní muzikanti Standa Sobota
a Ruda Vašíček.

Výsledky krajských voleb ve Slabcích
Volby do zastupitelstva Středočeského kraje se uskutečnily 12. a 13. října 2012.
Ve Slabcích se hlasovalo v 5 volebních okrscích, volební účast byla 44 % (260
z 593 zapsaných voličů). V okrese Rakovník zvítězila ve volbách KSČM
(28,5 %), ve Středočeském kraji ČSSD (21,8 %). Více na www.volby.cz.
Kandidátní listina
číslo

Rozsvícení vánočního stromu
a vánoční koncert v Kostelíku
Kostelík - V sobotu 8. 12. 2012 proběhne okolo 16:15 slavnostní rozsvícení vánočního stromu na návsi v Kostelíku. Součástí tohoto odpoledne bude od
15:00 slavnostní otevření kaple sv. Máří
Magdaleny, která je po rekonstrukci
krovu. Otevření proběhne za účasti
sponzorů, orgánů památkové ochrany
a dalších významných hostů. Přijďte
i vy společně s námi prožít příjemnou
vánoční atmosféru do Kostelíka.
V pátek 21. 12. 2012 proběhně
v kapli sv. Máří Magdaleny v Kostelíku od 19:00 vánoční koncert Hradního
dua. Přijďte společně s námi oslavit
největší svátky, potěšit se příjemnou
vánoční atmosférou a zazpívat si společně některé koledy. K dispozici bude
jak vánoční pečivo, tak vánočky i horký
vánoční punč pro zahřátí. Kaple bude
stejně jako v loňském roce vytápěna.
Více na webu www.kostelik.cz

celkem

v%

3 Sdružení nestraníků

5

2,02

7 Volte Pravý Blok

7

2,83

16 Strana soukromníků ČR

0

0,00

19 Suverenita - blok JB, SZR

9

3,64

22 Národní socialisté - levice 21. století

0

0,00

29 TOP 09 a Starostové pro Středočeský kraj

5

2,02

30 Věci veřejné

1

0,40

31 Změna 2012

0

0,00

85

34,41

51 Strana zelených

3

1,21

52 Středočeši2012.cz

1

0,40

76

30,76

43 Komunistická strana Čech a Moravy

Kaple v Kostelíku opravena
(Dokončení ze strany 1) Dále jsme
nechali opravit poškozené trámy u štítové vazby, kam bohužel také velmi silně
zatékalo. Udělalo se nové oplechování
mezi střechou a štítem tak, aby nezatékalo ani na půdu ani do štítu. V rámci rekonstrukce jsme také kompletně
vyčistili půdu od zbytků stavební suti,
která tam zbyla po poslední opravě.
Všechny dřevěné části jsme také znovu
očistili a naimpregnovali, abychom zpomalili další poškozování dřeva.
Slavnostní ukončení rekonstrukce
proběhne za účasti pozvaných hostů,
donátorů i stavebních firem v sobotu
8. 12. od 15 h. Jste srdečně zváni. Více
o opravě kaple na www.kostelik.cz.

název

Platné hlasy

60 ČSSD
68 Koalice KDU-ČSL, SNK a nez.

1

0,40

18

7,28

77 Strana svobodných občanů

5

2,02

78 Hnutí na podporu dobrovolných hasičů

8

3,23

80 Dělnická str. soc. spravedlnosti

2

0,80

83 Komunistická strana Československa

2

0,80

88 UNP-STŘEDOČEŠI 2012

2

0,80

91 SPO Zemanovci - Češi

11

4,45

93 Česká pirátská strana

6

2,42

70 ODS

Výsledky v jednotlivých volebních okrscích
Volební okrsek č. 1 (Slabce, Malé Slabce)
•
•
•

Volební účast: 39 % (122 voličů)
Výsledky: 1. KSČM 34 %, ČSSD 22 %, ODS 9 %
Nejvíce přednostních hlasů: M. Chládek (ČSSD) - 13

Volební okrsek č. 2 (Modřejovice, Kostelík)
•
•
•

Volební účast: 51 % (65 voličů)
Výsledky: 1. KSČM 43 %, ČSSD 28 %, Suverenita 5 %, Str. svob. občanů 5 %
Nejvíce přednostních hlasů: M. Chládek (ČSSD) - 15

