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Slabce n Modřejovice n Rousínov n Svinařov n Skupá n Kostelík n Nová Ves n Malé Slabce

Krátce z městyse
n Přestavba školky. Ve Slabcích byla zahájena přestavba mateřské školky. Cílem
přestavby je rozšíření objektu školky,
které má umožnit jednak zvýšení kapacity školky, jednak zkvalitnění jejího prostředí. Školka tak mimo jiné získá větší umývárnu a novou šatnu. Přestavba
školky má být hotová do konce srpna.
n Nová dětská hřiště. Avizovaná nová dět-

ská hřiště v Rousínově a Modřejovicích
vzniknou zřejmě ještě během léta. Na
vybudování hřišť získal městys dotaci z
Ministerstva pro místní rozvoj.

n Hasičská oslava. Hasičský sbor ve Slabcích oslavil 125. výročí svého založení.
Slavnost se konala v sobotu 2. července.
Slavnostní otevření nového víceúčelového hřiště ve Slabcích. Foto: ÚM Slabce

Nové hřiště ve Slabcích otevřeno
Komplex tvoří dvě víceúčelová sportoviště a dětské hřiště s pěti herními prvky.
n Ing. Filip Celba
Slabce - Dne 2. června 2011 bylo
za účasti senátora za obvod Louny - Rakovník a současně náměstka hejtmana Středočeského kraje PhDr. Marcela Chládka MBA slavnostně otevřeno
nové obnovené hřiště s umělým povrchem. Hřiště je určeno pro volejbal, nohejbal (umělá tráva), tenis, košíkovou,
softbal případně malý fotbal (umělý povrch). Tato sportovní část je součástí celkového komplexu, který tvoří ještě dětské hřiště s pěti herními prvky a
umělým povrchem, které je v těsném
sousedství oplocené sportovní části.
Celý komplex je vedle stávajícího fotbalového hřiště a tělovýchovných kabin
za slabeckým zámeckým parkem.
Obnova původních hřišť, které na
tomto místě stály, byla zahájena v letních měsících roku 2010. Celkový roz-

počtový náklad byl 4 428 000 Kč, z toho
příspěvek Středočeského kraje z Fondu
rozvoje obcí a měst činil 4 125 000 Kč,
zbývající část nákladů ve výši 5 % hradil Městys Slabce.
Na tomto místě se sluší poděkovat
Středočeskému kraji za pochopení pro
potřebu tohoto tělovýchovného zařízení ve Slabcích jako ve spádové obci.
Sloužit bude jistě nejen Základní a mateřské škole ve Slabcích, ale i zájemcům z řad mladých i starších obyvatel
Slabec i obcí okolních. Bez finanční pomoci Středočeského kraje by hřiště ve
Slabcích vybudováno nebylo.
Závěrem přejeme všem dětem, mládeži a občanům, kteří budou nový areál
využívat, aby jim pobyt na těchto hřištích přispěl k lepšímu zdraví a dobré
náladě.
Viz také Otázka pro v sousedním sloupci.

Otázka pro...

Vlastimila Štillera,
starostu městyse
Jakým způsobem funguje
provoz nového hřiště ve Slabcích?
Dětské hřiště je volně přístupné,
sportovní část komplexu má svého správce. Tím je Lucie Vydrová. Kontakty na správce naleznou zájemci u vstupu na hřiště.
Kdo bude chtít hřiště využít, kontaktuje správce na telefonním čísle 723 313 669, domluví se s ním,
správce přijde, hřiště otevře a po
skončení sportovní aktivity hřiště převezme a uzavře. Možné jsou
i dlouhodobé rezervace. Hřiště je
určené pro basketbal, volejbal, tenis, nohejbal a některé další sporty. Zatím největší zájem je o tenis
a basketbal.

Uzávěrka příspěvků do příštího
čísla zpravodaje je 26. 8. 2011.

