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adventní setkání s kardinálem Dukou
Radim Perlín
OS Kostelík
Kostelík - Již více než 10 let opravujeme kapli sv. Máří Magdaleny v Kostelíku. Z našich prostředků a s podporou
dotací krajského úřadu a památkářů
jsme kapli zachránili před zřícením.
Kaple má novou střechu, celou novou konstrukci věžičky, kudy zatékalo
a hrozilo propadnutí věžičky dovnitř,
vrátili jsme na oltář obraz sv. Vojtěcha
a sv. Václava, patronů české země, generálně opravili zničené vnitřní omítky
v kapli a nyní nás čekají již vlastně drobnosti. Letos bychom rádi s pomocí dotace rekonstruovali okna a vstupní dveře.
Stanovisko památkářů, které jsme právě obdrželi, je k našemu návrhu příznivé. Jsme velmi rádi, že si naší práce
všímají i další a mimořádně nás těší,
že jsme mohli představit celé dílo na
opravách kaple i Mons. Dukovi, kardinálovi a českému primasovi. Pan kardinál přijal v adventním čase pana faráře
Kružíka z Petrovic u Rakovníka a spolu
s ním i zástupce spolků, kteří se starají

o kaple a kostely ve farnosti Petrovice.
OS Kostelík zastupoval Radim Perlín
a panu kardinálovi představil, co všechno jsme v Kostelíku již udělali, jaké
máme plány a jaké těžkosti nás potkávají při opravách a rekonstrukcích
v kapli. Pana kardinála zaujala socha
sv. Máří Magdaleny, kterou máme v nice
nad vchodem, a přislíbil, že by se možná
mohl do Kostelíka podívat. Uvidíme, zda
budeme moci tuto mimořádnou návštěvu v Kostelíku přivítat.
V reprezentačních sálech pražského arcibiskupství vedl pan kardinál
dlouhou debatu o problémech ochrany
a využití církevních památek, kostelů
a kaplí i s představiteli dalších spolků
ze Skřivaně, Panošího Újezda, Lubné
a dalšími zástupci spolků, kteří se také
starají o svoje kaple a kostely krášlící
návsi rakovnických obcí a vesniček. Po
skončení skoro dvouhodinové debaty
byl pan kardinál tak laskav, že všechny
hosty provedl po reprezentačních sálech pražského arcibiskupství a každý
host pana kardinála si odnesl malý adventní dárek.

cvičná evakuace na škole ve Slabcích
Slabce - Úterní vyučování 26. listopadu vypadalo zprvu jako každé jiné. Ale
to jen do chvíle, než se kolem deváté hodiny ozval z rozhlasu hlas pana ředitele,
který nám nařídil, evakuovat se co nejdříve z budovy školy. Co nejrychleji jsme
s paní učitelkou Hnízdilovou opustili
učebnu, převlékli jsme se a hned jsme
opustili školu. A všichni jsme to zvládli do 2 minut! S ostatními třídami jsme
pak na všechny čekali „pod portálem“.
Viděli jsme tak výjezd SDH Slabce, který na místo dorazil jako první. Poté jsme
se přemístili s několika dalšími třídami
naproti škole, k bývalé prodejně „u Nováků“. Odtud jsme měli krásný výhled
na přijíždějící jednotky HZS Rakovník a
SDH Hvozd. Hasiči všude běhali s dýchacími přístroji, hadicemi a dokonce
museli řídit i dopravu. Hasiči nám za-

Vánoce v Kostelíku
Kostelík - Přípravu na vánoční svátky zahájili místní dobrovolní hasiči úklidem spadaného listí na návsi a v okolí
zbrojnice už začátkem listopadu.
Šestého prosince jsme u nás rozsvítili vánoční stromek u pomníku padlých
a velkým překvapením pro všechny se
stal betlém s tradičním vánočním motivem. S tímto nápadem přišla Jiřina Opatrná, která také vytvořila postavy v životní velikosti ze sena. Vratislav Štýbr
ml. vyrobil jesličky. Betlém je umístěn
v altánu s mapou a příchozí si ho budou
moci prohlédnout i v průběhu ledna.
Závěr roku jsme společně oslavili
tradičně v hasičské zbrojnici. Na Silvestra se nás sešlo přibližně čtyřicet.
Sbor dobrovolných hasičů v Kostelíku vám přeje úspěšný rok 2020.
Aleš Opatrný

