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Ohlédnutí
za dětským dnem

KVĚTEn, ČERVEn, ČaS ŠKOlníCh VÝlETŮ. Žáci prvního stupně a šesté třídy školy ve Slabcích navštívili 10. června
romantický západočeský zámek Kozel. Jaké zážitky si přivezli domů, to se dočtete na straně 7.

Skotsko v Kostelíku
Kostelík - Celkem v pořadí 12. ročník festivalu Skotsko v Kostelíku se konal na naší návsi v sobotu 2. 7. 2022. Po
dvou letech, kdy nám pořádání festivalu
zhatil covid, jsme se těšili na další ročník a doufali, že naši návštěvníci nezapomenou a zase přijedou. Již od čtvrtka
jsme připravovali celou náves, profesionálové postavili podium a v pátek přijel
Šéba se svým personálem a vše se schylovalo k sobotě. Dva páteční deště nás
trochu znervózněly, ale sobotní předpověď na krásný sluneční den vyšla. Už
v pátek přijeli první návštěvníci s karavanem a na vyhrazeném stanovém městečku se mohli dobře ubytovat.
Na vymezené parkoviště před obcí
začali přijíždět v sobotu dopoledne první návštěvníci a festival již od 11 hodin
mohl začít. Brzo po začátku byla náves
plná a stále přicházeli další a další návštěvníci.
Slavností nástup dudáků byl ohlášen
na 13:00 a po výstřelu z děla dudáci
spustili a celým Kostelíkem se rozléhal
důstojný zvuk skotských dud doprová-

zených bubny a bubínky. Od zastávky až
k podiu pochodoval velký zástup skotských muzikantů.
Po slavnostním nástupu a zahájení festivalu byly také zahájeny skotské
Highland Games, kde příchozí mohli
zkusit, jaké je to nosit břemena nebo
házet kládou. Návštěvníci se mezitím
bavili jak skvělou muzikou, tak i tanci společně s taneční skupinou Nessie
a Gall Tir, ochutnat haggis, skotské národní jídlo, nebo podívat se na nabídku
v mnoha různých stáncích od ochutnávky skotské whisky, obdivovat práci kováře nebo dívat se, jak se zpracovává kůže.
S postupujícím večerem se i přitvrzovala muzika a při závěrečných vystoupení Curlies a Happy to Meet už
tančila celá náves. Naštěstí autobus do
Rakovníka počkal na všechny opozdilce,
a když jsme okolo půlnoci opouštěli náves, bylo již vše uklizeno. V neděli jsme
doklidili zbytek a nikdo by nepoznal, že
se včera v Kostelíku konal velký hudební festival Skotsko v Kostelíku.
Radim Perlín

Slabce - Dne 25. 6. se po dvouleté
pauze konal na hřišti ve Slabcích dětský den, který jsme organizovaly společně s TJ Slabce. K našemu potěšení
se akce pro vysokou účast podařila.
Zasoutěžilo si 85 dětí, které si odnesly kromě balíčku za splnění disciplín
i kulturní zážitek po shlédnutí zábavné
scénky historického šermu Dies Mortis
a k vidění bylo také vystoupení břišních
tanečnic Sharie Bellydance. Zabavit se
mohli děti i dospělí u prohlídky a ukázky
vozidel záchranné služby, policie a hasičů a možné bylo zakoupit si občerstvení
nebo drobné dárky u prodejních stánků. K příjemně strávenému odpoledni přispěl hudební produkcí DJ Lukáš.
Velice děkujeme všem štědrým sponzorům - Městysi Slabce, SDH Slabce, SDH
Modřejovice, SDH Skryje, SDH Hracholusky, Agra Řisuty, Izo Agro Luděk
Čihák, Autodoprava Samaš, HK Agro,
Milan Šnobl, Bio mléčné výrobky Markéta Záblocká. A hlavně děkujeme všem
návštěvníkům, pro které už nyní chystáme další program na podzim.
Tereza Samašová, ČSŽ Slabce

25. ročník festivalu
Dobře utajená country
Slabce - V sobotu 13. srpna se
v zámeckém parku ve Slabcích uskuteční 25. ročník festivalu country, folkové
a bluegrassové hudby Dobře utajená
country. Program jubilejní „utajené
country“ začne v 10.30 hodin. Podle informací pořadatelů se můžete těšit na
vystoupení následujících účinkujících:
Blue time, Klíč, Mirek Paleček, Náplava, Jindra Kejak, Poutníci, Pacifik, Jitka
Vrbová, Globus, Rosťa Fišer - Michal
Tučný revival, Petr Kocman s kapelou.
Vstupné pro letošní ročník je 350 Kč pro
dospělé a 150 Kč pro děti a ZTP. Občerstvení po celý den zajištěno.

