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Slabce n Modřejovice n Rousínov n Svinařov n Skupá n Kostelík n Nová Ves n Malé Slabce
Jak jsme slavili
dětský den v Kostelíku
n Václav Opatrný
SDH Kostelík

Slavnostní ukončení rekonstrukce kulturního domu. V úterý 19. června byla
za účasti senátora a náměstka hejtmanky Středočeského kraje PhDr. Marcela Chládka
(zcela vpravo) slavnostně ukončena pětiletá rekonstrukce Kulturního domu ve Slabcích.
Rekonstrukce stála přes 5 milionů korun, většinu nákladů pokryly dvě více než dvoumilionové dotace z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje. Foto: ÚM Slabce

Posezení pod kaštany
n Dagmar Zusková
jednatelka SDH Modřejovice
Modřejovice - V sobotu 7. července se uskutečnilo Posezení pod kaštany
v Modřejovicích. Krásné slunečné počasí s občasnou přeháňkou nevadilo,
protože od začátku v 17 hodin nespadla
ani kapička, a tak pěvecké duo Zdenička Kapounová s kamarádem zpívalo a
hrálo do pozdních nočních hodin. Občerstvení zajišťoval David Štiller a měl
se co ohánět, žízeň a hlad jdou ruku v
ruce, a tak nestačil otáčet kohoutkem,
ale vše se zdárně zvládlo. Na návsi se
bavilo okolo 200 lidí, a to je dobře, je
vidět, že pořadatelé vše dobře zajistili.

Pozvánka

Prodejní výstava květin
Slabce - Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu
Slabce Vás zve do Kulturního domu
ve Slabcích na VIII. Prodejní výstavu květin. Výstavu můžete navštívit
v sobotu 11. 8 od 9 do 19 hodin a
v neděli 12. 8. od 9 do 12 hodin.
Čekají na Vás květiny a výpěstky,
zakoupit si můžete košíky, květiny, keramiku, postřiky, medovinu,
výrobky z levandule, stromky (rybíz, angrešt, malina, jabloň) a další
zajímavý sortiment. Vstupné na výstavu je 30 Kč, děti do 15 let mají
vstup zdarma.

Dovolená lékařů: n MUDr. Hůla: 6. 8. - 10. 8. MUDr. Hůla dovolená, sestra v ordinaci přítomná; 13. 8. - 17. 8.
- ordinace ve Slabcích uzavřena, MUDr. Hůla ordinuje pouze v Rakovníku (t. 313 516 804). Ostatní dny během prázdnin
ordinace dle ordinačních hodin, možné změny ordinace budou souviset se zástupem MUDr. Hůly za dovolené ostatních
lékařů. Případné dotazy na tel. ordinace 313 550 161. n MUDr. Reich: 23. 7. - 10. 8. dovolená (zástup MUDr. Štíchová,
Rakovník, Trojanova ul.) n MUDr. Ebertová: ordinuje ve Slabcích pouze v úterý 17. 7. a 14. 8. od 12 do14 h. V Rakovníku
ordinace nebude 23. 7. - 27. 7. a 6. 8. - 10. 8. (zástup MUDr. Mikšovicová, Rakovník, Poštovní ul.)

Kostelík - Počáteční obavy, zda si
lidé najdou cestu na akci hasičů v Kostelíku, se rozplynuly 2. června t.r. úderem
třinácté hodiny – náves se začala zaplňovat. Dětský den pod názvem „Léto s
dětmi a dobrovolnými hasiči“ proběhl v
Kostelíku za poměrně pěkného počasí a
v pohodové atmosféře s účastí cca 200
lidí, z toho 70 dětí, pro které byl připraven program se soutěžemi o ceny.
Probíhala hudební a výtvarná soutěž a
dalších 6 sportovních soutěží. Kromě
pěkných cen byla pro děti i dospělé podávána zdarma zmrzlina nebo chutné
perníčky a jiné cukrovinky.