Obnova hřiště v Rousínově
n OS Rousínov
Rousínov - Zhruba před rokem bylo
vyhověno žádosti Občanského sdružení
Rousínov Fondem pro místní rozvoj Nadace Via a sdružení přidělen grant ve
výši 70 000 Kč na úpravu rousínovského hřiště. Koncem minulého roku požádal Městys Slabce Ministerstvo pro
místní rozvoj o dotaci na vybudování
dětských hřišť v Modřejovicích a v Rousínově, a také jemu bylo vyhověno. OSR
tedy během podzimu 2010 a jara 2011
svépomocí upravilo a opravilo povrch
hřiště i jeho okolí, znovu ho oplotilo,
pořídilo nejnutnější sportovní náčiní,
4 lavičky kolem hřiště a sezení k ohništi. Městys částečně vykácel porost v zeleni u hřiště a z přidělené dotace pořídí vybavení dětské části hřiště, tedy sestavu skluzavky a prolézaček. Jak lavičky, sezení k ohni, tak i prolézačky budou instalovány v průběhu léta.

Pozvánky
n Výstava fotografií. Ve výstavní síni v přízemí zámku ve Slabcích můžete do 28. 8.
navštívit expozici Slabecko očima amatérských fotografů. Výstava je k vidění
o sobotách a nedělích od 14 do 18 hodin. Výstavu pořádá o. s. Fara Slabce.

Filmování v Rousínově. Štáb České televize pod vedením známého režiséra Víta Olme-

ra (na snímku vlevo) natáčel od 24. května do 5. června v Rousínově televizní film
Vůně kávy. Středobodem děje se stal statek u Faflíků. „Když jsem četl scénář, hned
jsem si říkal, že se sem hodí. Viděli jsme asi patnáct statků, ale žádný se nevyrovnal
tomu zdejšímu. Je hezky zařízený, navíc je tu nádherná krajina, vše je strašně fotogenické,“ zdůvodnil režisér volbu místa natáčení. V hlavních rolích filmu se představí Simona Chytrová a Lukáš Vaculík. Film Vůně kávy by se na televizních obrazovkách mohl objevit už letos v zimě. Foto: Markéta Hartlová

Děti podnikly honbu za pokladem
Závěr školního roku patřil ve slabecké škole především výletům a hrám.

n Výstava květin. Český zahrádkářský

n Mgr. Jan Hůla
ředitel ZŠ a MŠ Slabce

n Posezení. SDH a osadní výbor Svinařov pořádají v sobotu 20. 8. od 19 hodin tradiční setkání pod lípou ve Svinařově na návsi. Hudba: Ideal band. Občerstvení: Maty a Máchal, Kiki kuře a
další vepřové a kuřecí mlsky.

Slabce - S blížícím se koncem školního roku se mění každodenní rytmus
školního života. Žáci spřádají prázdninové plány a učitelé se těší na zasloužené volno. Stále více se objevují zábavné a sportovní aktivity, tradiční školní
výlety, sportovní dny a ostatní zábavné
formy výchovně vzdělávacího procesu.
Ani naše škola v tomto není žádnou
vyjímkou. Naši žáci navštívili například
dopravní hřiště, dokončili plavecký výcvik, v rámci třídních výletů zavítali do
plzeňské Techmánie, Planetária v Praze nebo na ruzyňské letiště. Tradičně
proběhl dětský den, který organizují
žáci II. stupně pro žáky I. stupně.
Na konci školního roku proběhla již
tradiční Honba za pokladem, která se
také velmi vydařila. Velkou měrou přispělo k uskutečnění těchto aktivit otevření nového sportovního areálu, za což
jistě všem zúčastněným patří velký dík.
Dne 24. 6. jsme se v obřadní síni
rozloučili s vystupujícími dětmi naší
mateřské školy a 30. 6. s našimi žáky
devátého ročníku, které teď čeká období posledních „dětských prázdnin“ a jistě velká očekávání spojená se vstupem
na střední školy. Všem jim budeme držet palce.
I když je konec školního roku ještě nedávnou minulostí, již je v plném

