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

Hasiči Modřejovice
Modřejovice - Jaký byl rok 2020 u
hasičů v Modřejovicích? V lednu 2020
uspořádali novoroční posezení a zhodnotili, co se povedlo. Ještě v lednu byla i výroční členská schůze, kde jsme schválili
plán činnosti na rok 2020 a přijali nové
členy. V červnu jsme se zúčastnili okrskového cvičení ve Slabcích. Pomáhali
jsme i zásahovým jednotkám při hašení
ohně na ovčíně u Modřejovic. A jako u
ostatních akcí jiných spolků i nás zastavil
nouzový stav. Přesto jsme ještě v několika lidech postavili a rozsvítili vánoční
stromeček na návsi a zazimovali techniku. I my hasiči přejeme členům a spoluobčanům hodně zdraví v roce 2021 a
těšíme se na Vás při dalších akcích.
Dagmar Zusková, jednatelka SDH

Dobře utajená country
Slabce - Vážení a milí přátelé a kamarádi, do letošního roku Vám z celého srdce
přejeme za organizátory vše nejlepší,
hlavně to nejdůležitější, a to je zdraví.
Jak jistě víte, loni jsme chtěli společně a důstojně oslavit jubileum XXV.
let našeho festivalu. Dovolím si říci, že
známého nejenom v našem okrese a
kraji, ale jeho obliba sahá široko do celé
republiky a dokonce i za hranice. Také
zviditelňuje návštěvníkům krásy našeho
regionu. Důvod jeho nekonání nemusím
jistě vysvětlovat.
Dnes je několik málo dní po vstupu
do nového roku a nikdo si nedovolíme
předvídat, jaký bude další osud našeho
festivalu. Můžeme pouze doufat a věřit.
Jistotu ale nemáme.
Pokud by se situace zlepšila, tak Vám
dáme včas vědět. Bohužel také nemládnu a v mých 75 letech organizovat tak
náročný projekt již není snadné. Ale zatím, pokud mi zdraví vydrží, tak to nevzdávám.
Vážení přátelé a kamarádi, držme si
palce a na shledanou v lepších časech.
Za pořadatele festivalu prezident
festivalu Vladimír Škrlant,
Jiří Pergler, Mgr. Katka Svobodová

Občanské sdružení
Rousínov
Rousínov - Náš spolek spí předlouhým a vydatným zimním spánkem.
Z oblíbených podzimních a zimních radovánek se vůbec nic nekonalo a zatím
ani nebude. Podnikli jsme v pár lidech
jen silvestrovskou procházku po okolí a
jinak nic, pusto prázdno. Neuskuteční
se nejspíše ani masopustní průvod. V
době psaní příspěvku jsou nařízené tak
tuhé restrikce, že sotva vystrčíme nos z
domu, natož abychom se sdružili do větší skupiny. Kdyby se náhodou opatření
uvolnila do konce masopustního období (17. února), vyvěsili bychom po okolí
plakáty s tím, že se průvod koná. Není
to ale příliš pravděpodobné. Doufáme,
že v létě už bude situace podstatně jiná
a lepší, takže oblíbený festiválek ROUS
plánujeme uspořádat, a to od pondělí
2. do pátku 6. srpna.Věříme, že se tam
všichni setkáme.
Lída Faflíková

Zahrádkáři Slabce
Slabce - Zahrádkáři ve Slabcích
zažívali v roce 2020 ten samý rok jako
spousta ostatních organizací. Slibně začínající rok ale brzy poznamenal nouzový stav a zákaz pořádání akcí. A tak není
vcelku co hodnotit, v únoru zahrádkářský ples, hudba Kastelán a 67 lidí, pěkná
tombola. V únoru proběhla ještě výroční
členská schůze s účastí 31 členů a 8 hostů, obohacená přednáškou ing. Pazdery na téma pěstování česneku a cibule.
Stihli jsme ještě v březnu prodej jarních
květin na Josefa a to bylo vše. Samozřejmě, že v činnosti budeme pokračovat,
jak to zdravotní situace dovolí. Již jsme
objednali pro členy sadbové brambory a v pátek 19. a v sobotu 20. března
budeme ve spolupráci s p. Lípovou opět
prodávat kytičky v přízemí slabeckého
zámku. Všem členům i spoluobčanům
přeji pevné zdraví a lepší rok 2021 a zachovejte nám přízeň.
Dagmar Zusková, jednatelka ČZS

Vážení občané,
rodáci, chalupáři
a příznivci městyse Slabce,
do nového roku 2021 Vám
jménem svým i jménem celého
zastupitelstva našeho městyse přeji
mnoho soukromých i pracovních
úspěchů, štěstí, spokojenosti
a především pevné zdraví.
Vlastimil Štiller

starosta městyse Slabce

Kulturní dům Slabce
Slabce - Rok 2020 byl opravdu pro
všechny náročný i po finanční stránce.
Také KD ve Slabcích byl prázdný tři čtvrtě roku a přesto se muselo topit kvůli
vodě, aby nezamrzla, muselo se trochu
uklidit, aby tam nebyly pavouci jako sloni atd. V lednu byly dva bály, a to myslivecký, asi 120 lidí, a hasičský slabecký,
asi 100 lidí, v únoru zahrádkářský ples a
účast 67 lidí, na sportovce a ani na dětský bál již nedošlo. Uskutečnila se výroční členská schůze a několik výborových
schůzí. Provedena byla řádná inventarizace majetku a opravena část KD po požáru. I my pracovníci KD Vám přejeme
klidnější rok 2021 a spoustu vydařených
akcí, abychom byli kulturnější lidé.
Dagmar Zusková, manažerka KD

