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Spolek Mlýnice vás zve
na masopust i na své
další letošní akce

David Vyskočil, Kamila Řezáčová a Adéla Opatrná v Kodani. Foto: A. Hnízdilová

Vítězové soutěže Miss panenka
navštívili za odměnu dánskou Kodaň
Mgr. Alena Hnízdilová
třídní učitelka 6. ročníku ZŠ Slabce
Slabce - Jak bylo zmíněno v minulých
číslech zpravodaje, slabecká ZŠ (konkrétně 9. ročník) vyhrála první tři místa
v soutěži Miss panenka Středočeského
kraje (za rok 2018), pořádané organizací UNICEF. Výhrou jim bylo jak vyrovnání se velkým městským školám, tak
výlet do dánské Kodaně.
Ve čtvrtek 15. 11. se výherci výletu (Kamila Řezáčová, David Vyskočil
a Adéla Opatrná) konečně dočkali!
Ve čtvrtek jsme časně zrána vyrazili! Nikomu se samozřejmě nechtělo
vstávat ve 3 hodiny v noci, ale překonali jsme únavu. Po příjezdu na Letiště
Václava Havla si děti prohlédly prostory letiště a v 6 hodin jsme se již setkali
s organizátory akce a s výherci soutěže
z minulých let. Překvapením pro všechny bylo, že nás celý den měl doprovázet
štáb TV Prima! Po uvítání jsme zdár-

ně prošli všemi letištními kontrolami
a většina dětí tak poprvé v životě držela v ruce svou letenku. Odlétli jsme
kolem 7 h a celou cestu nás doprovázel
čarokrásný východ slunce. Podle plánu
jsme přiletěli do Kodaně (Copenhagen
airport) cca v 8:30 hod. Tak nádherné
a rozlehlé (moderní) letiště lze vidět jen
málokde! Na letišti na nás čekali lidé
z české ambasády, kteří nás doprovázeli
po celý náš pobyt. Hned potom jsme si
vyzkoušeli dánský tichý vlak i autobusovou dopravu. Překvapila nás všudypřítomná kola, která Dánové využívají více
než městskou dopravu. Po krátké cestě
autobusem jsme již stáli před hlavní
budovou Centrálního skladu UNICEF,
odkud je humanitární pomoc rozesílána
do celého světa. Na vrátnici každý z nás
dostal jmenovku a už jsme se kochali
prohlídkou prostor skladu. Náš průvodce byl velice milý, jeho anglický výklad
nám byl překládán do češtiny.

Dokonční na straně 2

Slabce - Letošním rokem začínáme
šestý rok existence našeho spolku a věříme, že bude stejně povedený jako rok
minulý. Na co se můžete těšit letos?
V únoru bychom vás rádi pozvali
na již tradiční Masopustní průvod. Potkáme se v sobotu 16. února na dvoře
Čechova mlýna ve 14 hodin. Obejdeme
s maškarami, muzikanty a koňmi celou
ves, kdo bude chtít, otevře nám vrátka,
abychom si spolu mohli zatancovat nebo
si jen popřát do nastávajícího masopustu. Průvod opět povede nevěsta se ženichem, nebude chybět smrtka, medvěd,
cikánky ani turek. Všichni jste srdečně
zváni, komu chybí maska, rádi zapůjčíme z našeho bohatého archivu (stačí zazvonit na Goszlerovi hned vedle mlýna
nebo volat na 728 971 721). Děkujeme
srdečně všem, kdo nám každoročně otvírají a dokonce hostí náš průvod.
Na další akce se můžete těšit během
celého roku. V červnu plánujeme dětský
den spojený s muzejní nocí, během léta
Mletí ručních prací, v září Rytířský den
pro děti a na podzim opět Putování za
světýlky a adventní setkání před Vánoci.
Těšíme se na vás v roce 2019 a věříme, že si opět najdete cestu do mlýna.
Marie Goszlerová, jednatelka spolku

