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Bude socha svatého
Josefa opět živá?
▪ Jiří Kratochvíl mladší

Pohodový „čarodějnický“ večer. Tradiční pálení čarodějnic pořádáné SDH Kostelík navštívilo letos 43 dospělých a 12 dětí. Dětem se nejvíce líbily svítící tyčinky, kterých
jsme rozdali rovných 100 kusů. Dalším zpestřením byla střelba ze šestiranného kanonu Ivana Štelcla. Opékaly se buřty, dospělým chutnalo točené pivo a děti pily limonádu
pomocí 100 cm dlouhých brček, legrace se užilo mnoho. Dětem se také líbila projížďka
hasičským autem a hlavně krátké zahoukání. Hořící vatra zajišťovala dostatek tepla.
Čtyři místní dobrovolníci zůstali u ohně až do rána. V záloze byla připravená požární
stříkačka a dostatek vody. Více o činnosti SDH Kostelík na str. 4. Text a foto: SDH Kostelík

Skupá ožila pálením čarodějnic
Obnoveného zvyku se zúčastnilo několik desítek lidí. Atmosféra byla báječná.
▪ Vladimír Škrlant
Slabce, Kostelík - Již 16 let žiji
v malé vesničce Skupá, která je
svojí rozlohou a počtem obyvatel
nejmenší z celého slabeckého regionu. Chtěl bych touto cestou ocenit
snahu o uspořádání akce, která je
v jiných vesnicích léta samozřejmostí, avšak naše malá vesnička ji
dosud nezažila. Předesílám, že 20
let pořádám tradiční country festival „Dobře utajená country“, takže
vím o tom, jak je složité v dnešní
době něco pro lidi udělat. Dovoluji
si proto malé hodnocení oné skvělé
akce, která se udála v sobotu 30. 4.
Naše vesnička nemá mnoho stá-

lých obyvatel, ale ukazuje se, že
i spojení „stálý obyvatel a chalupář“ může fungovat. Mými sousedy
jsou právě chalupáři z Prahy. Není
nic lepšího, než-li vynikající soused.
A právě v hlavě těchto milých lidiček, tedy jmenovitě Květy a Jiřího
Hráchových, se zrodil nápad obnovit zde starý dobrý zvyk – pálení čarodějnic. Oslovili proto domorodce
Vláďu, Jiřinku a syna Petra Vostatkovi, kteří s nápadem souhlasili.
Upravili prostranství u rybníka.
Navezli dříví, zajistili občerstvení
(buřtíky, pivečko, vínko atd.) Předesílám, že vůbec nemohli tušit, jak
vše dopadne.
Dokončení na str. 2

Když jsem v roce 2004 vydal knihu
mého otce „Slabce a okolí v proměnách času“, domníval jsem se, že tato
„paměť obce“ Slabeckým připomene
kulturní odkaz předchozích generací. Věřil jsem, že s hrdostí instalují na
domy, kde se narodila matka Jana Nerudy - Barbora Leitnerová a světový
malíř Pravoslav Kotík, pamětní desky.
Zpočátku opraví a obnoví alespoň menší sakrální památky (dřevěné a kamenné kříže) a posléze i větší (sochy svatých). Někdo z obecního zastupitelstva
či učitelského sboru založí občanské
sdružení, které bude pořádat besedy
a výstavy o historii obce a jeho občanů.
Povede mládež k obnovení tradic předků slavením Velikonoc, Vánoc, posvícení, jarní a podzimní pouti.
V roce 2008 zejména zásluhou
Ing. Jiřího Mrázka z Újezdce byl na
rozcestí cest, vedoucí od samoty Bor
a Újezdce do Chaloupek a ke hřbitovu, opět instalován dřevěný kříž. K původnímu kříži, který z tohoto místa byl
odstraněn, směřoval smuteční průvod
doprovázející zemřelého na jeho poslední cestě. Zde se zastavil, čtyři sousedé rakev s nebožtíkem sundali z vozu
a donesli ji na hřbitov k otevřenému hrobu. Další dřevěný kříž byl odstraněn od kostela sv. Mikuláše. Byl
umístěn vlevo od vchodu a čeká na
obnovu. Kamenné kříže pod mlýnem
u autobusové zastávky a u pole za domem
č. 6 stále trpělivě čekají na očistění, nakonzervování a obnovení zašlých nápisů.

