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Slabce  Modřejovice  Rousínov  Svinařov  Skupá  Kostelík  nová Ves  Malé Slabce
nEpŘEHLéDnĚtE: Od 1. 4. do 31. 10. 2019 jsou ve všech částech městyse
umístěny kontejnery na bioodpad. Do kontejnerů nEpatŘÍ větve!

Letošní Noc s Andersenem zavedla její
účastníky i na hasičskou stanici.

Ve Slabcích se konala noc s andersenem
Jana Marie Misíková,
Mgr. Alena Hnízdilová
Slabce - Noc s Andersenem se koná každý
rok, ale pokaždé je to jiné a zábavné. Tento rok
se tato akce konala od 29. března do 30. března 2019, pod záštitou paní knihovnice Bendlové, paní učitelky Kochánkové a Hnízdilové.
Když jsme se všichni sešli (bylo nás asi 30), tak
jsme se vydali do místní hasičské stanice, kde
jsme vyslechli zajímavou přednášku o životě a
poslání hasičů. Dále jsme si mohli prohlédnout
hasičskou techniku, vč. jejich zásahových automobilů, dýchací techniky apod. Poté jsme se
vrátili do školy, kde nám paní Falbrová udělala
k večeři vynikající palačinky s ovocem a šlehačkou. Kdo byl najezen, čekal na něj vedle ve
třídě zajímavý kvíz i s odměnou. I tento rok

nechybělo předčítání paní učitelky Smejkalové. Překvapením pro nás byla návštěva čerta
(p. Martin Smejkal). Po četbě na nás čekalo už
tradiční „školní kino“ s animovanou pohádkou
a nechyběl ani popcorn, prostě jako v pravém
kině! Po pohádce jsme se všichni převlékli do
pyžam a za poslechu pohádek H. CH. Andersena jsme usínali. Druhý den ráno po snídani si
pro nás přijeli rodiče. Na památku jsme dostali pamětní list s naším jménem. Všichni se už
nyní můžeme těšit na příští školní rok a hlavně
na tuto super akci!
Závěrem bychom chtěli ještě jednou poděkovat SDH Slabce (jmenovitě p. Ivanu Legrovi, p. Karlovi Mužíkovi a p. Tomáši Cílkovi),
p. Monice Falbrové a p. Darje Bendlové. Bez
vás všech by letošní Noc s Andersenem nemohla vzniknout! Děkujeme!

VÝSLEDKy SOUtĚŽĚ O nEJLEpŠÍHO UČItELE na ZŠ SLaBCE Za ŠKOLnÍ ROK 2018/2019:

1. A. HNÍZDILOVÁ (39 bodů), 2. P. ŠNOBLOVÁ (22 bodů), 3. J. HŮLA (20 bodů),
4. J. HLAVÁČEK (19 bodů), 5. H. SPURNÁ (17 bodů). Vypracovali žáci 5. ročníku ZŠ Slabce

Čisté Česko
Slabce - V sobotu 23. 3.
od 14 hodin jsme se zapojili
do akce Čisté Česko. Přesto, že jsme se sešli pouze 4
dospělí dobrovolníci a 6 dětí,
vrhli jsme se na to. Uklidili
jsme prostor kolem zámku,
školy a hřiště a vyrazili jsme
kolem bytovek ke hřbitovu.
Cestou na hřbitov nám ruce
nestačily. Sklo, kov, plasty…
Celý úklid jsme zakončili na
dvoře u popelnic na tříděný
odpad, kde se toho našlo
také požehnaně. Rozcházeli
jsme se s dobrým pocitem,
že jsme podpořili správnou
věc a zároveň udělali něco
pro své okolí. Za rok bychom
chtěli tuto akci zopakovat a
doufáme v to, že se nás sejde
více, ale také, že snad časem
nebude co uklízet.
D. Bendlová

Český svaz žen

Slabce - V březnu jsme
měly výroční členskou schůzi spojenou s oslavou MDŽ,
na níž jsme si vzaly s sebou
svoje „robátka“ a tak strávily
společný čas. Naplánovaly
jsme pro letošní rok akce, na
které se mohou těšit nejen
vaše děti. V červnu uspořádáme Den dětí, koncem října
lampiónový průvod, následuje Halloweenský bál a na
závěr roku nás čeká Mikulášská nadílka. Sledujte vývěsné plochy. Na tyto akce vás
srdečně zve výbor ZO ČSŽ
Slabce.
ČSŽ Slabce pořádá 22. 6.
od 13 hodin DĚTSKÝ DEN!
Máte se na co těšit, nejen
prožít společné odpoledne, ale i zážitky z pestrého
programu. Celým programem vás provede Honza
Ladra z radia RELAX.
Za výbor ZO ČSŽ Slabce
Eva Razímová

