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Slabce n Modřejovice n Rousínov n Svinařov n Skupá n Kostelík n Nová Ves n Malé Slabce
n Zápis. 17. ledna proběhl zápis budoucích žáků základní školy. Celkem
bylo přijato do prvního ročníku 13 žáků
a přijata jedna žádost o odklad povinné školní docházky, která byla udělena.
Dne 25. 3. proběhl zápis do mateřské
školy. Byly přijaty 4 děti. Dovoluji si poděkovat touto cestou rodičům za zájem
o naši školu a školku a těším se společně se všemi zaměstnanci školy na nové
prvňáčky v novém školním roce.
Mgr. Jan Hůla, ředitel ZŠ a MŠ Slabce

Čí jsou máje? Naše! Slabecká omladina za podpory městyse uspořádala 10. května
Staročeské máje. K průvodu krojované mládež hrála Hasičská šestka.

Čistička bude. Balkán získal dotaci
Stavět se začne zřejmě už v září. Využijte možnost vyřídit si přípojku bez starostí a lacině.
Slabce - Mikroregion Balkán získal
dotaci 182 milionů korun z Operačního programu životního prostředí EU
na vybudování čistíren odpadních vod
ve Slabcích, Hřebečníkách, Krakově,
Panoším Újezdě a Všetatech. Celkové
náklady jsou předpokládány ve výši
cca 231 milionů korun. Definitivní cenu
však určí až výběrové řízení na zhotovitele stavby a výše vítězné nabídky.
Jen vybudování čistírny odpadních
vod ve Slabcích a s ním souvisejícího
kanalizačního řadu ve Slabcích bude
stát zhruba 50 milionů korun (dotace
+ spoluúčast městyse). V ostatních částech městyse se likvidace odpadních
vod bude řešit jejich svážením do čistírny ve Slabcích.
Pokud půjde vše podle předpokladů,
začne se s výstavbou čistíren a kanalizačních řadů v mikroregionu Balkán
v září, nejpozději v říjnu letošního roku.
Termín uvedení do zkušebního provozu
je stanoven na 12 měsíců od předání
a převzetí stavby.

Očekává se, že v pěti zmíněných obcích vznikne asi pět set kanalizačních
přípojek. „Pokud se udělají v jednom
balíku, vyjde to občany levněji a bez
starostí s obíháním úřadů. Kdo tuto
možnost nebude chtít využít, samozřejmě nemusí,“ uvedl předseda mikroregionu Pavel Souček s tím, že částka za
vyřízení přípojky by se v případě hromadného zpracování měla pohybovat
do částky 2 tisíce korun.
Jestliže se chcete o možnosti hromadného zpracování projektové dokumentace dozvědět více, zúčastněte se
17. 5. od 15 hodin informativní schůzky
v KD Slabce (viz oznámení vpravo), popřípadě se informujte na úřadu městyse.
Mikroregion Balkán usiloval o získání dotace na vybudování čistíren odpadních vod od roku 2006.
Nedávný dotazníkový průzkum mezi
obyvateli městyse ukázal, že největším
přáním občanů je vybudování čistírny
odpadních vod. Vyslovilo se pro ni 73
procent respondentů.

n Svět čar a fantazie. Ve dnech 30. 5. až
1. 6. 2014 proběhne ve výstavní síni
v přízemí zámku 3. ročník výstavy výtvarných prací žáků a dětí Základní
a mateřské školy Slabce „Svět čar
a fantazie“. Otevřeno bude v pátek od
13 do 15 h, v sobotu od 10 do 15 hodin
a v neděli od 10 do 12 h. Vstup dobrovolný. Případný výtěžek bude použit na
uskutečnění tradičního Dětského dne
a zábavných aktivit na konci školního
roku v naší škole. Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče, příznivce dětské
fantazie a všechny občany naší obce.
Mgr. Jan Hůla, ředitel ZŠ a MŠ Slabce

Informace
pro občany
V sobotu 17. 5. 2014 od 15 h
se v Kulturním domě ve Slabcích bude konat informativní
schůzka s projektanty firmy
SUDOP Plzeň, kteří nabízejí
vyhotovení projektové dokumentace včetně územního souhlasu ke kanalizačním přípojkám v souvislosti s výstavbou
ČOV ve Slabcích.
Vyzýváme občany, aby využili
této možnosti a zúčastnili se
schůzky, kde se dozvědí podrobnější informace. Pokud vlastník
nemovitosti této nabídky nevyužije, bude třeba, aby si zajistil
veškerou dokumentaci sám.
Městys Slabce