občanský spolek Mlýnice Slabce
a Městys Slabce vás zvou na tradiční

MaSoPuSTNí
PRŮVoD
VE SlaBcích
Sobota 15. února 2020 od 14 hodin.
Sraz účastníků u Čechova mlýna
Možnost zapůjčení masek:
Goszlerovi, Slabce 88, tel: 728 971 721

chránili i p. uč. Čihákovou, která hrála
zraněnou. Menší děti byly vystrašené,
ale nám bylo jasné, že to je jen hra. Byli
jsme však rádi, že se paní učitelce (ani
nikomu jinému) nic nestalo doopravdy.
Asi po hodině nám bylo oznámeno, že
se můžeme vrátit do školy, kde jsme se
nasvačili a do konce hodiny jsme si povídali o tom, co jsme právě prožili!
Sepsali žáci 5. ročníku ZŠ Slabce

VŠE NEJLEPŠÍ
DO ROKU 2020
VÁM PŘEJE
MĚSTYS SLABCE

Zprávy ze školy

Rousínovský masopust prvního února

Exkurze na veletrh práce
a vzdělávání

Ludmila Faflíková
OS Rousínov

V úterý 19.11. se 8. a 9. třída pod vedením p. uč. Hnízdilové zúčastnila každoroční tzv. „burzy škol“ v KC Rakovník.
V sálu KC bylo k vidění mnoho středních
škol, např. Gymnázium Zikmunda Wintra, Masarykova obchodní akademie,
Střední průmyslová škola Emila Kolbena
Rakovník a mnoho dalších. Nezúčastnily se však pouze školy z Rakovnicka, ale
také z okolí Prahy, Kladna či Loun. Školy
nám rozdávaly různé letáky, propagační
věci a lákaly nás na jejich dny otevřených dveří. S paní učitelkou (a následně
i sami) jsme prošli všechna patra KC. Na
místě jsme strávili asi dvě hodiny. Poté
jsme se autobusem vrátili do školy, kde
probíhala další výuka dle rozvrhu.
Sepsali žáci 8. ročníku ZŠ Slabce

Medvědí tvoření
Dne 15. listopadu proběhlo na škole
první tvoření letošního školního roku. V
celkovém počtu cca 15 dětí prvního i druhého stupně jsme vyráběli plyšové medvídky z malých ručníčků. Výroba medvídků nebyla úplně jednoduchá, a tak
mladším dětem ochotně pomáhali jejich
starší spolužáci. Avšak zdobení medvídků šlo i těm nejmenším dětem na jedničku s hvězdičkou! Ozdobeného medvídka
jsme poté dali do dárkového pytlíčku,
neboť většina výrobků byla určena jako
malý dárek pro maminky, tatínky, babičky, dědečky a další příbuzné. K našemu
dárku nesměla chybět i přáníčka, samozřejmě také s tematikou medvídků. Doufáme, že se všem obdarovaným dárečky
líbily a že z nich všichni měli upřímnou
radost. Přinejmenším takovou, jakou
jsme měli my při jejich výrobě.
Mgr. Alena Hnízdilová

Vánoční tvoření
Další tvoření, které proběhlo na
naší škole, bylo vánoční tvoření v pátek
6. prosince. Z důvodů velkého zájmu
žáků se museli všichni účastníci rozdělit na dvě skupiny, a naše tvoření tak
probíhalo od 13 do 17 hodin. I obtížnost
výrobků se lišila podle věku dětí. Mladší
děti na prvním stupni si nejdříve vybraly určitý dřevěný výrobek (stromeček,
sněhulák, anděl, hvězda atd.), který si
následně namalovali akrylovými barvami. Zejména část se zdobením byla
velice oblíbená, neboť všemožných ozdobiček, látek, třpytek a mnoho dalšího
měly děti na výběr dost a dost.
Starší děti naproti tomu vyráběly
magnetky nebo dřevené ozdoby s vlastními fotografiemi. Vznikaly tak magnetky s portréty rodinných příslušníků, celých rodin, domácích mazlíčků či jiných
motivů. Dokončení na str. 3

