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Skotsko v Kostelíku zrušeno
Radim Perlín, OS Kostelík

Kostelík - Tak jako asi každého i naše
OS Kostelík zasáhla karanténa vyhlášená kvůli šíření koronaviru. Naše plány
na jaro jsme museli velmi výrazně redukovat a omezit. V dubnu jsme plánovali společnou cestu na jižní Moravu do
vinného sklípku a bohužel jsme nikam
nejeli. Naše tradiční Velikonoce v Kostelíku, kdy vybraní muži obcházejí všechny ženy v Kostelíku již v neděli, se také
neodehrály a všichni jsme museli sedět
doma. Ani obvyklé čarodějnice, které pořádáme na Vrškách nad Kostelíkem, se
letos nekonaly. Slíbili jsme si ale, že oheň
uspořádáme někdy v létě a našim dámám
v Kostelíku slibujeme, že je s pomlázkami obejdeme hned, jak to půjde. Do toho
vinného sklípku snad pojedeme na podzim. Největší ránu do našich plánů představuje zrušení všech velkých letních
festivalů, takže ani naše skvělé Skotsko
v Kostelíku letos na začátku července nebude a bohužel festival nejde uspořádat
v náhradním termínu.

Jediné, co jsme letos mohli zajistit, je
pravidelná péče o malé stromky švestiček na konci Kostelíka podél silnice
k Berounce. Ošetřili jsme stromky po zimě
a domluvili jsme se s hasiči ze Zvíkovce, že
nám v suchém létě pomohou se zaléváním,
aby stromky neuschly a dobře rostly.
Plánujeme alespoň akce na léto a těšíme se, že se konečně zase budeme
moci společně scházet. Hned na začátku
prázdnin v sobotu 4. 7. se sejdeme na
naší návsi, abychom se mohli domluvit,
probrat všechny zážitky a prodiskutovat
plány. K tomu připravíme i nějaké menší
společné grilování, spoustu dobrého vína
a piva a budeme se mít fajn.
Dokončení na str. 2

Letošní jubilejní 25. ročník festivalu
Dobře utajená country se kvůli pandemii koronaviru neuskuteční. Po nelehkém rozhodování přesnuli pořadatelé
25. ročník na 13. a 14. srpna 2021.

ROUS bude! nabídne výtvarné dílny i koncerty
Ludmila Faﬂíková, OS Rousínov
Rousínov - Kulturní sympozium ROUS
se s největší pravděpodobností bude konat v avizovaném termínu, tedy od pondělí 3. do pátku 7. srpna. Akce do pěti
set lidí mají být už v létě povolené.
V podzimním Zpravodaji jsem uvažovala o změně formátu ROUSu, ale pro
letošek zůstává vše při starém. Jen jsme
ho zkrátili o sobotu a končí se v pátek.
Čeká vás tedy pět odpolední po sobě,
která vyplní rukodělné a výtvarné dílničky (po-pá, 14-16 h) a večerní program.
Témata kurzů budou obdobná jako
v předchozích letech, lektory uvedeme
na webu sdružení nejpozději v červnu.
Změnu vstupného nechystáme.
Koronavirová krize zpomalila a zpozdila veškerý život. Není zatím jisté,

zda rousínovští divadelníci stihnou nazkoušet zamýšlené představení. Večerní program v pátek 7. srpna bude tedy
upřesněný později. Těšíme se na léto, na
ROUS, na vás!

VEČERní PROGRaM (OD 20 HODIn)
POnDĚLí 3. 8. / MOOD SHaKE
koncert plzeňské funky kapely (bicí Ben Faflík)
ÚtERÝ 4. 8. / FREDDIE MERCURy REVIVaL
Jaroslav Břeský + halfplayback (velmi autentické)
StřEDa 5. 8. / zatím bez večerního programu
(odpolední kurzy se konají)
ČtVRtEK 6. 8. / PaVEL SEDLáČEK + CaDILLaC
rock´n´roll
PátEK 7. 8. / POHáDKa SOUbORU R.UM
nebo nějaký koncert