Volební okrsek č. 3 (Svinařov)
•
•
•

Volební účast: 51 % (23 voličů)
Výsledky: ČSSD 60 %, KSČM 30 %, TOP 09 a Star. 5 %, SPO Zemanovci 5 %
Nejvíce přednostních hlasů: přednostní hlas neobdržel žádný z kandidátů

Volební okrsek č. 4 (Rousínov, Nová Ves)
•
•
•

Volební účast: 32 % (23 voličů)
Výsledky: ČSSD 39 %, ODS 22 %, KSČM 13 %,
Nejvíce př. hlasů: M. Chládek (ČSSD) - 2, J. John, J. Chalupecký (oba ODS) - 2

Volební okrsek č. 5 (Skupá)
•
•
•

Volební účast: 75 % (27 voličů)
Výsledky: ČSSD 48 %, KSČM 37 %, Česká pirátská strana 7 %
Nejvíce přednostních hlasů: J. Řihák, Z. Moravčíková (oba ČSSD) - 5

Vzpomínka

Kulturní dům Slabce

Máje ve Slabcích
n Josef Holý

V letošním roce se poprvé „po dvaceti
letech“ uskutečnily ve Slabcích Staročeské
máje. Pan Josef Holý ze Slabec, autor
nedávno vydané autobiografické knihy
Vzpomínky na myslivost, zavzpomínal
pro zpravodej městyse na máje
v 80. a 90. letech minulého století.
V osmdesátých letech 20. století
tu probíhaly Staročeské máje za spolupořadatelství místních mládežníků
a Osvětové besedy při Místním národním výboru ve Slabcích. V průvodu povětšinou vyhrával domácí Populár – řídil
Míťa Laitner, později Zdeněk Kos, a ten
účinkoval i na večerní taneční zábavě.
Pamatuji se, že jednoho roku pršelo
celý den, a tak se narychlo objednal autobus, který potom vozil dost posmutnělé májovníky a hudbu. Po poledni lilo doslova jako z konve, proto bohužel museli
muzikanti účinkovat ve zcela nezvyklém
prostředí. K večeru, kdy se zamračené
živly přece jen trochu umírnily, mokrá
kapela před každou zbývající a dokonale splihlou májkou vždy nejméně ještě
dva kousky ale poctivě odehrála.
Naopak někdy bývalo takové horko,
že za muzikou a krojovaným průvodem
téměř nikdo po rozpáleném asfaltu
nešel a všichni se schovávali do stínu.
A že ta naše jediná a populární restaurace měla žně, k tomu není ani dnes potřeba žádného dalšího komentáře.
Poslední máje „před dvaceti lety“
se ve Slabcích uskutečnily 26. května
1990. Skoro po celý měsíc panovalo mi-

mořádně teplé a suché počasí. Ve třetí
dekádě, kdy se s velkým zpožděním probudili „ledoví muži“, se ale hodně ochladilo a ranní podnulové teploty nebyly po
několik dnů žádnou výjimkou. Poslední
májovou sobotu však téměř celý den
přeprchalo a protivně foukalo. Hudebně
jsem tady účinkoval, zmoklou sestavu
vozil po vsi s pomocí mého služebního
traktoru Ládík Korf.
Nezapomenutelnými parťáky a Pány
muzikanty, kteří už dávno sedí za notovým pultíky těch nejlepších nebeských
kapel, mi tenkrát byli pan Jaroslav Beneš, Jirka Duchek a Miroslav Srnec,
jeho bratr Jiří zakládal v Praze proslulé
Černé divadlo, a ve skryské kapele Borečanka, kterou vedl pan Josef Hůla, jsme
spolu i dlouhá léta hrávali. Po skončení
průvodu všichni pospíchali do Reformy
na grog a vedoucí paní Konopásková
později říkala, že za tak krátkou dobu
tolik horkého rumu už nikdy nevytočila.
Proslulý hostinec Reforma patřil řezníkovi Václavu Lisnerovi. Ten v roce
1944 našel falešné potravinové lístky,
které spojenecká letadla nad protektorátním územím shazovala. Poslal je své
sestře do Prahy, a ta s nimi v jednom
obchodě zaplatila. Při kontrole to zjistilo gestapo, Václav Lisner byl zatčen
a popraven.
Po znárodnění vystřídala známá hospůdka a dlouho prosperující restaurace
mnoho nájemců. Snad nejznámějším
byl řezník Honza Marek. Poslední provozovatelkou před navrácením budovy
dědicům Václava Lisnera, jen pár dnů
po májích, se stala již uvedená paní Bohumila Konopásková.
V současné době je opuštěná Reforma na prodej a na dny své bývalé slávy
už jen vzpomíná.

