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Nocování s Andersenem
ve znamení Čtyřlístku

Úspěch ve Zbečně. Mladí hasiči z Hřebečník, Slabec, Újezdce, Kostelíka
a Šlovic slaví vítězství. První letošní soutěž v požárním útoku mladých hasičů
se uskutečnila tradičně ve Zbečně 29. 4. 2017. Memoriálu Josefa Cyruse se
zúčastnilo 33 družstev z rakovnického, kladenského a berounského okresu.
Královská disciplína požární útok byla rozdělena na tři kategorie: mladší,
starší a smíšená družstva. Vítězné družstvo starších hasičů sestavil Martin
Smejkal z dětí, které pod jeho vedením navštěvují hasičský kroužek v Hřebečníkách. Pohár za první místo, zlatou medaili, dort a sladkosti si ze Zbečna
odvezli Matyáš Schejbal (sací koš), Aleš Paul (savice), Pavel Beneš (mašina),
Kamila Řezáčová („B“hadice), Věra Razímová (rozdělovač), Adéla Opatrná
(levá proudnice), Tanita Bendlová (pravá proudnice). Další zprávy o činnosti
SDH Kostelík najdete na straně 3. A. Opatrný, foto: SDH Kostelík

Do Kostelíka za dobrou zábavou
Občanské sdružení Kostelík také provedlo úpravy na vyhlídce nad Berounkou.
Radim Perlín
OS Kostelík
Kostelík - Občanské sdružení Kostelík se stará v naší malé vesničce
o spoustu společenských ale také
prospěšných aktivit.
V zimě jsme předali ZŠ a MŠ ve
Slabcích jako dar výtěžek z prodeje
kalendáře, který malovaly děti ze
školy a který nyní zdobí nejeden
dům nejen v Kostelíku. Pak přes
zimu jsme si dali trochu přestávku
v našich aktivitách. Novou sezonu
jsme jako obvykle zahájili na svatojakubskou noc pálením čarodějnice. U ohně se nás z Kostelíka sešlo

celkem 24 kamarádů a známých
a již jsme začali plánovat akce na
konec jara a na začátek prázdnin.
Již přes zimu jsme museli opravit a
zpevnit lavice, které jsou umístěny
na vyhlídce Na Plazích. Bohužel
nešetrné zacházení některých návštěvníků s lavicemi vyvolalo nutnost zpevnit nohy lavic. Nejen zápis v knize návštěv na vyhlídce nás
přesvědčil, že je nutné přesunout
velkou tabuli s popisem všech viditelných míst jinam. V místě nejlepšího výhledu brání některým menším v dobrém výhledu.
Dokončení na str. 4

Slabce - U nás ve Slabcích, jako ostatně v celé republice, proběhla 31. 3. 2017 již třetí Noc s Andersenem. Je už pravidlem, že hned druhý den po
rozdání přihlášek máme naplněný stav dětí, které
se této akce chtějí zúčastnit.
Sraz byl v pátek v 17 hodin. Sešlo se 30 dětí,
z toho 20 s námi přespalo ve škole a zbylých 10 si
rodiče vyzvedli ve 21 hodin. Po uložení věcí jsme
s dětmi vyrazili ven, a jelikož se letos opravdu vyvedlo počasí, užili jsme si v parku zábavu ve znamení her. Děti se pobavily, ale také příjemně unavily.
V knihovně jsme si řekli vše o tom, jak se správně
chovat ke knize, jak s ní zacházet, co s knihou dělat
a co ne. A nápady byly opravdu barvité.
Pak už jsme hladoví zamířili do školy. Při večeři
v kuchyňce děti vybalily dobroty, které si přinesly
z domova. Školu provoněly řízky, pizzy, sendviče
a spoustu jiného.
Dětem se po jídle vrátila energie, a tak se vrhly
na „parket“. Večerní diskotéku s písničkami z pohádek jsme si užili všichni. Zpívalo se tak hlasitě,
že jste nás možná slyšeli až domů. Také jsme zpěvem a tancem popřáli k narozeninám, které ten
den slavilo jedno z dětí.
Když se děti vytancovaly, dostaly na památku
drobné dárky. Jelikož byl letošním tématem Noci
s Andersenem časopis Čtyřlístek, děti dostaly od
Čtyřlístku nejen časopisy, ale i pohlednice a skládačky, které jsme si přivezli z Národní knihovny
v Praze. A samozřejmě každý také dostal pamětní
list - důkaz o absolvování našeho nocování. Stejně
jako loni, i letos nám přišla předčítat paní učitelka
Jana Smejkalová, tentokrát o dobrodružstvích malého koníčka. Děkujeme, že za námi přišla. To už
byly děti v pyžamu a zachumlané v pelíškách. Při
audiopohádkách H. Ch. Andersena, vyprávěných
Jitkou Molavcovou, se nám krásně usínalo.
Ráno přišlo obvyklé ochutnávání napečených
lahod, kdy měly děti na talířku i několik druhů
moučníků od kamarádů. Některé maminky a babičky dokonce napekly rovnou pro všechny. Jste
všechny báječné. Tak snad jen závěrem poděkovat
všem, kteří nám své potomky svěřili. Vracíme je vydováděné a spokojené.
Velké díky za podporu městysi Slabce a Základní škole Slabce, kde se vše odehrává. Za rok při
dalším nocování nashledanou.
Darja Bendlová, Karin Kochánková

