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Utajená country letos bude
Slabce - Vážení přátelé a kamarádi,
jsou to již dva roky, kdy se naposledy na
louce před slabeckým zámkem rozezněly tóny festivalu folkové a countryové
hudby, na kterém se již čtyřiadvacet let
každoročně setkávaly až tisíce spokojených a usměvavých návštěvníků. Měli
jsme možnost u nás přivítat a slyšet jak
regionální, tak velice známé a populární
kapely a interprety.
Zavzpomínám na začátky našeho festivalu a jeho aktéry. Vše začalo v již dávno zapomenutém Country baru (1993
až 1996), který oživily Jarka Voslářová a
Jana Winerová. Chodilo se tam posedět,
hrát a zpívat. Tam se také zrodil nápad
uspořádat festival. U samého začátku
byl kamarád Jirka Talacko, Jarka Voslářová, Jana Winerová a také moje maličkost. Také já jsem tam oslavil svoje padesátiny. Dnes si už málokdo vzpomene.
Je to již dávno. Všem, kteří se na vzniku
festivalu podíleli, patří velké poděkování. I těm, kteří už nejsou mezi námi,
Jarce a Jirkovi, kterým posíláme pozdrav
tam nahoru do country nebe.
Festival se stal jedním z nejoblíbenějších v České republice a tím získal
i náš městys Slabce a okolí. Díky obci
a jejím pracovníkům byl festivalový areál a jeho okolí vždy krásně upravený.
Festivalovou tradici přerušil před

dvěma lety covid. Už jsme moc nedoufali, že festival opět obnovíme a těch dvacet pět ročníků ještě někdy oslavíme.
Po dlouhém zvažování a posouzení dané situace jsme se ale rozhodli,
že čtvrtstoleté jubileum festivalu letos
společně oslavíme, a to v sobotu 13. 8.
Doufejme, že naše plány nic nezhatí.
Každé páté výročí jsme vždy oslavovali dvoudenně. Také letošní pětadvacátiny jsme chtěli oslavit tradičně, ale
finanční situace nám to neumožní. Festival je bohužel závislý hlavně na penězích
a na dobrovolnosti, ochotě a dobrosrdečnosti našich sponzorů, včetně městyse Slabce. Za to jim patří také srdečné
poděkování. Dále je třeba s úctou poděkovat všem dobrovolným pořadatelům,
kteří zajišťují chod festivalu (parkoviště,
pokladny, odpadky, příprava areálu atd.)
To vše bez nároku na honorář.
Rozumím, že asi všichni slabečtí občané nejsou příznivci tohoto „blázince“,
neboť jim ruší klid a soukromí. Těm se
předem omlouváme.
Vážení přátelé a kamarádi, budeme věřit, že tato hektická doba pomine
a že se spolu v sobotu 13. srpna na louce ve Slabcích opravdu setkáme.
Vladimír Škrlant - prezident festivalu,
Jirka Pergler, Katka Svobodová

Balíková služba Z-BOX nyní i ve Slabcích
Slabce - Jak jste si možná už všimli, ve Slabcích se od 21. února objevila
nová možnost, díky které si lze pohodlně objednávat všemožné balíčky. Samozřejmě mám na mysli Z-BOX, který se
nachází ve Slabcích čp. 23, naproti kontejnerům na komunální odpad. Zřejmě
každý ale neví, k čemu všemu je taková
věc dobrá nebo jak ji správně používat.
Zkusíme Vám zde na pár základních otázek odpovědět.
Co je Z-BOX?
Z-BOX je samoobslužné výdejní místo Zásilkovny, díky kterému už nikdy
nemusíte být jako na trní a čekat, až
vám zavolá kurýr. Zásilku si vyzvednete,

když máte čas, a cena doručení je stejná
jako na kamenná výdejní místa.
Jaké jsou výhody Z-BOXu?
1) Nonstop provoz – téměř všechny
Z-BOXy jsou k dispozici 24 hodin denně,
7 dní v týdnu!
2) Rychle a bez front – vyzvedáváte
zásilku? Stačí použít appku a zásilka je
vaše! Za doručení platíte online.
3) Bezkontaktní výdej – nejen v době
covidové oceníte, že si můžete vyzvednout zásilku bez kontaktu s cizím člověkem.
4) Z-Box je eko – většina Z-BOXů vyžaduje jen minimum elektřiny a je napájena solárními panely.