Každý po svém...
Rousínov - Ve čtvrtek 24. 4. (opakování 2. 5.) uvedla ČT2 dokument J. Látala „Každý po svém“, který měl údajně
ukázat různé přístupy k organizování
kulturního dění v rámci jedné obce.
Nedá mi to a musím, jako jedna
z hlavních aktérek filmu, říct svůj názor. Viděla jsem ho poprvé až v televizi,
jako všichni ostatní, žádná možnost vyjádřit se předem nebyla.
Film mě dost zklamal, tedy část
týkající se Rousínova, za „slabeckou“
nemluvím.
Pan režisér Látal i jeho produkční
byli podrobně obeznámeni s veškerým
programem akcí zdejšího občanského
sdružení v minulém roce i s jeho letitým
fungováním, ostatně naše sdružení mu
bylo dle jeho slov doporučeno Nadací
Via jako základ pro tento dokument.
Bohužel si nenašel čas zúčastnit se
více než konce loňského ROUSu, na
ostatní akce, ač vždy ohlášen, nedorazil, většinou ho produkce omluvila.
Snad jako náhrada bylo použito několik fotografií z našeho archivu.
Čilá spolková činnost v Rousínově
se smrskla na dvě hlavy v prázdné stodole (já a Michal) odpovídající na kladené otázky a vytvářející mylný dojem
znuděnosti a osamocení.
Výsledkem je dle mého názoru nevyvážený a vlastně nereálný obraz zdejšího
dění. Považuji proto za svoji povinnost
alespoň ve slabeckém Zpravodaji uvést,
že veškerý rušný společenský a kulturní
život v Rousínově je dílem spousty pracovitých a nadšených dobrovolníků, kteří jsou plni nápadů a vůle je uskutečnit
a také to průběžně činí.
Kdo k nám na nějakou akci zavítal,
dá mi jistě za pravdu. Škoda, je to – ne
naší vinou – promarněná příležitost.
Ludmila Faflíková

Občanské sdružení Rousínov
Rousínov - Jako každý rok pořádá naše
občanské sdružení Dětský den, ten letošní se uskuteční v sobotu 30. 5. na
rousínovském hřišti. Začátkem července proběhne ve stodole u Faflíků oblíbený Bazárek. ROUS 16 se uskuteční
4. - 9. 8. 2014. Těšit se opět můžete
na výtvarné dílny a pestrý doprovodný
program, zejména koncerty. Devadesáté výročí úmrtí světoznámého rousínovského rodáka Karla Buriana si připomeneme v sobotu 2. 8. přednáškou
Romana Hartla a koncertem Jiřího Buriana (pravnuka Karla Buriana, známého
zejména ze stále populárnější formace
Republic of Two; v Rousínově představí
svůj sólový projekt Bohemia) ve stodole. Všechny akce inzerujeme podrobně
na našem webu rousinovurakovnika.
cz, pozvánky na naše akce najdete včas
i v tisku a na plakátech. L. Faflíková

Kytice pro paní Julii z Modřejovic
Ke stým narozeninám přišli paní Julii Kučerové popřát i zástupci městyse.
n Alena Zázvorková
předsedkyně kulturní komise
Modřejovice - Říká se, že modrá je dobrá, oči jako poměnky,
jako nebe atd. Oči jako poměnky má paní Julie Kučerová
z Modřejovic. Nikdy na ně nezapomenu! Ve čtvrtek 24. dubna
jsme byly s paní Hanou Vostrou
jako první gratulantky u paní Julie pozdravit jí a popřát k jejímu
významnému životnímu jubileu,
a sice ke 100. výročí narození.
Má ho sice až v květnu, ale
protože nás je hodně, kdo chce
popřát, tak to bylo smluvené již
takto dřív. Setkání bylo úžasné,
plné krásného povídání, vzpomínek na doby opravdu dávno
minulé, na lidi, kteří kolem paní
Kučerové byli a jsou. VzpomíPaní Julie Kučerová při podpisu do kroniky
nala, kdo s ní pracoval, jak se
městyse. Přihlíží Alena Zázvorková.
v partě staré gardy chodili bavit. Jak s panem Mírou Razímem
vždy v legraci při setkání pili
že jsme mohli toto uskutečnit. Krásnou
s mírou. Její tvář vůbec nenese stopy tokyticí složit poklonu této milé a kráslika roků, je stále stejná jako třeba před
né paní. Při loučení nás šla paní Julie
10 lety. Máme na to dokumentaci. Navyprovodit až na ulici. Všechny, kteří ji
prosto svěží duch i projev. Má svá tráznáte, pozdravuje a přeje, ať se máte
pení kolem zdraví, provází ji myšlenky
dobře. Podaly jsme si ruce, pohladila
na její drahé, které již dlouhá léta nemá
jsem jí a podívala se dlouze do té modři
kolem sebe. Ale její slova na rozloučeočí, které prožily století. Nelehké, tvrnou, jak má nádherné a šťastné stáří,
dé, bolestné a přesto tato bytost, manás dojalo moc. Má kolem sebe rodinu
linká ženuška, to prožívá jako štěstí. Je
snachy Hany s manželem, starají se
to obrovská pokora k životu. Mějme to
o babičku všechna čest. Za to jim patří
vzorem.
nesmírný dík a jsou vzorem pro nás pro
Modré poměnky ve slabeckém parvšechny.
ku, teď kvetete všude. Jste těma modrýJako jeden z dárků byla broušená
ma očima paní Kučerové. Buďte poselváza s věnováním ke stému výročí nastvím umění života. Děkujeme.
rození. Je nám ctí na obci ve Slabcích,

