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POHÁDKOVÝ PARK VE SLABCÍCH SE VYDAŘIL. Akce, kterou uspořádali místní hasičský sbor a zahrádkáři, se zúčasnily téměř čtyři stovky návštěvníků.

Pohádkový park ve Slabcích
Slabce - Je sobota 3. září a ráno 8 hodin. Všude je ještě
zadýcháno v peřinách, ale u Kulturního domu ve Slabcích
je už hodně živo. Schází se parta pořadatelů a kamarádů,
aby připravili spoustu věcí ke zdárnému průběhu akce nazvané Pohádkový park. Hlavní slovo má organizační velitel,
předseda SDH Slabce Karel Mužík ml. a už rozdává úkoly,
děvčata jdou vyznačit trasu do parku a páni kluci nakládají
stoly a židle a rozváží je na jednotlivá stanoviště. Stanoviště
se očíslují a vyzdobí tak, aby prezentovaly dané postavičky z
pohádek. Přijíždí členové SDH Modřejovice a stavějí prostorný stan pro účastníky k odpočinku a také pro Katku Uhrovou,
která maluje na obličej. Po jedenácté je už vše připraveno a
teď ještě něco sníst a hurá na oblékání a vlastní přípravu.
Catering Davida Štillera naplnil sponzorsky naše žaludky řízkem s bramborovou kaší a salát a také byl k dispozici vývar s
nudlemi. No a to v útrobách KD zmizely lidičky a po dvanácté
hodině vycházeli ven Bob a Bobek, Křemílek a Vochomůrka,

selky, Cesar a Kleopatra, vodníci, čarodějnice, čerti a další
pohádkové bytosti. Připraveni jsou i Pat a Mat, naši fotografové (Lucie Šimáčková a Kačka Pouzová), kteří celý průběh
nafotili na Rajče. A těsně před druhou hodinou se začínají
objevovat již účastníci s nadšenými dětmi. Dorazila i Hýskovská domácí zmrzlina a překvapení připravilo i Agro Řisuty,
které pro dospělé připravilo ochutnávku grilovaného prasátka a pro děti koláčky, ovoce nebo sušenku a vše zdarma.
Krásné počasí a u startu připraveni rodiče s dětmi, a to už
stará statná čarodějnice Dagmar Zusková s pomocnicí Vlastou
Hubkovou pouští děti se soutěžním lístkem a páskem na ruce
na první stanoviště. Na prvním stanovišti je připravena selka
Věra Nováková ze Slabec a mladší selka Marcela Mixová, aby
za namalovaný obrázek dostali voňavý koláček. U stanoviště
číslo 2 je připraven drak Martin Holý a děti hasí vodou plamen,
který drak vypouští, a zachraňují princeznu Ivanu Schejbalovou. Pomáhá i plamínek Filip Schejbal. Pokračování na str. 3

Poslední letní akce v Kostelíku
Kostelík - Stalo se již dobrou tradicí, že v Kostelíku končíme letní program společnou akcí, kdy spojíme
povídání v kapli, členskou schůzi našeho OS Kostelík
a celou sezónu dlouho do noci hodnotíme u grilované
krůty, piva, a vína. Naše setkání se koná pravidelně
v termínu okolo 15. 9. a provází nás příjemné a útulné
babí léto s jasnou oblohou a bez větru. Tak letos to
tak opravdu nebylo. V sobotu od rána se nad Kostelíkem honily přeháňky od severozápadu šel prudký vítr
a zima byla ukrutná. Nás ale ani zima nezastaví. Milan,
Robert, Jarek a Láďa připravili stany, přivezli velký gril
a v závětří za kaplí se od oběda grilovalo. V 15:00 se
nás v kapli sešlo skoro 20 lidí a Jana Marková si připravila moc hezké povídání o své cestě po Uzbekistánu. Dozvěděli jsme se něco o geografii této středoasijsné země, snad si budeme pamatovat i několik střípků
z historie země mezi Pamírem a zcela vyschlým Aralským jezerem. Potom jsme již spolu s Janou cestovali nejprve
po Taškentu a pak jsme se podívali i do dvou nejstarších měst,
do Buchary a Samarkandu. Ještě jsme nestihli ani polovinu
a vymezená hodina a půl utekla jako voda. Domluvili jsme se,
že na jaře budeme v našem povídání pokračovat.
Po poutavém a zajímavém vyprávění Jany o Uzbekistánu jsme se přesunuli k druhému bodu náročného sobotního
programu. Milan Let nás provedl členskou schůzí, zhodnotili
jsme, co jsme splnili, co se nepodařilo, naplánovali jsme některé akce na zimu. Tradiční Vánoční koncert s Hradním Duem
bude v Kostelíku v pátek 16. 12. Také jsme zvolili staronové
předsednictvo našeho spolku. Těší nás, že se nám daří udržovat společenský život, byli bychom velmi rádi, pokud by se do
organizace a zajištění akcí zapojilo více kamarádů a přátel.
Třetím bodem programu bylo společné setkání na návsi