Pokračování na str. 3
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Svaz žen zve v červnu
na páté Sportovní klání
Slabce - ZO ČSŽ Slabce pořádá dne
12. června 2016 pátý ročník Sportovního klání na hřišti TJ Slabce od 10 h.
Srdečně zveme soutěživé děti, připraveny budou nejen soutěže, ale i krásné
odměny a zkrátka nepřijdou ani soutěživí rodiče, pro něž upeče paní Drahuška
Solarová vynikající koláče! Srdečně zve
Výbor ZO ČSŽ Slabce
Eva Razímová

Pozvánka
Ve dnech 15..5., 22.5 a 29. 5. můžete v galerii zámku Slabce navštívit výstavu A. Zázvorkové „Austrálie - vzpomínka po 25 letech od
návštěvy kontinentu“. Otevřeno
od 16 do 18 h. Vstup volný.

Rozpis fotbalových utkání
TJ Slabce - květen, červen
III. třída okr. přeboru
Ne 15. 5., 15 h TJ Čistá - TJ Slabce
Ne 22. 5., 17 h TJ Slabce - Sl. Chrášťany
Ne 29. 5., 17 h TJ Slabce - S. Kroučová
Ne 5. 6., 17 h Sokol Branov - TJ Slabce
Ne 12. 6., 17 h TJ Slabce - Sokol Srbeč
Ne 19. 6., 17 h Baník Lubná - TJ Slabce

Noc s Andersenem
▪ Karin Kochánková
učitelka ZŠ Slabce
Slabce - V pátek 1. dubna 2016 opět
naše škola společně s obecní knihovnou
uspořádala již druhý ročník celosvětové
akce Noc s Andersenem. Tato akce je
zaměřena především na čtení - letošní
rok byl spojen se 180. výročím od napsání známé pohádky H. Ch. Andersena
Malá mořská víla.
Letos jsme se sešli již v 17 h ve škole, pak jsme společně vyšli na procházku a vybití energie na hřiště, a v 18.30
jsme dorazili do knihovny, kam za námi
přijela paní novinářka Hoblíková z Rakovnického deníku. Tady se děti seznámily nejen s p. Andersenem a chodem
knihovny, ale také jsme si povídali, jaké
knížky mají nejraději, s kým chodí do
knihovny, kdo a komu doma čte apod.
Pak jsme se přesunuli do školy, kde ná-

sledovala příprava spaní, čtení (každé
dítě si přineslo svou oblíbenou knížku,
ze které nám přečetlo ukázku), večeře
(poděkování všem rodičům za připravené dobroty včetně snídaně), večerní hygiena a opět čtení - letošek nám
zpestřila paní učitelka Jana Smejkalová
humornými veterinárními příhodami
(moc děkujeme). Před spaním jsme dětem pustili na CD Malou mořskou vílu
v podání p. Ladislava Freje, při které se
dětem krásně usínalo. Ráno po snídani
byly děti odměněny pamětními listy, diplomy a dárky, a pak už jen hurá domů
a všichni se už těšíme na příští rok!
Závěrem bych chtěla poděkovat
nejen vedení naší školy za poskytnutí
„střechy nad hlavou“ pro tuto akci, ale
také Úřadu městyse Slabce za finanční
dar, ze kterého jsme mohli dětem nakoupit odměny a dárky, a úžasné paní
knihovnici Darje Bendlové.

Besídka k výročí mateřské školy
▪ Blanka Štillerová
učitelka MŠ Slabce
Slabce - Osmadvacátého dubna odpoledne se konala v naší školce slavnostní
besídka k 30. výročí otevření mateřské
školy ve Slabcích.
Ve velmi pěkných prostorách naší
školky se sešli rodiče, prarodiče a hosté, které jsme pozvali. Přišli p. starosta
V. Štiller, p. místostarosta M. Rohla, náš
p. ředitel J. Hůla
a bývalá ředitelka
p. H. Spurná. Dalšími
hosty byly paní učitelky, které u nás pracovaly dříve – A. Zázvorková, E. Truxová,
R. Sixtová, J. Vostrá,
školnice M. Dražková
a také přišel p. Heller.
Všechny jsem u nás
přivítala a seznámila