Slabečtí školáci poznávají svět
Prostřednictvím filmového dokumentu zavítali na vzdálený ostrov Madagaskar.
n Jiří Lisner a Petr Záhora
žáci ZŠ Slabce
Slabce - Už dlouho jsme se těšili na
den, kdy opět vyrazíme na promítání
dokumentu Planeta Země 3000, který
byl letos o ostrově Madagaskar.
Ráno jsme nasedli na autobus do
Rakovníka a pak se naše skupina vydala do KC, kde zanedlouho promítání
začalo. Sál byl zcela naplněn. Když promítání začalo, všichni ztichli. Nejdříve
jsme se seznámili s polohou ostrova,
jeho flórou i faunou, obyvatelstvem
i nevšedními tradicemi. Na plátně se
objevily vesnice domorodců, kteří jsou

velmi chudí, ale i přesto se respektují,
vzájemně si pomáhají a mají se rádi.
V tu chvíli jsme si uvědomili, že my se
nemáme vůbec špatně.
Nejvíce nás zaujala velmi zvláštní
tradice – pohřební rituál famadihana.
Z hrobu byl ráno vyhrabán nebožtík,
pak ho žijící členové rodiny převlékli,
povyprávěli si s ním, ukázali mu vesnici, kde žil, řekli mu, co je ve vesnici nového a pak ho znovu uložili do hrobky.
Věděli jste, že na Madagaskaru
roste největší baobab na světě? My do
návštěvy tohoto dokumentu ne. Proto
už teď se těšíme na příští školní rok,
kdy se opět dozvíme něco nového. Tentokrát se „vydáme“ do Indonesie.

Futsalová sezona 2013/2014

Dětský maškarní bál

Tým FC Slabce vybojoval v okresním přeboru Kladno skvělé druhé místo.
n Bohuslav Baďura
Slabce - Futsal (fotbal v telocvičně) hraji 15 let, z toho 10 let za
Kings Rakovník a posledních 5 let
za FC Slabce. Až letošní ročník mě
přiměl k tomu, abych poděkoval
všem spoluhráčům a všem těm,
kteří nás podporují, mj. obec Slabce. Tým jsem zakládal společně
s Vláďou Kleknerem a poslední 2 sezony jsme účastníky okresního přeboru Kladno. V loňské sezoně jsme
se umístili jako nováčci soutěže na
krásném 5. místě, ale ambice byly
rozhodně vyšší. Možná i to byl jeden z důvodů, proč jsme do letošní
sezony přistoupili více zodpovědně,
zlepšili účast na zápasech a mohli
jsme se po základní části radovat
z prvenství v celé soutěži. Bohužel
ve finále jsme nestačili na soupeře Sokol Řevničov, a tudíž po finálovém zápase skončili na 2. místě.
Okresní přebor tvoří celkem 19
mužstev, a z toho 2 celky přímo
z Kladna a 5 z města Slaný, které
mají mnohem větší možnost tvořit
své týmy, proto si tohoto úspěchu
velmi cením. Hráči, kteří reprezentují FC Slabce nejsou pouze
ze Slabec, ale například z Nového

