Zpravodaj
Městyse Slabce
6/2017
15. 1. 2018, 36. ročník

Slabce n Modřejovice n Rousínov n Svinařov n Skupá n Kostelík n Nová Ves n Malé Slabce

Z činnosti Občanského
sdružení Rousínov
Hradní duo vytvořilo svou hudbou tu pravou vánoční náladu. Foto: OSK

Vánoční koncert v Kostelíku
n Radim Perlín
OS Kostelík
Kostelík - Již podeváté celou
sezonu v Kostelíku zakončujeme
Vánočním koncertem s Hradním
duem. Napřed jsme na podzim zahájili práce na obnovení cesty okolo
pole od naší vyhlídky. To je dlouhodobý projekt, ve kterém chceme pokračovat i příští rok a doufáme, že
se nám podaří zpřístupnit vyhlídku
Na Plazích nejen od parkoviště, ale i
přímo z Kostelíka podél lesa.
V prosinci jsme již začali připravovat velký vánoční koncert v naší
kapli. Nejprve jsme v sobotu 9. 12.
připravili, ozdobili a rozsvítili vánoční strom Kostelíka na návsi a
vyzdobili a nachystali kapli. Zdobení
kaple stejně jako každý rok zajišťujeme vlastními silami a kaple je rok
od roku půvabnější.
Letos jsme se sešli na vánočním
koncertu v naší kapli sv. Máří Magdaleny již v pátek 15. 12.
Celý den jsme kapli vyhřívali a
počasí nám také pomohlo, takže v
kapli bylo v 18:00 krásně příjemně
teplo. Po 18:00 se již začali scházet
první diváci a návsí zněly úryvky ko-

Kaple se opět zaplnila až do
posledního místa. Foto: OSK
led Hradního dua, když muzikanti
ozvučovali svoje nástroje. Postupně
se podával punč, rozdávaly vánočky
a do začátku koncertu se kaple celá
zaplnila. V 19:30 jsme zahájili koncert tradičním Kyrie od Jana Jakuba
Ryby z České mše vánoční a spolu
s kapelou mohli nejznámější část
této krásné skladby zpívat i všichni
v kapli ze zpěvníků.
Dokončení na str. 2

Rousínov - Před koncem minulého roku uspořádal náš spolek všechny akce, které avizoval
v předchozím zpravodaji. Vyráběli jsme společně adventní věnce, rozsvítili vánoční smrk nad
rybníkem za doprovodu koled, zahraných zeštíhlenou Falešnou ozvěnou, postavili jsme velký
betlém u kostela a ještě před vánočním koncertem se podařilo nainstalovat venkovní osvětlení
průčelí kostela. Jako každý rok jsme kostel uklidili, nazdobili a uvnitř opět uspořádali vánočně
romantickou výstavku domácích betlémů. Opět
hrál posluchačům velmi krásně soubor Sine Nomine, pro příští rok však chystáme změnu, a to
na návrh samotných účinkujících. Mají totiž za
to, že je všichni místní již dobře znají.
V sobotu 3. února 2018 projde Rousínovem
tradiční masopustní průvod. Vycházet bude
ve 14 hodin od Rouspůdky, hudbu tentokrát
obstará spolek muzikantů Rozmarýn, tedy
nikoliv obvyklý Ríša Svítil. Po skončení průvodu budou v hospodě vyhlášeny tři nejlepší
masky, slavnostně sťata postava žida a ihned
bude pokračovat zábava s tancem. Zájemci
si mohou půjčit masky z našeho fundusu,
info je na www.rousinovurakovnika.cz
Ludmila Faflíková, předsedkyně spolku

Plesy v Kulturním domě Slabce
20. 1. — Hasičský SDH Slabce
(hudba Černý brejle),
10. 2. — Zahrádkářský
(hudba Procházka Band Kaznějov)
17. 3. — Sportovní (hudba Fernet)
24. 3. — Dětský maškarní (pořádají zahrádkáři)