Plesy v kulturním domě
12. ledna / Myslivecký ples

hudba Ideal Band, zvěřinová tombola

19. ledna / Hasičský bál

hudba V pantoflích, bohatá tombola

9. února / Zahrádkářský bál

hudba Kastelán, bohatá tombola

16. března / Sportovní ples
23. března / Dětský maškarní karneval
účinkují Matty a Dáda, tombola,
pořádají zahrádkáři Slabce

Vydařený Mikuláš Ve středu

5. 12. 2018 se jako každý rok
konal na naší škole Mikuláš.
Žáci 9. ročníku se na chvíli
proměnili v čerty, anděly a Mikuláše, aby zpestřili tento den
svým spolužákům. Pobavili
a trošku i postrašili nejen
všechny ve škole, ale navštívili i obecní úřad, poštu, knihovnu, MŠ, Jednotu a čerpací
stanici. Myslím, že se akce povedla a příští rok se budeme
těšit na dalšího Mikuláše.
Ing. Bc. K. Kochánková,
třídní učitelka 9. ročníku

Plackování Odpoledne 7. 12.
se ve škole konala akce s názvem Plackování. Tuto akci
uspořádala p. Jana Padrtová
a paní učitelky Hnízdilová a
Kochánková. Žáci si s sebou
mohli přinést obrázek, na
kterém měli svůj motiv, který
chtěli mít na výrobku. Mohli
jsme si vyrobit zrcátko, otvírák, placku nebo magnet. Paní
Padrtová nám výrobek vytlačila na speciálním přístroji a tak
jsme si ho mohli vzít ihned
domů. Už se těším, jaké akce
se budou konat příště.
Adéla Kosová, 7. ročník

VZPOMÍNKA

Pan učitel
Vedle význačných osobností našeho„Balkánu“ - tak,
jak jejich životní osudy vynikajícím způsobem popsal ve
své knize historik a publicista Roman Hartl - si dovolím
zařadit i bývalého učitele slabecké základní školy Jaroslava Štvána. A nejen proto, že
už jako žáček prvního stupně
vzdělávání jsem mohl naslouchat výkladům a poučkám
v nezapomenutelném podání, při hodině zpěvu si zahrát
na „velké“ housle a mnohem
později, bohužel jen poměrně
krátce, být i „kolegou“ v mysliveckém sdružení LOVĚNA
– ale zejména proto, že pro
své příkladné pedagogické
působení i neutuchající elán
a zájem o veškeré dění kolem
se, dle mého názoru, stal další slabeckou legendou.
Za všechny vděčné žáky a že by jich byla pěkná řádka
- i ostatní, kteří měli tu čest
s ním spolupracovat, bych mu
rád, u příležitosti jeho 115.
nedožitých narozenin alespoň touto vzpomínkou ještě
jednou vřele poděkoval!!
Dokončení na straně 4

Exkurze do Národního zemědělského muzea
Mgr. Petra Šnoblová
Slabce - V úterý 27. 11. 2018 se žáci
1. – 5. ročníku naší školy zúčastnili exkurze
do Národního zemědělského muzea v Praze.
V muzeu jsme měli předem objednaný lektorský program, který byl zaměřený na myslivost.
Po příchodu do muzea se nás ihned ujala velice milá paní průvodkyně, která nás zavedla do
expozice „Myslivost“. Děti vzala do tajemného
lesa, kde nejdříve rozpoznávaly zvěř podle jejich stop, a pak i podle zvuků, které vydávají
během různých situací. Děti se seznámily s
tradicí, významem myslivosti a činností myslivců. Paní průvodkyně jim objasnila smysl a
vývoj myslivecké mluvy, a tak se děti dozvěděly
co je to např. barva, slecho, světlo, běh, lízák,
větrník nebo svírák. V expozici jsme si mohli
také prohlédnout, jak vypadala ústroj myslivce dříve a dnes, jaké předměty se v myslivosti
používají, k čemu slouží lovečtí psi, či jaký význam má sokolnictví. Celá expozice myslivosti
je doplněná řadou interaktivních prvků, které
dětem myslivost ještě více přibližují. V závěru
poutavé prohlídky měly děti dokonce možnost
zkusit si roli myslivce během společného lovu
prostřednictvím interaktivní velkoplošné tabule. Na tabuli byl promítán situační film, který
dětem umožňoval aktivně řídit a lovit stanovený druh zvěře (škodná, černá, pernatá, vyso-