Rousínov - Vánoce jsou pryč.Krabice s cukrovím se vyprázdnily, stejně tak
přeplněné lednice a mrazáky, uvolnilo se
ve skrýších ještě před pár dny napěchovaných množstvím dárků. Po rušných vánočních svátcích nastalo prázdno, život
se zpomalil. Čekání na jaro… A taky na
Velikonoce. Pro křesťany nejdůležitější
čas vůbec (Kristus vstal z mrtvých), pro
ostatní krátké prázdniny vrcholící pondělní pomlázkou.
V mezidobí začíná po Třech králích
masopustní období, které končí úterým
před Popeleční středou. Tou startuje
předvelikonoční půst. Do té doby je ale
možné hýřit a radovat se, což se dělo a
dosud děje především prostřednictvím
masopustních průvodů. Dříve se soustředily do posledních tří dnů před začátkem
půstu, v současnosti se dějí prostě někdy
během masopustního času. V roce 2020
trvá masopustní období do 25. února.

My v Rousínově jsme se letos rozhodli uspořádat průvod masek v sobotu 1.
února. Ve 14 hodin je sraz před Rouspůdkou.
Kdo se účastnil našich masopustů
opakovaně, dobře ví, že v průvodu chodí zpravidla kolem 60 maškar v čele
s ženichem a nevěstou. Zastavují u
jednotlivých stavení, tančí s majiteli
za doprovodu harmonikáře (Kuba Parobek) a ti je bohatě odměňují jídlem
a pitím. Průvod pohání kupředu ceremoniář s megafonem (Jirka Endršt), do
kasičky vybírá příspěvky žid (Vilda Schaffer). Vítaný je úplně každý, samozřejmě
nejlépe ve vtipné masce.
I tentokrát skončí rozjaření masopustníci v sále Rouspůdky, kde je židovi
odebrána kasička a jako již nepotřebný
je katem dramaticky a nemilosrdně sťat.
Následuje vyhlášení tří nejlepších masek
(účastníci hlasují během průvodu), předání velkolepých cen a pak už jen volná
zábava. Zní to skvěle a takové to doopravdy také je! Přijďte!

Nová silvestrovská tradice v Kostelíku
Radim Perlín, OS Kostelík
Kostelík - Vánoce jsou svátky setkávání a sounáležitosti. Proto i v Kostelíku
se snažíme pěstovat společná přátelství,
kamarádství a dobré sousedské vztahy
a snad i můžeme říci, že se nám to daří.
Jak jsme slíbili v listopadovém čísle
zpravodaje, podařilo se nám na konci
listopadu společně zasadit do země chybějící švestky podél silnice k Berounce,
které nepřežily horká léta. Společně
s hasiči ze Zvíkovce jsme si slíbili, že je
budeme v létě častěji zalévat a doufáme, že se jim bude dařit.
Vánoční koncert představuje vrchol
zimních akcí v Kostelíku. I letos v pátek
20. 12. byla plná kaple, která nadšeně
zpívala, pobrukovala nebo alespoň do
taktu poklepávala nohou staré známé i
nové koledy Hradního dua. Na koncertě
jsme také všem v Kostelíku rozdali velké
nástěnné kalendáře Kostelík 2020 a popřáli klidné a spokojené svátky.
Na Silvestra se v Kostelíku zrodila
nová tradice. Dopoledne přátelé z OS
Kostelík vyrážejí na tradiční vycházku
přes Javornici na chříčskou stranu na
Dlouhý hřeben vedle přírodní rezervace Dubensko na místo ke křížku. Je odtud pěkný výhled na Kostelík. Po cestě
společně můžeme probrat všechno, co
se nám v Kostelíku podařilo, nepovedlo
nebo i to, co plánujeme na další rok. Letos z Kostelíka již vyrazilo na Silvestra
13 přátel včetně dětí a po celou cestu
bylo o čem mluvit.
Dlouhý hřeben je zajímavý z mnoha důvodů. Všude okolo je přírodní