Komplet nahrávek
Karla Buriana
Společnost Supraphon vydala komplet všech dochovaných gramofonových
nahrávek světoznámého tenoristy a rousínovského rodáka Karla Buriana. Komplet obsahuje 72 nahrávek (árie, lidové
písně a písně současných autorů) z let
1906-1913. K dostání na 3 CD nebo jako
mp3 na www.supraphononline.cz

Z historie městyse
Přepadení hajného

Národní listy 20. 10. 1867
V lese u Slabec přepaden byl hajný od dvou chlapů, kteří ho stloukli a ručnici mu vyrvali. Oba
jsou ale již zatčeni, ukradenou dvojku pak k nemalému úžasu svému nalezl hajný jednoho dne
ve své zahradě na stromě pověšenou.

Pomsta odmítnutého milence

Venkov 20. 10. 1922
V noci na úterý pořádala se ve Slabcích u Rakovníka posvícenská zábava. Po půlnoci šla patnáctiletá Marie Roučková, dcera dělníka ze Slabců,
s přítelkyní Františkou Vyskočilovou domů z hostince Václava Hrušky. Když došly na roh k domu
obchodníka Josefa Killingera, třeskla rána a kulka prostřelila Roučkové hřbet levé ruky. Při světle, způsobeném výstřelem, poznaly dívky Aloise
K., oděného ve vojenský stejnokroj s obnaženou
hlavou, držel v ruce revolver. K., jenž pochází ze
Slabců, nabízel se před 3 týdny Roučkové, by s
ním mluvila. Když byl odmítnut, prohlásil, že ji
zastřelí. Útočník, jenž prchl po činu, nebyl dosud
dopaden. Klobouk K. byl nalezen v hostinci.

Postřelil milenku

Venkov 24. 10. 1922
Alois K. postřelil v noci na úterý patnáctiletou
Marii Roučkovou ze Slabců, protože odmítla jeho
milostné návrhy. Útočník prchl po činu a četnictvo marně po něm pátralo v okolí. Ve středu odpoledne vypálil si K. na půdě svých rodičů ránu
z revolveru do pravého spánku a byl hned mrtev.
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Společenská rubrika

Životní výročí v lednu 2021 slaví
8. ledna

Václav Konopásek, Slabce 106

75 let

11. ledna

Jaroslava Uhrová, Rousínov 77

83 let

11. ledna

Pavel Cílek, Svinařov 17

50 let

11. ledna

Harry Mark, Rousínov 19

70 let

12. ledna

Jana Urbanová, Rousínov 84

50 let

12. ledna

Markéta Štýbrová, Rousínov 4

50 let

13. ledna

Helena Lisnerová, Modřejovice 71

75 let

21. ledna

Marie Brychtová, Skupá 30

70 let

25. ledna

Josef Patera, Skupá 29

81 let

Životní výročí v únoru 2021 slaví
8. února

Jaroslav Honzátko, Skupá 32

60 let

9. února

Petr Vostatek, Skupá 2

50 let

16. února

Marie Fulierová, Slabce 101

65 let

20. února

Lubomír Kostkan, Slabce 133

55 let

Jubilantům blahopřejeme! Pokud někdo z příštích jubilantů (březen, duben 2021)
nechce být zveřejněn ve zpravodaji, nechť to oznámí na ÚM Slabce do konce února.

Narození
František Gebhart, Slabce 121

18. září

Úmrtí
17. listopadu

Stanislav Jaroš, Svinařov 19

2. prosince

Pavel Konvalinka, Rousínov 41

19. prosince

Věra Rohlová, Slabce 102

Přihlášeni k trvalému pobytu
10. 12.

Robert Zoubek a Jana Forejtová s dětmi Patrikem,
Nikolasem a Jakubem z Krásného Dvora do Modřejovic

14. 12.

Nella Vaidišová z Milostína do Slabec

Odhlášeni z trvalého pobytu
4. 11.

Vladimír Polívka ze Slabec do Klášterce nad Ohří

Svoz komunálního odpadu v roce 2021

V roce 2021 je možno zakoupit samolepící známku na celý rok, a to platbou na účet číslo
107-4649710267/0100, variabilní symbol: 21113722, specifický symbol: číslo domu.
Odvoz odpadu v části obce
Slabce, Modřejovice, Rousínov, Kostelík, Skupá
Vývoz každý týden ve středu, tj. 52 výsypů ročně = 2520,- Kč
Vývoz kombinovaný, tj. 42 výsypů ročně = 2260,- 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 = 1695,- Kč
•

lichý týden ve středu

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

Vývoz 1 x za měsíc,
tj. 12. výsypů ročně = 1564,- Kč
•

první lichý týden v měsíci ve středu
(6. 1., 3. 2., 3. 3., 14. 4., 12. 5., 9. 6., 7. 7.,
4. 8., 1. 9., 13. 10., 10. 11., 8. 12.)

Vývoz 1x za měsíc, tj. 12 výsypů ročně = 1050,- Kč
•

první lichý týden v měsíci ve středu (6. 1., 3. 2., 3. 3., 14. 4., 12. 5.,
9. 6., 7. 7., 4. 8., 1. 9., 13. 10., 10. 11., 8. 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 2021 je možno vyvážet odpad ještě na známu z roku 2020. Pokud chcete platit
poštovní poukázkou, požádejte si o její vydání na úřadě (telefon 313 550 144). Úřad městyse Slabce

