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advent v rousínově
Ludmila Faflíková
Rousínov - Podzim je na vesnici smutný. Sychravá zima, brzy se stmívá, venku
ani noha. V Rousínově se ale nesedí jen
doma u kamen. Vždy sobotu před první
adventní nedělí se scházíme ve vytopeném sále Rouspůdky a společně vineme
adventní věnce a nejrůznější vánoční výzdoby na hřbitov i domů. Letos se tam potkáme 30. 11. po 13. hodině. Opět bude k
dispozici chvojí i ozdoby, prostě všechen
potřebný materiál. Každý si určitě vybere nebo si může přinést svoje věci. Není
však nutné tvořit, mnozí si přijdou jen popovídat a posedět s přáteli. Pokaždé se na
stolech objeví domácí občerstvení a nálada je skvělá.

Tentýž den vpodvečer v 17.45 rozsvítíme vánoční strom nad rybníkem u školy.
Tentokrát nám přijedou zazpívat vánoční
písně Barušky a Berušky z Mutějovic.
Těsně před svátky, v pátek 20.12. od
18 hodin chystáme vánoční koncert. Ve
slavnostně vyzdobeném kostele zahraje
a zazpívá koledy a jiné tématické songy
zbytek Falešné ozvěny. Prozradím, že už
se muzikanti scházejí a pilně zkoušejí, ačkoliv každý z nich pobývá v jiném koutě
republiky. A mělo by být i překvapení!
Pro zahřátí bude podáván horký čaj,
pro dospělé možno s kapkou rumu. Vánoční atmosféru podtrhne nasvícený venkovní betlém Honzy Jungmanna. Bude
moc milé, když si najdete čas a přijdete
se podívat!

Vánoce v Kostelíku
Radim Perlín, OS Kostelík
Kostelík - V Kostelíku rádi slavíme
vánoční svátky a považujeme je stejně
jako mnozí další za největší a nejvýznamnější svátky v průběhu roku. Abychom si
Vánoce krásně užili, musíme napřed Kostelík na všechno připravit. Proto budeme
již první adventní víkend zdobit vánoční
strom na návsi a současně připravovat a
zdobit naši kapli sv. Máří Magdalény na
Vánoce a vánoční koncert.
Tradiční vánoční koncert se bude konat
již jako obvykle v pátek 20.12. od 19:00 v
naší kapli. Stejně jako každý rok si spolu
s Hradním duem i letos zazpíváme krásné
vánoční koledy. V kapli bude připraveno
tradiční občerstvení – vánočky pro každého a skvělý horký punč, který zahřeje na
těle i na duchu. Pokud nastanou mrazy,
nikdo se nemusí bát, kaple je vyhřívána.
Pro členy OS Kostelík a další přátele v Kostelíku budeme mít připravený i kalendář,
který děláme každý rok. Letošní téma kalendáře je naše krásná vesnička, tentokrát
na širokoúhlých fotografiích.

Velmi nás trápí stav naší švestkové
aleje, kterou jsme zasadili před dvěma
roky podél silnice z Kostelíka k lesu. Malým stromkům se i díky velkým suchům
nedaří a nerostou do krásy, jak by si každý z nás přál. Proto chceme ještě letos dokoupit další, již starší a pevnější stromy a
zasadit je místo těch, kterým se u silnice
nepodařilo se uchytit. Výsadbu 25 nových
švestek máme na programu 30. listopadu.

rozsvícení vánočního stromku
v Modřejovicích se bude konat 30. 11.
od 18 hodin. Pořádají hasiči.
V sobotu 30. 11. se rozsvítí i vánoční
stromek ve skupé, a to v 17 hodin.
V Kostelíku bude vánoční stromek
rozsvícen 1. prosince.
rozsvícení vánočního stromu ve slabcích
proběhne 9. prosince od 16 hodin.

Mikulášská nadílka
Slabce - Český svaz žen Slabce
pořádá 30. 11. 2019 od 15:00 hodin v kulturním domě Mikulášskou
nadílku. Udělejme si se svými ratolestmi příjemné odpoledne s chvilkou napětí při čekání na Mikuláše
se svou družinou. Než se objeví, jsou
přichystány soutěže s odměnami a
taneční hudbou. Občerstvení zajištěno jak pro malé, tak velké. Srdečně
zve výbor ZO ČSŽ.