Kulturní dům

Slabce - Letošní rok má
za sebou pomalu polovičku. Pro kulturní domy jsou
největší návštěvností vždy
plesy, ale jak organizace už
vědí, nebude to tak pravda.
Návštěvníků plesů nepřibývá, ale pomaloučku ubývá.
Není to tak dlouho, co jsme
považovali 100 lidí za slabší
návštěvnost, ale bohužel v
dnešní době je to skutečnost.
Plesy pořádali myslivci, hasiči Slabce, zahrádkáři a sportovci. Všechny organizace
měly okolo 100 lidí, tombola
jako vždy zajímavá a bohatá
a ani u kapel si nelze stěžovat. Lidé zřejmě touží po něčem jiném a po jiné zábavě.
Dětský maškarní bál pořádali
zahrádkáři, byl o něco úspěšnější v návštěvnosti, okolo
sto dětí a asi padesát dospělých. Výroční členská schůze
zahrádkářů a myslivců byla
též v KD. Koncem března se
v KD konalo školení první pomoci pro hasiče, které svolal
okrskový velitel spolu s IZS
Rakovník (záchranná služba).
Školení se zúčastnilo cca 45
hasičů z celého okrsku a po
proškolení byl každému předán certifikát.
Dagmar Zusková
správce KD

Zahrádkáři

Slabce - Zahrádkáři začínají rok vždy plesem, stejné to bylo i letos. Vyhrával
Kastelán, bohatá tombola a
na sále tančilo okolo stovky
lidiček. Následovala výroční
členská schůze, kde byl zhodnocen uplynulý rok, schválen
plán činnosti, složení výboru
na další čtyři roky, odměněni
byli nejlépe pracující a jednatelka obdržela stříbrnou
medaili za zásluhy od územní
rady. Schůze se zúčastnilo 39
členů a 7 hostů. Po skončení
byla přednáška Ing. Pazdery
o pěstování zeleniny. Organizace má 50 členů ze 14 obcí
a měst. Odměnou výboru za
uplynulé období byl zájezd
na večeři do restaurace Poddžbánský pivovar Mutějovice, který doporučujeme. Výborná obsluha, dobré jídlo za
velmi rozumnou cenu a vzhledem k prostorám doporučuji
při větším počtu účastníků
předem objednat.
Dokončení na str. 3

Hasiči připravují i posezení na dvorečku
Dagmar Zusková, jednatelka
Modřejovice - Hasiči v Modřejovicích
začínají rok zvesela, a to novoročním posezením, kterého se zúčastnilo 40 lidí. Probrali
jsme uplynulý rok, dojedli dobroty a při hudbě rozhýbali kosti a svaly. V únoru proběhla
výroční členská schůze, přítomno bylo 21 členů a 13 hostů, schválen byl plán činnosti a
zhodnocen uplynulý rok. Zde bych chtěla poděkovat členům, spoluobčanům, chalupářům
a prostě všem, kteří navštěvují naše akce a
podporují naši činnost, která je pro všechny
věkové kategorie. Ale nezapomínáme ani na
hasičskou činnost. Zúčastnili jsme se školení
první pomoci svolané okrskovým velitelem v

KD Slabce. I hasiči Modřejovice měli svůj bál
v klubu s účastí 33 lidí a hudbou Procházka
Band. Nadále si budujeme okolí klubu, kde
jsme připravili prostor na oplocení. V dubnu se konaly čarodějnice, u nás jich bylo asi
17, nejdříve přiletěly zasloužilé čarodějnice
a k nim se postupně přidávala omladina, celá
akce byla zakončena táborákem s opékáním
vuřtů. Průvodu a táboráku se zúčastnilo 70
spoluobčanů. Těší nás, že i klub je bohatě
využíván, nejen na akce naše, ale i na schůzovou činnost ostatních spolků, oslavy, přednášky a školení. Čeká nás okrskové cvičení v
Hracholuskách a 29. června posezení na dvorečku s Duem Horizont. Přejeme všem hezké
léto, hezkou dovolenou a ať nám nehoří.