Dokončení na str. 4

Fotbalový úspěch
žáků Základní školy Slabce
n Bc. Jaroslav Hlaváček
ZŠ Slabce
Slabce - Dne 11. 4. 2012 se žáci slabecké školy zúčastnili turnaje v malé kopané, který se konal na hřišti SK Rakovník. Do turnaje byla nasazena mužstva
14 základních škol rakovnického okresu,
která byla rozdělena do 4 skupin. Kluci
ze slabecké školy předvedli pěkný výkon, který jim zajistil postup ze skupiny.
Ve finálovém souboji s GZW Rakovník se
jim nedařilo proměňovat šance, ale i tak
bylo konečné 2. místo v celkovém pořadí
a postup na okresní sportovní olympiádu
úžasným úspěchem.
Olympiáda se uskutečnila dne 13.
6. 2012, opět na hřišti SK Rakovník.
Do soubojů - stylem každý s každým nastoupila družstva: 3. ZŠ Rakovník,
2. ZŠ Rakovník, ZŠ Nové Strašecí a kluci ze slabecké školy.

Dokončení na str. 2

Včelařská beseda
n Ing. Jana Smejkalová
Slabce - Ve čtvrtek 14. června byla
pro žáky ZŠ Slabce uspořádána hodinová beseda se včelařskou tématikou.
Při ní se žáci od Martina Smejkala dozvěděli, jak včely po celý rok žijí a byla
předvedena na přinesených pomůckách (nástavkový úl, kuřák, včelařská
kukla…) práce včelaře. Nejvíce děti zaujal život v úle, který mohly sledovat v
proskleném dvourámkovém výstavním
úlku. Na závěr besedy děti obdržely pohárek s medem, aby ochutnaly jeden ze
včelích produktů.

Fotbalové družstvo ZŠ Slabce.

Fotbalový úspěch
žáků Základní školy Slabce
Slabce - (Dokončení ze strany 1)
V prvním zápase s žáky 3. ZŠ se našim
klukům až do závěrečného hvizdu nepodařilo udržet slibnou remízu 1:1 a
prohráli. Ve druhém zápase opět prohráli s žáky 2. ZŠ Rakovník, hlavně
kvůli velkým chybám v obraně a dvěma vlastním gólům. Proto do posledního zápasu s žáky ZŠ Nové Strašecí
nastoupili s tím, že pokud chtějí získat pohár, musejí dát do hry naprosto
všechno. Bohužel už nemohl nastoupit
kapitán Ondřej Cílek, který si při pádu
v předchozím zápase nešťastně zlomil
dva prsty pravé ruky. V hrací době 2 x
15 minut předvedli kluci spoustu tzv.
fotbalové parády, bojovali, dávali nádherné góly a nakonec zvítězili 9:4. Tím
získali pěkné třetí místo a dokázali, že i
děti ze slabecké školy umějí hrát fotbal.
Soupiska: kapitán Ondřej Cílek, Jaroslav Černý, Zbyněk Vyskočil, Pavel Mužík, Michal Galia, brankář Matěj Zuda,
Jakub Knor, Ondřej Záhora, Martin Strnisko a Jiří Lisner. Vedoucím mužstva a
trenérem byl Jaroslav Hlaváček.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Pro toto vydání Zpravodaje
městyse Slabce se sešlo více příspěvků, než bylo
možné otisknout. Neuveřejněné příspěvky najdete
v příštím vydání zpravodaje.

Skotsko v Kostelíku počtvrté
Návštěvu koncertu můžete spojit s vycházkou na novou vyhlídku do údolí řeky.
n Radim Perlín
OS Kostelík
Kostelík - Občanské sdružení Kostelík pořádá v sobotu 14. 7. od 14:00 již
4. ročník benefičního koncertu Skotsko
v Kostelíku. Od prvního ročníku v roce
2009 se celá akce postupně rozšiřuje a
mohutní. Na prvním koncertě nás překvapily krásné úsadby skotských bubeníků a hráčů na skotské dudy ze skupiny
1st Czech Pipes & Drums. Na druhém
ročníku již vystupovali společně s dudáky také skvělá kapela Dick O´Brass.
Loni zahráli na koncertě kromě již stálých účastníků také Hradní duo, se kterým připravuje vánoční koncert v kapli,
a keltský rok předvedla skupina Vintage
Wine. Letos již bude na návsi v Kostelíku vystupovat celkem 5 kapel, kromě
osvědčených a stálých účastníků všem
zahrají i Curlies a moc se těšíme na taneční ukázky skupiny Nessie.
Koncert každý rok doprovází celá
řada dalších atraktivních stánků, uvidíte krásné keramické výrobky a paní