Ohlédnutí za akcemi
ČsŽ v letošním roce
Slabce - V červnu jsme pořádaly
Dětský den, tato sobota byla velmi
deštivá, připravený pestrý program
nešel v takovém počasí realizovat,
přesto jsme dělaly vše proto, aby
pro děti nějaký program byl. Chtěla
bych tímto velmi poděkovat modřejovickým hasičům, kteří nám zapůjčili a zároveň postavili velký stan
pro nachystaný program, patří jim
velký dík!
Následující akce byla halloweenský karneval v první polovině října,
účast byla velmi pěkná a věřím, že
se děti pobavily nejen při soutěžích,
do nichž byli zapojováni i rodiče a
prarodiče dětí, ale měly radost i z
cen, které vyhrály v tombole.
Lampionový průvod jsme uskutečnily 27. října za poměrně velké
účasti, byl zakončen na fotbalovém
hřišti, kde byl připraven oheň na
opékání buřtů, nechyběl ani teplý
čaj pro děti a již tradiční „svařák“ na
zahřátí rodičů. Děkujeme fotbalistům za spolupráci a otevření občerstvení, panu Začalovi za rozdělání
ohně a všem sponzorům, co nás podporují při našich akcích, bez jejich
pomoci by se nám to nepodařilo. Dík
patří též Městysu Slabce.
Za výbor ZO ČSŽ Eva Razímová

Ohlédnutí za XXIV. ročníkem
festivalu Dobře utajená country
Slabce - Zimní období se přiblížilo,
tak se společně pojďme ohlédnout a zavzpomínat na horké léto.
Jako již tradičně každou druhou sobotu odpoledne v měsíci srpnu, tak i letos, 10. 8. 2019, se již po čtyřiadvacáté
uskutečnil oblíbený folk & country festival na slabecké louce pod názvem Dobře
utajená country 2019.
Účastnila se ho, jako vždy, řada známých oblíbených skupin a interpretů
tohoto žánru. Naší snahou je vždy, abychom tento kulturní zážitek připravili
tak, abychom neudělali ostudu městysu
Slabce a ani sobě. Dle ohlasů se domní-

váme, že se nám to opět podařilo. To ale
jistě musí posoudit jiní. Přesto, že letos
nám počasí příliš nepřálo, pořadatelé v
čele s Jiřím Perglerem a Katkou Svobodovou se s tím skvěle vypořádali. Louka
byla opět zaplněná. Zároveň bych chtěl
poděkovat městysi Slabce v čele s panem
starostou a obětavým pracovníkům, kteří
nezklamali a vzorně připravili celý areál.
Poděkování patří všem, kteří nám pomáhají, jak finančně, tak materiálně. K těm
patří městys Slabce, místní podnikatelé,
např. Milan Rohla, Hanička Prokopová,
Vlasta Čihák, Petr Novotný, fa. Řisuty a
řada dalších z našeho regionu. Poděko-

vání také patří Středočeskému kraji. Již
po několikáté říkám, že v nejlepším se má
přestat, ale když potom vidím ty spokojené tváře a team, který je bezvadný, tak
platí pravidlo: „Nikdy neříkej nikdy“.
Nesmím zapomenout na vynikající
diváky a posluchače, kteří, jako vždy
prokázali, že se dá chovat slušně a bez
problémů. Ale takzvaní „kotlíkáři“ jsou
prostě jiní. Když druhý den po ukončení festivalu procházím a kontroluji celý
areál a okolí, tak je vše řádně uklizeno a
jakoby se nic nekonalo. Z toho mám obrovskou radost. Za to lidem a pořadatelům patří srdečný dík.
Vážení přátelé, příští rok 2020 by náš
festival měl oslavit čtvrtstoletí, XXV. let.
Tak dá-li Bůh a vydrží zdraví, tak za rok
8. a 9. 8. 2020 na louce ve Slabcích ahoj!
Vladimír Škrlant, prezident festivalu