Zahrádkáři ve Slabcích
Slabce - Nebudu psát žádný dlouhý článek, jen jsem chtěla všem příznivcům našich květinových výstav
ve Slabcích vzkázat - omlouváme se
všem, že v letošním roce nebudeme
květinovou výstavu pořádat. Příčiny
jsou očividné. Jsme již starší generace a zdraví je na prvním místě. Dále
nechceme při zapůjčování květin
a celkové instalaci ohrozit zdraví členů a i návštěvníků. Doba je ﬁnančně
náročná a myslíme si, že i ﬁnance lidí
budou směřovat k užitečnějším věcem a výstava za rok by byla úspěšnější i v návštěvnosti. Pokud nebude
nějaká další vlna viru, těším se, že se
uvidíme na listopadových Vánocích.
Též držím palce všem prodejcům,
vydržte, příští rok s vámi počítáme.
Vám všem přeji hezké prázdniny, pevné zdraví a zachovejte nám přízeň.
Dagmar Zusková, jednatelka

Unikátní koncert
k poctě Karla buriana
Rousínov - Před 150 se v Rousínově narodil světoznámý operní pěvec
Karel Burian. Občanské sdružení
Rousínov připomene toto významné
výročí v sobotu 1. srpna jedinečným
koncertem na zahradě u Faﬂíků.
Speciálně pro tento koncert nastudoval Burianův nástupce, talentovaný
rakovnický konzervatorista Marek
Žihla, výběr z Burianových koncertních písní, zejména jeho milovaných
lidovek. Přednese je za klavírního
doprovodu Radky Dědičové. Burianovy umělecké a životní osudy přiblíží Roman Hartl. Podrobnosti koncertu včas oznámíme. Nenechte si
tuto zcela výjimečnou akci ujít! Ještě připomínáme, že od 20. května je
v roubence Lechnýřovně v Rakovníku k vidění životopisná výstava o Karlu Burianovi. Ludmila Faﬂíková

Skotsko v Kostelíku zrušeno

Společenská rubrika

Dokončení ze str. 1 Určitě letos jako každý rok pojedeme společně Berounku na lodích. Doufáme,
že bude dostatek vody v řece a že nám to pojede.
Vodu letos plánujeme v sobotu 25. července. Pojedeme ze Zvíkovce dolů po proudu až do Roztok.
V srpnu plánujeme diskuze v kapli se zajímavými
hosty a dokonce pan dr. Eduard Stehlík slíbil, že
letos do Kostelíka přijede. Ale plánujeme i další
zajímavé řečníky.
Velmi nás trápí bezohlednost některých návštěvníků naší krásné Vyhlídky na Plazích nad
Berounkou. Opakovaně vidíme, že někteří hosté
přímo v lese u vyhlídky rozdělávají oheň. Dokonce o čarodějnicích jsme ve spolupráci a Alešem
Opatrným museli od ohně vyhnat dva „takyvýletníky“ a ohniště jsme zlikvidovali a celé místo začistili. Mrzí nás, že v okolí cesty někteří vyhazují
vajgly, papíry od kapesníků nebo jiné odpadky.
Opakovaně jsme vysbírali pytel odpadků podél
cesty a okolo parkoviště. Byli bychom mnohem
raději, pokud by se turisté, kteří chodí na naši
vyhlídku, chovali k lesu a ke krajině mnohem šetrněji a ohleduplněji.

Životní výročí v květnu 2020 slaví

Poděkování

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

Chtěla bych jako občan a člověk žijící ve Slabcích,
respektive Modřejovicích poděkovat některým
profesím za výdrž, profesionalitu, ochotu
a lidskost, a to především paní vedoucí v COOPu
ve Slabcích. V době viru neúnavně sama a se
zdravotními problémy měla vždy otevřeno, úsměv
a ochotu. To poděkování patří i ostatním, které jí
pomáhaly, a zaměstnancům Benziny Slabce. Také
bych chtěla poděkovat poštákům, kteří nám dnes
a denně dováželi poštu. Chci poděkovat i Katce
a Mílovi Uhrovi, kteří nám dováželi každý týden
nákup z marketu a zdarma darovali roušky, také
Davidovi Štillerovi za jeho pomoc. Moc mě mrzí,
že zapadl neznámo kam nápad Karla Mužíka ml.,
který chtěl jako hasič pomáhat právě s dovozem
nákupů, zdravotních potřeb lidem, kteří to opravdu potřebovali. To, že člověk vypadá zdravě, ještě
neznamená, že zdravý je.
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Zdeněk Zelenka, Modřejovice 35
Eva Hejduková, Modřejovice 61
Jitka Gabrielová, Malé Slabce 7
Hana Vanická, Modřejovice 12
Jiřina Meznerová, Rousínov 17
Alexander Škorpil, Svinařov 12
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Životní výročí v červnu 2020 slaví
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9. června
14. června
16. června
20. června
22. června
26. června
27. června
27. června
29. června