Nástup na naháňce. Foto: Spalovi

Informace o činnosti Mysliveckého
sdružení Lověna Slabce, z.s.
Při vycházkách do přírody buďte ohleduplní ke zvěři. Zvláště nyní na jaře.
Hana Spalová
jednatelka MS Lověna Slabce

nocení činnosti probíhá na slavnostní
výroční členské schůzi, a to včetně přehlídky trofejí za uplynulé období. Součástí bývá i poblahopřání členům, kteří
se dožívají životního jubilea, v letošním
roce to největší blahopřání směřovalo
za panem Josefem Uhrem z Modřejovic
k jeho nadcházejícím 75. narozeninám.

Slabce - Činnost mysliveckého sdružení
možná není tak viditelná navenek k široké veřejnosti oproti jiným spolkům, protože je zaměřena především na ochranu
přírody, péči o zvěř. Pravidelná činnost
je vykonávána spíše jednotlivci, než celým kolektivem a proto se někomu může zdát, že se
myslivci v našem regionu nechovají příliš aktivně. Opak je pravdou.
Celoroční péče o zvěř
je pravidelnou součástí
činnosti každého člena
našeho sdružení. Náš
spolek má v současné
době 23 stálých členů
a jednoho hosta, věkový
průměr patří bohužel
mezi vyšší, je 55,5 roku.
V produktivním věku
je 15 členů, ostatní
jsou již v důchodu, ale
s činností podle svých
sil aktivně pomáhají. Hana Spalová a Jaroslav Spal s dlouhosrstými standardSložení našeho kolekti- ními fenami jezevčíka Milady de Teremoka de Anastasia
vu je pevné, nedochází a Virgine Amery při zkouškách vloh OMS Rakovník
u nás k žádným výraz- 30. dubna. Obě získaly první cenu, maximální počet bodů
ným změnám. Spolek a první a třetí místo celkově. Foto: Spalovi
úspěšně prošel legislativní změnou, ze sdružení se stal spolkem. Hospodaří na výměře
Pro rok 2016-2017 se uskutečnily
2019 ha, na kterých máme postoupeno
čtyři členské schůze, samozřejmostí jsou
právo výkonu myslivosti od Honebního
společné či individuální brigády. Dále
společenstva Slabce. Oproti jiným spolse konaly dvě společné naháňky, rovněž
kům hodnotíme svoji činnost podle tzv.
sdružení pomohlo Okresnímu mysli„loveckého“ roku, tedy vždy od 1. dubna
veckému spolku zorganizovat honičské
do 31. března následujícího roku. Zhodzkoušky loveckých psů. Nedílnou sou-