Zpověd smrtelníka
aneb 50 let ve Slabcích (4)
Ing. Filip Celba
Dokončení z minulého čísla. Nočním hlídačem v Novosedlích byl 83letý děda Michal Černý, bývalý legionář, který bydlel
pod Novosedly ve starém domku a uměl
moc hezky vyprávět o svém životě a o
příhodách, které zažil. Hlídačem v odlehlém kravíně Novosedly byl dávno před
tím, než já jsem se objevil ve Slabcích
a často jsem k němu při nočních kontrolách zajížděl a poslouchal jeho líčení
životních situací. Byl to zážitek a odpočinek. Nikdy mě k žádnému složitému případu nevolal, vše vyřešil v noci sám. Měl
jsem ho rád. A tak jsem Jardovi Staňkovi
rozhořčeně odvětil: „To ho tedy nevyhodím. Jak měl tu elektřinu zajistit? To měl
třít ebonitovou tyč liščím ocasem? Vyhoď
si ho sám.“ A bylo to. Jarda Staněk se
zarazil, neboť nebyl na takové odpovědi
zvyklý. A od té doby jsme se navzájem
trochu vyhýbali, ale musím říci, že mně
nikde nepomlouval a jeho vztah byl korektní. A Michal Černý zůstal hlídačem
v Novosedlích.
Do té doby pak ale vstoupila, jako
„deus ex machina“ okolnost, že vedení
JZD Slabce se muselo z kapacitních důvodů přestěhovat na slabecký zámek,
který byl majetkem obce a předseda JZD
Slabce Staněk seděl v patře nade mnou.
Dnes už je od r. 1982 v těchto prostorách
spádová knihovna. Ve vedlejší místnosti
seděl můj dobrý celoživotní přítel, ekonom JZD Jaroslav Tor z Rakovníka a
byla tam také jako vedoucí účtárny moje
manželka. A tak jsem byl v kancelářích
JZD Slabce „pečený, vařený“. A tu jednou
vidím na stole ekonoma se válet papír, na
kterém stálo: „ Podle usnesení předsednictva OV KSČ v Rakovníku si každé JZD
na okrese Rakovníku musí do konce roku
1975 zajistit pracovníka kádrové a personální práce.“ Prostou mluvou řečeno
„kádrováka“.
A tak jsem se jednou v pozdních odpoledních hodinách objednal u předsedy
JZD Slabce Jardy Staňka, kterého se už
v té době všichni báli. Vkročil jsem do
místnosti, postavil lahev na stůl a pravil jsem: „Mám návrh. Ty potřebuješ
kádrováka a já mám zootechnika plné
zuby. Já Ti budu dělat kádrováka (stejně
jsem všechny nové pracovní síly do JZD
Slabce od r. 1970 zajištoval já a mnozí
jsou ve Slabcích doposud). Ty si sežeň
zootechnika jiného. Ty budeš mít čárku,
že jsi splnil stranické usnesení a já budu
mít pokoj.“ A otevřeli jsme láhev. Novým
hlavním zootechnikem se stal Jiří Jůn z
Karlova (tehdy farmy Státního statku
Křivoklát). Já jsem koncem roku 1975
byl vyslán na školení do hotelu Ludmila v Roztokách, abych věděl, co takový
kádrovák dělá. A tímto okamžikem, jak
se později ukázalo, skončilo definitivně
moje působení v JZD Slabce, i když jsem

