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Kostelík v covidu a po covidu
Radim Perlín
OS Kostelík
Kostelík - Zlé covidové časy zasáhly bohužel i náš Kostelík. Každý se snažil bránit zákeřné chorobě a v Kostelíku
snad všichni respektovali protiepidemiologická omezení. Byť pod rouškou a do
fousů mnozí reptali a nechápali smysl některých omezení. Například zákaz opustit
hranice okresu byl pro mnohé v Kostelíku
velmi těžko dodržitelný, protože hranice
okresu a dokonce i hranice kraje vede
v Kostelíku v lese nad údolím Javornice,
takže pokud jste se pustili hlouběji do
lesa, snadno jste přešli do jiného okresu
a dokonce i do jiného kraje.
Tradiční jarní program našeho OS
Kostelík, který začíná Velikonocemi a pokračuje přes čarodějnice k dalším akcím,
se musel již druhým rokem redukovat.
Podařilo se nám opravit schody na vyhlídku Na Plazích. Opravili jsme značení na
vyhlídku, vytvořili jsme zábranu a oporu
pro nové stromky na návsi a udělali jsme
i další drobné aktivity pro naši milou vesničku.
Léto snad zahájíme turnajem v kuličkách Kostelík Open a to se přijďte podívat, to je napětí do posledního cvrnku.
Po minulém famózním vítězství Jarka
Kratochvíla se letos chystají mnozí vyzyvatelé a tak bude boj až na dřeň. Když duchem mladí hoši, ale již pokročilého věku
a s mírnou až větší nadváhou těžce skládají svoje vysportovaná těla k zemi, aby
mohli cvrnknout kuličku do důlku, mnohé
dámy zúčastněné v turnaji se významně
pousmějí. A že vím, o čem píšu, je každému patrné, když mě vidí se sklánět ke
kuličkám.
Bohužel letos nebude Skotsko v Kostelíku a to již podruhé. Nejistota okolo vývoje pandemie nám neumožní, abychom
mohli od začátku roku připravovat festival, domlouvat kapely, zajišťovat občerstvení a všechno, co k takovému velkému
festivalu náleží. Vlastně ani nyní v polovině května nevíme jistě, zda by se festival

Mezník v údolí Javornice
mohl konat a jaká opatření bychom museli dodržovat. Takže snad až za rok.
V Kostelíku si chceme alespoň místo
čarodějnic uspořádat takovou malou grilovačku na návsi a posedět nad douškem
piva nebo dobrého vína, určitě naplánujeme nějaké splouvání Berounky, budeme
pořádat naše diskuze v kapli se zajímavými hosty a budeme se snažit dále rozvíjet
společenský život v Kostelíku.
Jednou z nových aktivit je mapování
starých patníků, které značí již zmíněnou
hranici kraje. V Kostelíku, respektive na
hranici kraje od Polance až k Berounce
najdeme celkem dosud 16 patníků, které
označují hranici katastru, obce, okresu
a kraje. Historicky se jednalo o hranice
panství mezi Chříčí a Modřejovicemi,
protože na patnících usazených v zemi
najdeme z jedné strany vytesané písmeno
K jako starý název Křič a z druhé strany
M jako Modřejovice. Kostelík nikdy neměl
samostatnou držbu majetku a vždy přináležel většímu dvoru. Patníky jsou umístěny na významných místech, na ostruhách
nad Javornicí a na místech, kde hranice
překračuje starou cestu. Některé jsou bohužel již povaleny, jiné stále stojí hrdě na
svých místech. Máme rádi doklady dávné
historie. A kromě toho taková procházka
po stráních nad Javornicí nahoru a dolů
při hledání patníků, má v jarním slunečném dni taky svoje kouzlo.

léto se blíží a s ním
i tradiční Kulturní
sympozium v Rousínově
Rousínov - Všechny naše příznivce,
pravidelné či občasné návštěvníky Kulturního sympozia ROUS zveme na letošní 23. ročník. Proběhne od pondělí 2. do
pátku 6. srpna na Faflíkovic statku.
Skladba ROUSu zůstává stále stejná, tedy denně 14 až 16 hodin rukodělné kurzy a po, út, čt, pá program od 20
hodin. Středeční večer je bez programu,
odpolední dílny se konají.
Účast přislíbili naši obvyklí lektoři,
ne všichni ale budou moci přijet každý
den. Zatím nemáme lektora keramiky,
možná stejně jako vloni ani nebude.
Cena zůstává 100 Kč / 2 h u vstupu,
u některých lektorů bude třeba si opět
připlatit za materiál.
Večerní program (od 20 hodin):

PONDělí 2. SRPNA

Mirka Novak a Pilsen connection
soul, jazz, bicí Ben Faflík
ÚtERÝ 3. SRPNA

Josef Alois Náhlovský
s kapelou Kozí bobky

známý komik zpívá, hraje, mluví
StřEDA 4. SRPNA - bez programu
ČtVRtEK 6. SRPNA

Kamil Emanuel Gott

nejvěrnější, nejlepší revival božského Káji
PátEK 7. SRPNA

Neohrožený Mikeš

pohádka podle Boženy Němcové
v podání nadnárodního divadelního
souboru rousínovských ochotníků R.UM
Budeme se těšit na vaši hojnou návštěvu,
vždyť ceny jsou mírné a zábavy celá fůra!
Ludmila Faﬂíková
Občanské sdružení Rousínov