Zápis do ZŠ a MŠ
Dne 5. 4. 2022 proběhne v naší
ZŠ zápis žáků do 1. ročníku ve
školním roce 2022/2023.

Zápis se bude týkat dětí narozených
od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016. Zápis
proběhne v ředitelně školy od 8.30
do 15.30 hodin S sebou je nutné vzít
rodný list dítěte.

Vzhledem k tomu, že si plně uvědomujeme vaši vytíženost, nabízíme objednání na určitý čas. Zároveň prohlídku
naší školy po předchozí domluvě.
Vše po telefonické dohodě na telefonu
313550143, 728747416, případně na
e-mailu: zsslabce@seznam.cz.
V případě jakýchkoli dotazů se na
nás neváhejte kdykoliv obrátit na tel.
313550143, 728747416, případně na
e-mail: zsslabce@seznam.cz. Zároveň
doporučujeme sledovat naše webové
stránky zsslabce.cz.

Zápis do naší mateřské školy
pro školní rok 2022/23 proběhne ve dnech 9. a 10. 5. 2022
v čase od 8.00 do 12.00 hodin.

Vzhledem ke zkušenostem z minulých
zápisů se nám osvědčilo objednávání
na konkrétní den a čas. Tímto bychom
vás rádi požádali, pokud to bude možné, o kontaktování p. uč. Štillerové (tel.
601584812, 731974416) a objednání
vás a vašeho dítěte na určitý čas.
Domníváme se, že tento způsob bude
pro všechny zúčastněné komfortnější
a vstřícnější než delší čekání. Doporučujeme tedy následující postup: Zákonný zástupce s dítětem dorazí do naší
MŠ v termínech 9. 5. – 10. 5.2022 na
základě telefonické předběžné domluvy
s p. uč. Štillerovou (tel. 601584812,
731974416) a proběhne vlastní proces
zápisu. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí
obdrží zákonný zástupce poštou.
S sebou je nutné vzít: rodný list dítěte
a očkovací průkaz dítěte.
Mgr. Jan Hůla
ředitel ZŠ a MŠ Slabce

Jak Z-Box funguje?
1) Nakupte v e-shopu, který spolupracuje se Zásilkovnou,
2) V košíku zvolte doručení na výdejní místo a ze
seznamu vyberte Z-BOX v okolí.
3) Vyčkejte na SMS a mail, že řidič doručil zásilku do zvoleného Z-BOXu.
4) Zásilku si můžete vyzvednout kdykoliv, většina
Z-BOXů funguje 24/7.
Jak ze Z-BOXu vyzvednout zásilku?
1) Nakupte v e-shopu, který spolupracuje se
Zásilkovnou.
2) Jako způsob doručení zvolte výdejní místo
Zásilkovny.
3) V seznamu výdejních míst vyberte Z-BOX ve
vašem okolí (Slabce 23).
4) Objednaná zásilka musí být zaplacena
dopředu (převodem z účtu, kartou atd.). Platba
na dobírku přímo v Z-BOXu není možná (pouze
v aplikaci Zásilkovna)! Obvyklá cena doručení
zásilky je cca 29 až 69 Kč.
5) Jakmile bude zásilka doručena do Z-BOXu,
přijde vám notifikace do z aplikace Zásilkovny.
6) Jakmile budete u Z-BOXu, zapnete si na mobilu Bluetooth.
7) Pak už stačí jen otevřít mobilní aplikaci Zásilkovna a kliknout na tlačítko „Otevřít schránku“.
8) Vyjměte ze Z-BOXu vaši zásilku (máte na to
2 minuty) a zavřete dveře schránky.
Co je potřeba k používání Z-Boxu?
1) Dotykový mobilní telefon
2) Aplikace Zásilkovna (ke stažení
např. na Obchod Google Play, App Store)
3) Zapnutá mobilní data, bluetooth a poloha
zařízení.
Více na: www.zasilkovna.cz/zbox
Jsem ráda, že obec jde (alespoň trochu) tak říkajíc
„s dobou“ a že se zde něco takového zřídilo.
Nejbližší další Z-BOXy jsou až v Broumech,
Roztokách, Kozojedech nebo v Čisté u Rakovníka.
Doufám, že tuto službu budete rádi a často používat. Touto cesto bych také ráda poděkovala dvěma
lidem, kteří se zasloužili o toto samoobslužné
výdejní místo. V první řadě Honzovi Ryskovi, který
přišel s nápadem zřídit v městysu Slabce Z-BOX
a zařídil také elektronickou žádost pro tento
projekt. Rozhodně musíme poděkovat i Karlovi
Mužíkovi ml., který se jako zastupitel obce zasloužil o celkovou realizaci projektu, včetně finalizace
samotného Z-BOXu na předem dané místo.
Jana Hnízdilová