Letošní ROUS nabídne koncert Blondýny,
Xaviera Baumaxy i novinku od R.UM.
Ludmila Faflíková
Občanské sdružení Rousínov
Rousínov - Ani se nenadějeme a prázdniny budou v plném proudu.
V Rousínově k nim už dvacet let neodmyslitelně patří týdenní festiválek ROUS, pořádaný zdejším občanským sdružením. Vždy
druhý týden v srpnu se od pondělí do pátku
sjíždějí po obědě do stodoly k Faflíkům lektoři
uměleckých a lidových řemesel. Zhruba dvě hodiny pak
předvádějí a učí své tvorbě
zájemce z řad dětí i dospělých. A každý večer včetně
soboty se nabízí nějaký kulturní program. Docela nabitý
týden…
Letos připadá ROUS na
týden od pondělí 5. do soboty
10. srpna. Řemeslné dílny budou opět probíhat po-pá, od
14 do 16 hodin. Účast přislíbilo na 12 šikovných lektorů.
Večerní vystoupení začnou
vesměs od 20 hod., s výjimkou úterý, kdy se začátek posouvá na 19. hod. Je možno
se těšit na rakovnickou vtipnou a chytrou Evu Blondýnu
Sukovou (po 5. 8.), brněnský revival Joe Cocker Band
(út 6. 8.), písničkáře Xaviera
Baumaxu (čt 8. 8.) nebo nominanta na Anděla 2018, kapelu Manon Meurt (so 10. 8.).
Nebude chybět ani další

Volby

do Evropského
parlamentu

24. a 25. 5. 2019

představení rousínovského ochotnického souboru R.UM (pá 9. 8.). Pilně zkoušejí pohádku
Tři zlaté vlasy Děda Vševěda, už teď je jisté,
že jedno oko nezůstane suché. Zcela mimořádně zůstane volný (bez sjednaného programu)
středeční večer, kdy je možné si oddechnout a
jen v klidu posedět a popovídat s přáteli.
Veškeré podrobnosti, případné změny či
doplňky uveřejňujeme průběžně na stránkách www.rousinovurakovnika.cz.

Školáci navštívili
Techmánii v Plzni
Slabce - Dne 2. dubna jsme
se vydali s paní učitelkou Kochánkovou a Smejkalovou na
exkurzi do Plzně do známé
Techmánie.
Vyjeli jsme v půl osmé ze
Slabec. Jeli jsme přibližně
2 hodiny. Když jsme dorazili
na místo, byl ještě čas, tak
jsme se nasvačili. Když jsme
se nasvačili, dali jsme si
bundy i batohy do úložných
boxů. Potom jsme se rozdělili
do dvojic. Dostali jsme čárový kód, ten jsme naskenovali
do telefonu. Tam jsme museli
najít a zodpovědět 4 otázky.
Byla jsem ve dvojci s Tadeášem. Spolu jsme hledali
po celé Techmánii exponáty, abychom mohli správně
zodpovědět otázky. Bylo tam
mnoho atrakcí, ale nejvíce
se mi líbila zeď, která byla z
jedné strany žlutá a z druhé
červená. Mohli jsme si z každé strany obtiskávat ruce,
obličej, ale i celé tělo, to se
potom zobrazilo na druhé
straně. Hned vedle stěny
byla fontána, malý rybníček.
Tam jste mohli různě přenášet vodu. Další atrakce:
mohli jste si vyzkoušet řídit
bagr, nahrát reportáž, vyfotit si svůj stín, jezdit na kole
tak dlouho, než se zvednou
všechny kuličky před vámi,
byla tam velká sranda, moc
se mi tam líbilo. Hlavně u
té fontány, protože jsme na
sebe stříkali vodu.
Když jsme to celé prošli,
vyzkoušeli jsme si, co jsme
mohli, šli jsme si koupit nějaké suvenýry do obchůdku v
patře. Potom jsme přešli do
3D planetária, tam jsme si
sedli do místnosti. Uprostřed
byl obrovský model zeměkoule, promítalo nám to asi
3 přednášky. Pak jsme to
celé prošli. Když jsme odcházeli, viděli jsme ještě obrovský model Slunce, vesmíru,
obleku kosmonauta.
Tato exkurze se mi moc
líbila, užili jsme si tam
spoustu legrace. Když jsme
jeli domů, zastavili jsme se v
McDonaldu. Doma jsem vyprávěla všechno mé mamce.
Těším se, kam nás paní
učitelky vezmou příště.
Adéla Kosová,
6. ročník ZŠ Slabce