Josef Hartl, Slabce 83
Marcela Zusková, Slabce 133
Miloslav Vydra, Slabce 51
Marie Čechová, Slabce 94
Martin Skřivánek, Slabce 55
Marie Zusková, Modřejovce 15
Anna Markupová, Skupá 1
Vladimír Polívka, Slabce 138
Pavel Bánský, Skupá 38
Alena Mužíková, Slabce 19
Růžena Kleknerová, Slabce 122
Hedvika Kosová, Svinařov 27

Úmrtí
15. dubna
18. dubna

František Macák, Modřejovice 10
Jiří Talacko, Slabce 97

Přihlášeni k trvalému pobytu
4. března
19. března
1. dubna
27. dubna

Václav Dražka z Rakovníka do Slabec
Vít Češpíro z Prahy do Slabec
Tereza Češpírová z Prahy do Slabec
Peter Švolík z Kněževsi do Kostelíka

Odhlášeni z trvalého pobytu
6. března
12. března
1. dubna

Martin Baďura ze Slabec do Kněževsi
Veronika Hlásková z Malých Slabec do Hřebče

Vlasta Nájemníková s dětmi Annou a Nicolasem
ze Slabec do Rakovníka

Dagmar a Radomír Zuskovi

nález Dne 30. 4. 2020 byla před

poštou ve Slabcích nalezena zlatá náušnice. Pro bližší informace kontaktujte Úřad
městyse Slabce, telefon 313 550 144.

Ve všech částech městyse je na
stanovištích pro sběrné nádoby na
tříděný odpad nově umístěna také
nádoba na jedlé tuky a oleje.
Co do nádoby patří? Přepálený rostlinný olej a tuk v pevně
uzavřených a neporušených PET lahvích. Co do nádoby
nepatří? směsný (komunální) odpad, živočišné tuky
(sádlo, lůj), motorový olej, plast (krom lahví s olejem), sklo,
papír, nápojové kartony (europack), baterie, elektromateriál, textil a obuv, biologický odpad, zdravotnický materiál
Zpravodaj ÚM Slabce 2/2020. Zpravodaj 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

Kvůli pandemii koronaviru byl zrušen dubnový svoz nebezpečného
odpadu. Uskuteční se v náhradním termínu, a to 27. června 2020.
Časy svozu v jednotlivých částech městyse zůstávají v platnosti.

Svoz nebezpečného odpadu
se uskuteční v sobotu 27. června 2020
Kostelík (náves) • 8.00 - 8.15 | Modřejovice (náves) • 8.25 - 8.40
Skupá (náves) • 8.50 - 9.05 | Slabce (u kontejnerů ve dvoře) • 9.15 - 9.45
Svinařov (náves) • 9.55 - 10.10 | Rousínov (u hostince) • 10.20 - 10.35

Odpad bude odvezen zdarma
Znečištěné obaly (od barev, ředidel, tmelů, lepidel, maziv, olejů apod.), odpadní
barvy (zbytky barev, laků, lepidel, těsnících materiálů), absorpční činidla (čistící
tkaniny, znečištěné ochranné oděvy, rukavice a hadry), motorové a ostatní
oleje, olejové filtry, pneumatiky (osobní, nákladní), elektrozařízení (malé
spotřebiče - vysavače, žehličky, fény, holicí strojky, pily, vrtačky, TV, monitory, počítače,
tiskárny, faxy, telefony, fotoaparáty, přehrávače apod.; velké spotřebiče - pračky, sušičky, myčky, mikrovlnky, sporáky; chladicí zařízení - chladničky, mrazničky, klimatizace,
vinotéky), zářivky (trubicové, výbojky, úsporné /běžné, reflektorové a halogenové
žárovky nepatří do nebezpečného odpadu/), olověné akumulátory