rezervace Dubensko se starými tisy
a původním lesem. Místo je velmi pozoruhodné i z historického hlediska.
Na vrcholu Dlouhého hřebene u východního okraje rezervace je umístěn
dřevěný kříž s litinovou sochou Krista
a kámen s pamětní deskou a textem:
„JOHANA DE UBELLI 1878“, kterou
obnovila obec Chříč a Nadační fond
Mariánská Týnice. Kříž je nyní sejmut
a je v rekonstrukci a snad se sem vrátí. Svobodná paní Johanna de Ubelli ze
Siegburgu žila v letech 1833–1928 a
byla představenou Ústavu šlechtičen U
sv. Andělů v Praze. V roce 1903 ji jako
představenou uvádí tehdy publikovaná
Kronika královské Prahy a obcí sousedních.
Ústav šlechtičen (Norbertinum)
stál na nynější Revoluční, dříve Eliščině třídě na místě, kde je nyní obchodní
dům Kotva. Protože i chříčský zámek
patřil od 1764 až ro roku 1906 Ústavu
šlechtičen, je možné předpokládat, že
svobodná paní Johanna de Ubelli ze Siegburgu trávila svůj čas jako představená Ústavu šlechtičen i na Chříči a toto
místo patřilo k jejím oblíbeným cílům
vycházek. Dlouhý hřeben je zajímavý
i z pohledu dávné historie území. Je
možné, že zde bylo staré kultovní místo. Existují i domněnky, že lokalita byla
i v rannější křesťanské nebo předkřesťanské době obřadním místem.
Zimní měsíce představují pochopitelně omezení aktivit v Kostelíku, ale již
nyní se těšíme na další společné akce
v roce 2020. Novou sezonu začínáme
čarodějnicemi.

Zpověd smrtelníka
aneb 50 let ve Slabcích (5)
Ing. Filip Celba
A přišel Den D. Dnes jsou každý
den citované nějaké dny D. Jednou je to
invaze vojáků protihitlerovské koalice
v Normandii 6. června 1944, podruhé
den, kdy definitivně rozmrzne veškerý led na čepičkách zeměkoule, jindy
zas den, kdy začne 3. světová válka.
Pro nás takový malý den D byl 8. leden
1980, kdy v plně obsazeném Kulturním
domě ve Slabcích došlo při společném
veřejném plenárním jednání poslanců
MNV Slabce s Malými Slabcemi, MNV
Modřejovice s Kostelíkem, MNV Svinařov, MNV Rousínov s Novou Vsí a MNV
Skupá ke zrušení těchto obcí a vzniku
společné integrované střediskové obce
Slabce. Vyjmenované obce se staly jednotlivými částmi této obce, právní subjektivitu však měly jenom Slabce. Částí obce bylo celkem osm, katastr obcí
rozlohu 2 770 ha a počet obyvatel byl
800. Poslanců bylo 67, což bylo více než
měl tehdejší ONV v Rakovníku, protože
všichni poslanci nyní již bývalých obcí
zůstali do příštích řádných voleb poslanci integrované spádové obce. Tyto
celostátní volby byly až v červnu 1981
a počet poslanců se zredukoval na 27.
Schůze proběhla v přátelské atmosféře, protože již v předcházejících měsících bylo sloučení obcí projednáno na
veřejných schůzích vyjmenovaných obcí
a bylo poslanci těchto obcí, po někdy
rušných diskuzích, odsouhlaseno.
Na schůzích se pochopitelně každý ptal, kdo bude kandidovat na
předsedu společné obce a bylo jim
sděleno, že to bude Ing. Filip Celba.
A tak jsem ke štěstí přišel a stal se prvním předsedou MNV integrované obce
Slabce se společným NV. A to mě s několikaletými přestávkami a pod různými
jmény zůstalo až do roku 2010.
Jak jsem se již zmiňoval, pracoval
jsem již od 1. listopadu 1977 jako uvolněný tajemník MNV Slabce s pravomocemi dlouhodobě nemocného předsedy
Ing. Františka Vyskočila, vynikajícího
člověka. Byli jsme ve velice dobrém
vztahu s předsedou tehdejšího okresního národního výboru (ONV) Jaroslavem
Jůzlem, který bydlel v Hracholuskách.
A začaly se množit podivné poznámky
jako: „Nejsi ty nějak na toho předsedu
moc mladý?“ Nebo: „No vidíš, vedeš si
dobře, snad to půjde,“ a tak dále a tak
podobně. Ale nikdy jsem se nedověděl,
o co jde. Až jednou v listopadu 1979 při
návštěvě Jardy Jůzla ve Slabcích tento
pravil: „Tak jsme se dohodli a rozhodli
a od roku 1980 budeš uvolněn pro práci
předsedy MNV společné obce. Schválili jsme to na ONV Rakovník, OV KSČ