Skupá ožila
Dokončení ze str. 1 Bylo
19 hodin a na hrázi
rybníka se sešla téměř celá vesnička
včetně nádherných
čarodějnic a čarodějů a hostů, zkrátka
zhruba 60 lidí. Byl
zapálen oheň, hranice byla bezchybně
a bezpečně připra-

je s historií mateřské školy ve Slabcích.
Pak hosty přivítal i náš p. ředitel J. Hůla
a naše děti. Děti zazpívaly a zatančily
jarní písničky a zahrály pohádku O koblížkovi. Za vystoupení sklidily zasloužený potlesk a poté rozdaly maminkám
k jejich svátku květiny. Po vystoupení
dětí se všichni občerstvili a povídali si.
Hosty jsem odvedla do naší jídelní části, kde si mohli prohlédnout naše alba
s fotografiemi dětí a kroniku školky.
Bylo pro ně též přichystáno pohoštění,
které připravily naše kuchařky ve spolupráci s městysem Slabce. Všichni si povídali, jaké to bylo, když u nás působili,
a vyprávěli o tom, co dělají dnes. Jsem
velmi ráda, že se setkání uskutečnilo.
Bylo velmi pěkné u nás všechny přivítat
a popovídat si s nimi. Velice děkuj všem,
kteří nám pomáhali – městysi Slabce,
kuchařkám školní jídelny P. Fenclové a
J. Hlaváčkové, své kolegyni E. Hejdukové a D. Bendové za pečlivý úklid školky.
Bylo to hezké a milé odpoledne.

vená. Lidé, kteří se mezi sebou neznali, tak se bavili, vzpomínali a bylo
jim příjemně. Nechyběla ani kytara.
Asi málokdo věřil, že by se mohlo
něco tak příjemného uskutečnit.
Touto cestou bych proto chtěl
srdečně poděkovat těm, kteří tuto
akci zorganizovali, a popřát jim, aby
jim elán do takovýchto aktivit dlouho vydržel a pokusili se tak o vzkříšení dřívějších tradic a zvyků. Aby
Skupá opravdu ožila.
Díky, přátelé!

Stříbrná pětikoruna
Pátého února uplynulo 95 let od narození Jiřího Kratochvíla st., autora knihy
„Slabce a okolí v proměnách času“. Při
pořádání otcova archivu jsem našel tuto
vzpomínku, sepsanou 12. září 1994, která dosud nebyla zveřejněna.
JKml

▪ Jiří Kratochvíl
Mým prvním třídním učitelem byl dvaceti šestiletý Artur Lederer. Když mě
matka přivedla v roce 1927 k zápisu do
školy, pan učitel se jí zeptal: „Maminko,
co bude jednou z vašeho synka?“ Ona
mu odpověděla: „Pane učiteli, z toho
bude zedník, protože celý den na dvoře
zedničí“. Tehdy jsem netušil, že jedno
z mých budoucích zaměstnání maminka uhádla. Když jsem byl v květnu roku
1953 propuštěn z tábora nucených prací, dostal jsem na výběr práci v cihelně,
v dolech nebo na stavbě. Zvolil jsem stavebnictví, kde jsem vydržel 13 let.
Školní rok 1927-28 začal. Ve škole se
mi líbilo. Pana učitele Lederera jsem respektoval a bedlivě jsem mu naslouchal.
V roce 1928 dala československá vláda
do oběhu novou stříbrnou pětikorunu.
Jednoho dne mě otec poslal ke kupci.
Když jsem vyšel z krámu, ke svému údivu jsem na zemi spatřil novou stříbrnou
pětikorunu. Pro chudého sedmiletého
kluka, který chodil po většinu roku bosý,
byla pětikoruna obrovské bohatství. Peníz jsem zvedl a strčil do kapsy. Doma
jsem nic neřekl. Minci jsem přinesl do
školy a při vyučování jsem se s ní poch-

Bude socha svatého
Josefa opět živá?
Dokončení ze str. 1 Ve Zpravodaji č. 1/2016

uveřejnil Roman Hartl soupis soch svatých, informoval o chystané opravě sochy svatého Josefa a vyzval občany, aby
přispěli k zachování těchto památek.
V seznamu není uvedena socha Panny
Marie. Stála před kostelem svatého
Mikuláše obrácená přední částí k faře.
Ještě v padesátých letech každou neděli před bohoslužbou k ní pokládala kytičku polního kvítí má babička Antonie
Kratochvílová, dokud ji jakýsi vandal
nenechal zbořit. Připojuji se k výzvě
Romana Hartla a prosím Slabecké, pokud je někomu znám osud sochy Panny
Marie, má v archivu její detailní obrázek nebo dokonce uschovává její zbytky,
nechť to sdělí panu starostovi nebo Romanovi Hartlovi.
V roce 1988 otec upozornil Státní
ústav památkové péče, že u rozcestí
nad Slabcemi nedaleko samoty Bor poničil vandal – traktorista sochu svatého