Vítězové soutěže Miss panenka...
Dokončení ze str. 1 Viděli jsme obrovskou zautomatizovanou linku, kde se sestavují a následně
balí veškeré balíčky. Dále jsme viděli obrovský
sklad, kde jsou na cca 36 000 paletách uloženy
balíky, které obsahují léky, hračky, učební pomůcky a další potřebné věci, které směřují do
částí světa, kde je situace dětí nejtíživější - do
rozvojových zemí a do oblastí zasažených přírodní nebo válečnou katastrofou.
Naše další cesta vedla na Velvyslanectví
České republiky v Kodani, kde nás velice vřele
uvítal vedoucí úřadu pan PhDr. Radek Pech,
a povyprávěl nám o své konzulární práci na
ambasádě. Rovněž tam pro nás byl připraven
výborný oběd formou klasických dánských
sendvičů (sendvič bohatě obložený rybami, na
studeno upraveným masem, rostbífem, paštikou, šunkou, dary moře, zeleninou, vejci…).
Po vydatném obědě jsme se vydali na dlouhou
vycházku za ikonou dánského království, Andersenovou Malou mořskou vílou z roku 1913
(dánsky Den Lille havfrue). Nachází se hned
vedle přístavu a naproti pevnosti Kastellets.
Socha má podobu sedící mořské panny, která
sedí na břehu na vyvýšeném kamenu. Při zapadajícím slunci se nám při pokračování naší cesty naskytla úžasná podívaná. Mohli jsme vidět
starobylý větrný mlýn, mořský záliv, královský
palác Amalienborg, moderní budovu opery či
knihovny (Černý diamant) a další skvosty dánského ostrova. V závěru našeho výletu jsme
absolvovali v samém srdci města vyhlídkovou
plavbu po kanálu Nyhavn. Říká se, že jde o jedno z nejromantičtějších míst na světě, a my to

ká). Poté se s námi paní průvodkyně rozloučila
a předala nám pěkně zpracované pracovní listy, shrnující celou přednášku.
Po poutavé prohlídce jsme postupně navštívili zbývající vydařené expozice, které jsou
rozmístěné v jednotlivých patrech celé budovy. Děti se seznámily s rozvojem zemědělství
od jeho počátků až po současnost, koloběhem
hospodářského roku, či si mohly vyslechnout
příběhy našich předků. Dalším naším cílem se
stala expozice „Rybářství“, která prezentuje
tradici českého rybníkářství. Expozici oživují velká akvária se sladkovodními rybami. Po
této expozici jsme navázali na „Voda v krajině“, která zkoumá vodu z různých úhlů, dominantou této expozice je model České republiky, popisující hydrologii u nás. Nejvíce děti
zaujala expozice „Gastronomie“, která se pro
ně stala jakousi hernou, mohly si vyzkoušet
nakupování, interaktivní vaření, seznámily se
s kuchyněmi našich babiček i prababiček a dozvěděly se zásady správného stolování. Neméně přitažlivou se pro nás stala střešní expozice
„Zahrada“, která nám poskytla krásný pohled
na Prahu. V úplném závěru jsme navštívili expozici nazvanou „Jede traktor“, kde si starší
děti mohly zkusit jízdu na trenažéru Zetor Major. Návštěvu Národního zemědělského muzea
můžeme všem jen doporučit.

můžeme jen potvrdit, byla to nádhera!
Zpáteční cestu na letiště jsme si zpestřili
jízdou v dánském metru, které se od našeho
liší například větším množstvím bezpečnostních prvků nebo tím, že všechny soupravy jezdí bez lidské obsluhy. Na letišti jsme měli ještě
možnost nakoupit si domů nějaké suvenýry
a upomínkové předměty. S malým zpožděním
jsme odlétali zpátky do České republiky cca
v půl 9 večer. Nesmírně znavení, ale spokojení.
Pod klížícími se víčky jsme dávali sbohem stále zmenšujícímu se městu, které navždy střeží
Malá mořská víla…
Ráda bych touto cestou poděkovala paní
Mgr. Lucii Kotalové a panu Bc. Alešovi Foltýnkovi za skvělou organizaci naší zahraniční cesty. Dále pak řediteli ZŠ Slabce, panu Mgr. Janu
Hůlovi, za veškerou nápomoc a cenné rady.
A v neposlední řadě i zúčastněným žákům za
hladký průběh naší náročné celodenní cesty.
Věřím, že tato výhra v soutěži nebude do
budoucna ničím ojedinělým a lze tak dokázat,
že i malá vesnická škola má šikovné a nadané
žáky, a může být tou nejlepší!