Zahrádkáři Slabce
Slabce - Konečně se v letošním roce
opět shledají muzika a krása. Samozřejmě myslím na Dobře utajenou country a
výstavu květin v kulturním domě, která
se bude konat v sobotu 13. srpna od 9
do 17 hodin. Opět se pokusíme nabídnout návštěvníkům krásu květin, kterou dokáží vypěstovat zahrádkáři, ale i
ostatní obyvatelé Slabecka. Každá akce
má i doprovodný program, a to i u nás.
Na výstavě najdete stánek Mili Rohlové
a pačvorku, Ing. Pazderu a masožravky,
zahradnictví Lípa s nabídkou květin, keramikou atd. Své zastoupení bude mít
i prodej medoviny, pekařských dobrot
z pekárny Krušovice a své výrobky nabídne V. a K. Uhrová. Vybrat si můžete
i něco dobrého a teplého v občerstvení
u Davida. Vstup 50 Kč.
V sobotu 3. září pořádáme ve spolupráci s SDH Slabce Pohádkový park.
Uskuteční se ve slabeckém parku
a opět budou děti soutěžit u pohádkových postaviček a dostávat odměny.
Pokud splní všechny úkoly, dostanou
ještě balíček mlsání. Vítaný je i dospělý doprovod, vždyt krásně strávené
odpoledne s dětmi je vždy to nejhezčí.
Vaší povinností je přivézt hezké počasí
a dobrou náladu. Procházka parkem
začně ve 14 hodin od kulturního domu
a překvapením nebude, když vás jako
vloni přivítá statná čarodějnice. Moc se
na všechny těšíme a už nyní děkujeme
všem sponzorům za jejich příspěvky
a finanční podporu.
Dagmar Zusková

Blahopřání

Dne 26. června 2022 oslavil své velké
životní jubileum náš kolega, pan Josef
Uher z Modřejovic. Jeho láskou je
myslivost, zemědělství, včelařství,
lovecká kynologie. Děkujeme za jeho
životní zkušenosti, které nám tak
ochotně předává. Vychoval několik
generací myslivců jak ve své rodině,
tak v našem spolku. Přejeme do dalších
let pevné zdraví, spokojenost, pohodu v rodině a také s námi, kamarády
v zeleném.
S úctou členové
Mysliveckého spolku Lověna Slabce

24. kulturní sympozium ROUS
Rousínov - Ani mně samotné se nechce věřit, že našemu ‚sympózku‘ už je tolik
let. Čtyřiadvacet!
Začínali jsme skromně jen
s jedním workshopem, kdy
Pavlína Šůsová Čepičková
učila modelování z keramické hlíny a točení na kruhu.
Postupně se přidávaly další
kurzy, lektoři se střídali, organizátoři vždy během roku
vymýšleli, čím další ROUS
obohatit.
Také večerní program se
vyvíjel od jednoho koncertu za
týden ke dvěma, třem až k šestidennímu maratónu představení každý večer. Následovalo
zklidnění, úplně jsme vypustili
sobotu a vynechali i středeční
večerní program, aby měli náMňága a Žďorp míří do Rousínova
vštěvníci čas si trochu oddechnout. Už pár sympózií jedeme
od pondělí do pátku, tedy na
pět odpoledních rukodělných kurzů, ale
V pondělí 8. 8. od 20 hodin dorazí
jen na čtyři večery.
plzeňští muzikanti s domácím bubeníLetošní ROUS proběhne od pondělí
kem Benem Faflíkem, skvělou zpěvač8. do pátku 12. srpna.
kou Luckou a jedním či dvěma dalšími
Skladba rukodělců by měla být pokolegy. Na repertoáru mají cover verze
dobná jako v předchozích letech, měli
známých i méně známých hitů a šlape
by se objevit i noví lektoři, např. s vyrájim to výborně. Vstupné pravděpodobně
běním a sestavováním z překližkových
dobrovolné.
komponentů, se sypanými svíčkami,
V úterý 9. 8. od 20 hodidn se do stopergamenem či háčkovanými hračkami.
doly chystají Koťátka v čele s rousínovNa jejich seznamu stále pracujeme.
ským kamarádem Karlem. I oni usedVečerní program už je víceméně honou přímo mezi hosty a určitě to bude
tový. Hudební hvězdou letošního ROUvelmi příjemný večer s country hudbou.
Su bude kapela Mňága a Žďorp, která
Vstupné opět dobrovolné.
zahraje ve čtvrtek 11. 8. od 20 hodin.
Páteční večer 12. 8. je už několik let
Vstupné bude 300 Kč za osobu nad 15
vyhrazený rousínovskému nadnárodnílet s tím, že od pondělí 25. 7. je možné
mu divadelnímu souboru R.UM., který
si je osobně předplatit u Faflíků, nejuž od jara opravdu přepečlivě zkouší
lépe po tel. domluvě (Lída Faflíková,
veselou pohádku Jak hloupý Honza ke
777 778 274). Vzhledem k vyšší ceně
štěstí přišel.
vstupného na Mňágu jsme pro pondělPředstavení R.UM. jsou velmi oblíní a úterní večer zajistili neformální
bená a věříme, že i letos si k nám jeho
program v duchu přátelského posezení
příznivci najdou cestu a stodolu zaplní
s komorním muzicírováním, který bude
až po střechu.
‚za hubičku‘. Doufáme, že taková změna
Těšíme se na všechno a na všechny,
oproti minulým letům návštěvníky nesledujte naše webové stránky.
odradí, ale naopak přitáhne.
Lída Faflíková