Škábová předvede svoje umění na předchůdci tkalcovského stavu a návštěvníci
koncertu si mohou zkusit i malování na
hedvábí pod vedením zkušené odbornice. Letos můžeme návštěvníky koncertu pozvat i na Vrška, kde je umístěno
velké fotografické panorama celého
údolí Berounky od vrchu Hamouz až po
Skryje s popisem všech vrcholů nebo
na plány připravované vyhlídky nad
řekou, kterou ve spolupráci s Lesy ČR,
doufáme, ještě letos postavíme.
Na koncertě se můžete stavit u
stánku nejen na pivo nebo na nealko,
koupit si výborné masíčko na grilu nebo
vyzkoušet dobře propečené klobásky.
Díky velmi dobré spolupráci s hasiči z
Modřejovic se nemusíme starat o pořadatelskou službu a bezpečnost jak na
parkovišti, tak i na celém koncertě.
Pevně věříme, že letos stejně jako
každý rok vyjde počasí a že překonáme
loňský rekord 400 návštěvníků celého
koncertu. Přijďte spolu s námi si užít
krásné odpoledne a večer v Kostelíku v
sobotu 14. 7. Těšíme se na vás.

XVII. Dobře utajená country
Na festivalu vystoupí Věra Martinová, Pavlína Jíšová, Honza Nedvěd a další hvězdy.
n Vladimír Škrlant
prezident festivalu
Slabce - Dobře utajená country
XVII Vás zve na druhou sobotu v srpnu (11. 8. 2012) na zámeckou louku ve
Slabcích, kde se od 10. hodiny rozezní
již posedmnácté oblíbený a prestižní
festival, který se dostal do povědomí
příznivců folk, country a bluegrassu.
Tento festival není pouze regionální kulturní akcí, ale je považován a řazen
jak posluchači,
tak návštěvníky
i kapelami a interprety na jedno
z předních míst
mezi stejně zaměřenými festivaly v ČR. Tohoto ocenění
si jako pořadatel nesmírně vážím a při
vší skromnosti jsem na to hrdý.
Festival DUC ale není pouze moje
zásluha, nýbrž celého týmu pořadatelů
v čele s Jirkou Perglem a mou dcerou
Kateřinou, kteří se starají o hladký průběh festivalu v den jeho konání. Nesmím
ale zapomenout i na všechny dobrovolné pořadatele včetně své ženy, kteří se
starají o vše, co k zdárnému chodu festivalu patří – od ohraničení areálu, přes
zázemí umělců, pokladnu, parkoviště
až po závěrečný úklid. Poděkování pa-

tří Městysi Slabce za vstřícnou pomoc,
například úpravu zámecké louky a jejího
okolí, dále všem firmám a organizacím,
ale i soukromým osobám, kteří se svou
účastí, jak finanční, tak materiální na
festivalu podílejí. Jako každým rokem se
snažíme, aby tato oblíbená kulturní akce
byla ozdobou a udělala radost všem. A
také zviditelnila v tom dobrém slova
smyslu samotný městys Slabce.
Ani letos by tomu
nemělo být jinak. Začátek festivalu je plánován na 10 hodinu a
postupně se na pódiu
vystřídá 12 skupin a
interpretů, např. Hop
Trop, Globus, Hradní
duo, Žížeň band, Rakovnickej potok,
Pacifik, Náplava, Věra Martinová,
Pavlína Jíšová, Jitka Vrbová a Standa
Chmelík, Honza Nedvěd a tradičně
na závěr Petr Kocman.
Také bych se chtěl omluvit těm, kterým festival možná vadí a ruší trochu
jejich klid a soukromí hlukem a možná
i větším množstvím návštěvníků obce.
Věřím, že to pro jednou v roce pochopí
a nebudou se na mě zlobit.
Tak si Vás ještě jednou dovoluji pozvat, a to již posedmnácté na zámeckou
louku do Slabec na festival Dobře utajená country. Těším se na Vás.

Nejkrásnější lidové písně
i andělští Republic of Two

ROUS 14
Kulturní sympozium
Pondělí 6. 8. – sobota 11. 8. 2012
Stodola u Faflíků, Rousínov

Slavnost Burianův Rousínov nabídne v sobotu 4. srpna skutečné hudební lahůdky.