lubil spolužákovi v lavici. Pan učitel to
spatřil a zeptal se: „Kde jsi to sebral?“
Pravdivě jsem odpověděl: „Našel před
krámem na zemi“. Pan učitel se na mne
rozkřikl: „Lžeš, to není pravda“. A tak
se to několikrát opakovalo. Nakonec
mě pan učitel chytil za ucho a zavedl do
sklepní místnosti školy. Otevřel dveře
a já uviděl jen tmu. Pan učitel mi zvýšeným hlasem pravil: „Pětikorunu jsi
ukradl. Když se přiznáš, tak tě pustím.
Jestli ne, zavřu tě do této temné komory“. Třásl jsem se na celém těle a začal
plakat. Po chvilce jsem si vymyslel přiznání, že jsem pětikorunu ukradl svému
staršímu bratrovi Jaroušovi. Pan učitel
byl uspokojen. Odvedl mě do třídy, položil na lavici a před spolužáky spráskal
lískovkou jako psa. Poté jsem žil ve velkém strachu a očekával, že pan učitel
přijde za mým otcem. Oznámí mu, že
jsem zloděj a vrátí bratrovi stříbrnou
pětikorunu. Nic takového se nestalo.
Pochopil jsem, že si pan učitel pětikorunu přivlastnil. Tehdy si za ni v místním
hostinci mohl koupit oběd s pivem.
Vzpomínka na dětskou příhodu se stříbrnou pětikorunou ve mně zůstala po
celý život. Panu učiteli, který po skončení školního roku 1927-28 odešel ze
Slabec na školu do Hvozda u Manětína,
jsem nespravedlivý výprask odpustil.
Bohužel, za 15 let poté na pana učitele
dosáhlo neporovnatelně větší zlo. Z protektorátu Čech a Moravy bylo během
II. světové války zločinně zplynováno
v koncentračních táborech cca 75 000
Židů. Pan učitel Lederer byl mezi nimi.
Josefa, zde stojící více jak 100 let. Od
náměstka ředitele památkové péče obdržel odpověď s omluvou, že nedopatřením tato skulptura nebyla až dosud
zapsána ve státním seznamu kulturních
památek. Její zápis je ve stádiu návrhu
a má jej projednat ONV Rakovník. Jakmile bude socha zapsána do státního
seznamu, její restauraci zajistí středisko státní památkové péče. Zda ONV
Rakovník projednal návrh na zapsání
sochy do státního seznamu a zda tam
skutečně byla zapsána, se mně nepodařilo zjistit. Našel jsem alespoň předmětný dopis Státního ústavu památkové
péče, který doručím panu starostovi.
Socha svatého Josefa byla od počátku
její instalace sochou živou. Byla umístěna na rozcestí několika cest s každodenním provozem. V minulém století po
hlavní cestě, vedoucí od Hřebečnické
silnice ke svatému Josefu a dále kolem
Remízku až k potoku na okraj Slabec,
chodili a jezdili obyvatelé ze sousedních
i vzdálených vsí za slabeckými obchodníky a řemeslníky, do mlýna, na hřbitov,
do kostela, k lékařům, na poštovní úřad,

Občanský spolek
Mlýnice ve Slabcích
Slabce - Začal měsíc lásky a pohody. I u nás ve mlýně začínáme akce
roku. První akcí byly Velikonoce, které byly ve znamení jara, pletli jsme
pomlázky, malovali vajíčka, zdobili
perníčky a připravili jarní výstavu
z fotografií pana Vostrého. Na květen
jsme připravili „Legionáři Slabecka“
s besedou, výstavou a bojovou hrou
k 100 výročí I. světové války. Na červen máme výročí osobností Slabec
a okolí. Podrobnosti obou akcí budou
prezentovány plakáty. Maminky, babičky, tetičky, tatínkové, děti, zkrátka všichni, co máte rádi ruční práce
a chcete se je naučit, v červenci
máme něco pro vás. Vlasta Uhrová