Co se chystá v Kostelíku
Kostelík - V Kostelíku se v létě pořád něco děje. Po již 12. ročníku festivalu Skotsko v Kostelíku, který se konal
v sobotu 2. 7. (více v samostatném článku), přijel v sobotu 16. 7. k nám do kaple již podruhé vyprávět geolog Jiří Žák
o geologickém vývoji Křivoklátska.
V sobotu 30. 7. jedeme na naši tradiční akci s názvem Kostelík na vodě.
Tentokrát budeme splouvat Berounku
od Liblína k nám do Zvíkovce a moc se
těšíme a doufáme, že bude krásně teplo
a slunečno. Berounka z vody je nádherná. V polovině srpna bude v kapli vyprá-

vět Martin Bakula o tom, jak funguje
zámořská NHL (13. 8.) a o týden později 20. 8. bude náš soused Vráťa Štýbr
vyprávět všem v Kostelíku a příchozím
o včelách, jejich životě a o tom, jak se
nektar z květin proměňuje na med. Začínáme vždy v 16:00. V září plánujeme
tradiční členskou schůzi a před ní bude
Jana Marková mluvit o svých cestách po
střední Asii i se spoustou krásných fotek. Přijďte se do kaple na naše povídání podívat i vy. Naše akce jsou otevřeny
pro všechny lidi dobré vůle.
Radim Perlín

Základní a mateřská škola Slabce

Absolventi ZŠ Slabce 2013-2022
30. června 2022 bylo pro mnohé žáky obyčejným všedním
dnem, kdy dostávají vysvědčení a kdy jim začínají prázdniny.
Ale pro deváťáky to byl den velmi významný. Znamenající konec. Konec jedné velké životní etapy.
Pokud bychom měli vzpomenout na jejich první setkání
v první třídě, vidíme nervózní žáčky těšící se na razítka, jedničky, paní učitelku a v neposlední řadě i na nové kamarády.
Den, kdy dostávali své úplně první vysvědčení, byl rozhodně
velmi krásný. Jak proplouvali prvním stupněm, kupily se skvělé zážitky z různých akcí, tvořila se ale také nová přátelství.
Několik žáků odešlo, stejně tak ale noví přicházeli, jádro jejich
kolektivu se však téměř neměnilo.
Na druhém stupni se třída pomalu, ale jistě dostávala
do puberty a nikdo z rodičů i učitelů to s nimi neměl lehké.
V 8. třídě začali být někteří na učení příliš líní, a i v devátém
ročníku se řada z nich tvářila o hodiny jako “mlčící medvídci”.
Učitelé se je však i v těžkých chvílích snažili posunout tím
správným směrem a byli jim oporou, na kterou se mohli vždy
spolehnout.
Základní škola jim dala mnoho vědomostí a zkušeností.
Naučili se poznávat lidi kolem sebe. Našli spoustu kamarádů,
některých i do deště. S nově nabytými zkušenostmi o životě,
lidech a vztazích se ve světě určitě neztratí.
V posledních týdnech a dnech všichni z devítky přemítali,
co vše na “základce” prožili. Kdy dostali první jedničku či pětku, první poznámku za nevhodné chování či zapomenutý úkol.
Našli si tu kamarády, na které nikdy nezapomenou. Jezdili
na školní výlety, prožívali první školní lásky i první zklamání.
Když bylo nejhůř, držela jejich třída vždy při sobě.
Tohle vše se již mění v pouhé vzpomínky. Celých devět let
se těšili, až půjdou naposledy ze školy a až za sebou “prásknou dveřmi”. Ve čtvrtek 30. června měli konečně příležitost
sbalit se a udělat ten poslední krok přes školní práh směrem

k prázdninám. Většina však seděla ve třídě jako přibitá. Věděli, že tento krok musí udělat, ale odkládali jej na co možná
nejzazší možnou chvíli. V srdcích cítili, že to bude skutečně už
naposledy…
V galerii na webových stránkách školy se můžete podívat
na fotografie z loučení s žáky devátého ročníku, kterým do života přejeme jen to nejlepší. Pevně věříme, že se k nám budou
rádi a často vracet… Naši absolventi pokračují ve studiu na
následujících středních školách a oborech:
Pavel Bartoníček – Střední průmyslová škola Emila Kolbena
v Rakovníku – obor: Elektrikář-silnoproud
Tomáš Čepek – Střední zemědělská škola Rakovník – obor:
Ekologie a životní prostředí
Tobiáš Lev – Střední průmyslová škola Emila Kolbena – obor:
Elektrotechnika
Samuel Mužík – Integrovaná střední škola Rakovník – obor:
Truhlář
Filip Píša – Integrovaná střední škola Rakovník – obor: Kuchař/číšník
Ondřej Petřík – Střední odborné učiliště Nové Strašecí –
obor: Opravář zemědělských strojů
Patrik Vyskočil – Střední odborné učiliště Nové Strašecí –
obor: Opravář zemědělských strojů
Eliška Korfová – Střední odborná škola a střední odborné
učiliště Kladno – obor: Požární ochrana
Lucie Pondělíčková – Střední zemědělská škola Rakovník –
obor: Ekologie a životní prostředí
Eva Řezáčová – Střední odborné učiliště Nové Strašecí –
obor: Zahradník
Teď už si všichni užívejme léta a prázdnin a ve čtvrtek
1. září na viděnou v novém školním roce 2022/2023!
Mgr. Alena Hnízdilová, třídní učitelka