Z historie městyse

Americká odysea Ant. Tacha
Pokračovází ze Zpravodaje 1/2021. Krajan ten nás zase
odvedl do Castle Garden, neb jsme tam šli každý
den na noc. Druhý den přijde k nám nějaký agent
a ptá se, jestli chci práci. Byl to Slovan. Já že ano,
tak nás vedl do jednoho bejzmentu a praví, že
mně opatří práci v cihelně. Již ale tam čekalo více
lidí, samí muži; já byl jediný s rodinou. Ti přede
mnou byli hned pryč, a co přišli po nás také brzy,
ale nás pořád odkládal. Pravil, že s rodinou je to
hůř. Když viděl, že nemáme peníze a máme hlad,
tak skolektoval nějaké peníze a vedl nás do jídelny
a poručil nám každému koflík kávy a rohlík. My
jsme nejedli, dali jsme to raději dětem a já sbíral
odhozené doutníky na ulici a to jsem kouřil v dýmce. Jeden pán mně to vzal a zahodil, že to není
„gud“. Kdyby byl věděl, že jsem od toho živ, byl by
snad jinak jednal. Jeden den v poledne jsme byli
v tom bejzmentě sami a k žádnému konci to nešlo, a tu pravím k tomu čtrnáctiletému: „Synu, jdi
se podívat, jestli žádný nejde, tak odsud utečem.
Také se tak stalo, trochu jsme si pamatovali cestu, jak nás ten krajan vedl. Potkáme člověka, vidí,
že jsme „zelení“, že mluvíme česky, zastaví nás a
táže se, kam jdeme. Já pravím, že ani sami nevíme, on že jde hledat nějakou chůvu do Castle Garden. Já pravím, že bysme mu dali toho čtrnáctiletého hocha. On praví, jestli by chtěl dělat vše, co
na chůvu patří. Hoch byl svolný a tak jsme s ním
šli. On dělal doutníky u bossa na domácí práci.
Hoch se jim líbil, tak si jej nechali a učili jej také
práci od tabáku, až jej i doutníky naučili. Nás tam
nechali přes noc. Ještě jsme měli sedm roků starého hocha a dva a půl starou holku. Ráno jsme
se odebrali zase do druhé ulice, ale nemohli jsme
přec jen trefit, ptali jsme se na „Zwei Street“ a
dostali jsme se tam pomocí policajta. Dokončení příště

Společenská rubrika

Životní výročí v květnu 2021 slaví
6. května

Ernst Padua, Slabce 28

70 let

13. května

Jiří Koder, Slabce 61

70 let

14. května

Josef Švácha, Slabce 28

65 let

17. května

Jana Chalupecká, Nová Ves 7

75 let

23. května

Miroslav Leitner, Modřejovice 3

60 let

23. května

Alexander Škorpil, Svinařov 12

90 let

28. května

Miroslava Froňková, Slabce 123

60 let

Životní výročí v červnu 2021 slaví
2. června

Josef Hartl, Slabce 83

88 let

5. června

Martina Habartová, Nová Ves 6

50 let

9. června

Marie Čechová, Slabce 94

98 let

12. června

Jiří Rédl, Modřejovice 16

70 let

13. června

Marie Bártová, Slabce 148

55 let

20. června

Jan Fejlek, Kostelík 30

84 let

26. června

Pavel Bánský, Skupá 38

83 let

Jubilantům blahopřejeme! Pokud někdo z příštích jubilantů (červenec, srpen 2021)
nechce být zveřejněn ve zpravodaji, nechť to oznámí na ÚM Slabce do konce června.

Úmrtí
10. března

Eva Štěpánová, Kostelík 6

12. března

Hedvika Kosová, Svinařov 27

21. dubna

Marie Zusková, Modřejovice 15

Přihlášeni k trvalému pobytu
1. března

Miloš a Marie Magdalena Kleiner
z Hřebče, okres Kladno, do Slabec

3. března

Miloš Šedivý z Panošího Újezda do Slabec

19. dubna

Monika Kukyová s dětmi Dominikem a Monikou
z Vlkova do Slabec

Odhlášeni z trvalého pobytu
12. dubna

Poděkování

Lukáš Dvořák z Rousínova do Zbečna

26. dubna

Tomáš Susekár ze Slabec do Chrastavy

Vážení zákazníci, občané městyse Slabce, děkuji
Vám za to, že jsem pro Vás mohla pracovat
v obchodě Jednota. Byli jste slušní a vstřícní lidé
a moc mi to pomáhalo překonat některé překážky,
které se s předáním obchodu před časem udály.
S Vámi jsem to s kolegyněmi zvládla. Přeji Vám
dál dobré služby obchodu Jednota, kolegyně Jana
Čablíková zůstává. Všem přeji pevné zdraví a hodně energie do dalších časů. Jindra Štrosová

Svatba

NEPřehlédněte

ČEZ Distribuce mění oznamování o odstávkách
elektřiny. Od výlepu plakátů v místě dodávky přechází
na elektronické oznamování prostřednictvím e-mailu
a SMS. K odběru elektronických upozornění na chystané
odstávky proudu v lokalitě vašeho odběrného místa se
můžete zdarma přihlásit na internetové stránce
www.cezdistribuce.cz/sluzba. K nastavení služby
budete potřebovat datum narození (případně IČO) a EAN
kód, který najdete na svém vyúčtování za odběr elektřiny.
Zpravodaj ÚM Slabce 2/2021. Zpravodaj ÚM Slabce vychází jednou
za dva měsíce. Vydává Úřad městyse Slabce. IČO: 00 244 422. Kontakt:
270 41 Slabce 28, telefon: 313 550 144, e-mail: mestysslabce@seznam.cz.
Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod e. č. MK ČR E 10834

24. dubna, Skryje

Jan Závora a Barbora Čížková, oba ze Zdic

Diamantová svatba (60 let)
22. dubna

Jaroslav a Věra Novákovi ze Slabec

Svoz nebezpečného odpadu
se uskuteční v sobotu 5. června 2021
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