u krůty, piva a vína. Pokud se některým v kapli zdálo, že je
chladno, při příchodu ven ihned změnili názor. Naštěstí za
plachtou stanu, která odstínila nejhorší průvan, bylo docela
útulno a krůta a další pohoštění, které připravily naše dámy,
dalo zapomenout na mrazivé počasí. Sedělo se okolo stolů, vyprávěly se zážitky z léta, znova jsme vyhodnotili některé naše
společné akce, připomínaly se dávné zážitky a bylo nám moc
fajn. I přes to, že teplota s postupujícím večerem klesala pod
10 °C, jsme seděli okolo stolů dlouho do noci a poslední vytrvalci odcházeli okolo 23:00.
Nejen tato akce, ale celá letní sezóna se v Kostelíku velmi
povedla a už se těšíme na další plány na zimu. Kromě Vánočního koncertu Hradního Dua se asi něco v budoucnosti chystá.
My nesmíme ani naznačovat.
Radim Perlín, Občanské sdružení Kostelík

Pozvánka na karneval
a lampionový průvod

Občanské sdružení Rousínov

Slabce - Dovolujeme si vás srdečně
pozvat na halloweenský karneval, který
pořádáme 29. října v KD Slabce. Zajímavá tombola, občerstvení i diskotéka s
DJ Matym zajištěna.
A 12. listopadu se budeme těšit na
všechny vaše lampiony a světýlka, kterými společně rozzáříme zámecký park
a nakonec se ohřejeme u ohně, čaje,
svařáku a buřtů na fotbalovém hřišti.
Na všechny děti i jejich rodiče se těší
kolektiv Svazu žen Slabce.
Tereza Samašová, ČSŽ Slabce

Rousínov - Jednou z našich pravidelných akcí je letní kulturní sympozium ROUS. Poněkud neskromně si troufám říct, že to letošní se, přes některé
novátorské změny ve večerním programu, opět hodně povedlo. Lehké obavy především byly z (na naše poměry)
velkého koncertu Mňágy a Žďorp, kdy
bylo nutné ho ufinancovat, a tím pádem
si poradit s daleko větším počtem návštěvníků, než na jaký jsme ve stodole
dosud byli zvyklí.
Přes mnohé škarohlídské řeči se nakonec všichni pohodlně vešli a atmosféra byla prostě úžasná. A podobně skvěle
dopadl i program v ostatních dnech.
Dva komornější koncerty v pondělí a
v úterý a na závěr v pátek divadelní
představení rousínovských ochotníků,
kteří všichni hráli jak o život a jsou rok
od roku lepší. I na odpolední výtvarné
dílny přišlo téměř obvyklé množství zájemců o rukodělné tvoření, i když už na
kdekoho doléhala ekonomická krize a
inflace.
Upřímně děkujeme všem, kteří
k nám zavítali, věřte, že si toho moc považujeme.
Považuji za nutné poděkovat těm členům sdružení a všem spřízněným duším,
co se opět podíleli na zdárném průběhu

Poděkování zahrádkářů
odcházejícímu zastupitelstvu
Členové základní organizace Českého
zahrádkářského svazu by chtěli poděkovat starostovi městyse Slabce V. Štillerovi a celému končícímu zastupitelstvu za
velmi dobrou spolupráci po celé volební
období. Těm, kteří budou opět zvoleni,
přejeme hodně trpělivosti a pevné nervy a těm, kteří se již do zastupitelstva
nedostanou, hodně úspěchů v životě
i v práci. D. Zusková, jednatelka

ROUSe, a to bez ohledu na čas a peníze.
Přátelé, díky za pomoc, jsem šťastná, že vás to stále ještě baví!
V polovině září se zase po letech
uskutečnil ve stodole Bazárek, kde kdokoliv mohl zkusit prodat či vyměnit cokoliv, co už doma nepotřebuje. Akce je
velmi oblíbená a uvolněná, nikomu totiž
nesejde na tom, jestli prodá nebo koupí, jsme spolu rádi. Odpoledne uzavřelo
loutkové představení rakovnického Divadla Před Branou pro nejmenší diváky.
A co chystáme do konce roku?
Na konci listopadu v sobotu 26. 11.
zhruba od 14 hodin (před 1. adventní
nedělí) budeme jako obvykle společně
vinout v sále Rouspůdky adventní věnce.
Tentýž den od 17.30 hodin dojde
k rozsvícení vánočního smrku nad rybníkem, počítáme opět s krátkým kulturním prográmkem.
V sobotu 16. prosince od 18 hodin se
s největší pravděpodobností uskuteční
koncert v rousínovském kostele.
Samozřejmě se uvidí podle epidemiologické situace v Česku.
Děkujeme za přízeň a přejeme samé
hezké dny!
Lída Faflíková, předsedkyně sdružení