byl jako uvolněný funkcionář tehdejší lidosprávy dále členem JZD Slabce až do
roku 1990.
Avšak i ve funkci kádrového a personálního pracovníka se dala zažít nejedna
taškařice. K nejveselejším patřila veselice se zájezdem žen z Leningradu, dnes
Petrohradu, do Kooperačního sdružení
společné rostlinné výroby se sídlem v
Panoším Újezdě na výročí Velké říjnové
socialistické revoluce 6. listopadu 1976
Seděli jsme tehdy vedle sebe v kancelářích po dvou. V jedné byl vedoucí
KSSRV Ing. Jan Hůla, dědeček dnešního
ředitele Základní školy v Slabcích Mgr.
Jana Hůly, společně s bývalým zemědělským tajemníkem OV KSČ v Rakovníku
Ing. Zdeňkem Rolcem. V sousední kanceláři jsem seděl já společné s Jiřím Levým
ze Skupé, který byl mzdovým účetním, a
všichni společně jsme byli specialisty na
všechno.
Tak teď k tomu zájezdu. Nikdo nevěděl, jaké profese navštěvníci budou a
kolik bude mužů a žen. Hlavním organizátorem programu se stal Ing. Zdeněk Rolc, postavy malé, poměrně velmi
štíhlé, míra opasku tak 80 cm, já byl
jeho prvním pomocníkem. A tu náhle
autobus tady. Byly v něm samé učitelky,
měly i tlumočníka, i když každý z nás
rusky uměl poměrně dobře. Začal padat
sníh a tak si Zděnda Rolc vzpomněl, že
se budeme s učitelkami koulovat. Sotva
však vrhnul kouli a sehnul se, že uhněte
druhou, praskly mu kalhoty přesně uprostřed, každá nohavice zvlášť. Bílé spodky
zasvítily do podzimního šera, kalhoty začaly padat. Učitelky ztrnuly. Ing. Rolc se
však nenechal vyvést z klidu a zavelel:
„Autobus do Kulturního domu Slabce,
velitelem předseda JZD Panoší Újezd
Alois Růžička. Něco si tam povídejte. Já
pojedu s Filipem Celbou k němu domů
do Slabec a on mě půjčí nějaké jeho kalhoty.“
A tak se taky stalo. Mělo to však malý
háček, já měl v pase 120 cm, on těch 80
cm. Tak jsme uřízli z klubka sisalového
provazu, kterým se převazovaly balíky
slámy při jeho lisování, příslušně dlouhý
provaz, Zdeněk Rolc si omotal kalhoty
dvakrát kolem těla a zavěsil je na ramena. Provázkem se pro jistotu také omotal
pas, už scházel jen provaz na krk. A vyrazili jsme do kulturního domu.
V KD Slabce bylo mezi tím dusno. Nikdo nevěděl, o čem má s ruskou návštěvou mluvit a tak se konverzace omezila
na slova: „Vot u nás charošo (česky dobře), i što u vás, tóže charošo?“ Opověď:
„Da, u nás tóže charošo, a što u vás, vsě
zdarovi?“ (česky zdrávi). Opověď : „U
nás vsě zdarovi i kak u vás, tóže vsě zdarovi?“ A my na to: „Da, da, u nás tóže
vsě zdarovi.“
Ale když jsme se objevili my, ozval se
hlasitý hlahol. Lojza Růžička jásal: „Mají

Pan Ladislav Kratochvíl
ze Slabec obhájil na říjnovém Mistrovství
ČR v maratonském běhu, které se konalo v
pražské Stromovce, první místo v kategorii
M70 a časem 3:49:58 dokonce svůj loňský
vítězný čas ještě o tři minuty vylepšil.
Gratulujeme ke skvělému výsledku i k
úspěšné reprezntaci našeho městysu.

Čipování psů
(povinné od 1. 1. 2020)