Strašecí, Hořesedel, dokonce ze
samotného Kladna. Vyhlášení celé
soutěže proběhlo 14. dubna ve Slaném, kde jsme obdrželi pohár a medaile společně s dárkovým košem
za 2. místo. Asi největší díky patří
našim věrným fanouškům, které
na tomto vyhlášení dával za vzor
sám vedoucí Okresní komise futsalu Kladno p. Nepil. Všechny peníze
světa nedokážou nahradit podporu
z hlediště, ať v dobrém, či ve zlém.
Tým FC Slabce tvoří: Vicjan Jakub, Baďura Bohuslav, Baďura Martin, Gajdoš Martin, Gajdoš Jakub,
Gašper Vladimír, Melichar Vít, Čiha
Jiří, Klekner Vladimír, Čermák Roman, Černý Tomáš, Konopásek Marek, Ballada Ondřej, Strouhal Jiří.
Ještě jednou děkuji všem těm,
kteří se okolo našeho týmu pohybují a podporují ho.
14. dubna při vyhlášení byla udělena jedna
individuální cena pro Bohuslava Baďuru
za: Čin Fair Play 2013/2014, kterou uděluje
Okresní komise futsalu Kladno. Tato cena
byla udělena za poskytnutí první pomoci při
vážném zranění 2 protihráčů vyšší soutěže,
kdy výše jmenovaný nebyl účastníkem zápasu,
ale pouze divákem v hledišti, a to i mimo hrací
den FC Slabce.

Fotbal - okresní přebor - IV. třída
14.

Domácí
TJ Slabce

Hosté
Sokol Panoší Újezd

Termín
Neděle 23. 3. 2014

Čas

Výsledek

15:00

7:3

Střelci branek (TJ Slabce): Macák Tomáš 2, Čiha Jiří 2, Cílek Tomáš 2, Ikrényi Petr

15.

Sokol Petrohrad

TJ Slabce

Neděle 30. 3. 2014

TJ Slabce

FK Kounov

TJ Roztoky B

TJ Slabce

16:30

3:1

Sportovní klání

Neděle 13. 4. 2014

15:00

2:1

Neděle 20. 4. 2014

17:00

5:0

Slabce - ZO ČSŽ Slabce si dovoluje pozvat malé
i velké u příležitosti Dne dětí na Sportovní klání, které se bude konat 14. 6. 2014 na hřišti TJ
Slabce od 10 hodin. Kromě sportovních disciplín
je přislíbena ukázka výcviku psů ZKO Rakovník.
Děti se mohou těšit na hodnotné ceny a také tradiční domácí koláče! V případě nevlídného počasí se akce přesouvá do KD Slabce. Srdečně zve
výbor ZO ČSŽ Slabce.

Neděle 6. 4. 2014

Střelci branek (TJ Slabce): Čiha Jiří

18.

TJ Slabce

FC Hořesedly

Střelci branek (TJ Slabce): Macák Tomáš 3, Fencl Tomáš, Vaněk Mikuláš

19.
20.

TJ Slabce

volno

Neděle 27. 4. 2014

-

-

TJ Slabce

FK Kněževes B

Neděle 4. 5. 2014

17:00

2:3

17:00

4:0

Střelci branek (TJ Slabce): Baďura Bohuslav, Vaněk Mikuláš

21.

TJ Slabce

Sokol Ruda

Modřejovice - Modřejovická omladina za podpory hasičů z Modřejovic si vás dovolují pozvat
24. května 2014 na Staročeské máje. Průvod
obcí začne ve 14 hodin. Na cestu hraje Hasičská
šestka. Skončíme na návsi ve stanu, kde bude
pokračovat veselice s Hasičskou šestkou. Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou májovníci. D. Z.

0:2

Střelci branek (TJ Slabce): Macák Tomáš 2, Čiha Jiří

17.

Modřejovice - Magické datum 30. duben je pro
všechny obce a čarodějnice stejný, velká vatra
a opékání vuřtů. Již podesáté vyšel čarodějnický průvod i v Modřejovicích. Nejdříve kontrola
košťat, také špíny pod nehty a špíny za ušima,
řádné rozcuchání a čím ošklivější, tím lepší. Vyzbrojen různými potvorami, tj. krysami, pavouky
a podobně, procházel průvod obcí dům od domu
a zval obyvatele ke hranici na opékání vuřtů. Natrénované básně a hlasivky byly slyšet daleko.
V průvodu kráčelo 22 hrůzných čarodějnic ve
věku 600 a více let a podpořit je přišlo dalších
50 obyvatel. Akci pořádal Svaz dobrovolných čarodějnic a hasiči z Modřejovic. D. Zusková

13:30

Střelci branek (TJ Slabce): Macák Tomáš, Čiha Jiří

16.