Pohádkový park ve Slabcích

Pokračování ze str. 1 Na třetím stanovišti klauni Zuzana Kolbeková a Míša
Farkašová pomáhají dětem nakrmit barevného klauna míčkem, který mu hází
do pusy. Následuje už z dálky viditelná
pařezová chaloupka z mechu a kapradí
s číslem 4, s obyvateli Křemílkem a Vochomůrkou (Kuba Schejbal a Věra Nováková, Plzeň), kteří učí děti obratnosti
při putování po zakrouceném drátu. A
pozor na muchomůrky a hříbky, ať je nezašlápnete!
Kdo by se nechtěl potkat s vodníkem,
a tak na čísle 5 Pavlína Hlaváčková a
Lucka Mužíková učí děti, jaké rybičky
nebo obyvatele má rybník a jaké moře.
Nejvíce obratnosti a mrštnosti musí děti
prokázat na stanovišti 6, kde čeká František Kunc a Sam Mužík jako šnek Garry
a Sponge Bob v kalhotách, kde musí děti
prolézat a nedotknout se medúz.
Zajímavá disciplína byla na stanovišti 7 u Šmoulů (Božena Šlaichová a Hana
Valentová), kde děti poznávaly předměty po hmatu v krabicové pyramidě.
Paměť na stanovišti 8 si děti procvičily
u Kleopatry a Cesara (Lucie Kolbeková
a Blanka Šimůnková), kde poznávaly
předměty na zapamatování. Na obzoru
už jsou čerti (Pavlína Fenclová, Dáša Šimáčková) s pytlem a děti zde na stanovišti 9 skáčí mezi plamínky.

Bob a Bobek
(Marie
Chvostová
a Zdena Volfová)
pomáhají dětem s
míčkem do přidávačky na stanovišti
10. Hod koštětem si
děti vyzkoušely na
stanovišti 11 u čarodějnic (Eva Píchová
a Katka Dražková).
Zážitkem byla střelba ze vzduchovky na
zvířátko dle výběru
u Rumcajse (Lukáš
Opat), Manky (Jana
Vostrá/ a Cipíska
(Adam Hlaváček) na
stanovišti 12. Před
námi se ukázal v
plné kráse slabecký zámek a v něm
princezna (Míša Gebhartová) a královna
(Eva Solomonová) a
otázky samozřejmě
na pohádky na stanovišti 13. Asi nejkrásnější stanoviště
14, kde byla pohodlná postel s babičkou
(Alenou Mužíkovou),
Červenou karkulkou
(Petrou Šnoblovou)
a daleko vonící bábovkou a již nasyceným obrovským vlkem, a když babička,
tak štěstíčko nakonec.
Po odevzdání soutěžních kartiček
dostal každý balíček dobrot u dvou kouzelných dědečků (Ladislav Kratochvíl
a Radek Zuska). No a pak následovalo
občerstvení v KD ve Slabcích dle výběru
a hodnocení a povídání v krásném prostředí slabeckého parku a zámku.
Jsem na konci a ještě bych chtěla
poděkovat všem sponzorům za jejich
příspěvky, které umožnily dát dětem
odměny a pro všechny připravit krásně prožité odpoledne. Poděkování patří
všem členům hasičů, kteří na pohádkovém parku pracovali a také všem
zahrádkářům, kterým nebylo zatěžko
obléci se jako pohádková bytost a přiložit ruku k dílu.Akci jsme dělali ve spolupráci hasičů a zahrádkářů a věřte, že to
opravdu jde. Nesmím zapomenout poděkovat celé rodině Mužíků, kteří nám
poskytli zázemí a postarali se o rozvoz
plakátů a přípravy kulis. Tak díky bando
Vám všem a za rok naviděnou.
Pohádkového parku se zúčastnilo
155 dospělých,159 soutěžících dětí a
nejméně 20 dětí v kočárku. S 50 pořadateli se akce zúčastnilo celkem 384 lidí.
Dagmar Zusková, ZO ČSZ Slabce