proběhne 26. 11. 2019
Rousínov

14.00-14.10 u hospody

Svinařov

14.15-14.25 na návsi

Kostelík

14.30-14.40 u autobusové zastávky

Modřejovice

14.45-14.55 na návsi

Slabce

15.00-15.30 u zámku

Skupá

15.35-15.45 u vývěsní tabule

Cena: 500 Kč
Očkovací průkaz s sebou
MVDr. Biňovec, telefon 602 345 640

stejnokroj, mají stejnokroj,“ učitelky smíchy padaly na svoje spolustolovníky. Zdeněk Rolc se ale nenechal vyvést z klidu.
Jednou rukou si držel sisalový provázek
a druhou rukou začal píchat praporky do
jakési katastrální mapy, kterou si přivezl
s sebou. Veselá nálada opadala a Rusky
neohromil ani údaj o rozloze našeho kooperačního sdružení (10 000 ha). Všichni se svorně těšili až zase spadnou Rolcovi kalhoty. Držel se však statečně a tak
se mu to stalo už jen asi dvakrát. Celkový
dojem setkání pro věci neznalého diváka
pak musel vypadat tak, že vepředu jakýsi
malý hubený klaun v širokých kalhotách
ovázaných provazem něco brblal, a když
už jsme nevěděli kudy kam, pustil Zdeněk Rolc provázek a tím i kalhoty. A tak
s pomocí tohoto zpestření a závěrečné
vodky jsme dostali za zorganizování programu návštěvy jedničku a učitelky v Petrohradě nás zajisté dodnes chválí, jaká
jsme veselá parta. Myslely si chudinky,
že to máme předem nacvičené, abychom
jim zpestřili pro ně nudné zemědělské
vypravování.
Pokračovaní příště

TGM a archeologie

Společenská rubrika

Kostelík - Sobota 14. září je významná jistě
z mnoha důvodů. Jedním z nich je i dvojité masarykovské výročí. Toho dne v roce 1937 zemřel
prezident TGM a stejný den tedy 14. 9. se v roce
1886 narodil jeho syn Jan Masaryk. Na tento den
jsme pozvali do Kostelíka do kaple sv. Máří Magdaleny paní Mgr. Kateřinu Blažkovou z Muzea
TGM v Rakovníku, aby nám řekla něco o vztahu
prezidenta a archeologie.
Ve velmi poutavém vyprávění doprovázeném
obrázky z prezentace jsme se dozvěděli, jak štědrým mecenášem byl prezident, kde všude podporoval různé typy výzkumů a bádání a jak se zasloužil o rozvoj archeologie. Doslova jeho osobní
stopu přináší výzkum na lokalitách, které jsou
blízko Lán a kam Masaryk velmi často zajížděl.
Jeho zájem se soustředil například na slavné a
velké oppidum u Stradonic nad Berounkou, kde
Masaryk podpořil první letecké snímkování jako
výzkumnou nedestruktivní metodu. Věnoval prostředky i na výzkum v Libušíně v místě domnělého sídla Libuše. Již tehdejší výzkum podnícený a
financovaný Masarykem potvrdil, že se jedná o
starší středověké domy s hlubokými sklepy, ale
v žádném případě to není Libušin knížecí stolec.
Nejzajímavější vyprávění se pak stočilo na historii a význam pohřebních mohyl nedaleko Lán v
katastru Lhoty (u Žiliny). Masaryk přímo vybízel
své zaměstnance, kteří se starali o lánskou oboru, aby ho upozornili na zajímavé terénní valy
nebo mohyly, a ty pak nechával prozkoumat. A
v případě mohyl u Lhoty archeologové nechybili. Vy jste věděli, že znaky původního keltského
nebo ještě staršího osídlení byly i nedaleko Lán?
Já o tom nic nevěděl.
Paní magistra K. Blažková z archeologického
oddělení Muzea TGM poutavě vyprávěla o tehdejších metodách výzkumu, o současném přístupu k
archeologii, ale i o vztahu mezi tehdejšími předními archeology a panem prezidentem. Samostatnou kapitolou jsou pak zážitky školáků, kteří
se s prezidentem na výkopech setkali. Tehdejší
prezident měl zjevně velkou úctu a velkou oblibu
mezi všemi obyvateli.
Dokonce Kateřina Blažková s kolegy na místě
původního výzkumu udělali další výzkum po výzkumu. Dozvěděli jsme se, že pomocí moderních
technik nyní archeologové objevili prvorepublikové halíře a zátku od piva Pražan. Možná ho s
dělníky pil i Masaryk.
Radim Perlín, OS Kostelík

Kulturní dům ve Slabcích

Slabce - Kulturní dům ve Slabcích je
využíván všemi organizacemi v okolí a
tak slouží svému účelu, kultuře. Začínáme plesy, a to mysliveckým, hasičským,
zahrádkářským a sportovním, které měly
zhruba stejnou návštěvnost, okolo 100
lidí, a všechny krásnou a bohatou tombolu. Konaly se zde oslavy narozenin, výroční členské schůze organizací, školení
první pomoci a členské schůze.Pro děti
uspořádali dětský maškarní bál zahrádkáři s účastí 60 dospělých a 100 dětí,
svaz žen halloweenskou párty s účastí
okolo 60 návštěvníků. A ještě zbývá 30.
listopadu Mikulášská nadílka. Tradici
má květinová výstava, kterou navštívilo