částí pravidelné činnosti je uspořádání
každoročního mysliveckého plesu, kde
bývá velmi pěkná tombola, a tak si na
něj nacházejí cestu naši přátelé z celé
republiky (bohužel menší zájem je od
místních obyvatel).
Členové Mysliveckého sdružení napínají své síly především k ochraně přírody, přikrmování zvěře v období nouze,
k průběrnému odlovu spárkaté zvěře
dle rozhodnutí vyšších správních orgánů, k odlovu zvěře škodné, k přípravě loveckých psů, z údržbě loveckých
a krmných zařízení, včetně vlastního
majetku spolku.
V loveckém roce 2016 – 2017 bylo
uloveno v naší honitbě 153 kusů spárkaté zvěře (srnčí, černá, dančí, mufloní,
jelen evropský a jelen sika), dále pak 21
kusů zvěře škodné.
Asi největším trápením pro nás myslivce jsou dvě věci. A to je usmrcování
zvěře na silnicích, především na páteřní
silnici Kostelík – Modřejovice – Slabce –
směr Panoší Újezd, kde poměrně rovná
silnice svádí řidiče k rychlé jízdě a zvěř,
která především v ranních a podvečerních hodinách přechází, zde často dojde
k úhoně při střetu s rychle jedoucím
automobilem. Speciálně v lokalitě mezi
Modřejovicemi a Kostelíkem, kde jámy,
poskytující zvěři kryt, zasahují z lokality „Bára“ až k silnici, zvěř vybíhá na
poslední chvíli z krytu a rychle jedoucí
řidiči nestačí zareagovat na tento pohyb
a dochází ke srážce. Bohužel zde v letošním roce došlo i k nehodě a zranění
řidiče.
Druhým velkým problémem jsou neukáznění obyvatelé našich obcí, kteří
své psí miláčky pouští navolno, dochází
k stresovým situacím pro zvěř, štvaní
zvěře těmito psy a celkovému rušení zvěře. Ať se jedná o zimní období, kdy zvěř
strádá nedostatkem potravy a zimou
a štvaní může zvěři způsobit závažný
problém, může dojít i k následnému úhynu například na zápal plic, nebo i o jiné
části roku. A speciálně potřebuje zvěř
klid nyní, v jarních měsících, kdy klade
svá mláďata. Například štvaní březí srny
(kterého jsme nedávno byli svědky v lokalitě Svinařova) může vést k tzv. zmetání, úhynu srny i se srnčetem.
Apelujeme proto na naše spoluobyvatele, aby své psí kamarády měli pokud
možno na vodítku, nepouštěli je ze svého
vlivu. A případným návštěvníkům naší
přírody připomínám, že pokud najdete
někde mládě v tuto dobu, rozhodně na
něj nesahejte, není opuštěné, jeho matka
je opodál a hlídá si ho. Jakmile na mládě sáhnete, ztratí o něj zájem a ono pak
uhyne.
Prosím važme si toho, že naše obce
sousedí s krásnou přírodou, važme si
toho, že z našich zahrad můžeme pozorovat zvěř na pár metrů a kochat se její
majestátností a chovejme se k přírodě a
v přírodě jako kultivovaní a rozumní lidé.
My myslivci vám za to budeme vděční.

Průběh odboje v obci Kostelík
před pátým květnem 1945
Partyzánská skupina s Kostelíka se podílela na střežení mostu přes řeku Berounku.
Aleš Opatrný
Kostelík - Několik měsíců před revolucí přišlo do lesů obklopujících naši obec
několik Rusů. Byli to zajatci, kterým se
podařilo uprchnout z německých koncentračních táborů. Byli ve stavu velmi
sešlém, vyhladovělí a v nedostatečném
oděvu. Obyvatelstvo naší obce poskytlo
jim oděv, jakož i potřebné nářadí nutné k životu a vybudování obydlí (krytu)
v blízkém lese. Ode dne příchodu až do
zakončení revoluce byli zásobováni potravinami od obyvatel naší obce.
Uvědomělými obyvateli obce byl poslouchán po celou dobu války zahraniční československý rozhlas. Byly tvořeny
vlastenecké kroužky, které pak položily
základ k ustanovení revolučního Národního výboru v obci.
Dne 5. května 1945 byl v obci Kostelíku proveden státní převrat. Byly odstraněny německé nápisy a vztyčeny čsl.
a spojenecké vlajky. Ustanoven byl revoluční Národní výbor, který převzal vedení a správu obce.
Dne 6. května byla dobrovolníky naší
obce vytvořena partyzánská jednotka
v síle 15 mužů. Jejím velitelem byl jednohlasně zvolen četař československé
armády Karel Beneš z Kostelíka. Výzbroj
jednotky skládající se ze 14 vojenských
pušek, nábojů byla vyžádána po osvobození města Rakovníka dne 5. května
1945 z tam ukořistěných zbraní. Osvobození města Rakovníka se zúčastnili i někteří členové naší partyzánské skupiny.