Zpověd smrtelníka aneb 50 let ve Slabcích
Ing. Filip Celba
V letošním roce 2019 oslavím různá významná výročí. Jde především o padesát let
mého působení ve Slabcích na okrese Rakovník, která jsem prožil většinou v různých
vrcholových funkcích, jak v zemědělství, tak
v samosprávě okresu, kraje či částečně i v
Praze. Čtrnáctého července v letošním roce
snad dosáhnu věku 75 let, a to je už na vzpomínání věk dostatečný. Jde o zážitky tak, jak
mě utkvěly v mé paměti a tak čtenář snad
promine některá věcná opomenutí, která se
třeba v textu objeví.
Paradoxně začnu rokem 1968, rokem u
nás tak často jmenovaným, že mě někdy připadá, že snad v četnosti jeho zmínek předstihuje i 2. světovou válku.
V tomto významném roce jsem se 20. dubna oženil na rakovnické radnici se svojí spolužačkou z Vysoké školy zemědělské (tehdy již
byla na Suchdole), a tak jsem se po různých
předchozích pobytech, které byly převážně v
Mnichovicích na nynějším okrese Praha-východ (14 let) a Praha (10 let), poprvé ocitl ve
veřejné sféře na okrese Rakovník. A vydrželo mi to padesát let. Vlastně 51 let, ale rok
v letech 1968 a 1969 jsem vykonával roční
základní vojenskou službu u vojenského protiletadlového útvaru v Staré Boleslavi. Trosky
tehdejších velkých kasáren tam stojí dodnes.
To, že již zůstanu na Rakovnicku po celý další
život, jsem si ani nepřipouštěl, ale hle, stalo se.
Jak již zmíněno, po svatbě v dubnu 1968
nastalo ukončení Provozně ekonomické fakulty Vysoké školy zemědělské a „ozdobení“
se titulem Ing. K tomu došlo společně již s
manželkou Marií na promoci 15. července
1968. Poté jsme se čtyřmi kamarády z našeho
studijního kruhu naposledy společně oblékli
„polní“ oděv a s malou „batožinou“ jsme se
vydali na týdenní výlet vlakem na Slovensko,
neznámo kam. Nakonec jsme vystoupili ve
stanici Dědinky ve Slovenském ráji, nakoupili špek, dvě lahve vína a bochník chleba a vydali se do terénu. Stálo to za to. Vícekrát bych
tam nejel. Neustálé šplhání po žebřících stojících v padající vodě ve strmých roklinách,
spouštění se po kořenech stromů do různých
propastí a občasné zabručení medvěda doprovázely nás na této cestě denně. Stan jsme
měli sice u jakéhosi rybníka v obci zvané Dědinky, ale to byl na ty tři domky pod došky

opravdu smělý název.
Málokdy jsme tam
také zpátky ze slovenských hvozdů trefili a
tak noci byly v divočině značně dobrodružné, tmavé, vlhké
a strašidelné. To také
přispělo k tom,že dva
kamarádi (ne tři, o jakých napsal E. M. ReNa vojně.
marque román), kde
já byl jeden z nich, to
po čtyřech dnech vzdali a usilovným pochodem bez chleba, pití i alkoholu se prodrali
dvacetikilometrovou divočinou na nejbližší
železniční zastávku. Vlak tam jezdil jenom v
pátek, ale měli jsme štěstí, byla středa. Noci
jsme přečkali v jakési kůlně, dříve se jí snad
říkalo „lampárna“. Kůra ze stromů nám sice
moc nechutnala, ale byli jsme mladí a „obrodný proces“ nás posiloval.
Do Prahy jsme přijeli 28. července 1968
a 2. srpna jsem nastupoval na roční vojenskou
službu do již zmíněné Staré Boleslavi,. Druhý
přeživší kamarád nastoupil kamsi na Moravu
a zbylé dva, kteří v divočině Slovenského ráje
zůstali, jsme již nikdy neviděli. Asi tam jejich
těla dodnes tlí, budiž jim země lehká.
O průběhu vojenské služby snad jen krátce. Jak známo 21. srpna 1968 přijely první
tanky. Vyfasovali jsme proto ráno ve čtyři hodiny patrony, které jsme zase za čtyři hodiny
vrátili a nestřílelo se. Vzhledem k tomu, že
naším úkolem jako vojenského útvaru bylo
chránit Prahu ze vzduchu, jsme raději ani nechodili ven, aby si na to někdo nevzpomněl.
Na druhé straně moje hodnost četaře absolventa byla k nezaplacení, protože, když už
jsem musel mimo kasárna, což bylo poměrně
často, byl jsem vzhledem ke svým zlatým kolejnicím, třem „peckám“, zlatým knoflíkům a
zlatému čepicovému odznaku značně blyštivý
panáček a to brali i vojáci spřátelených armád. Nikdy totiž takovou uniformu neviděli a
tak mě salutovali i plukovníci. Ještě dnes mají
vyšší důstojníci (major, podplukovník, plukovník) zlatou kolejničku jen jednu.
A po roční vojně jsem 4. srpna 1969 konečně začal pracovat v tehdejším JZD Rudý
Balkán Slabce na okrese Rakovník coby hlavní zootechnik.
O tom ale zase příště.

