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Rousínovský ROUS možná čekají změny
Ludmila Faﬂíková
Rousínov - Kulturní sympozium ROUS
má za sebou dvacátý první ročník. Navzdory
chmurným předpovědím o možném úbytku zájmu o rukodělné výtvarné dílny či večerní programy byla účast návštěvníků nejméně taková
jako v minulých letech. Místní mladí už sice
odrostli, ale dorazili přespolní, kteří případné
mezery bohatě zaplnili.
Na některých klíčových pořadatelích se
však projevuje únava z dlouhodobě neměnné
struktury sympozia. Jeho organizace v průběhu roku a následné zajištění hladkého průběhu
se zdají být stále náročnějšími. Během ROUSu
tráví většina členů občanského sdružení poctivě každé odpoledne i večer ve stodole a postrádá čas na jiné aktivity, jako jsou zahrádky,
vnoučata apod. Hromadně byl proto letos uvítán středeční volný večer bez programu.
Všichni přítomní si přesto naplno vychutnali něžnou a vtipnou Evu Blondýnu Sukovou,
autentického Joe Cockera, drsného Xaviera
Baumaxu i magické Manon Meurt.
Zlatým hřebem letošních večerních programů bylo však jednoznačně páteční divadel-

ní představení rousínovských ochotníků R.UM.
Pohádka Tři zlaté vlasy děda Vševěda přitáhla
nejvíc diváků a sklidila nejhlučnější ovace ze
všech účinkujících během celého týdne.
O jakých případných změnách uvažujeme,
když všechno tak klape?
Především o zkrácení festivalu o jeden až
dva dny, od pondělí, příp. úterý do pátku. Není
vyloučené, že naopak prodloužíme odpolední
dílny o půl až jednu hodinu. Možná vypustíme program na jeden z pěti, resp. čtyř večerů
apod.
Kvalitu účinkujících i vyučujících lektorů
samozřejmě zachováme, už nyní vymýšlíme a
oslovujeme eventuální adepty.
Navíc na příští rok připadá kulaté výročí
narození rousínovského rodáka, pěvce Karla
Buriana, které se chystáme během léta důstojně připomenout.
Změny jsou zatím v plenkách a třeba ani
nenastanou, nebude-li obecná vůle.
Každopádně jsme ještě neskončili.
ROUS 21 je za námi, ať žije ROUS 22!
Informace o plánovaných akcích a případných změnách lze nalézt na našich webových
stranách www.rousinovurakovnika.cz.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Od 1. 4. do 31. 10. 2019 jsou ve všech částech městyse
umístěny kontejnery na bioodpad. Do kontejnerů NEPATŘÍ větve!

Pozvánky
na akce
svazu žen
ve Slabcích
Slabce - ZO ČSŽ Slabce
vás zve malé i velké na Halloweenský KARNEVAL dne
12. října 2019 od 14 hodin
do Kulturního domu Slabce. Již teď máme hromadu
zajímavých cen do tomboly
a ještě něco málo přibude,
máte se na co těšit! Občerstvení zajištěno, hudba též.
Nenechte ujít ani lampionový průvod, který je naplánován na 27. 10. 2019 od
18:00 hodin, snad nám počasí vyjde vstříc a budeme si
moci na závěr průvodu opékat „buřtíky“, jež budou malým účastníkům odměnou.
Letošní Mikulášskou nadílku máme naplánovanou
na 30. listopadu v Kulturním
domě od 15 hodin. Sledujte
vývěsní plochy s našimi plakátky!
Srdečně zve
výbor ZO ČSŽ Slabce

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
SE USKUTEČNÍ V SOBOTU 26. ŘÍJNA 2019