k řece Berounce ve směru na Plzeň.
Spolu s partyzánskou skupinou Zvíkovce a partyzánskou skupinou utvořenou z
ruských zajatců byl tak střežen důležitý
silniční most přes řeku Berounku. Dne
7. května 1945 snažil se silnicí námi střeženou projet ve směru od Rakovníka k
Plzni transport ustupujících německých
vojsk ve třech velkých automobilech.
Transport skládající se ze dvou velkých
autokarů a jednoho nákladního auta byl
k odvrácení pozornosti označen vlajkou
Červeného kříže. Je zajímavé, že se jim
tak podařilo projeti i městem Rakovník
a všemi obcemi až na nejjižnější okraj
okresu. Dvě vozidla byla zastavena a zajata i s posádkou u mostu přes Berounku
ruskými a zvíkoveckými partyzány. Jeden velký plně obsazený autokar tohoto
transportu byl zastaven naší partyzánskou hlídkou. Hlídka držela Němce tak
dlouho v šachu, než přišla celá naše četa
a je odzbrojila a zajala. Posádka skládající se z německého vojska a svazu SS,
několika žen s dětmi byla v ozbrojeném
doprovodu transportována do Rakovníka, ženy s dětmi poslány na Kralovice.
Vozidla, jakož i velké množství zásob,
které vezli sebou, byly zajištěny československému státu.
Po příchodu Rudé armády dne
10. května 1945 pročišťovala naše četa
okolní lesnatý kraj a hlídkovala v noci
v obci a okolí. Tak se dělo až do likvidace naší partyzánské jednotky dne
8. června 1945, kdy byl dán rozkaz
k odevzdání zbraní.

Jmenný seznam členů
partyzánské skupiny Kostelík
Velitel skupiny: Beneš Karel, Kostelík 11, *3. 4. 1914. Mužstvo: Mourek
Alois, Kostelík 7, *28. 2. 1909; Šíma
František, Kostelík 8, *13. 3. 1915;
Kožený Václav, Kostelík 22, *10. 3.
1909; Macák Antonín, Kostelík 10,
*6. 12. 1913; Kraus Josef, Kostelík
17, *11. 11. 1896; Kraus Miroslav,
Kostelík 17, *25. 1. 1917; Macák Jindřich, Kostelík 23, *10. 7. 1911; Mach
Bohumil, Kostelík 26, *28. 8. 1915;
Beneš Josef, Kostelík 27, *13. 12.
1893; Koutecký František, Kostelík
29, *31. 12. 1918; Moucha Miroslav,
Kostelík 31, *3. 5. 1922; Vildt Josef,
Kostelík 33, *17. 5. 1911; Vyskočil
Josef, Kostelík 30, *21. 10. 1920;
Kupša Miloslav, Kostelík 9

Činnost partyzánské
skupiny obce Kostelík
Dne 6. května 1945 obsadila četa lesnatý úsek okresní silnice od naší obce

Činnost SDH Kostelík
Sousedské posezení
Patnáctého dubna 2017 proběhlo sousedské posezení v hasičárně s účastí 40
lidí. Hudba - skauti z údolí Javornice,
dobré pivko, dobrá nálada nechyběla.
Tradiční pálení čarodějnic
Třicátého dubna 2017 náš sbor dobrovolných hasičů uspořádal tradiční pálení čarodějnic s účastí 50 lidí včetně dětí.
Opékaly se buřtíky, dětem jsme rozdávali svítící tyčinky a náramky. Čarodějnici
vyrobily mladé hasičky Adéla s Tanitou.
Dva metry vysoká hranice vzplanula po
19 hodině a oheň vydržel až do rána
díky dostatečné zásobě paliva. Ráno se
tradičně podával kotlíkový guláš, který
letos poprvé připravily mladé hasičky.
Po celou dobu akce panovala pohodová
atmosféra.
Aleš Opatrný, SDH Kostelík