Výtvarné dílny,
pondělí–pátek 14–16 hodin
•
keramika, dřevořezba, pletení z papíru, slámy,
kukuřičného šustí, malování kraslic horkým
voskem, drátkování, navlékání a lepení korálků, zdobení perníčků, výroba ozdob Tiffany
technikou a ze skla nad kahanem, výroba
svíček ze včelího vosku,výroba bločků a sešitků,
batikování a barvení látek /triček apod./).
•
Vstupné 100 Kč / 2 h / 1 účastník; u některých
lektorů bude nutno připlatit si za materiál.

Rousínov - Koncert nejkrásnějších
českých, moravských a slováckých lidových písní z koncertního repertoáru
Karla Buriana.
Koncert skvělé indie folkové formace Republic of Two, oceněné prestižní
hudební cenou Anděl jako Objev roku
2010.
Poutavá přednáška o rozporuplném
vztahu Krále pěvců Karla Buriana a
božské Emy Destinnové.
Letošní slavnost Burianův Rousínov,
která se uskuteční v sobotu 4. 8. v Rousínově, opět slibuje výjimečné zážitky.
Program slavnosti k poctě rousínovského rodáka, světoznámého tenoristy
Karla Buriana (1870-1924), začne v
15.40 hodin krátkým vzpomínkovým setkáním u Burianova rodného
domu a položením kytice k Burianově
pamětní desce.
Poté od 16 hodin bude následovat v
kostele Narození Panny Marie jedinečná hudební lahůdka - slavnostní koncert nejkrásnějších českých, moravských a slováckých lidových písní z
koncertního repertoáru Karla Buriana.
Písně přednesou tenorista Milan Motl
a sopranistka Veronika Němcová za
klavírního doprovodu Lukáše Hrubeše.
Jako dárek pro posluchače zazní na závěr koncertu výběr slavných operních
árií.
Veronika Němcová je vítězkou několika prestižních soutěží klasického zpěvu v Česku a na Slovensku, Milan Motl
se kromě sólového zpěvu věnuje výuce
mladých talentů klasického zpěvu a
působí rovněž jako umělecký vedoucí
smíšeného pěveckého sboru KOS, který
patří mezi absolutní špičku mezi mládežnickými pěveckými sbory v Evropě,
což potvrzuje zisk celé řady zlatých medailí z domácích i evropských soutěží.
Slavnostní koncert připravila pouze
pro tuto příležitost MgA Jana Machačová, pedagog sólového zpěvu na Univerzitě Hradec Králové.
Od 17.15 hodin bude program
slavnosti pokračovat na statku u Faflíků přednáškou publicisty Romana
Hartla o rozporuplném vztahu Karla Buriana a božské Emy Destinnové. Prostřednictvím svého vyprávění i
dobových fotografií vás zavede do Berlína, kde se Karel Burian a Ema Destinnová poznali koncem devadesátých
let 19. století při svém účinkování v
pruské královské dvorní opeře, navštívíte i Paříž, kde v roce 1907 slavili svůj
největší společný triumf ve francouzské premiéře slavné opery Salomé,

Republic of Two.

Veronika Němcová a Milan Motl.
prostřednictvím unikátních fotografií
nahlédnete i do Burianova statku v Senomatech a do zámku Emy Destinnové
v jihočeské Stráži.
Hostem prvního ročníku Burianova
Rousínova byl prasynovec Karla Buriana, známý písničkář a cestovatel Jan
Burian, letos se v Rousínově představí
další generace rodu Burianů – Jiří Burian, praprasynovec Karla Buriana. Od
20 hodin vystoupí na statku u Faflíků
se svým úspěšným hudebním projektem Republic of Two. Indie folková
formace Republic of Two, kterou vedle
Jiřího Buriana tvoří multiinstrumentalista Mikoláš Růžička, vznikla v roce 2009
a hned za své debutové album Raising
the Flag získala prestižní hudební cenu
Anděl jako Objev roku 2010. Druhé album „Republiky“ The End of War se dočkalo ještě vřelejšího přijetí a zařadilo se
mezi nejlepší tuzemské desky minulého
roku. Renomovaný Musicserver označil
skladby alba za „jednoduše nádherné.“
Nechte se i vy unášet emotivními písněmi prodchnutými skandinávskou lehkostí a britskou melodičností a vychutnejte
si výjimečný akustický zážitek v podání
Republic of Two.
Více informací a ochutnávky z programu slavnosti najdete na internetové adrese www.burianuvrousinov.cz.
Slavnost pořádá občanské sdružení
Rousínov a Vlastivědný sbor, o. s.