Kostelík (náves) • 8.00 - 8.15 | Modřejovice (náves) • 8.25 - 8.40
Skupá (náves) • 8.50 - 9.05 | Slabce (u kontejnerů ve dvoře) • 9.15 - 9.45
Svinařov (náves) • 9.55 - 10.10 | Rousínov (u hostince) • 10.20 - 10.35
ODPAD BUDE ODVEZEN ZDARMA
ZNEČIŠTĚNÉ OBALY (od barev, ředidel, tmelů, lepidel, maziv, olejů apod.), ODPADNÍ BARVY (zbytky barev, laků, lepidel, těsnících materiálů), ABSORPČNÍ ČINIDLA (čistící tkaniny, znečištěné ochranné oděvy, rukavice a hadry), MOTOROVÉ A OSTATNÍ OLEJE, OLEJOVÉ FILTRY, PNEUMATIKY BEZ
DISKŮ (osobní, nákladní / NE traktorové, duše, pneu od jednostopých vozidel a jízdních kol), ELEKTROZAŘÍZENÍ (malé spotřebiče - vysavače, žehličky,
fény, holicí strojky, pily, vrtačky, TV, monitory, počítače, tiskárny, faxy, telefony, fotoaparáty, přehrávače apod.; velké spotřebiče - pračky, sušičky, myčky,
mikrovlnky, sporáky; chladicí zařízení - chladničky, mrazničky, klimatizace, vinotéky); spotřebiče musí být kompletní, ZÁŘIVKY (trubicové, výbojky,
úsporné /běžné, reflektorové a halogenové žárovky nepatří do nebezpečného odpadu/), OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY

Zpověd smrtelníka
aneb 50 let ve Slabcích (3)
Ing. Filip Celba
Je listopad 1974. A v JZD Slabce se rozneslo,
že na Okresní zemědělské správě v Rakovníku s
posvěcením OV KSČ v Rakovníku rozhodli, že od
1. 1. 1975 se sloučí JZD Slabce a JZD Hřebečníky do jednoho JZD Slabce. A že to máme probrat
s lidmi s tím, že hlavní funkcionáři zůstanou slabečtí a vedoucí farem na katastru JZD Hřebečníky zůstanou na svých místech. Stanoveno tedy, že
předsedou sloučeného družstva bude František
Kopřiva z Novosedel, agronomem František Šnobl
z Újezdce, hlavním zootechnikem Ing. Filip Celba ze Slabec a mechanizátorem Miroslav Razim
z Modřejovic. Zástupcem hlavního zootechnika se
stala Hana Štičková (později Přibíková), dosavadní zootechnička JZD Hřebečníky. S tímto jsme také
po jednotlivých vesnicích objížděli družstevníky,
každý si řekl svůj program a námitky jsme vzali
nebo nevzali a bylo to. Nicméně ha. Těsně koncem
roku 1974 se ve družstvu objevil Jaroslav Staněk z
Rakovníka, který do té doby pracoval jako vedoucí
Školního zemědělského statku Střední zemědělské školy v Rakovníku s tím, že předsedu bude dělat on. A tak se taky stalo. A tak trpělivý František
Kopřiva se stal opět místopředsedou tohoto tehdy
největšího družstva na okrese, ostatní zůstali na
svých místech.
Jarda Staněk byl „kopa“ veselá, aktivní, dnes
bychom řekli spíše aktivistický, ale upřímný. Moc
jsme si do oka nepadli. Já už jsem toho měl za ta
léta „lítání“ po nocích dost. A navíc jsem začal
závodně hrát stolní tenis za Slabce a s Josefem
Holým ze Svinařova, mým zootechnikem, Karlem
Mužíkem z dílny JZD ve Slabcích a později řidičem
autobusu, který JZD Slabce získalo, a Miloslavem
Vydrou, který pracoval jako obuvník v Rakovníku,
jsme založili malou kapelu, se kterou jsme jezdili
po oslavách MDŽ, svatbách, besedách s důchodci
atd. K tomu všemu zase ten zootechnik už „nepasoval“ .
Největší rozpor začal v srpnu 1975, kdy v noci
vypadla při bouřce elektřina a mléko v chladicím
bazénu do rána, než přijel svoz, zkyslo. Nebyl to
první případ, stalo se to za ta léta i jinde a bylo
zvykem, že mléko se prodalo za nižší cenu členům
JZD pro jejich domácí využití.
Ne však tomu tak za Jardy Staňka. Jel jsem
se svým služebním autem Moskvič 1500 („dělal“
už tehdy na dvojku 100 km/hod.) z Novosedel do
Hřebečník a tu nad silničním esíčkem při výjezdu
ze Hřebečník na Slabce se vyřítil předseda JZD
Slabce Jaroslav Staněk s očima navrch hlavy. Měl
auto Lada 1500 a tak jsme se rychlostí vyrovnali,
a každý jsme jeli devadesátkou/hod. proti sobě.
Jarda měl ve zvyku, aby nachytal svoje techniky,
jezdit do práce ještě dříve, než oni začali pracovat,
a tak o Novosedlích už věděl. Brzdili jsme oba, seč
nám síly stačily. Jarda Staněk se vyřítil z auta a
začal hulákat: „Co s těma Novosedlama uděláš?“
A já na to: „Prodám mléko prasatům“. A on zase:
„Ty jsi neviděl ty moje transparenty. Visí všude.
Je na nich „Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce,
hledá důvody“. Tak si to zapiš a hned vyhoď toho
nočního hlídače z kravína v Novosedlích“. Přitom
ani nevěděl, kdo ho dělá, ale myslel to upřímně.