Občanské sdružení
Rousínov
Rousínov - Náš spolek v příštím roce
oslaví neuvěřitelných 20 let své existence. Troufám si říci, že jsme jednou z nejdéle trvajících a hlavně stále fungujících
neziskovek v kraji.
I v tomto roce chystáme pravidelně
se opakující akce i některé příležitostné.
V červnu se pravděpodobně uskuteční cestovatelská přednáška milovníka
Afriky a průvodce Romana Filipského
o podivuhodné a tajemné Etiopii. Termín bude upřesněn na našem webu.
Zlatým hřebem a naším každoročním nejnáročnějším počinem je bezesporu týdenní sympozium ROUS, které
letos proběhne od pondělí 7. do soboty
12. srpna.
Oblíbené rukodělné kurzy budou
opět od pondělí do pátku od 14 do 16
hodin. Kromě „kmenových“ výtvarných
řemesel – keramika, fimo, sítotisk, pletení ze slámy i pedigu, lepení a navlékání korálků, malování na hedvábí, floristiky či zdobení perníčků budou moci
návštěvníci vyzkoušet i nové věci.
S Honzou Jungmannem bude možno
vyrobit dřevěné krmítko pro ptáky.
Šárka Jiřičná bude nad kahanem vyrábět překrásné korále a tvořit z nich
šperky. Lucie A. Babáková naučí používat VYVA hmotu a dělat trojrozměrné
drátěné objekty.
Radana Švecová umí snad všechno
a jen se rozhoduje, co bude učit u nás.
Markéta Endrštová vyměnila malování kraslic horkým voskem za malování kamenů. Zuzka Schafferová bude na
místě připravovat jednoduché dobroty.
Prodejní stánek nabídne různorodý
sortiment ke koupi.
Večerní program bude opět začínat od 20 h a zájemci si mohou vybrat
z opravdu pestré nabídky divadelních
představení či koncertů.
Událostí č. 1 bude jistě koncert Michala Prokopa Trio, za poslech bude
stát Falešná ozvěna, bubenická show
skupiny Barati Squad či indie folk plzeňské dvojice Teepee .
Všichni se těšíme na Lucernu v podání rousínovských ochotníků R.U.M.,
kteří pod vedením Marty Konvalinkové
už pilně nacvičují.
Ivana a Anežka Hessovy předvedou jednak pohádku Zlatovláska a poté
ukázku indických tanců, které studovaly přímo v Indii.
A nebude chybět ani pohádka pro
nejmenší děti divadla Před Branou, a to
v sobotu odpoledne.
Veškeré podrobnosti najdete na
www.rousinovurakovnika.cz a posléze
i v tisku.
Věřím, že k nám opět najdete cestu
a budete se dobře bavit.
Ludmila Faflíková, předsedkyně OSR

Do Kostelíka...
Dokončení ze str. 1 Domluvili jsme se také
s panem starostou, že zajistíme společně
s městysem Slabce prořezání starých,
ale krásných lip na návsi tak, aby padající větve nemohly nikoho ohrožovat
a aby stromy dobře prospívaly. Krásnou
a stinnou náves přece musíme udržovat
a chránit. Proto se také budeme společně s městysem podílet na dendrologickém zásahu a z našich zdrojů zaplatíme
polovinu celé práce. Naše hlavní aktivity směřují k přípravě již 9. ročníku

festivalu Skotsko v Kostelíku. Zájem jak
kapel, tak i diváků nás na jednu stranu
těší, ale také zavazuje, abychom i letos připravili skvělý program a skvělé
zázemí pro všechny, kteří přijedou do
Kostelíka. Náš festival se už dostal do
informačních materiálů a kalendářů každého, kdo má zájem o dobrou muziku
s keltskými kořeny. Stále více lidí se nás
ptá na Skotsko v Kostelíku a kapely se
dokonce samy hlásí a chtějí u nás vystupovat. To je nepochybně známkou velmi
vysoké kvality. Letošní hvězdou festivalu bude vystoupení kapely České srdce,
asi jedné z nejlepších českých kapel,

Vzpomínka
Jak tiše žil, tak tiše odešel. Dovolte mi krátkou vzpomínku na přítele Josefa Řezáče,
dlouholetého člena zahrádkářské organizace ve Slabcích. Členem se stal v roce 1977
a již v roce 1982 byl zvolen za předsedu
a ve své funkci vytrval až do roku 2011.
Byl to člověk pracovitý a kamarádský a oblíbený ve všech věkových kategoriích. Při
výstavách aranžoval řezané květiny úžasně
a s láskou. Měl rád přírodu, les, houby a také
své oblíbené lilie, gladioly. Rozuměl ovocným
stromům i zemědělským plodinám. Vychoval
s manželkou dvě děti a pyšnil se svými vnoučaty, která naučil přírodě rozumět. Léta dřiny
věnoval moštárně. Za svou práci byl vyznamenán nejvyšším zahrádkářským oceněním Zlatou růží. Nám zbývá jen pokračovat v jeho
práci a prezentovat zahrádkáře se stejnou
láskou. Čest jeho památce.