1. ročník turnaje ve vybíjené na ZŠ Slabce
V úterý 28. června se uskutečnil vůbec
první turnaj ve vybíjené na naší základní
škole. Tedy určitě, co se posledních let
týče. Podobné turnaje na škole byly naposledy před více než 15 lety. Rozhodli
jsme se tedy tuto dávnou tradici znovu vzkřísit. Turnaj byl určen pro žáky
6. – 9. třídy, tedy pro celý druhý stupeň.
Ve skutečnosti jsme ale potřebovali pomoc ještě od žáků 5. třídy, protože mnoho dětí v den turnaje do školy nepřišlo
a neměli bychom tak týmy kompletní.
Ve škole jsme měsíc před turnajem dali
na nástěnku papíry a pokyny, kterými se
mají žáci řídit. Jejich úkolem bylo vytvořit 4 týmy o 10 žácích. V týmu ale museli
být minimálně 2 žáci z každé třídy a také
minimálně 3 děvčata, což nebylo vůbec
jednoduché zadání. Nastala tedy chvíle
domlouvání, přemlouvání a náboru žáků
do jednotlivých týmů. Nakonec nám tedy
vznikly celkem 4 týmy s velice zajímavými názvy: Kobr, Hromádka neštěstí, Čolci a Grilovaná žebírka.
V úterý už byli všichni žáci rozděleni
do jednotlivých týmů a my vyrazili na
hřiště. Celý zápas pískal p. uč. Hlaváček,
který také před začátkem turnaje prošel
s dětmi všechna pravidla vybíjené. Princip turnaje byl v tom, že každý tým hraje
s každým a poté podle počtu výher se
rozhodne, jaké týmy budou hrát o zlato,
stříbro, bronz a ”bramborovou medaili”.
A že to byly velice zajímavé zápasy!
Možná se ptáte, jak to celé tedy dopadlo…? Bylo to tedy napínavé až do samotného konce, jako každý správný turnaj:

1. místo = Kobr
2. místo = Grilovaná žebírka
3. místo = Čolci
4. místo = Hromádka neštěstí
Ve vítězném týmu zvítězili jmenovitě:
A. Opatrný (kapitán), O. Petřík, S. Mužík, F. Píša, J. M. Misíková, D. Němeček,
F. Hlaváček, K. Patočková, T. Burianová,
T. Benešová. GRATULUJEME!
Na vítězný tým, ale nejenom na něj čekaly jako odměny pravé kovové medaile

a pamětní listy. Pro vítěze jsme měli ale
ještě jedno speciální překvapení, a tím
byl krásný, velký, putovní pohár. A jména
žáků z vítězného týmu tam budou zářit
jako historicky první!
Všem žákům děkujeme za účast, bojovali jste jako lvi a doufáme, že jste si
to také náležitě užili! A my vám můžeme
slíbit, že tento turnaj určitě nebyl tím posledním!
Mgr. Alena Hnízdilová

Honba za pokladem
Na středu 29.6. si devátý ročník připravil
pro své mladší spolužáky již tradiční a každoroční honbu za pokladem. Letošní trasa
vedla naším krásným slabeckým parkem, kde
na žáky 1.-8. ročníku čekalo celkem 16 zastávek, plných všemožných úkolů. Na některých
stanovištích byli žáci 9. ročníku, některá stanoviště však obsahovala pouze zadání s úkoly pro dané třídy – tzv. “mrtvá stanoviště”.
Soutěžilo se po třídách, kde se jednotliví žáci
střídali v plnění úkolů. A že to byly všemožné úkoly – např. poskládat znak Slabec jako
puzzle, poznat stopy zvěře, zapamatovat si
věci na čas, poskládat co nejvíc matiček na
sebe, najít v kýblu bahna víčka podle barev,
sestřelit balónky nebo napsat básničku o deváťácích apod. Trasa a plnění úkolů všem třídám zabralo asi 3 hodiny. Nakonec všechny
třídy úspěšně dorazily na hřiště, kde si po vyluštění tajenky musely najít místo, kde mají
ukrytý svůj poklad plný všemožných dobrot.
Podle počtu bodů se na prvním místě umístila
1. třída, která dostala odměnu navíc. Čas
nám vyšel skvěle, počasí také, a všichni si to
snad náležitě užili! My už se nyní těšíme na
honbu za pokladem příští rok, tentokrát už
v režii našich budoucích deváťáků…
Mgr. Alena Hnízdilová