I. ročník MLETÍ ručních prací
9. 7. – 16. 7. 2016
Výtvarné dílny a doprovodný kulturní
program. Výtvarné dílny (od 14 h):
výroba loutek a kulis, navlékání korálů,
výroba šperků, drátkování, malování na
hedvábí atd. Doprovodný program (od
19 h, so a ne od 14 h): 9. 7. - koncert,
10. 7. - hry pro děti, letní karneval Rio
Slabce, 11. 7. - koncert (Hon na medvídka), 12. 7. - koncert (Huldufolk hokr),
14. 7. - beseda o zdravé výživě, 15. 7.
- koncert (Vláďa Hanzlík), 16. 7. - od
14 h divadélko, hry pro děti, táborák
(opékání buřtů), koncert - Dynamitband
Více na mlynice-slabce.estranky.cz
nebo na FB (Mlýnice Slabce)

policejní stanici, autobusovou zastávku.
Každý den tudy chodily děti do školy,
zejména z Novosedel. Kolem sochy svatého Josefa jezdili hospodáři, kteří svatému Josefu mohli poděkovat za úrodu
a poprosit, aby i příští úroda byla tak hojná. U sochy se scházeli nejen milenci.
V padesátých letech při likvidaci slabeckých sedláků funkcionáři Jednotného zemědělského družstva všechny polní cesty vedoucí na rozcestí ke svatému
Josefu nechali rozorat, s výjimkou hlavní cesty. Od té doby ji obec přestala udržovat a zarostla křovím. Pokud se má
socha svatého Josefa po rekonstrukci
stát opět sochou alespoň trochu živou,
u které se kolemjdoucí a cyklisté zastaví k zamyšlení, je třeba hlavní cestu obnovit a zprovoznit. Případně změnit na
cyklostezku. Finanční prostředky na obnovení cesty lze získat ze Státního fondu rozvoje a obnovy krajiny, v případě
vybudování cyklostezky z dotace Evropské unie. Prosím členy zastupitelstva,
aby se mým návrhem na zkulturnění
slabecké krajiny zabývali a přihlásili se
k odkazu generací minulých.

Z historie městyse

Vznik slabecké pošty
Poštovní spojení se světem udržovala slabecká
vrchnost zprvu svým nákladem a její posel obstarával poštu celému slabeckému okolí.
Tak chodíval dávno před rokem 1840 ze
Slabec pro poštu do Horosed (Hořesedly) na
císařské silnici Praha - Karlovy Vary děd Václava Spurného, nar. v roce 1858, Jan Spurný
z Modřejovic, který zemřel v roce 1872 ve stáří osmdesát dva roků. Ten chodil dvakrát týdně
a donášel poštu na zámek, v neděli rozdával potom soukromé dopisy u kostela lidem z okolních
obcí za poplatek 1 krejcar od každého. Rakovník
tehdy ještě poštu neměl (dostal jí až v roce 1842,
od roku 1868 pak i telegrafní stanici) a ve Slabcích byla pošta zřízena v roce 1869. Do poštovního obvodu náležely Hracholusky, Hřebečníky,
Kostelík, Modřejovice, Rousínov, Skupá, Skryje,
Svinařov, Šlovice, Týřovice, Újezdec, Krakovec,
Zhoř se samotami a lesárnami. Každá obec měla
zprvu posla svého až do doby, kdy zavedeni byli
poslové přespolní (byli tři).
Když zřízena byla pošta v Rakovníku, chodilo
se tam denně se zacházkou na Kříč (Chříč), což
platila správa tamního velkostatku.
Po otevření pošty ve Slabcích byl poslem nejprve otec uvedeného již postilióna v. v. Antonín
Spurný (zemřel ve stáří 69 let), po něm nějaký čas
Jan Oppl, obuvník. Od roku 1890 nastoupil službu
jízdní pošty Václav Spurný. Jezdil jednou denně
do Rakovníka, od roku 1909 dvakrát denně, až do
spojení Slabec s Rakovníkem autobusem.
Pošta odedávna byla umístěna v přízemí
zámku, poštovní úřad byl pak přestěhován do
panského domu – do „Portálu“. Krátce před
1. světovou válkou byl poštovní úřad přestěhován do domu obchodníka Kohouta ve Slabcích
čp. 25 (po roce 1990 obchod manželů Novákových) a odtud zpět na zámek, kde je doposud.
Dokud nebylo poštovního úřadu, měl poštu na starosti v zámku úředník, obyčejně „důchodní“. Tak se stal vedoucím pošty v roce 1863
Čeněk Moder, který byl i prvním poštmistrem.
Když zemřel, vedla poštu jeho dcera Marie, jež
od roku 1894 byla jmenována poštovní expedientkou, až pak roku 1919 dosáhla úřadu vrchní
poštmistrové a roku 1924 odešla do penze.
Po ní ustanoven byl poštmistrem Zdeněk
Hostounský, který působil v této funkci až do
roku 1934. Dalšími poštmistry byli: Antonín
Šimeček (1934 – 1938), Antonín Kácha (1938
– 1949), Rudolf Jirkovský, původem z Pavlíkova, Oldřich Polánek z Panošího Újezda (zemřel
v roce 1961). Od roku 1961 do roku 1971 vykonával funkci vedoucího pošty ve Slabcích Karel
Palivec, po něm převzala vedení slabecké pošty
jeho dcera Irena, provdaná Jarošová. Po ní následovali různí poštmistři v kratších intervalech,
delší dobu působila ve funkci poštmistrové Hana
Jupová ze Slabec. V současné době slabeckou
poštu vede Jiřina Opatrná z Kostelíka.
Služebně nejstarším zaměstnancem slabecké pošty byl Josef Moucha, který byl na této poště doručovatelem od konce roku 1929 do roku
1960. Josef Moucha bydlel ve Slabcích čp. 103
v roce 1978 již 74 let (narodil se v roce 1900
v Tytrech).
Ing. Filip Celba