Čarodějnice v Modřejovicích

Máje v Modřejovicích

Rozlosování a výsledky zápasů - jaro 2014
Kolo

Slabce - Koncem března, tedy 22. března, pořádali zahrádkáři Slabce pro děti dětský maškarní
bál. A že se jich tam sešlo. Kulturní dům se hemžil spoustou pohádkových bytostí, které tančily,
zpívaly, soutěžily, prostě si užívaly. Připravena
byla bohatá tombola a občerstvení. Poděkování
patří také maminkám, tatínkům a ostatním členům rodiny, kterých bylo 60, dětí školou povinných bylo 70 a dobrých 20 čekatelů na školku,
tedy holátek. Poděkování patří maminkám Janě,
Ivaně a také Adélce a Nikole, které dobře s dětmi
pracovaly a připravily soutěže. Také velké poděkování všem sponzorům - městysi Slabce, Agro
Řisuty, Chov charolais - p. Šedivému, p. Hellerovi, staviteli ve Slabcích, firmě Lassersberger,
A. Zázvorkové, J. Grubnerové, děvčatům Kolbekovým a maminkám Ivaně, Janě, Zdence, Drahušce a dalším. Dobré obsluze D. Štillera. Doufám, že se za rok sejdeme zase. D. Zusková

Neděle 11. 5. 2014

Střelci branek (TJ Slabce): Ikrényi Petr 2, Macák Tomáš, Čiha Jiří

22.

Meteor Hřebečníky

TJ Slabce

Sobota 17. 5. 2014

10:00

:

23.

TJ Slabce

Baník Lubná

Neděle 25. 5. 2014

17:00

:

24.

ČL Kolešovice B

TJ Slabce

Neděle 1. 6. 2014

13:30

:

25.

TJ Slabce

SK Rakovník B

Neděle 8. 6. 2014

17:00

:

26.

FC PO Olešná B

TJ Slabce

Neděle 15. 6. 2014

17:00

:

Na Úřadu městyse Slabce stále ještě
můžete zakoupit knihu o osobnostech našeho
regionu. Kniha o 300 stranách mapuje osudy 81
známých i neznámých osobností a přináší mnoho
nových a objevných informací!
Cena knihy je 299 Kč.

Jeho poslední starost

Společenská rubrika

Vzpomínka z posledních dnů
mistra Jana Nerudy

Životní výročí v květnu slaví

(Dokončení z minulého čísla)