Exkurze na zámek a přespání ve škole
Dne 10. června jsme se mohli (7., 8., 9. ročník) díky panu místostarostovi Rohlovi podívat
do galerie zámku Slabce a také na věž, ze které jsme viděli do širokého okolí. Uvědomovali
jsme si, že stát tam, kde zrovna stojíme my, se
nepoštěstí každému, protože tyto prostory nejsou volně přístupné pro širokou veřejnost. Byť
kolem zámku mnozí z nás chodí denně několikrát. Za zprostředkování této “miniexkurze”
musíme poděkovat i p. uč. Rohlové.
Pro devátý ročník to ten den však pouhou
exkurzí neskončilo. Po zrušeném třídenním výletu kvůli počasí jsme vymysleli jinou alternativu, a to tzv. “přespávačku” ve škole. Náš program začal asi ve 3 hodiny odpoledne, kdy jsme
se všichni společně sešli před školní budovou.
Do tělocvičny jsme nanesli žíněnky a připravili
si věci na spaní – spacáky, deky a polštáře. Poté
jsme se všichni společně vydali na hřiště, kde
jsme si zahráli florbal a hlavně vybíjenou. Celí žízniví jsme se
asi po dvou hodinách vrátili do školy, kde jsme si odpočinuli
u filmu a kde jej jinde pustit než na projektoru a velkoformátově
na zdi tělocvičny! K dokonalosti nám scházelo jen jediné – a to
jídlo. A i to se nám splnilo – objednaná pizza dorazila, za což
děkujeme p. Janě Hnízdilové za dovoz z Rakovníka. A teď to
již bylo naprosto dokonalé (o čemž svědčí i připojený snímek).
V průběhu večera jsme šli na společnou procházku po školní
budově, která se v pozdních večerních hodinách změnila na
starou dobrou dětskou hru “na schovávanou”. Jak dokáže pobavit takováto dětská hra v potemnělých školních prostorech
pouze s baterkou i puberťáky, to byste nikdy nevěřili! Možná
jsme způsobili nechtěný rozruch v okolí školy, když se v oknech
v nočních hodinách objevovaly a zanikaly kužely světla, za což
se omlouváme… Zloději ve škole nebyli, to si jen deváťáci užívali první, ale i zároveň poslední společně strávenou noc. No,
co si budeme povídat. Než usnul poslední z nás, bylo už k ránu.
Ale vstávat se dětem moc nechtělo… Nakonec to však dokázali
všichni a nás čekalo ještě řádné uklízení všeho možného. A pak
se už každý z nás rozešel nebo rozjel do svých domovů. Myslím,
že můžu mluvit za všechny, bylo to bezva! Moc bezva!
Mgr. Alena Hnízdilová

Úniková hra na hradě Křivoklátě
Vrátíme se nepatrně časem do 24. května a podíváme se
na výlet 9. ročníku na hrad Křivoklát. Cílem našeho výletu
byla tzv. úniková hra a okolí hradu Křivoklát. Únikové hry jsou
fyzické dobrodružné hry, kdy se lidé uzavřeni v místnosti
s ostatními účastníky hry musí dobře zorientovat v daném prostoru, najít stopy a indicie, vyřešit série hádanek a uniknout
z místnosti ve stanoveném čase. Naše úniková hra se vázala
přímo na hrad Křivoklát, proto i nesla jméno Kellyho žalář. Neboť právě na Křivoklátě, ve věži Huderka měl být v 16. století
Rudolfem II. vězněn právě alchymista magistr Edvard Kelley.
Hra byla pro maximální počet 6 hráčů, rozdělili jsme se tedy
na dvě skupiny – téměř klučičí (jedna dívka) a téměř holčičí
(jeden hoch). Nechceme prozrazovat obsah únikové hry, proto
se o tomto nebudeme blíže zmiňovat. Co je však jasné, je to, že
pouze jedna skupina se dostala z uzamčené místnosti ven, po
uhádnutí všech nástrah. Možná někteří hádáte správně – byla
to klučičí skupina, tedy téměř klučičí – jako posilu si vzali Janu
Misíkovou z 8. třídy. Po absolvování hry jsme se prošli ještě kolem hradu a za začínajícího deště jsme nastupovali do vlaku,
který nás dovezl zpátky do Rakovníka.
Mgr. Alena Hnízdilová