Ladislav Kratochvíl ze Slabec se stal vítězem
Mistrovství ČR v maratonu veteránů 2018, který
se konal v rámci Kladenského maratonu. Startoval v kategorii M70. Maratónskou trať uběhl za
3 hodiny a 52 minut.
Gratulujeme našemu občanovi k tomuto úspěchu
a děkujeme za skvělou reprezentaci našeho městyse.
Městys Slabce

Plány OS Kostelík na rok 2019
Radim Perlín, OS Kostelík
Kostelík - Rok 2018 skončil v Kostelíku Vánočním koncertem. Stejně jako
každý rok jsme pozvali skvělé Hradní
duo v čele s Milanem Zimmermannem
a těšili se na písničky, které pohladí na
duši. Kapela připravila milé úpravy koled
a svoje vlastní vánoční písničky. Za roky,
kdy zveme Hradní duo, už všichni v kapli
znají texty a zpívají spolu s hudebníky.
Kapela má dokonce chuť a čas naznačovat milé hudební vtípky a všichni diváci
se dobře baví.
V kapli bylo úplně narváno, podávala
se vánočka a punč a všichni se na sebe
usmívali. Velmi nás těší, že na koncert
chodí stále více Kosteláků a všichni se
navzájem zdraví a přejí si mnoho dobrého do následujícího roku. Dokonce když
jsme připravovali vánoční výzdobu a Kostelácký vánoční strom, dostali jsme od
milé sousedky skvělé kafíčko a čerstvé
vynikající koláče. Je moc dobře, že stále
více lidí se zapojuje a přiloží podle svých
sil a možností ruku k dílu. Na koncertě
se rozdaly všechny kalendáře OS Koste-

lík na rok 2019, které budou v letošním
roce připomínat 10 ročníků festivalu
Skotsko v Kostelíku. Skoro celý punč se
vypil a vánočky se rozdaly a diváci spokojeni odešli domů. Jenom ten sníh nám
zase na Vánočním koncertu chyběl.
Společně jsme také probrali naše
hlavní plány na rok 2019. Za více než
10 let práce našeho OS Kostelík jsou již
naše akce víceméně stabilní. Sezónu začínáme v tradičním termínu 30. dubna
čarodějnickým ohněm na Vrškách, kde
se již tradičně schází velký počet lidí a
společně oslavíme nejen začátek nové
sezóny, ale probereme i všechny novinky
z Kostelíka i z celého světa. Na začátek
května plánujeme do kaple pozvat skvělou kamarádku a šansoniérku, které má
v repertoáru skvělé písničky nejen od
Edith Piaf. Přesný termín ještě doladíme.
Od loňského roku hrajeme na návsi kuličky. Letos plánujeme kuličkiádu na sobotu 8. června. V druhé polovině června
již bude všechno směřovat k 11. ročníku
festivalu Skotsko v Kostelíku. Letos festival proběhne 6. července a těšíme se, že
zase bude plná náves.