Fotbal - okresní přebor - IV. třída

Rozpis a výsledky zápasů podzimní části soutěže 2012/2013
Kolo

Domácí

Hosté

Termín

Čas

Výsledek

1.

TJ Šanov

TJ Slabce

Neděle 26. 8. 2012

10:00

0:0

2.

TJ Slabce

ESTA Oráčov B

Neděle 2. 9. 2012

17:00

1:1

3.

FK Kněževes B

TJ Slabce

Neděle 9. 9. 2012

10:00

8:2

4.

TJ Slabce

Sokol Mšec B

Neděle 16. 9. 2012

16:30

2:7

5.

FC PO Olešná B

TJ Slabce

Neděle 23. 9. 2012

13:30

0:7

6.

TJ Slabce

FK Kounov

Neděle 30. 9. 2012

16:30

5:2

7.

Baník Lubná

TJ Slabce

Neděle 7. 10. 2012

10:00

4:2

8.

TJ Slabce

ČL Kolešovice B

Neděle 14. 10. 2012

16:00

6:0

9.

Sokol Petrohrad

TJ Slabce

Neděle 21. 10. 2012

13:30

4:1

10.

TJ Slabce

TJ Roztoky B

Neděle 28. 10. 2012

14:30

odloženo

11.

Meteor Hřebečníky

TJ Slabce

Sobota 3. 11. 2012

10:00

8:3

12.

TJ Slabce

FC Hořesedly

Neděle 11. 11. 2012

14:00

1:2

13.

Sokol Panoší Újezd

TJ Slabce

Neděle 18. 11. 2012

13:30

:

Střelci: Vladimír Klekner 10, Tomáš Macák 7, Jiří Čiha 3, Karel Mužík 2, Petr Pelc 1, Miroslav Votava 1, Václav Dražka 1,
Tomáš Cílek 1, Bohuslav Baďura 1, Petr Ikrényi 1, Tomáš Bárt 1, Jiří Strouhal 1. Podle www.fotbal.cz. Tamtéž více statistik.

n Dagmar Zusková
správce KD Slabce
Slabce - Kulturní dům Slabce byl
v letošním roce i přes rozsáhlé opravy bohatě využíván, své místo si našla
spousta kulturních akcí. Začátek roku
patřil plesům – celkem 5x, následovaly výroční členské schůze spolků – 4x,
členské schůze – 2x a další akce – disko
12x a ještě 3x do konce roku, dětský
maškarní bál, zábava po Staročeských
májích, vystoupení kouzelníka, ukončení masopustního průvodu, prodej
jarních květin, výstava jarních květin
spojená s prodejní akcí, posezení s důchodci, připravena je vánoční výstava,
Mikulášská pro děti a Silvestr. Občerstvení zajišťuje David Štiller ze Zavidova
a o úklid se dobře stará Veronika Kohoutová a správce Dagmar Zusková.
Rok 2013 opět zahájíme plesy:
12. 1. – myslivecký ples, 26. 1. – hasičský ples (Slabce), 16. 2. – Valentýnský
ples, 16. 3. – sportovní ples, 23. 3. – dětský maškarní bál, 30. 3. – hasičský ples
(Modřejovice), 18. 5. – Staročeské máje
(Slabce) a veselice. Ve dnech 8.–10.
března prodej jarních květin, také jsou
již nahlášeny termíny výročních schůzí.
Od 1. 4. každých 14 dní disko.
Na závěr vám chci za všechny zaměstnance KD popřát hezké a pohodové svátky vánoční, hodně zdraví v
novém roce, kvalitní kulturu a KD spokojené, bezproblémové návštěvníky.