Výlet devátého ročníku do Prahy
Poslední výlet 9. ročníku byl
20. června a našim cílem byla samotná matička všech měst, Praha. Věděli
jsme již dopředu, že náš výlet bude
rozhodně na celý den, a tak jsme do
Prahy vyjeli až po 9 hodině vlakem.
Když jsme dojeli na Masarykovo
nádraží, hned jsme se vydali pěšky
kolem Hlavního nádraží a vyšli jsme
přímo u pomníku sv. Václava. Václavské náměstí jsme měli jako na dlani.
Z důvodu bezpečnosti jsme se rozdělili na dvě skupinky a následoval asi
hodinový rozchod po náměstí, během něhož se děti mohly občerstvit,
prohlédnout různé obchody apod.
Poté jsme se vydali uličkou na
Můstku směr ke Staroměstskému
náměstí. Bohužel jsme nedorazili včas v celou hodinu, a tak jsme
neshlédli pohybující se orloj. Pokračovali jsme tedy dál, až jsme se
dostali ke Karlovu mostu, ze kterého byl krásný výhled jak na Vltavu, opravující se staroměstský jez,
tak i samozřejmě na Pražský hrad.
Od Karlova mostu to bylo kousek
k Lennonově zdi, kde jsme se rovněž pozastavili a vyfotografovali. Při procházce na druhé straně Vltavy jsme se nezapomněli zastavit u soch miminek Davida Černého. Sice již značně unaveni dusným počasím jsme pokračovali dále v cestě pod
Petřín, kde jsme navštívili další památník, tentokrát obětem
komunismu od Olbrama Zoubka. Po mostě Legií jsme se dostali na druhou stranu Vltavy, a tak jsme měli možnost zblízka si prohlédnout “zlatou kapličku” neboli Národní divadlo.
Prošli jsme kolem Žofína a Mánesu, kde nám začalo trochu
pršet, ale přesto jsme pokračovali dál a po Jiráskově mostě
jsme se dostali opět na druhou stranu Vltavy, na Smíchov.
Odtud to byla už jen chvilička a byli jsme u cíle naší cesty,
v OC Nový Smíchov. Zde měly děti znovu asi dvouhodinový
rozchod ve skupinkách, aby se mohly občerstvit a jít na nákupy. Chvilku před pátou hodinou jsme se však znovu sešli,
abychom společně zašli do kina na komedii Tři tygři. Popkorn a kola nemohli samozřejmě chybět. Film trval téměř dvě
hodiny a po jeho skončení jsme již spěchali na metro Anděl,
kterým jsme pokračovali na Zličín. Autobus na Zličíně jako
by na nás čekal, takže jsme vše stihli, jak jsme naplánovali.
Uf, ono se to nezdá, ale těch 18 kilometrů jsme v nohách měli.

Výlet 7. ročníku do Prahy
Ve středu 8. 6. 2022 se naše třída 7. ročníku vydala na
výlet do Prahy. Záměrem výletu bylo si prohlédnout pražské
památky, např. Staroměstské náměstí, Karlův most, Národní
divadlo a další. Výlet jsme začali jízdou metrem na Národní
třídu, odkud jsme si šli prohlédnout Národní divadlo. O chvíli
později jsme se vydali na Karlův most, z kterého byl krásný
výhled na Pražský hrad. Poté, co jsme si dostatečně prohlédli
Karlův most, jsme šli na procházku přes Kampu a Most Legií
na Staroměstské náměstí, kde jsme si prohlédli orloj a celé
náměstí. Procházku na Staroměstské náměstí jsme spojili
s výletem na Václavské náměstí, kde jsme se šli podívat k soše
svatého Václava. Výlet po Praze jsme zakončili na Zličíně, kde
jsme měli dvouhodinový rozchod.
Nella Korfová, 7.ročník

Unaveni, plni zážitků, ale i dobrého jídla a pití jsme se tak
vraceli do Rakovníka, kde již na děti čekali rodiče s odvozem.
Sice bylo téměř již půl deváté večer, ale i tak si myslím, že ten
náš poslední výlet stál za to! A o to přeci jde!
Mgr. Alena Hnízdilová

Výlet 6. ročníku
do sklárny v Nižboru

Ohlédnutí za Dnem dětí
Letošní dětský den byl trošku jiný,
než ho známe. Nejenže jsme na něj
museli “čekat” tři roky, kvůli covidové
pauze, ale navíc byl tento dětský den
organizován až odpoledne (13-15 h)
a ne jak tomu bylo dřív dopoledne. Záměr byl jednoduchý. Pozvat na tento den
i rodiče, známé a zkrátka všechny přátele školy, kteří jinak neměli tu možnost
vidět své děti při plnění disciplín nebo
při slavnostním vyhlášení výsledků. A to
se splnilo na výbornou!
Všechny disciplíny pro své mladší spolužáky připravili žáci 8. a hlavně
9. ročníku. Dali si na tom záležet, chystali se na tento dětský den několik
týdnů. Na hřišti jsme tak mohli vidět
disciplíny z různých odvětví, jako například: poznávání květin, skákání v pytli,
florbal, vzduchovka, ochutnávka, myslivost, basketbal a další.
Myslím, že si to “osmáci a deváťáci”
velice dobře připravili a že těmito disciplínami potěšili všechny, kteří se jich zúčastnili. Jsme velice rádi, že si disciplíny
zkusily i děti ze školky či malé děti s rodiči. Rovněž nás velice těší, že se dostavilo na naší akci poměrně velké množství
rodičů. Všichni jsme tak mohli společně
zatleskat třem nejlepším z každé třídy,
kteří se umístili na 1., 2. a 3. místě:
1. třída:
1. místo = Alžběta Goszlerová
2. místo = Adélka Vyskočilová
3. místo = Matyáš Brožík
2. třída:
1. místo = Jitka Černá
2. místo = Adam Novák
3. místo = Adam Schejbal
3. třída:
1. místo = Ema Koleňáková
2. místo = Danielka Vyskočilová
3. místo = Pepa Boháč