A ještě jedno ohlédnutí za vydařeným Pohádkovým parkem, a to od
Aleny Zázvorkové:
Je neděle 4. září, neděle, zvonek u
vrátek a odevzdání přidávačky ze včerejší akce - Pohádkový les. Tak to je tečka
za akcí. A kde je začátek? Už vloni po
skončení a hodnocení a nadšení se domluvilo, že ve spolupráci organizace zahrádkářů Slabce a hasičů Slabce se musí
vše zopakovat a ještě lépe. Lidé, děti byli
nadšení. Rok se taková akce připravuje
organizačně, kdo, co, jak, oslovit sponzory, zapojit kde jakou pomocnou ruku,
uplatnit jakýkoliv dobrý nápad. POMOCI
SI NAVZÁJEM. Ke složení lidí, věkových
kategorií, zaměstnaností lidiček, vlastních starostí v rodinách, k tomu se přidá
někde nějaký neduh a je to kolotoč starostí s velkým K. Všichni jsou ale šikovní, ochotní, znají se dobře a každý ví, co
může ze svých sil vložit. Nutno poděkovat všem, seznam jmen by byl dlouhý, za
hasiče Karlu Mužíkovi, který je zároveň
zastupitelem obce, všichni ho známe od
mala. On poděkování předá dál na sezení kolegů a kolegyň. A výbor zahrádkářů, až se sejde taky může pět chválu.
Díky veliké za všechny, co se zúčastnili
- děti i rodiče i prarodiče, od miminek,
ročních batolat a dál až náctiletí - užili
si to všichni. A stanoviště soutěží - krása - bylo toho hojně a nápadité, dokonale vymyšlené i technicky - díky Karle M.
a všichni byli v maskách - neuvěřitelné.
Masky měly i dětičky, ale někdy i rodiče
a dospělí kamarádi. Program po skončení ještě pokračoval nejenom rozdáním
cen, ale i pohoštěním, příjemnou sešlostí všech.
Jak nádherné bylo i setkání
Karkulky, babičky, vlka, košíku plného
bábovky a vína - bábovka se pekla v půlnoci v pátek a byla i postel, kam si babička mohla lehnout - Bob a Bobek táhnou
sedmý a osmý křížek, mnohde v obsazení
stanovišť postav mladinké slečny, mladíci, střední generace klidně za šmoulu,
čerty, Křemílka a Vochomůrku, Cézara a
Kleopatru, Rumcajse a jeho rodinu.
Dokončení na str. 4

Ohlédnutí za čtvrt stoletím
festivalu Dobře utajená country
ve Slabcích
Slabce - Po dvouleté nucené přestávce se v sobotu 13. 8. 2022 v 10.30 hodin na slabecké louce
před zámkem opět rozezněly tóny folk&country
a bluegrass muziky. Kdyby mi někdo před 25
lety řekl, že tento festival překročí rok 2000,
tak bych tomu nevěřil. Vzpomínám na úplný začátek a jak se tento festival zrodil. Vše začalo v
již zapomenuté hospůdce s přiléhavým názvem
Country bar. Scházeli jsme tam na pivečko a po
večerech se tam hrálo na kytary a zpívalo. Tuto
„osvěžovnu“ založila Jarka Voslářová. Tam se
zrodil nápad, že by se mohla v letě využít louka
před zámkem a tam si zahrát a zazpívat. U zrodu
byl kamarád Jirka Talacko a skupina „Pivo“ - Jarka Voslářová, Jana Winerová, o zvuk se postaral
Míra Jirásek. Pódium bylo na korbě nákladního
auta AVIA. Hodně bylo a je dodnes dohadů okolo
názvu festivalu. Pamatuji si, že tenkrát vycházel týdeník Rozvoj. Redaktor tohoto periodika
Ivo Mička napsal, že ve Slabcích proběhlo hraní
country muziky na zámecké louce, které bylo
tak utajené, že o tom nikdo nevěděl. Je pravda,
že tam bylo pár lidí. A možná z toho vzešel i ten
zvláštní název Dobře utajená country. Ale kdo byl
autorem, se už asi nedozvíme. Hlavní je, že tento název se také dožil čtvrt století. Bohužel Jirka
Talacko a Jarka Voslářová už mezi námi nejsou.
Zlomovým rokem byl IV. ročník 1999. Využil
jsem mé známosti s kamarádem, folk&country
písničkářem Honzou Nedvědem s kterým jsem
bránil mír na vojně v roce 1965-1967. Dokonce jsme spolu hráli ve vojenské kapele. Požádal
jsem ho o vystoupení, ochotně přijal. Namísto
obvyklých několika desítek návštěvníků se jich v
tomto roce přišlo podívat přes 1000.
Festival nabral vysoké obrátky a stal se oblíbeným nejen u diváků, ale i u interpretů a kapel.
Díky obětavé skupině dobrovolných pořadatelů,
sponzorů, obci Slabce a v neposlední řadě příspěvkům Středočeského kraje se festival zařadil
a je hodnocený jako jeden z nejlepších v České
republice. Na festivalu se za celou dobu jeho trvání vystřídala celá řada nejlepších interpretů a
skupin. Například Věra Martinová, Pavel Bobek,
Jitka Vrbová, Wabi Daněk, Honza Nedvěd, Honza
Vyčítal a další. Známé kapely, jako Poutníci, Kamelot, Fešáci, Nezmaři, Pacifik, Taxmeni. Věřte,
že pořádat tento hudební projekt, aby byl na odpovídající úrovni, nedělal ostudu a který zviditelňuje náš městys Slabce, není legrace.
Osobně mám dobrý pocit a radost, že se nám
pořadatelům a celému týmu podařilo oslavit společně s Vámi XXV. let.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se
na tomto tradičním festivalu celá léta jakkoli podíleli, divákům za příkladné chování. Ještě dodám, že sil ubývá a věk přibývá, ale pokud mě
zdraví nezradí, doba dovolí a mladí mně pomohou, tak věřím, že festival bude pokračovat.
Děkuji a ahoj.
Vladimír Škrlant, prezident festivalu