Životní výročí v listopadu 2019 slaví
10. listopadu
17. listopadu
27. listopadu
30. listopadu
30. listopadu

Libuše Franková, Slabce 100
Marie Fišerová, Rousínov 3
Ludmila Faflíková, Rousínov 2
Václav Mejta, Modřejovice 45
Věra Kleknerová, Slabce 107

85
81
65
70
65

let
let
let
let
let

65
87
70
75
81

let
let
let
let
let

Životní výročí v prosinci 2019 slaví
2. prosince
5. prosince
20. prosince
24. prosince
28. prosince

Václav Macák, Rousínov 31
Libuše Zusková, Slabce 86
František Macák, Modřejovice 10
Etela Bánská, Skupá 38
Jiřina Kuncová, Slabce 101

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

Úmrtí
3. září
26. září

Marie Burianová, Modřejovice
František Bestajovský, Slabce

Přihlášeni k trvalému pobytu
25. září

Michal Hamouz z Lázní Kynžvart do Modřejovic

9. října

Tomáš a Kristýna Kodetovi s dětmi Žofií,
Antonínem a Josefinou z Kadaně do Slabec

30. října

Kateřina Čadová z Berouna do Slabec

Odhlášeni z trvalého pobytu
6. září

Monika Fraňková z dcerou Kristýnou
ze Slabec do Chyně

11. září

Tomáš Vaic ze Slabec do Rakovníka

2. října

Sára Grubnerová s dcerou Jindřiškou
ze Slabec do Duchcova

22. října

Lenka Hejdová se synem Richardem
z Modřejovic do Krakova

30. října

Tomáš Bárt ze Slabec do Lochovic

Svatby - Slabce, park
14. září
19. září

Pavel Kavka, Rakovník, a Andrea Šejnová, Hořesedly
Vít Čekal a Nikol Hamouzová, oba Panoší Újezd

Svatby - Šlovice, rekreační zařízení
7. září

Petr Schovánek, Praha, a Klára Bulantová, Roztoky

Svatby - hrad Krakovec
14. září
28. září
5. října

Jan Funk a Kateřina Komůrková, oba Blšany u Loun
František Škach, Velká Dobrá, a Denisa Kottová, Libušín
Michal Pěč a Alena Miláčková, oba Praha

230 lidí a 23. listopadu čeká zahrádkáře příprava předvánočního trhu Vánoce
přicházejí... s ochutnávkou domácích
vánočních dobrot.Svoji tradici mají myslivecké naháňky s občerstvením a posezením. Letošní setkání důchodců bylo
trochu jiné, krásné básničky o čertech,
vystoupení orientálních tanečnic, dárek,
občerstvení a jemná muzika k tanci i
poslechu, ale prořídlé stoly účastníků
setkání. Myslím si, že menší účast zavinila viróza nebo nemoc a také to, že jsme
zase o rok starší a někteří nás opustili
navždy. Na závěr mi dovolte poděkovat
všem návštěvníkům za kulturní chování
a popřát nám všem další hezké kulturní zážitky. Hezké Vánoce a šťastný Nový
rok Vám přejí za úklid Hana Štillerová,

za občerstvení David Štiller a správce
KD Dagmar Zusková.
Co nás čeká v KD na začátku roku
2020? Samozřejmě plesy: 11. 1. myslivecký ples, zvěřinová tombola, hudba
Ideal Band, 18. 1. hasičský slabecký
ples, tombola, hudba Černý brejle, 8.
2. zahrádkářský ples, tombola, hudba
Kastelán, 14. 3. sportovní ples, tombola,
hudba Dynamit, 28. 3 dětský maškarní
bál, pořádají zahrádkáři, provázet bude
Maty a Dáda, soutěže, tombola, písničky.
Dagmar Zusková, správce KD
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