Zahrádkáři. Dokončení ze str. 2 Pro spoluobčany jsme
zajistili prodej jarních květin v přízemí slabeckého zámku (macešky, primule aj.) od pátku
do neděle, květiny dodává zahradnictví p. Lípy,
Nové Strašecí. Dětský maškarní bál, který byl
opět úspěšně navštíven asi 100 dětmi a 58 dospělými, připravena byla tombola a spousta
soutěží. O hudbu a soutěže se postaral Maty
a kamarádi, bylo i malování na obličej. Děkujeme také všem sponzorům, bez nich by to
opravdu nešlo připravit: Městys Slabce, benzina Slabce, Chov charolais - p. Šedivý - Slabce,
SDH Modřejovice, tiskárna Cafourek a další

osobní dary členů a také maminek a babiček.
První zájezd byl do zahradnictví p. Lípy v Novém Strašecí, kde jsme nakoupili sázení a květiny do truhlíků.
Co nás ještě čeká? Tak nejdříve členská
schůze, pak zájezd do Klatov a okolí, 10. srpna
další květinová výstava, v řijnu zájezd do Jahodárny Vraňany a zahradnictví Spomyšl a v listopadu ještě Vánoce v KD. Všem, které potkáváme na našich akcích, děkujeme za podporu
a přejeme hezké léto, ale i trochu vody navíc,
abychom neuschli.
Dagmar Zusková, jednatelka

Informace o hospicové péči
Hospicová péče je určená pro nevyléčitelně
nemocné a umírající a uplatňuje se tam, kde
možnosti kurativní medicíny jsou vyčerpané. Jejím smyslem již proto není léčit, ale zabezpečit
pacientům co nejkvalitnější a důstojné prožití jejich poslední životní etapy. Komplexní hospicová
péče se nezaměřuje pouze na fyzickou stránku
pacienta, ale i na psychickou, sociální a duševní
a garantuje, že pacient nebude trpět žádnou nesnesitelnou bolestí.
Hospicová péče je u nás poskytována ve dvou
základních formách. Prvou z nich je forma lůžkového hospice, v němž má pacient obvykle vyhrazen samostatný pokoj. Bývá zvykem, že ho zde
jeho poslední životní etapou doprovází někdo z
rodinných příslušníků. Druhou formou je domácí hospicová péče, která je poskytována pacientovi v jeho přirozeném, domácím prostředí. Tato
forma péče umožňuje, tam kde to je možné, aby
pacient prožil svojí poslední životní etapu mezi
svými nejbližšími. V tomto případě není péče poskytována pouze samotnému pacientovi, ale je
určena i těm, kteří o pacienta nepřetržitě pečují.
Domácí hospicová péče nenahrazuje ani služby
agentur typu Home Care, ani pečovatelské služby a ani jimi být na druhou stranu nahrazována
nemůže. Je to služba komplexní a týmová, kde
základ týmu tvoří především zdravotní sestra,
lékař a psycholog.
Společnost Hospic knížete Václava, o.p.s.
byla založena v roce 2011 a v současné době
poskytuje pouze formu domácí hospicové péče.
Péči poskytujeme zejména na teritoriu západní
části Středočeského kraje a dosud jsme jí cíleně
poskytovali v šesti okresech tohoto teritoria. Naším záměrem je působení i nadále teritoriálně
rozšiřovat (v současné době se to týká východní
části kraje v okresech Praha-východ a Praha-západ).
Vedle domácí hospicové péče naše společnost od roku 2014 rozšířila svoji činnost i na
další 2 skupiny nevyléčitelně nemocných, a to
na pacienty s roztroušenou sklerózou a pacienty
s Alzheimerovou chorobou. Těmto skupinám pacientů poskytujeme respitní péči, rovněž v jejich
domácím prostředí.
Společnost Hospic knížete Václava bude v
budoucnosti poskytovat i lůžkovou formu hospicové péče. V současné době vlastní rozsáhlý areál bývalého kláštera ve Veltrusech, který získala
loni darem od České provincie Kongregace Dcer
Božské Lásky. V areálu bude realizován projekt,
který bude zahrnovat rekonstrukci vlastní budovy kláštera a výstavbu nových křídel celého
zařízení. To bude určené nejen pro klasické hospicové pacienty v terminálním stavu, jejichž diagnóza je z převážné míry onkologická, ale budou
zde ještě tři oddělení pro další skupiny nevyléčitelně nemocných, konkrétně pro pacienty s roztroušenou sklerózou, Alzheimeriky a pacienty,
kteří jsou trvale a dlouhodobě upoutaní pouze
na lůžko. Celková kapacita zařízení bude 110
lůžek, která budou rovnoměrně rozdělená pro
jednotlivá oddělení.
I přes rozsáhlé lůžkové zařízení, které nyní
projektujeme, bude naše společnost i do budoucna považovat za základ své činnosti poskytování domácí hospicové péče, jak je to obvyklé