Rockový advent v Rousínově
Ludmila Faflíková
Občanské sdružení Rousínov
Rousínov - Před koncem roku pravidelně pořádáme s naším občanským
sdružením Rousínov tři veřejné akce. V
sobotu odpoledne na konci listopadu vinutí adventních věnců v sále ROUSpůdky, dále rozsvícení stromu nad rybníkem
před první adventní nedělí a v pátek těsně před Vánoci koncert v kostele. Nutí
nás k tomu potřeba setkávat se a prožívat sváteční atmosféru společně s kamarády, známými i neznámými. Organizace jednotlivých akcí má už ustálenou,
časem prověřenou podobu. Partička
kolem Jirky Reicha se stará o dostatek
chvojí na věnce i pozdější výzdobu kostela. Naposled výrazně přispěli chvojím
také manželé Otradovcovi, vždycky někdo donese i stálezelené větve z vlastní
zahrady. Markéta Endrštová zajišťuje
v průběhu roku rozličné ozdoby, stuhy, svíčky, korpusy a spousty dalších
nezbytností pro výrobu vánočních dekorací, nikdy se nestačí všechno úplně
spotřebovat. Kdo přijde, může okamžitě
tvořit, všechno je na místě. Na stolech
je domácí občerstvení, hostinští Markéta se Zdenkem od rána topí, takže teplo,
voňavo, příjemno, co víc si přát?
Urostlý smrk nad rybníkem je jako
stvořený pro roli vánočního stromu.
Řetězy bílých světýlek od vršku až dolů
mezi větvemi obtočil pod přísným do-

hledem Jany Kounovské už poněkolikáté
Ondra Dykast. Vystřídal letitou „veverku“ Jirku Kounovského, který onemocněl. Rozsvícení stromu před adventem
je provázeno krátkým programem. Tentokrát zahrál koledy na dudy Jiří Varvařovský a přítomní zpívali z natisknutých
zpěvníků.
Roční úklid a nazdobení kostela
Narození Panny Marie před vánočním
koncertem zabere pokaždé většinu dne.
Nejdůležitější je dostatek chvojí. Větve zakryjí četná místa bez omítky na
stěnách, zeleň, ozdoby a svíčky zaplní
chudičký interiér, takže působí docela
útulně. V předsíňce se opět nainstalovaly zapůjčené domácí betlémy. Mezitím
pánové pod vedením Ládi Saidla postavili betlém v téměř životní velikosti
venku do výklenku kostela. Už předem
smontovali stříšku a naposled před hotový výjev umístili reflektor k nočnímu
osvětlení. Před pár lety betlém z překližky vyřezal a omaloval Honza Jungmann, dlouholetý sympatizant občanského sdružení. Od té doby přidal čtyři
další figury. Ačkoliv je překližka ošetřená proti vlivům počasí, nevydrží věčně.
V loňském létě Myšák Schäffer s dětmi
slepili některé rozklížené postavy, vlhkostí zničené ptáčky bylo nutno úplně
nahradit.
Poslední předvánoční koncert se nesl
v rockovém duchu, tedy úplně jinak než
dosud. Koledy a jiné vánoční melodie

Po Skotsku v Kostelíku budeme v sobotu 20. července relaxovat na naší tradiční akci Kostelík na vodě. Ještě jsme se
nerozhodli, který úsek Berounky pojedeme, ale co víme zcela určitě je, že U Rozvědčíka se stavovat nebudeme. Na srpen
plánujeme na soboty některé přednášky
v kapli, v průběhu Vánoc jsme domlouvali i dr. Eduarda Stehlíka a předběžně
slíbil, že si udělá čas a do Kostelíka přijede. Další přednášky budeme postupně
doplňovat.
Loni v září jsme poprvé spojili naši
členskou schůzi a pečení krůt na návsi.
I letos plánujeme v sobotu 14. 9. společné setkání s pivem, s dobrým jídlem a s
dobrou náladou na návsi v Kostelíku.
V průběhu roku budeme ale dělat i
spoustu dalších akcí, které musíme dělat
průběžně. Velmi rádi bychom dokončili
cestu okolo pole na naší vyhlídku Na
Plazích, musíme znova udržovat a doplňovat švestkovou alej. S pomocí zvíkoveckých hasičů zajistíme dostatek vody,
aby stromky i v horkém létě přežily. Na
jaře a v létě nás čeká tradiční sekání
trávy nejen na Vrškách okolo ohniště
a podél cesty na vyhlídku, ale i jinde v
Kostelíku a v okolí. Členové a příznivci
našeho OS Kostelík pomůžou tam, kde je
to v Kostelíku právě potřeba.
nacvičili kluci z bývalé Falešné ozvěny a
měli veliký úspěch. Ke stálým návštěvníkům přibyli ti, co by na klasické provedení koncertu asi nepřijeli. Výsledkem
byl zaplněný kostel se sborem zpívajícím
publikem. Sami muzikanti byli bouřlivým
ohlasem tak nadšení, že ihned přislíbili
koncert i na příští Vánoce.
Tak ať se celý rok mezi tím povede
co nejlíp!