Dagmar Zusková a ZO ČZS Slabce

Zahrádkáři Slabce
Slabce - Chtěla bych poděkovat všem sponzorům,
kteří přispěli do tomboly pro děti na maškarním
karnevalu 25. března v KD Slabce. Krásný rej masek, soutěže a malování na obličej byl pro děti ráj,
ale soutěžili i rodiče, babičky, tetičky a pro všechny našli moderátoři Maty a Dáda sladkou odměnu.
Celkem se v KD sešlo 100 dospělých a 70 dětí, děkujeme za účast a za rok se uvidíme znovu.
Ve spolupráci se zahradnictvím p. Lípové z Nového Strašecí jsme pro spoluobčany zajistili prodej jarních květin a myslím si, že i tato akce byla
úspěšná. Bylo hodně návštěvníků, kteří nás za
službu pochválili, protože nemusí jezdit do města a
po zakoupení mohou ihned zasázet. Prodalo se na
600 ks macešek, 300 ks petrklíčů, narcisy, vřesy,
zemina, hnojiva aj. Další akcí byl zájezd právě do
zahradnictví p. Lípové pro sázení, tj. papriky, rajčata, salát, kedlubny, květák, ale také květiny, stromky revízu nebo angreštu. Na závěr bych vás ráda
pozvala na další květinovou výstavu, která se koná
ve dnech 12 a 13. srpna 2017 v KD ve Slabcích
společně s Dobře utajenou country.
Dagmar Zusková, jednatelka ZO ČZS Slabce

které se zaměřují na tento typ hudby.
Abychom mohli kromě festivalu pořádat
i Skotské hry, musíme rozšířit možnosti
parkování. Již jsme se domluvili s kamarády v Kostelíku o možném parkování
na loukách pod zastávkou. Velmi si vážíme každé pomocné ruky, ať již v Kostelíku nebo odkudkoliv, a jsme rádi, že se
nám nejen při pořádání takového velkého festivalu daří spolupracovat se všemi
partnery a sousedy. Věříme, že ze Slabecka přijede hodně diváků, kteří ocení
nejen dobrou muziku, ale i pohostinnost
v Kostelíku a krásné prostředí v malé
vesničce nad Berounkou.

Společenská rubrika

Životní výročí v květnu 2017 slaví
5. května

Jarmila Leitnerová, Modřejovice 3

50 let

6. května

Květuše Tichá, Slabce 58

60 let

8. května

Božena Šlaichová, Modřejovice 2

65 let

10. května

Jaroslava Levá, Skupá 5

70 let

18. května

František Kopelent, Rousínov 86

60 let

23. května

Alexander Škorpil, Svinařov 12

86 let

29. května

Pavel Rybáček, Svinařov 20

55 let

Životní výročí v červnu 2017 slaví
2. června

Josef Hartl, Slabce 83

84 let

8. června

Miloslav Vydra, Slabce 51

91 let

9. června

Marie Čechová, Slabce 94

94 let

15. června

Danica Rejšková, Modřejovice 27

93 let

16. června

Marie Zusková, Modřejovice 15

96 let

16. června

Koutecký Josef, Slabce 91

75 let

20. června

Anna Markupová, Skupá 1

86 let

26. června

Josef Uher, Modřejovice 64

75 let

29. června

Vlasta Spalová, Kostelík 5

87 let

29. června

Pavel Cveček, Modřejovice 53

70 let

Jubilantům blahopřejeme!
Pokud někdo z příštích jubilantů (červenec, srpen 2017) nechce být zveřejněn
ve zpravodaji, nechť to oznámí na ÚM Slabce do konce června.

Narození:
4. 3. 2017

Šárka Jupová, Slabce 36

13. 3. 2017

Ella Burianová, Modřejovice 21

Přihlášeni k trvalému pobytu:
3. 2. 2017

Monika Falbrová se syny Danielem a Adamem
do Slabec čp. 105

20. 2. 2017

Ivana Vágnerová do Rousínova čp. 30

27. 2. 2017

Miroslav Vágner do Rousínova čp. 30

13. 3. 2017

Marcel Kučera do Rousínova č. ev. 9

Svatby - Nová Ves
22. 4. 2017

Ondřej Vágner a Barbora Vaitová, oba Rakovník

Vítání dětí v obřadní síni
22. 4. 2017

Marek Kubla, Rousínov 89; Michal Kajanovicz,
Rousínov 89; Liliana Hluchá, Slabce 133
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