Vánoční koncert v Kostelíku
Dokončení ze str. 1 Ostatně Hej Mistře, vstaň bystře, známe určitě skoro všichni. Téměř dvě hodiny Hradní duo zpívalo a hrálo svoje známé i
nové vánoční koledy a atmosféra v plné kapli byla
slavnostně vánoční. Když jsme se po poslední koledě skoro v půl desáté rozcházeli, byli spokojeni
všichni. Letos jsme měli posluchače v Kkostelíku skutečně mezinárodní. Kromě sousedů skoro
z každého domu z Kostelíka, z celého Slabecka,
nejbližších sousedů, přijeli diváci z Rakovníka,
Kladna, Prahy a mnoha dalších míst z Čech. V
Kostelíku jsme přivítali i kamarády třeba z Košic
nebo dokonce z Francie. Naše tradiční české vánoční zvyky, koledy, pospolitost a možná i dobrý
vinný punč chutnaly napříč generacemi i napříč
zeměmi původu.
Na konci koncertu si mohli členové OS Kostelík zakoupit kalendář OS Kostelík na rok 2018,
tentokrát dokumentující 10 let aktivit a akcí našeho sdružení. Kalendář bude v nejedné chalupě v
Kostelíku zdobit místnost po celý rok.

Výsledky 1. kola volby
prezidenta republiky
První kolo volby prezidenta republiky se ustkutečnilo ve dnech 12. a 13. ledna 2018. V městysi
Slabce se volilo v pěti okrscích, volební účast
dosáhla 64 %. Výsledky za městys Slabce:

Kandidát
Mirek Topolánek
Michal Horáček
Pavel Fischer
Jiří Hynek
Petr Hannig
Vratislav Kulhánek
Miloš Zeman
Marek Hilšer
Jiří Drahoš

Počet hlasů % hlasů
15
3,90
21
5,46
23
5,98
6
1,56
4
1,04
0
0,00
165
42,96
49
12,76
101
26,30

Druhé kolo volby prezidenta se uskuteční ve
dnech 26. a 27. ledna.

Půjčovní doba
v Obecní knihovně ve Slabcích
pondělí 11.30 – 15.00
úterý 9.00 – 18.00
středa 9.00 – 15.00
Zpravodaj ÚM Slabce 4/2017. Přispěli: E. Razímová, A. Zázvorková, J. Hůla,
P. Čech, V. Škrlant. 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 e. č. MK ČR E 10834

Společenská rubrika

Životní výročí v lednu 2018 slaví
2. ledna

Marcela Padrtová, Slabce 90

60 let

6. ledna

Zdeňka Vydrová, Slabce 51

90 let

8. ledna

Vladimíra Čiháková, Modřejovice 68

55 let

11. ledna

Jaroslava Uhrová, Rousínov 77

80 let

23. ledna

Ladislav Janoušek, Skupá 21

55 let

25. ledna

Jana Strouhalová, Slabce 136

50 let

31. ledna

Jaroslav Gajdoš, Slabce 134

50 let

Životní výročí v únoru 2018 slaví
4. února

Josef Kott, Skupá 40

86 let

5. února

Jana Prokopová, Malé Slabce 5e

50 let

15. února

Dagmar Zusková, Modřejovice 15

60 let

16. února

Bohumil Topinka, Slabce 66

70 let

22. února

Anna Šlaichová, Modřejovice 18

95 let

25. února

Zdeňka Honzátková, Skupá 32

75 let

28. února

Věra Šťastná, Slabce 123

60 let

Jubilantům blahopřejeme!
Pokud někdo z příštích jubilantů (březen, duben 2018) nechce být zveřejněn
ve zpravodaji, nechť to oznámí na ÚM Slabce do konce února.

Svoz komunálního odpadu v roce 2018
V roce 2018 je možno zakoupit samolepící známku na celý rok, a to buď
poštovní poukázkou anebo platbou na účet číslo 107-4649710267/0100,
variabilní symbol: 21113722, specifický symbol: číslo domu.

Vývoz každý týden ve středu, tj. 52 výsypů ročně = 2197,- Kč
Vývoz kombinovaný, tj. 42 výsypů ročně = 1834,- 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 = 1472,- Kč
•

lichý týden ve středu

Vývoz 1x za měsíc, tj. 12 výsypů ročně = 1001,- Kč
•

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

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

Vývoz 1 x za měsíc, tj. 12. výsypů ročně = 1489,- Kč
•

první lichý týden v měsíci ve středu (3. 1., 14. 2., 14. 3., 11. 4., 9. 5.,
6. 6., 4. 7., 1. 8., 12. 9., 10. 10., 7. 11., 5. 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 2018 je možno vyvážet odpad ještě na známu z roku 2017.

Úřad městyse Slabce