Ve středu 25. 5. 2022 se šestá třída
naší školy vydala na exkurzi do sklárny
v Nižboru. Společnost nám dělala ještě
paní učitelka Vlaďka Čiháková. Jeli jsme
vlakem. Už tato jízda byla pro některé
skvělým zážitkem. Ve sklárně jsme měli
možnost vidět, jak vznikají úžasné skleněné vázy, skleničky, poháry… Zjistili
jsme, že to není žádná legrace. Skleněná hmota se musí nejdříve foukáním vytvarovat, pak zchladit, na “pukárně” se
oddělí nepotřebná část výrobku a pak je
šikovné ruce místních brusičů vybrousí. Na památku si všichni domů odnesli
kousek skla, tzv. kaletky.
Mgr. Helena Spurná

4. třída:
1. místo = Anička Goszlerová
2. místo = Antonín Kodet
3. místo = Filip Korf
5. třída:
1. místo = Anička Staňková
2. místo = Miky Schejbal
3. místo = Dan Novák
6. třída:
1. místo = Tereza Burianová
2. místo = Kája Patočková
3. místo = Kristýna Fojtíková
7. třída:
1. místo = Nella Korfová
2. místo = Žofka Kodetová
3. místo = Kuba Hlaváček
Po vyhlášení vítězů následovalo vystoupení dramatického kroužku pod vedením p. uč. Šnoblové a sborového zpěvu
p. uč. Hlaváčka. Připravili si pro všechny
diváky pohádku, kterou napsal Tomáš
Paul z osmého ročníku (!) a doplnili ji o
písničky Uhlíře a Svěráka. A jak náramně
se jim to povedlo, se můžete přesvědčit ve
videu, které při akci vzniklo.
Závěrem se sluší poděkovat za umožnění pořádání takovéhoto dětského
dne. V první řadě určitě všem učitelům,
kteří se na této akci podíleli. Dále pak
p. Falbrové za “poukázky na zmrzlinu”
pro tři vítěze v každé třídě. Rovněž nesmíme zapomenout poděkovat panu
Čihákovi a panu Spalovi za zajištění
občerstvení. A v neposlední řadě také
Městysi Slabce za finanční prostředky
k této akci.
Na fotografie z akce se můžete podívat na tomto odkazu: https://zsslabce.
cz/novinky/ohlednuti-za-dnem-deti-v-zs-slabce/
Děkujeme a těšíme se opět za rok!
Mgr. Alena Hnízdilová

Výlet prvního stupně
a 6. třídy na zámek Kozel
V pátek 10. 6. přišel den, na který
se děti dlouhý čas těšily – společný výlet 1. stupně a 6. ročníku. Naplánovali jsme prohlídku zámku Kozel, vodní
hamr v Dobřívi a rozhlednu Na Kotli.
V zámeckém parku se dětem nejvíce
líbily žabičky, které jsme mohli vidět
kolem rybníka. Při samotné prohlídce
zámku děti obdivovaly krásné pokoje,
výzdobu, divadlo, myslivecký pokoj a
hlavně všudypřítomné mašličky. Měli
jsme štěstí na milé paní průvodkyně,
takže od zámku jsme odjížděli velice
spokojení. Autobusem jsme přejeli do
Dobřívi, kde jsme si prohlédli hamr, dokonce si některé děti mohly samy ukovat hřebík. Bohužel z časových důvodů
jsme nemohli vylézt na rozhlednu Na
Kotli, ale o hezký výhled jsme děti nepřipravili. Při zpáteční cestě jsme se zastavili na Chlumské vyhlídce, ze které byl
úžasný výhled na Berounku a okolí. Myslím, že děti byly po výletě unavené, ale
spokojené a plné zážitků. Stejně jako
my = pedagogický dozor P. Šnoblová,
M. Vyskočilová, V. Čiháková, H. Spurná
A ještě jeden důležitý dodatek: Všechny
děti zaslouží OBROVSKOU pochvalu za
chování během celého dne.
Mgr. Helena Spurná

Společenská rubrika

Zpověď smrtelníka
aneb 50 let ve Slabcích (12)