Dokončení třetí části příště

Společenská rubrika

Životní výročí v září 2019 slaví
4. září
5. září
6. září
10. září
10. září
14. září
16. září
18. září
23. září
29. září

Pavel Klekner, Slabce 107
Ladislav Kaska, Rousínov 26
Pavel Konopásek, Modřejovice 28
Milan Solar, Slabce 133
Bohumil Kománek, Svinařov 6
Jiří Levý, Skupá 5
Jiří Strouhal, Slabce 136
Radek Konopásek, Slabce 154
Vladimír Uher, Rousínov 37
Romana Vrábíková, Rousínov 68

70
70
55
70
60
75
55
50
60
50

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

55
82
70
81
90
65

let
let
let
let
let
let

Životní výročí v říjnu 2019 slaví
13. října
15. října
21. října
21. října
24. října
28. října

Jaroslav Spal, Modřejovice 11
Václav Rohla, Slabce 102
Josef Samaš, Slabce 73
Marie Škorpilová, Svinařov 12
Miluška Benešová, Slabce 64
Pavla Čivišová, Slabce 20

Jubilantům blahopřejeme! Pokud někdo z příštích jubilantů (listopad, prosinec
2019) nechce být zveřejněn ve zpravodaji, nechť to oznámí na ÚM Slabce do konce října.

Narození
5. srpna
30. srpna

Nella Mouchová, Rousínov čp. 89
Alex Vágner, Nová Ves čp. 9

Úmrtí
15. července
24. července

Anna Chrzová, Slabce
Václav Topinka, Kostelík

Přihlášeni k trvalému pobytu
2. července

Martin a Lenka Stöbrovi z Kladna do Modřejovic

25. července

Tomáš a Veronika Rašínovi se synem Matějem
z Rakovníka do Rousínova

13. srpna

Radek Ács, Helena Ácsová a Hana Gurecká
z Nového Strašecí do Slabec

Odhlášeni z trvalého pobytu
22. července
19. srpna
19. srpna

Josef Holý ze Slabec do Slaného
Ondřej Cílek ze Svinařova do Kolešovic
Michal Černý z Kostelíka do Prahy

Svatby - Slabce, park
10. července
20. července
3. srpna
24. srpna

Jan Veselouš a Jana Kotvová, oba Sýkořice
Vojtěch Polcar, Skupá, a Simona Paterová, Slabce
Jan Fořt, Hředle, a Kateřina Smetanová, Hořesedly
Josef Hrdlička a Kristýna Mžourková, oba Rakovník

Svatby - Slabce, galerie
31. srpna

František Mikyna a Jana Máchová, oba Krušovice

Svatby - hrad Krakovec
3. srpna
23. srpna
31. srpna
31. srpna

Miroslav Vlach, Cheb, a Anna Revayová, Praha
Zdeněk Šantora a Barbora Šustrová, oba Rakovník
Martin Pavlíček, Roztoky, a Denisa Richtrová, Petrovice
Miroslav Šenfus a Luisa Novotná, oba Božičany, okr. K. V.

Svatby - Kostelík, vyhlídka
17. srpna

Rostislav Míka, Lubná, a Hana Truxová, Rakovník
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