Večerní program od 20 hodin
•
6. 8. - Václav Strasser - mim, klaun, bublinář
•
7. 8. - G. Malonay + So Fine - koncert
(anglický zpěvák s českou kapelou)
•
8. 8. - Divadlo ANPU Bely Schenkové
- Cirkus ANPU
•
9. 8. - Vladimír Mišík + trio - koncert
•
10. 8. The Cannonballs - koncert
(rakovnická rokenrolová skupina)
•
11. 8. TakyFanky - koncert
(nová skvělá rakovnická kapela)
Navíc 11. 8. od 16 hodin Divadélko Před Branou Šípková Růženka + ještě jedna pohádka
Vstupné většinou dobrovolné, na dražší účinkující
bude stanoveno minimální vstupné.

Další akce O. s. Rousínov
v červenci, srpnu a září 2012
n So 14. 7. - Bazárek

- od 14 hodin ve stodole u Faflíků.
n So 14. 7. - Lidové hodiny ze Schwarzwaldu
- přednáška sběratele M. Klikara, od 19 hodin
ve stodole u Faflíků
n Pá / so 17. / 18. 8. - Dlouhej kouř
+ Rezatý rakety - koncert ve stodole u Faflíků
n Pá 24. 8. - Eliška Ptáčková
- koncert ve stodole u Faflíků
n So 8. 9. - Mariánská pouť
- pouštění draků, malování draků, opékání buřtů.
Zpravodaj ÚM Slabce III/2012. Text neprošel
jazykovou opravou. Přispěli: V. Štiller,
Z. Vyskočilová, R. Brožíková, D. Zusková,
J. Hlaváček, J. Smejkalová, J. Holý, V. Opatrný,
R. Perlín, L. Faflíková, V. Škrlant, R. Hartl.
Zpravodaj ÚM Slabce 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 evidenčním číslem MK ČR E 10834.

Jak jsme slavili dětský den v Kostelíku
Kostelík - (Dokončení ze str. 1) Děti měly k
dispozici zdarma čaj a jako svačinku si mohly
opéct buřtíky. Po úvodním zahájení nás přijel
pozdravit náměstek hejtmanky Středočeského
kraje a senátor ČR PhDr. Marcel Chládek.
Zpestřením pro děti bylo vystoupení skupiny
historického šermu Rakovník a ukázky zbraní
včetně střelby z děl a samopalu. K vidění byla
rozmanitá hasičská a vojenská technika včetně
dobových uniforem. Děti i dospělí si vyzkoušeli
koňskou stříkačku. Zajímavou ukázkou bylo vyproštění osob z havarovaného vozidla, kterou
předvedla JSDH Zvíkovec v součinnosti se zdravotnickou záchrannou službou Středočeského
kraje. Záchranáři ukázali vybavení sanitky a zájemcům např. měřili krevní tlak. Celé odpoledne
dětem hrál DJ Maty Máchal a poté ještě zahrála
kapela Slabecká šestka. Byla tu pohoda, někdy
to zase zopakujte, usmívaly se a říkaly nám místní dámy: paní Dóciová, Hlaváčová, Macáková
Růž., ale i další účastníci. Organizátorem celé
akce byl SDH Kostelík společně s paní učitelkou
Hanou Chaloupkovou ze ZUŠ Zbiroh a Pavlem
Bendou z Výsadního hostince Mlečice.
Příjemnou atmosféru celého odpoledne také
výstižně zachycuje 350 fotografií našeho kamaráda Honzy Uhlíře, které jsou k vidění na našich stránkách www.sdh-kostelik.webnode.cz,
tak se na ně podívejte a zase někdy v Kostelíku
s hasiči nashledanou.