Společenská rubrika

Životní výročí v březnu 2022 slaví
10. března

Pavel Božek, Slabce 58

55 let

12. března

Bohuslav Konopásek, Modřejovice 28

82 let

12. března

Eva Jandová, Svinařov 4

85 let

13. března

František Fišer, Svinařov 7

65 let

13. března

Vlastimil Štiller, Slabce 145

65 let

20. března

Anna Troppová, Slabce 58

80 let

22. března

Marie Konopásková, Modřejovice 28

82 let

29. března

Marie Slabá, Modřejovice 38

92 let

Životní výročí v dubnu 2022 slaví
2. dubna

Eva Fišerová, Svinařov 7

55let

2. dubna

Věra Nováková, Slabce 78

80 let

9. dubna

Jan Vlček, Slabce 28

60 let

23. dubna

Jiří Kolbek, Rousínov 29

65 let

26. dubna

Jaroslav Novák, Slabce 78

81 let

Jubilantům blahopřejeme! Pokud někdo z příštích jubilantů (květen, červen 2022)
nechce být zveřejněn ve zpravodaji, nechť to oznámí na ÚM Slabce do konce dubna.

Narození
29. 11. 2021

Alex Krapka, Slabce 145

2. 1. 2022

Jaroslav Hluchý, Slabce 123

13. 1. 2022

Magdaléna Linhartová, Kostelík 26

Úmrtí
2. 2. 2022

Vlastimil Čihák, Skupá 4

Přihlášeni k trvalému pobytu
4. 1. 2022

Milan Pondělíček z Panošího Újezda do Slabec

Odhlášeni z trvalého pobytu
9. 2. 2022

Jana Urbanová z Rousínova do Oráčova

23. 2. 2022

Zdeněk Kubla z Rousínova do Rakovníka

Městys slabce oznamuje,
že od 1. 4. 2022 bude nebezpečný a velkoobjemový odpad možno celoročně zdarma ukládat
na obecním dvoře ve Slabcích (u stanoviště
nádob na tříděný odpad), a to ve středu
15-18 hodin a v sobotu 8-11 hodin.

MUDr. Josef Hůla - dovolená:
2.—7. května, 13.—26. června

Svozy nebezpečného a velkoobjemového odpadu
již nebudou z důvodu nepořádku na stanovištích
v jednotlivých částech městyse uskutečňovány!!!

Podpořte svým hlasem náš kalendář
„Kolem Kostelíka“, který jsme přihlásili
do soutěže Kalendář roku. Hlasujte na
https://kalendarroku.cz/soutez/hlasovani.
Pokud ještě kalendář nemáte, poslední jsou
u Milana Leta. Radim Perlín, OS Kostelík

Nebezpečný odpad: 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

Zastupující lékař: MUDr. Ivana Folková, lékařská pohotovost: 16-20 h, Nemocnice Rakovník
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Velkoobjemový odpad: např. pohovky, křesla, nábytek (v rozebraném stavu),
matrace, koberce, linolea, umyvadla, WC mísy atd.