Společenská rubrika

Životní výročí v květnu 2019 slaví
4. května
16. května
20. května
20. května
21. května
23. května
27. května
29. května

Pavel Šťastný, Slabce 123
Tomáš Vaic, Slabce 87
Marie Celbová, Slabce 114
Petr Tondr, Slabce 17
Eva Razímová, Slabce 132
Alexander Škorpil, Svinařov 12
Hana Macáková, Slabce 60
Hana Janoušková, Skupá 21
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75
65
55
88
70
50
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70
50
93
96
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55
88
81
80
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Životní výročí v červnu 2019 slaví
2. června
3. června
3. června
8. června
9. června
16. června
19. června
20. června
26. června
29. června

Josef Hartl, Slabce 83
Jiřina Žďánská, Slabce 35e
Miroslav Vrábík, Rousínov 68
Miloslav Vydra, Slabce 51
Marie Čechová, Slabce 94
Marie Zusková, Modřejovice 15
Michaela Juchová, Slabce 135
Anna Markupová, Skupá 1
Pavel Bánský, Skupá 38
Hedvika Kosová, Svinařov 27

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

Úmrtí
10. března

Karel Vinický, Modřejovice 30

Přihlášeni k trvalému pobytu
18. března
18. dubna

Světlana Wittlerová, Slabce 89
Marie Veselá, Slabce 115

Svatby
12. 4., Obř. síň Slabce

Michal Toráč, Jesenice, a Markéta Čaladi,
Rakovník

20. 4., Hrad Krakovec

Jiří Šafránek a Eva Smolíková, oba Horní Bříza

20. 4., Hrad Krakovec

František Mareška a Andrea Vodvářková,
oba Kyšice, okres Plzeň-město

27. 4., Slabce, park

Luděk Riedl, Chrášťany, a Tereza Černá, Nové
Sedlo, okres Louny

Vítání dětí
Vítání dětí se konalo 27. dubna obřadní síni ve Slabcích. Přivítány byly
tyto děti: Amálie Šlesingrová, Slabce, Vít Fuksa, Slabce, Martin Hujsl,
Modřejovice, Anna Čiháková, Slabce, Jiří Čiha, Slabce, Kristýna
Melicharová, Slabce

Poděkování

Děkujume paní prodavačce v provozovně Jednota Slabce
za velkou slušnost, profesní přístup k napravení dlouhodobě nefungujících
věcí kolem obchodu a i za to, že je ochotná udělat nápravu co nejdříve. Jsme
jako starší občané rádi, že bude dál možnost si nakoupit v místě naší obce.
A žádám ty, kteří se vyjadřují nevhodně, že to trvá, není to podle jejich představ jako v Praze, tak ať si laskavě v té Praze nakoupí a neprovokují tady.
I v Rakovníku mají velkých marketů u nosu dost. Paní prodavačka má jenom
dvě ruce. Alena Zázvorková, Slabce
i ve světě. I sociologické výzkumy dokládají, že
cca 80% populace si přeje zemřít doma. V našem státě se to bohužel splní pouze cca 20%.
Naše společnost poskytuje pomoc lidem na
sklonku jejich bytí. Pomoc poskytujeme bezplatně. Abychom toto mohli naplňovat, potřebujeme
i my pomoc druhých. Pomoci nám můžete i Vy, ať
již jako spolupracovníci nebo pomocí finanční.
Jak pomoci konkrétně, je možné zjistit na www.
hkv-kl.cz.
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