Rakovník, projednali s jednotlivými
předsedy slučovaných obcí a stejně to
nikdo nechce. A basta.“ Já řku: „Dobrá, a kolik nám dáte peněz na výstavbu
potřebných věcí v jednotlivých částech
obce?“ To jsem Jardu zarazil. Všude se
většinou spíše ptali, kdo bude jakým
funkcionářem, ale to jsme zatím nechali
stranou s tím, že si je vyberu a projednám to s ONV samostatně a že přivezu
ještě před slučovací schůzí přibližné finanční požadavky sloučené obce. Podotýkám, že tehdy bylo plánované rozpočtové financování a toto probíhalo zcela
jinak, než dnes, kdy hlavním příjmem
obce jsou daně podílem z vybraných
daní podle jejich druhu. Na stavební
věci v rámci Akce Z se muselo žádat
s předstihem samostatně. Dostali jsme
tedy slíbeny nějaké finance na tehdy
nárokované Akce Z v jednotlivých částech obce, a to na čestné slovo. Nu což,
bylo mě 36 let, praxi v tehdejší lidosprávě jsem měl už desetiletou a tak jsme
začali. Už na ustavující schůzi 8. ledna
1980 byla zvolena společná rada MNV
Slabce, která měla 9 členů. V této první radě byli: já, jako uvolněný předseda
MNV Slabce, a neuvolněnými členy se
stali: Ing. Jaroslav Zuska, neuvolněný tajemník Slabce, Miroslav Razim
z Modřejovic, jako místopředseda MNV
Slabce a předseda obč. výboru Modřejovice s Kostelíkem, Vlasta Mužíková
ze Slabec, jako předsedkyně sboru pro
občanské záležitosti, Marie Kopecká ze
Slabec, jako předsedkyně kulturní komise, Ing. Václav Beneš, předseda občanského výboru Skupá, Ladislav Fišer,
předseda občanského výboru Rousínov,
a Václav Novák, předseda občanského
výboru Svinařov. V dalších řádných volbách byl ještě na dlouhou dobu volen
jako předseda finanční komise do rady
MNV František Frank a časem se stal
členem rady i Karel Valenta. Ale to nebylo vše. Zvoleny ještě byly komise a
aktivy MNV Slabce. Byly to:
komise pro ochranu veřejného pořádku: předseda Ing. Filip Celba, tajemník Václav Novák,
komise finanční a plánovací: předseda František Frank, tajemnice Božena
Šlaichová,
komise sociální a zdravotní: předsedkyně Irena Jarošová, tajemnice Helena Bretšnajdrová,
komise kulturní: předsedkyně Marie
Kopecká, tajemnice Jana Topinková,
komise školská: předseda Josef Hartl, tajemník Luděk Uher,
komise pro obchod, služby a zemědělství: předseda Ladislav Fišer, tajemník Jiří Slapnička,
Pokračování na str. 4

Vánoční tvoření. Dokončení ze str. 2 Výroba však
nebyla úplně jednoduchá, bylo zapotřebí dobré oko výtvarníka, cit pro detail a
hlavně trpělivost. I přes náročnost práce nám vznikaly krásné výrobky.
Doufám, že i o další tvoření, které se
chystá na přelom ledna a února, bude
tak velký zájem, jako byl nyní.
Mgr. Alena Hnízdilová