Pozvánka na masopust
V sobotu 16. února 2019 zhruba ve 14
hodin vyrazí od ROUSpůdky průvod masek. Předtím se kostýmovaní účastníci
scházejí uvnitř cca od 13 hodin tak, aby
doladili převleky, dolíčili se a posilnili
na cestu. Obejít ves většinou trvá 2
hodiny, cíl je opět v hostinci. Následuje
stětí postav žida, vyhlášení tří nejlepších masek a volná zábava. Hlasovací
lístky se rozdávají a odevzdávají písaři
v průběhu průvodu. Letos ho doprovodí
po vsi Kuba Parobek s tahací harmonikou a zahraje pak i vpodvečer na sále.
Zpravodaj ÚM Slabce 6/2018. 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

Dokončení ze strany 2 Jaroslav Štván se narodil
14. ledna 1904 v Bratronicích, kde na místní škole
už působil jeho otec a před ním i jeho otec a děd.
Po vystudování kladenského reálného gymnazia
začal brzy učit ve Slabcích, kde se oženil s učitelkou
Jarmilou Válkovou a spolu zde vychovali dvě dcery – rovněž učitelky. Pan učitel své „poslání“ velmi
miloval. Byl sečtělý, měl obdivuhodný přehled o
domácím i světovém dění a z vlastní „zkušenosti“
vím, že k žactvu byl přísný a náročný, ale nanejvýš
spravedlivý.
Mezi světovými válkami působily ve Slabcích
dva divadelní soubory.
TYL – pod vedením Františka Rabana, předvádějící své hry v hostinci U Suchánků (to ale nebyla
přezdívka místa s dlouhou čekací dobou na obsluhu) - kde před dokončením nové „mateřinky“ v roce
1986 bývala školní jídelna. V současné době (č.p.
14) zde bydlí s rodinou ing. Vít Češpíro.
Druhou divadelní společnost SOKOL řídil se
svou ženou Jarmilou (pamatuji, že hůře vyslovující
žáci k ní chodili „na řeč“) a zároveň jako náčelník
tělovýchovné organizace stejného jména tu působil
Jaroslav Štván. Domovem tohoto souboru byl menší
sál v OULe. Tak se jmenoval svépomocný potravní
spolek, který jako určitý „vzdor“ monopolu místních židovských obchodníků založil v 60. létech 19.
stol. slabecký katolický kněz Dr. Mikuláš Karlach.
Nevím, jestli mezi oběma divadelními ansábly panovala nějaká rivalita, ale největší úspěch prý sklidilo
společné nastudovaní hry Ladislava Stroupežnického Naši furianti.
Budova OULu, kde byl i nájemní hostinec a na
svůj chléb si zde vydělávali mnozí živnostníci, stávala do roku 1977, kdy byla demoličím výměrem zbourána, mezi současným bydlištěm rodin Samašových
(dříve obchodem Josefa Kilingera, později Jednoty
s naposledy prodávajícím Josefem Zuskou a Marií
Lédlovou) a již zmíněným hostincem U Suchánků. A
v těsném sousedství stávala (vedle kovárny) ještě i
další restaurace U Hrušků, s poslední provozovatelkou Marií Procházkovou. Dnes je to k neuvěření, ale
ve Slabcích – i s restaurací Reforma, prosperovaly v
meziválečném období čtyři hospody!
Pan učitel velmi těžce prožíval období nacistické
okupace a druhé světové války. V jejím průběhu navazuje (kapitán v zál.) spojení s partyzánskou skupinou ukrývající se s vědomím majitele slabeckého
velkostatku prince Croye v okolí Sadlna a je tajně
zvolen do ilegálního Revolučního národního výboru
v Rakovníku.
Po osvobození dále učí a od roku 1947 se velkou
měrou podílí na přípravném řízení výstavby kulturního domu - brigádničí při výrobě cihel a pomáhá
zajišťovat finanční prostředky a příslušná stavební
povolení.
Toto úsilí končí 21. října 1951, kdy se svými spolupracovníky otevírá ve Slabcích první kulturní dům
na okrese Rakovník. Režíruje a neúnavně organizuje a coby výborný ilustrátor také propaguje skvělými uměleckými počiny mnohá filmová představení.
Jako správný vesnický kantor, i v. v. vytrvale
popularizuje českou lidovou písničku a při každoročním setkání důchodců nikdy nezapomene přijít
mezi „své“muzikanty a srdečně je pozdravit.
Až ve svém ctěném věku se mu již několikátým
koníčkem stala i myslivost a pečlivě vypracované,
téměř „slohové“ zápisy z výborových a členských
schůzí mohou všem jeho pomyslným následovníkům stále sloužit vzorovým příkladem.
Za obětavé a celospolečenské úsilí byl učitel Jaroslav Štván navržen k udělení titulu Vzorný učitel,
ale protože nebyl členem Komunistické strany Československa, tohoto vyznamenání se už nedočkal!
Náš Pan učitel zemřel 17. září 1985 a odpočívá
na slabeckém hřbitově.
S poděkováním in memoriam vážené paní učitelce
Jarmile Vyskočilové, roz. Štvánové Josef Holý