Pozvánky
n Vánoční koncert. V sobotu 22. 12. od
18 hodin se v kostele v Rousínově uskuteční vánoční koncert torza Křivoklátstkých hudců. Těšte se na koledy, svařák
a možná i živý betlém. Pořádá Občanské sdružení Rousínov.
n Vánoční výstava. Zahrádkáři Slabce vás
zvou v sobotu 24. 11. a v neděli 25. 11.
do KD Slabce na 3. vánoční výstavu.
Výstava - vánoční dekorace, prostírání,
zvyky, dětské vánoční výkresy, podzimní
ovoce. Prodej - vánoční květiny, ozdoby,
medovina, perníčky, jmelí, cukrovinky,
věnce, svíčky, zabíjačkové výrobky atd.
V sobotu otevřeno 9-18 h, v neděli 9-15 h.
Vstup 30 Kč, děti do 15 let zdarma.
Zpravodaj ÚM Slabce V/2012. Text neprošel
jazykovou opravou. Přispěli: R. Perlín,
Z. Vyskočilová, R. Brožíková, D. Zusková,
V. Opatrný, F. Celba, L. Faflíková, J. Holý.
Zpravodaj ÚM Slabce vychází jednou za dva měsíce.
Vydává Úřad městyse Slabce. IČO: 00 244 422.
Kontakt: 270 41 Slabce 28,
telefon a fax: 313 550 144, e-mail:
mestysslabce@seznam.cz.
Registrováno Ministerstvem kultury ČR
pod evidenčním číslem MK ČR E 10834.

Z historie městyse

Společenská rubrika

Hřiště ve Slabcích

Životní výročí v listopadu slaví

n Ing. Filip Celba
(Dokončení z min. čísla) Jelikož toto sokolské hřiště bylo malé a nevyhovující, začalo se uvažovat o vybudování hřiště nového.
Tehdejší MNV Slabce společně se školskou
a kulturní komisí a za velkého přispění JZD
Slabce se rozhodl vybudovat hřiště za slabeckým zámeckým parkem, kde byla celkem
nevyužitá půda a byla tam přestárlá zahrada, která nenesla žádný užitek. Největší podíl, co se administrativy a zajišťování strojů
týče, měl Ing. František Vyskočil, pozdější
předseda MNV Slabce.
Po vykácení starých stromů přijel pracovník STS v Olešné s buldozerem a dal se
do práce. Bohužel to byl začátečník a podle
toho práce také dopadla. Plocha byla nerovná a hrbolatá, že se po ní nedalo ani chodit, natož hrát fotbal. A tak slabečtí použili
tehdy veškerou mechanizaci od JZD Slabce
i Okresní správy silnic Rakovník, aby nedokončené dílo dali dohromady sami. Peníze
nebyly, a tak brigádníci koupili 30 kg traviny
a strojní zasetí provedl Karel Šlaich starší
z Modřejovic. V té době bylo dosti velké sucho, a aby tráva vzešla, hasiči udělali cvičení
a celé hřiště pokropili.
Ještě před zahájením výše uvedených
prací byla ustanovena Tělovýchovná jednota Slabce, která měla tehdy kolem 60 členů.
Prvním předsedou byl Jaroslav Beneš, který
pracoval jako cestář u OSS Rakovník. V té
době (kolem r. 1968) se hrál jenom fotbal
a hráči potřebovali místo k převlékání. JZD
Slabce věnovalo TJ starý nevyuživý železniční vagon ze Svinařova, ale problém byl
s přepravou. A tak se muselo čekat na sníh,
po kterém František Kopřiva z Novosedel
vagon přetáhl „pásákem“ ke hřišti. Vagon
sloužil ještě několik let, a když byly postaveny nové kabiny, byl dán do železného šrotu.
Nároky však rostly a vagon dosluhoval.
A tak se slabečtí rozhodli, že postaví kabiny
nové. Prvními pracemi bylo zhotovení několika stovek tvárnic. Brigádníci jich za sobotu
a neděli udělali 800 ks. Tvárnice se dělaly
pod kolnou v tehdejším JZD Slabce, které
také zajistilo dovoz popela na jejich výrobu.
Pojivo zakoupil národní výbor. Protože byl
nedostatek cementu, sehnali organizátoři
od okresní správy silnic staré patníky, které přivezli až z Kněževse a z těch se dělaly
základy stavby tělovýchovných kabin. Elán
byl velký, každý den se sešlo kolem 20 pracovníků. Na odborné práce (střecha, okapy,
omítky) byli zjednáni řemeslníci. Vnitřní
vybavení kabin bylo většinou z vyřazených
věcí, jako např. rozhlas, který tělovýchova
dostala od MNV Slabce, když byl na obci instalován rozhlas nový.
Dnes je vedle fotbalového hřiště a kabin
nový tělovýchovný areál s umělým povrchem (tenis, florbal, košíková, volejbal, nohejbal), který byl slavnostně uveden do provozu v roce 2011. To už je ale jiná kapitola.