Společenská rubrika

Životní výročí v květnu 2016 slaví
6. května

Ernst Padua, Slabce 28

65 let

11. května

Jana Kindlová, Slabce 76

60 let

13. května

Jiří Koder, Slabce 61

65 let

14. května

Jaroslava Valentová, Slabce 115

65 let

14. května

Josef Švácha, Slabce 28

60 let

17. května

Jana Chalupecká, Nová Ves 7

70 let

23. května

Miroslav Leitner, Modřejovice 3

55 let

23. května

Alexander Škorpil, Svinařov 12

85 let

28. května

Miroslava Froňková, Slabce 123

55 let

Životní výročí v červnu 2016 slaví
2. června

Josef Hartl, Slabce 83

83 let

6. června

Václava Krulová, Slabce 121

60 let

8. června

Miloslav Vydra, Slabce 51

90 let

9. června

Marie Čechová, Slabce 94

93 let

12. června

Jiří Rédl, Modřejovice 16

65 let

13. června

Marie Bártová, Slabce 148

50 let

15. června

Danica Rejšková, Modřejovice 27

92 let

16. června

Marie Zusková, Modřejovice 15

95 let

20. června

Anna Markupová, Skupá 1

85 let

29. června

Vlasta Spalová, Kostelík 5

86 let

Jubilantům blahopřejeme!
Pokud někdo z příštích jubilantů (červenec, srpen 2016) nechce být zveřejněn
ve zpravodaji, nechť to oznámí na ÚM Slabce do konce července.

Přihlášeni k trvalému pobytu:
7. března

Lukáš Dvořák, Rousínov 26

21. dubna

Karel Falta, Rousínov 57

Odhlášeni z pobytu:
2. března

Karel a Lucie Žákovi s dětmi Karlem a Nicol a Marie
Žáková z Malých Slabec

17. března

Tereza Smažilová z Modřejovic

Svatby - hrad Krakovec
30. dubna

Martin Tokár, Oráčov,
a Nikola Koutecká, Karlova Ves

Vítání dětí v obřadní síni Slabce
5. března

Klára Čiháková, Slabce 45, Štěpán a Dominik
Mužíkovi, Slabce 114, Karolína Záblocká,
Slabce 150 Jan Samaš, Slabce 73, Nela Bendová,
Skupá 33, František Grubner, Slabce 121

Z činnosti dobrovolných
hasičů v Kostelíku
Kostelík - V hasičské zbrojnici
v Kostelíku mohou občané podepsat petici proti záměru výstavby
přehrady na řece Berounce. K nahlédnutí jsou také historické dokumenty týkající se Kostelíka a jeho
okolí, např. pily nebo stavby Zví-

koveckého mostu a třeba jaké problémy řešili lidé, než byl most přes
řeku Berounku postaven.
Hasiči v Kostelíku jsou zapojeni
do programu „Recyklujte s hasiči“,
u hasičské zbrojnice je možné zanechat vysloužilý elektrospotřebič.
V hasičárně také fandíme našim
hokejistům.
Václav Opatrný