Mikulášská nadílka
V pátek 6. 12. 2019 se jako každý rok
konala na naší škole „ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA“. Žáci 8 a 9. ročníku se na chvíli proměnili v čerty, anděly a Mikuláše.
Zpestřili tak tento den svým mladším
spolužákům. Výměnou za básničky, písničky i tanec vrátili čerti třídní hříšníky
nazpět, ale zároveň všechny odměnili
sladkou odměnou za statečnost. Pobavili a trošku i postrašili nejen všechny ve
škole, ale navštívili například i obecní
úřad, mateřskou školku, Jednotu a čerpací stanici. Po návratu do školy si všichni dali na zahřátí horký čaj a nějaké ty
dobroty, které dostali cestou. Myslíme si,
že se akce povedla, velice jsme si ji užili.
Sepsali žáci 9. ročníku ZŠ Slabce

Rozsvícení vánočního
stromku ve Slabcích
Letošní rozsvícení vánočního stromku se v určitých aspektech lišilo od toho
loňského. Tento rok jsme sice nenašli u
slabeckého zámku výtvory zdejších dětí
na jarmarku, ale zato každý účastník
obdržel malou památku na tento den ve
formě pytlíčku s malou magnetkou andílka a cukrovím, které pekli žáci 2. stupně.
To co se nezměnilo bylo již klasické
pásmo básniček malých dětiček z mateřské školky, které se ani před tolika lidmi
nebáli vystoupit a krásně recitovat. Přes
třicet dětí ze základní školy vystoupilo s
vánočními písněmi pod vedením p. uč.
Hlaváčka a p. uč. Šnoblové.
Milým překvapením pro všechny zúčastněné bylo sehrání scénky „Vánočního příběhu“ školního dramatického
kroužku p. uč. Šnoblové. Žáci nejenže
měli krásně připravené všechny kulisy a
kostýmy, ale i přepečlivě recitovali hlasem známých biblických postav. Po skončení scénky čekal na naše malé herce
velký a zasloužený aplaus.
Po rozsvícení nádherného vánočního stromku následovalo rozdání dárků
dětem a poděkování učitelům za jejich
práci. Na všechny pak čekalo již tradiční občerstvení – teplý čaj, svařené víno
či punč. K snědku jsme mohli ochutnat
cukroví, perníčky, vánočku, ovoce, slané
pečivo nebo chléb se škvarkovou pomazánkou. Každý si zkrátka přišel na své.
Doufáme, že se všem tato předvánoční chvilka líbila, a že se všichni ve zdraví
a v tak hojném počtu sejdeme na stejném místě i v roce 2020.
Jana Hnízdilová

Společenská rubrika

Vzpomínka na Ottu Hellera

Životní výročí v lednu 2020 slaví
2. ledna
11. ledna
25. ledna
25. ledna
29. ledna
30. ledna

Nejenom slabecké hasiče a pamětníky, ale
ivšechnypříznivcečeskélidovkyjistězarmoutila
nedávná zpráva o věčném odchodu trumpetisty
a kapelníka Otty Hellera z Plzně.
Otta Heller se svojí dechovkou účinkoval
ve Slabcích již v roce 1986 při oslavách 100
let trvání místní jednoty požární ochrany a
znovu o 10 let později na slavnostech, pořádaných u příležitosti dalšího hasičského jubilea. Na sklonku minulého století tu také Otta
Heller několikrát hrál i na bálech pořádaných
místním sborem dobrovolných hasičů, které
svojí úrovní zcela jistě vystoupaly až na vrchol
vynikající společenské zábavy.
Při kondolenci dlouholetému zpěvákovi orchestru Pavlu Malinovi jsem se bohužel také
dozvěděl, že soubor svoji mnohaletou a nanejvýš velmi úspěšnou činnost ukončil.
Pane kapelníku - ať Vám to v tom muzikantském nebi pořád tak pěkně hraje!