4. května

Pavel Šťastný, Slabce 123

60 let

20. května

Julie Kučerová, Modřejovice 49

100 let

20. května

Marie Celbová, Slabce 114

70 let

20. května

Petr Tondr, Slabce 17

60 let

21. května

Eva Razímová, Slabce 132

50 let

23. května

Alexander Škorpil, Svinařov 12

83 let

24. května

Helena Vestfálová, Slabce 38

90 let

27. května

Hana Macáková, Slabce 60

65 let

Zamířil do Spálené ulice a po chvíli octli jsme se
v bytě jeho v ulici Vladislavské.
Svléknuv jen svrchník přikročil mistr ku psacímu stolku a z malé zásuvky na pravé straně
etažerku vyňal složku papírů, založených ve
čtvrtku modrého papíru, na jakém v posledních
letech psával. Na papíře tom byla tužkou slova:
Hrob rodičů.
Hledal v papírech a podal mi poslední kvitanci úřadu zádušního ze dne 20. prosince 1884 na
10 zl. 50 kr., „kteréž pan Jan Neruda, spisovatel,
co poplatek za ponechání hrobu Barbory Nerudové na 1. košířském hřbitově, v oddělení 4,
číslo řadové 160 do 31. prosince 1891 dnešního
dne do podepsané pokladny řádně zaplatil.“
Přečetl jsem kvitanci a poznamenal jsem:
„Přijdeme časně dost, vždyť to platí až do konce
roku.“
„Ano, ano,“ přisvědčoval mistr. „Ale raději
dříve. Působí mi velikou starost, aby vám přece neřekli, že se to nadále neprodlouží a abych
nebyl nucen kosti přenášeti. Vynasnažte se, aby
zůstalo při starém – nerad, tuze nerad bych, aby
hrob musil býti otevřen…“
Podal mi dvě bankovky a připravený již kolek v obálce, a když jsem jej opouštěl, znova
a důtklivě mi kladl na srdce, abych co nejvíce se
vynasnažil…
Nevím, odkud pocházela, ale byla patrně
mylna zpráva, že se hroby na košířském hřbitově bezvýminečně ruší a že by kosti musily býti
přenášeny. A moje vynasnažení tedy bylo velice
snadné. Bez jakéhokoli pozastavení a překážky
přijali u pokladny zádušního úřadu obnos desíti
zlatých a padesáti krejcarů a vydali mi kvitanci,
že zapraven poplatek za další ponechání hrobu
nikoli na sedm, ale na celých deset dalších let,
až do 31. prosince roku 1901.
Přímo z Týnského dvora zamířil jsem do bytu
mistrova, aby co nejdříve byl prost své starosti.
Vida mě tak brzy vraceti se, pohlédl na mne
s otázkou na tváři a na rtech:
„Nuže – co vám řekli….?“
„Vše v pořádku – a bylo ještě šest neděl času
po posledním prosinci.“
„Ne, ne, takto je to lépe,“ odpovídal, podávaje mi svoji útlou, měkkou ruku. „Myslil jsem na
to dnem a nocí.“
„A prodloužení platí na deset roků – za stejný
poplatek jako dříve na sedm,“ oznamoval jsem,
podávaje mu kvitanci.
Četl kvitanci, oddechl zhluboka, skládal ji
pomalu, připojil k ostatním papírům v modrém
obalu, a jako by mu kámen ze srdce byl spadl,
několikrát opakoval:
„To jsem rád! To jsem rád! – Pořád jsem se
obával, abych nezmeškal. A tedy na deset roků
je zas po starosti…“
Ta dvě slova vyslovil s důrazem.
A po desíti dnech nebylo ho více mezi námi.
Hrob rodičů Jana Nerudy na Malostranském hřbitově můžete
navštívit např. v rámci Májových slavností na Malostranském
hřbitově. Ty letošní se uskuteční dne 31. května od 14 hodin.
Více informací najdete na www.malostranskyhrbitov.cz.
Malostranský hřbitov jinak není volně přístupný.

Životní výročí v červnu slaví
2. června

Josef Hartl, Slabce 83

81 let

3. června

Jiřina Žďánská, Slabce 35e

65 let

8. června

Miloslav Vydra, Slabce 51

88 let

9. června

Marie Čechová, Slabce 94

91 let

15. června

Danica Rejšková, Modřejovice 27

90 let

16. června

Marie Zusková, Modřejovice 15

93 let

19. června

Michaela Juchová, Slabce 135

50 let

20. června

Anna Markupová, Skupá 1

83 let

29. června

Vlasta Spalová, Kostelík 5

84 let

29. června

Hedvika Kosová, Svinařov 27

75 let

Jubilantům blahopřejeme!
Pokud někdo z příštích jubilantů (červenec, srpen 2014) nechce být zveřejněn
ve zpravodaji, nechť to nahlásí na Úřad městyse Slabce do konce června 2014.

Narození
2. března

Kristiana Kunclová, Slabce 145

Úmrtí
11. března

Ivana Ledvinková, Slabce 82

31. března

Jarmila Vyskočilová, Slabce 47

5. května

Miloslav Mezner, Rousínov 17

Přihlášeni k trvalému pobytu
19. března

Lukáš Opat ze Hvozda do Slabec

7. května

Pavel a Marta Konvalikovi z Prahy do Rousínova

Svatba - Galerie Slabce
12. dubna

Jakub Kučera a Zdeňka Janků, oba Podmokly

pranostiky (květen, červen) n Svatý Filip s Jakubem krávy
pasou za plotem. n Májová vlažička, poroste travička. n Pominou
zmrzlíci, pominou mrazíci. n Jestliže v máji mnoho hřímá, úrodný rok
na to bývá. n Na svatého Urbana, pec může být zbouraná. n Hledej
trávy pro své krávy, budeš míti dobré stravy. n Teplo v máji, seno
v háji. n Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začnem kositi.
n Na svatého Antonína broušení kos započíná. n Červnové večerní
hřmění, ryb a raků nadělení. n V červnu blýská-li se, hřímá,
sedlák spokojeně dřímá. Vybral Ing. Filip Celba
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