Společenská rubrika

Životní výročí v lednu 2019 slaví
6. ledna
6. ledna
7. ledna
11. ledna
11. ledna
18. ledna
24. ledna
25. ledna

Zdeňka Vydrová, Slabce 51
Anna Holá, Svinařov 25
Jaromír Kreps, Slabce 137
Jaroslava Uhrová, Rousínov 77
Jiří Kratochvíl, Slabce 115
Vladislav Ledvinka, Slabce 82
Vlasta Vydrová, Slabce 44
Pavel Spurný, Rousínov 88

91
70
50
81
50
70
70
65

let
let
let
let
let
let
let
let

50
50
87
50
50
50
65
55
65
70

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Životní výročí v únoru 2019 slaví
2. února
4. února
4. února
8. února
14. února
14. února
19. února
19. února
25. února
25. února

Pavel Zuska, Slabce 28
Jana Hansalanderová, Slabce 33
Josef Kott, Skupá 40
Petr Sixta, Slabce 21
Václav Kraus, Kostelík 14
Tomáš Fencl, Slabce 104
Jaroslava Otradovcová, Rousínov 27
Helena Spurná, Rousínov 88
Marie Burianová, Modřejovice 21
Josef Novák, Svinařov 38

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

Svatby
31. 12. 2018,
fotbalové hřiště Slabce

Radek Vejtasa, Hřebečníky,
a Dana Závorová, Všetaty

Svoz komunálního odpadu v roce 2019
V roce 2019 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.

Odvoz odpadu v části obce:
Slabce, Modřejovice, Kostelík, Skupá - středa
Rousínov, Svinařov - pondělí
Vývoz každý týden, 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 / od 1. 5. - 30. 9. lichý týden

Vývoz 1x za 14 dní, tj. 26 výsypů ročně = 1472,- Kč
•

lichý týden

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

Slabce, Modřejovice, Kostelík, Skupá - první lichý týden v měsíci ve středu:
2. 1., 13. 2., 13. 3., 10. 4., 8. 5., 5. 6., 3. 7., 14. 8., 11. 9., 9. 10., 6. 11., 4. 12.)
Svinařov, Rousínov - první lichý týden v měsíci v pondělí:
14. 1., 11. 2, 11. 3, 8. 4, 6. 5., 3. 6., 1. 7., 12. 8., 9. 9., 7. 10., 6. 11., 4. 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:
2. 1., 13. 2., 13. 3., 10. 4., 8. 5., 5. 6., 3. 7., 14. 8., 11. 9., 9. 10., 6. 11., 4. 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 známku z roku 2018. Úřad městyse Slabce