Životní výročí v červenci 2022 slaví
9. července

Petr Kraus, Kostelík 14

50 let

Ing. Filip Celba

11. července

Zdeněk Stýblo, Rousínov 4

50 let

25. července

Vítězslav Vostrý, Slabce 127

81 let

25. července

Věra Hudečková, Modřejovice 66

85 let

25. července

Květa Božková, Slabce 121

91 let

Díky pochopení JZD Slabce zazdění výseků provedla stavební četa družstva, která také zajistila
závěrečný úklid. Takovou akci si lze dnes už těžko
představit.
Akce měly jen jeden nedostatek, na který
si občané však začali zvykat. A to, že ulice byly
stále rozkopané (dešťová kanalizace, elektrifikace, vodovod, v dalších letech čistička odpadních
vod atd.), a tak se museli naučit přeskakovat z prkénka na prkénko jako „cirkusáci“. Ale kde je těm
časům konec. Na to už si nikdo ani nevzpomene.
Další stavební činnost v letech 1978 až 1985
hodlám zmínit jen heslovitě. Jinak by to bylo na
knihu.
Stavební úprava pohostinství čp. 49 (Reforma)
ve Slabcích. Přemístění výčepní stolice se současným zvětšením pohostinské nístnosti. Vybudování
sociálního zařízení v bytě pro personál. Adaptace
sociálního zařízení pro hosty.
2. 5. 1978 zahájení výstavby velkokapacitního
kravína ve Slabcích. Kapacita 750 ks dojnic.Rozpočtový náklad 24 mil. Kčs. Generálním dodavatelem Zemědělské stavební družstvo Rakovník.
Stavba byla dokončena v roce 1982.
Chodník po levé straně hlavní komunikace
směrem od benzinové stanice (z kopce).
Adaptace čp. 25 (tehdy zde byly školní dílny)
ve Slabcích (patrová budova proti škole, později
obchod Novákových). Byla položena nová krytina
(hliníkový plech Alukryt) a objektu byla opravena
omítka.
Zpracovávání projektu na mateřskou školku
Druposem Plzeň, Ing. Chmelík.
Úprava projektu na větší požární nádrž „Pod remízem“, Ing.Jiří Moravec.
1980 až 1981 výstavba obecního vodovodu ve
Skupé (funguje dodnes).
1981 odkanalizování deštové vody z návsi
v Rousínově.
Dokončení výstavby požární nádrže „Pod Remízem“ Slabce.
Zahájení výstavby nové mateřské školy ve Slabcích.
Oprava autobusové otočky před slabeckým
zámkem.
Demolice farské stodoly, čp. 48 (Oul), čp. 8
(Mužík), čp. 10 (Kulhánek) a čp. 11 (Bureš) – vše
v roce 1979.
Oprava elektroinstalace a vodního čerpacího
zařízení na zámku.
Přístavba šaten ve škole po konzultaci s ONV
Rakovník přeprojektována k výstavbě nové školy
ve Slabcích (přístavbě, která byla naplánována na
léta 1986 až 1989).
Stavební povolení na novou MŠ Slabce obdrženo. Výstavba začala v květnu 1980 a skončila
16. 5. 1986.
V letech 1980 až 1985 zpracoval také Drupos
Plzeň podrobnou prováděcí dokumentaci přístavby Základní devítileté školy ve Slabcích. Byla to
dřevostavba „Tláskal“ z Nového Strašecí. V podstatě se jednalo o novou školní budovu, do které
se vešlo všech devět tříd i kabinety učitelů. Budova byla propojena spojovací chodbou se starou
školní budovou z r. 1886, ve které zůstalo sociální
zázemí, sborovna a ředitelna.
(Pokračování příště)

Životní výročí v srpnu 2022 slaví
5. srpna

Věra Rejšková, Modřejovice 6

55 let

5. srpna

Zdeněk Simandl, Slabce 58

75 let

9. srpna

Lenka Hubáčková, Modřejovice 55

50 let

10. srpna

Irena Jarošová, Slabce 81

84 let

25. srpna

Pavlína Fenclová, Slabce 104

50 let

29. srpna

Jiří Slapnička, Svinařov 33

93 let

31. srpna

Josef Vaidiš, Slabce 43

50 let

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

Přihlášeni k trvalému pobytu
9. května

Pavel a Markéta Doubkovi do Slabec 85

15. června

Radek Pastor do Slabec 115

17. června

Michaela Davídková do Svinařova č. ev. 2

Odhlášeni z trvalého pobytu
4. července

Markéta Čonka z Rousínova do Prahy

Svatby
6. 5., Slabce, park

Karel Suchý, Praha, a Jana Landová, Rudná

4. 6., Skryje, louka

Marek Vott a Anna Růžičková, oba Kladno

4. 6., Slabce, park

Dominik Bouma a Nikola Neveďalová, oba Mutějovice

11. 6., Krakovec, les

Jan Prokop, Zbuzany, a Elen Herzogová, Křečhoř

18. 6., Krakovec, hrad

Jan Briš a Petra Pokorná, oba Hradečno

18. 6., Slabce, park

Jan Růžička, Malinová, a Eliška Čechová, Pšovlky

24. 6., Skryje, vyhlídka

Tomáš Říha, Skryje, a Natalja Oleksandrivna Holomoza, Hlohovice

25. 6., Skryje, louka

Libor Dousek, Hořovice, a Kristýna Grillová, Lužná

25. 6., Slabce, park

Lukáš Hanzl a Ivana Čihařová, oba Rakovník

25. 6., Krakovec, hrad

Vlastimil Pavlík, Kačice, a Denisa Krausová, Hvozd

Galerie Slabce
30. června

Rozloučení s předškoláky z MŠ Slabce

30. června

Rozloučení s žáky 9. třídy ZŠ Slabce

Dovolené lékařů:
MUDr. Jakub Volf: od 18. 7. do 29. 7.
Akutní ošetření zajistí po dobu nepřítomnosti
zastupující lékař: MUDr. Kostová, ul. Zahradní 549,
Řevničov (mezi budovou COOP a fotbalovým hřištěm).
Telefon 774 291 103. Ošetření po předchozím
objednání: po 8-11, út 13-18, st 8-11, čt 8-11, pá 8-10
Požadavky řešitelné bezkontaktně, jako trvale
užívané léky, neschopenky, registrace, výpisy atd.
pište na náš e-mail doktor2712@seznam.cz.

MUDr. Jiří Reich: od 25. 7. do 12. 8.
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