Společenská rubrika

Životní výročí v září 2022 slaví
14. září

Eva Blechová, Slabce 143

60 let

14. září

Hana Spalová, Kostelík 4

65 let

16. září

Romana Brožíková, Slabce 99

50 let

21. září

Milan Šnobl, Slabce 118

50 let

Životní výročí v říjnu 2022 slaví
15. října

Václav Rohla, Slabce 102

85 let

21. října

Jaroslava Vyskočilová, Svinařov 18

80 let

21. října

Marie Škorpilová, Svinařov 12

84 let

24. října

Miluška Benešová, Slabce 64

93 let

26. října

Ivana Gajdošová, Slabce 134

55 let

30. října

Hana Vostrá, Slabce 127

65 let

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

Úmrtí
22. července

Libuše Franková, Slabce 100

Přihlášeni k trvalému pobytu
27. července

Libor Olšák z Prahy do Slabec čp. 103

28. července

Marek Šlesingr z Rakovníka do Slabec čp. 171

Odhlášeni z trvalého pobytu
25. července

Rostislav Záhumenský z Modřejovic do Veclova

29. srpna

Jana Strouhalová ze Slabec do Rakovníka

Svatby
22. 7., hrad Krakovec

Petr Vlček a Eva Lužová, oba Velká Chmelištná

30. 7., park Slabce

Luděk Lajbl, Zavidov, a Iveta Mesteková, Pečky

20. 8., park Slabce

Jiří Čiha a Magdalena Fraňková, oba Králův Dvůr

20. 8., hrad Krakovec

Tomáš Gayer, Kozojedy, a Jiřina Pešková, Čistá

Pohádkový park... Dokončení ze str. 3 k čarodějnicím, dráčku u hasičárny,
malování obrázků a jinému jsem
už nedošla - u královen bylo hodně
živo, všichni uhádli a královny byly
nádherné. Měla jsem být královnou,
ušila si kostým ale zdraví a tělo si
dělá co chce, zastoupila mě paní
Eva z organizace a dokonale. Vše
jsem si pomalinku prošla o berlích,
v závěru cesty už polomrtvá, na procházku jsem si vzala jednoho z desítek medvědů, “nechtěl ale soutěžit,
že je malý“. U vodníků - díky Pavlíno

a Simčo, byla fronta i lovecký pejsek
Báry stál vzorně. Jako babka, co tady
se všemi žije už 40 let, vychovala v
MŠ mnohé, u kolíbky vítala na obci,
mnohé oddávala a z vlastní profese
učitelky z MŠ a terapeutky v ústavu
pro nemocné děti vím, a hodně dobře, co každá takováhle akce obnáší
a jak potěší kladné ohodnocení. Bylo
to top, bezvadné vše na 100 %, jak
říkají mladí - bylo to hustý. A park
vzorně upravený, čistý, díky vám, co
se o něj staráte.

Provozní doba
pro ukládání odpadu na obecním
dvoře u čp. 23 ve Slabcích

1. 10. 2022 - 30. 4. 2023
Středa 15.00-16.00 hodin
Sobota 9.00-10.00 hodin
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