Společenská rubrika

Životní výročí v červenci slaví
3. července
7. července
25. července
25. července

Vzpomínka
na Stanislava Chytrého
a Jaroslava Skoka

60
75
75
81

let
let
let
let

85
65
81
55
65
83

let
let
let
let
let
let

Životní výročí v srpnu slaví
1. srpna
5. srpna
10. srpna
12. srpna
14. srpna
29. srpna

Růžena Macáková, Kostelík 2
Zdeněk Simandl, Slabce 58
Marie Vávrová, Skupá 36
Petr Srdínko, Slabce 43e
Jiří Krátký, Rousínov 15
Jiří Slapnička, Svinařov 33

Jubilantům blahopřejeme!
Pokud někdo z příštích jubilantů nechce být zveřejněn ve zpravodaji,
nechť to nahlásí na Úřad městyse Slabce do konce srpna 2012.

Narození
2. května

Filip Korf, Kostelík 35

Úmrtí
1. dubna
17. května

Marie Froňková, Slabce 97
Pavel Jupa, Slabce 36

Odhlášeni z trvalého pobytu
5. dubna
3. května

Vzpomínka

Ivana Ledvinková, Slabce 82
Jaroslav Honzátko, Skupá 32
Věra Hudečková, Modřejovice 66
Květa Božková, Slabce 121

18. května
21. května
25. června

Martina Korfová se synem Lukášem
ze Slabec do Milovic
Karolína Mládková s dcerami Milenou
a Karolínou ze Svinařova do Senomat
Marie Škantová z Rousínova do Krupé
Jiří Hanzlík z Rousínova do Lubné
Barbora Spalová ze Slabec do Plzně

Sňatky - park Slabce
18. května

Když jedu z Modřejovic do Kostelíka a po
pravé straně hrbolaté okresní silnice míjím
skupinku kaštanů, pokaždé si „živě“ představuji tu nešťastnou událost, která se zde,
jen kousek od kamenného kříže odehrála.
V sobotu 30. června roku 2012 od ní uplynulo přesně 50 let. Toho 30. června byla
také sobota – rozdávalo se vysvědčení – a
my „školou povinní“ jsme se těšili na dlouhé prázdniny. Bohužel, šest našich dětských
kamarádů se laskavého tátova slova a pohlazení už nikdy nedočkalo! Pan Stanislav
Chytrý ze Svinařova – bylo mu pouhých 34
let a nikdo mu neřekl jinak než Standa – šel
i s manželkou v ten osudový letní večer na
čekanou. Poblíž toho místa byl již na stanovišti jeho kolega z mysliveckého sdružení
Lověna – jen o 2 roky starší Jaroslav Skok
z Modřejovic, který si v „zrádné“ záři měsíčního úplňku obě postavy zaměnil s divočáky a z hlavně jeho kulovnice vyšel tragický výstřel. Těžce raněný pan Chytrý – i přes
manželčinu první pomoc – svému zranění
na místě podlehl. Jaroslav Skok se ještě té
noci doma zastřelil. Snad se jim v tom „zeleném“ nebi již dostalo vzájemného usmíření a odpuštění.

1. června

Podle matriky městyse a ze vzpomínek
pamětníků napsal Josef Holý

29. června

2. června
2. června
22. června

Leoš Souček a Eva Györgyová, oba ze Skryj
Roman Jílek a Hana Kapounová,
oba z Rakovníka
Radek Pastor z Rakovníka
a Vendula Blechová ze Slabec
Petr Severa a Jana Čechová, oba z Kladna
Václav Žákovec z Rakovníka
a Zdeňka Endrštová z Lubné

Sňatky - hrad Krakovec
9. června
16. června
23. června
23. června

Jakub Kolátek a Andrea Kuncová, oba z Prahy
Martin Zrzavecký a Petra Čermáková,
oba z Prahy
Pavel Janouškovec a Vlasta Durlínová,
oba z Kralup nad Vltavou
Petr Leistner z Káraný
a Radana Kratochvílová z Prahy

Sňatky - Skryje
23. června

Radim Kříž z Prahy a Miroslava Lukášová
z Rakovníka

Sňatky - Panoší Újezd
30. června

Josef Boubín a Renata Radiměřská,
oba z Panošího Újezda

Obřadní síň Slabce - rozloučení s žáky a předškoláky
Rozloučení se žáky 9. ročníku ZŠ a předškoláky z MŠ