Dokončení ze str. 3 komise pro mládež, sport a tělovýchovu: předseda Miroslav Razim, tajemnice
Eva Štěpánová,
komise výstavby: předseda Václav Konopásek,
tajemník Ing. Václav Beneš,
aktiv péče o rodinu a děti: předsedkyně Jiřina
Krausová, členové Josef Vaidiš a Pavel Klekner.
Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) vedla
Vlasta Mužíková a v každé části obce měl svého
zástupce.
Všichni byli výborná parta a rád na všechny
vzpomínám.
Schůzovali jsme jednou za čtrnáct dní v úterý
od 18 hodin (později ve středu), veřejná plenární zasedání byla jednou za dva měsíce. Dvakrát
ročně, a to v únoru a v říjnu, byla veřejná jednání MNV Slabce slavnostní. K tomu jsem hrál
závodně stolní tenis v okresních soutěžích, po
večerech vyhrával na housle v našem „šramlu“
Celba, Holý, Mužík, Vydra. Někdy střídali Karel
Hlaváček z Hracholusk a Jirka Duchek ze Slabec.
Byl jsem hlavním a jediným redaktorem Zpravodaje MNV Slabce, který vycházel od roku 1978
v rozsahu 8 stran každé dva měsíce a v redukované formě vychází dodnes, kdy ho už více jak
10 let sestavuje Roman Hartl. Je to už 38. ročník.
Činnost SPOZu i komisí se rozšířila na všechny
části obce (svatby, vítání občánků, předávání občanských a braneckých průkazů, vítání prvňáčků, slavnostní předávání posledních vysvědčení
žákům, odcházejícím ze slabecké školy, slavnost
osmnáctiletých, beseda s důchodci atd.). SPOZ
byl jednou z nejvytíženějších komisí. Navíc po
čase dlouhodobě onemocněla matrikářka Olga
Urbanová z Rousínova a tak na obec byla přijata bývalá slabecká poštmistrová Irena Jarošová.
1. 10. 1984 se stala matrikářkou a účetní obce
Zdeňka Vyskočilová z Modřejovic. Ta je na obci
doposud, je to už 35 let. Druhou matrikářkou je
od 1. 10. 2004 Romana Brožíková. I ta pracuje
na obci již 15 let. A já jsem začal z návalu práce
pomalu šedivět.
Pokračování příště
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75
65
70

let
let
let
let
let
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Životní výročí v únoru 2020 slaví
4. února
5. února

Josef Kott, Skupá 40
Pavel Konvalinka, Rousínov 41

88 let
75 let

Jubilantům blahopřejeme! Pokud někdo z příštích jubilantů (březen, duben 2020)
nechce být zveřejněn ve zpravodaji, nechť to oznámí na ÚM Slabce do konce února.

Narození
26. 11. 2019

Ema Polcarová, Slabce 133

Úmrtí
22. prosince 2019

František Egermaier, Slabce 53

Svatby

Josef Holý

Zpověď smrtelníka...

Daniela Kopelentová, Rousínov 86
Jaroslava Uhrová, Rousínov 77
Josef Patera, Skupá 29
Josef Vaidiš, Slabce 80
Drahoslava Solarová, Slabce 133
Alena Hansalanderová, Slabce 33

14. 12. 2019

Jan Bařtipán a Michaela Schlosserová,
oba Městečko

Svoz komunálního odpadu v roce 2020
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, Kostelík, Modřejovice, Rousínov, Skupá, Svinařov
Vývoz každý týden ve středu, tj. 52 výsypů ročně = 2400,- Kč
Vývoz kombinovaný, tj. 42 výsypů ročně = 2153,- Kč
•
•

od 1. 1. - 30. 4. a 1. 10. - 31. 12. každý týden ve středu
od 1. 5. - 30. 9. lichý týden ve středu

Vývoz 1x za 14 dní, tj. 26 výsypů ročně = 1615,- Kč
•

lichý týden ve středu

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

první lichý týden v měsíci ve středu:
2. 1., 12. 2., 11. 3., 8. 4., 6. 5., 3. 6., 1. 7., 12. 8., 9. 9., 7. 10., 4. 11., 2. 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., 12. 2., 11. 3., 8. 4., 6. 5., 3. 6., 1. 7., 12. 8., 9. 9., 7. 10., 4. 11., 2. 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 2020 je možno
vyvážet odpad ještě na známku z roku 2019. Úřad městyse Slabce
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