11. listopadu
11. listopadu
18. listopadu
19. listopadu
25. listopadu
29. listopadu

Josef Řezáč, Slabce 63
Stanislav Jaroš, Svinařov 19
Rudolf Hudeček, Modřejovice 66
Zdeňka Vyskočilová, Modřejovice 46
František Bestajovský, Slabce 55
Vladimír Klekner, Slabce 133

80
60
81
55
70
60
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let
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let
let

65
65
60
80
85
55
65
82
60
83

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Životní výročí v prosinci slaví
1. prosince
2. prosince
3. prosince
5. prosince
10. prosince
15. prosince
21. prosince
25. prosince
25. prosince
31. prosince

Bohuslav Kos, Svinařov 15
Vratislav Šnobl, Slabce 118
Milan Čiviš, Slabce 20
Libuše Zusková, Slabce 86
František Vestfál, Slabce 38
Jan Kodet, Slabce 45
Ladislav Kratochvíl, Slabce 26
Emílie Koptová, Rousínov 75
Alena Hartlová, Slabce 83
František Frank, Slabce 100

Jubilantům blahopřejeme!
Pokud někdo z příštích jubilantů (leden, únor 2013) nechce být zveřejněn ve zpravodaji,
nechť to nahlásí na Úřad městyse Slabce do konce prosince 2012.

Úmrtí
28. srpna
26. září
8. října

Jaroslav Žour, Modřejovice 67
Rudolf Vávra, Svinařov 11
Marie Vávrová, Skupá 36

Přihlášeni k trvalému pobytu
17. září
15. října

Jaroslav Šťastný z Kolešovic do Slabec č. 123
Rostislav Záhumenský z Albrechtic
do Modřejovic č. 63

Odhlášeni z trvalého pobytu
26. září
24. října
25. října

Lukáš Fulier ze Slabec č. 101 do Rakovníka
Petr Svoboda ze Slabec č. 77 do Prahy
Petr Vlček ze Slabec č. 14 do Lišan

Sňatky - park Slabce
8. září

V. Valdman z Olešné a D. Kučerová z Postoloprt

Sňatky - hrad Krakovec
15. září
28. září

Radek Beneš z Chrášťan
a Zuzana Herinková ze Všetat
O. Vostrý a G. Pavlásková, oba z Petrovic

Sňatky - Hřebečníky - Šlovice
1. září
15. září

Martin Kohout z Rakovníka
a Michaela Adamcová z Městečka
L. Šnobl a I. Endyšová, oba z Rakovníka

Sňatky - obřadní síň Slabce
20. října

J. Vandírek z Milostína a E. Vaňhová z Heřmanova

Další společenské akce: 3. 9. - přivítání prvňáčků v ZŠ Slabce,

29. 9. oslavili rubínovou svatbu (40 let) manželé Vladislav a Ivana
Ledvinkovi, Slabce 82, 13. 10. oslavili zlatou svatbu (50) let manželé
Bohuslav a Marie Konopáskovi, Modřejovice 28, 20. 10. - vítání dětí
(Filip Korf z Kostelíka 35, Thomas Theodor Sorescu z Modřejovic 7)

PODĚKOVÁNÍ: Osadní výbor Kostelík uděluje pochvalu firmě Ravos s. r. o. za kvalitně provedenou
rekonstrukci obecního vodovodu v Kostelíku, který slouží již od r. 1926.