svaz ZO Slabce vás zve do Kulturního domu ve Slabcích na VII. prodejní výstavu květin. Výstava se uskuteční v sobotu 13. 8. od 9 do 19 hodin a v
neděli 14. 8. od 9 do 12 hodin. Čekají
na vás květiny a výpěstky našich členů
i nečlenů. Zakoupit si můžete: košíky,
květiny, keramiku, postřiky, výrobky ze
slámy, truhlářské výrobky a mnoho dalších krásných a zajímavých věcí. Vstup
je 30 Kč, děti do 15 let mají vstup zdarma. Souběžně probíhá soutěž „Rozkvetlé okno Balkánu“.

n Koncert. V pátek 26. 8. 2011 se ve

stodole u Faflíků v Rousínově uskuteční koncert kapel Z davu a Dlouhej kouř.
Začátek koncertu je ve 20 hodin.

n Mariánská pouť. V sobotu 10. 9. 2011

se můžete vypravit do Rousínova na
Mariánskou pouť. Odpoledne od 14 hodin je na programu pouštění draků za
rousínovským hřbitovem a od 16.30
hodin ve stodole u Faflíků loutkové
představení Ostrov pokladů. Hraje DS
Tyl Rakovník.

Návštěva Techmánie (nahoře)
a Dětský den. Foto: ZŠ Slabce
proudu organizační a administrativní
příprava na nový školní rok 2011/2012.
V rámci letních prázdnin proběhne rekonstrukce naší mateřské školy, údržba všech školních budov, výměna myčky ve školní jídelně a finalizace čerpání dotace z Evropské unie na ICT vybavení naší školy.
Závěrem si dovolím všem popřát
hezké prožití prázdnin a dovolených,
plno slunce a letní pohody.

Skotsko v Kostelíku potřetí
Kromě hudby je na programu loutkové divadlo, výstava fotografií nebo řemesla.
n Radim Perlín
OS Kostelík
Kostelík - Již třetím rokem pořádá
Občanské sdružení Kostelík benefiční
koncert Skotsko v Kostelíku.
Každý rok se na koncertě postupně rozšiřuje počet vystupujících a také
se rozšiřují možnosti občerstvení. Letos se koncert bude konat v sobotu
16. 7. od 14 hodin a bude zahájen vystoupením marionet Divadelního spolku Tyl a poté náves v Kostelíku rozezní tóny dud, skotské tance a již nyní se
těšíme na skvělý hudební zážitek. Postupně vystoupí skotští dudáci a bubeníci z 1st Czech Pipes and Drums, kteří jsou pravidelnými hosty našeho kon-

certu. Dále uvítáme keltský rock v podání Dick O´Brass a Wintage Vine. Folk
a irskou hudbu předvede Hradní Duo,
se kterým zpíváme i koledy na vánočním koncertu.
Po celou dobu koncertu bude v kapli otevřena výstava fotografií z dalšího
regionu s keltskou tradicí – z Bretagne
od Stáni Perlínové a také v kapli uvidíte fotky z uplynulých ročníků tohoto benefičního koncertu. Na návsi se každý
bude moci občerstvit jak rakovnickým
Bakalářem, tak i velkou paletou dobrého jídla a podívat se na tradiční řemesla jako jsou kováři, šperkaři nebo další
lidová řemesla.
Těšíme se na vás a přejeme si hezké
počasí. Více na www.kostelik.cz.

Slavnost k poctě Krále pěvců
Na letošním Burianově Rousínově zazpívá Luděk Vele, sólista opery Národního divadla.
Rousínov – Koncert Luďka Veleho,
sólisty opery Národního divadla v Praze,
bude zlatým hřebem druhého ročníku slavnosti Burianův Rousínov, která se uskuteční v sobotu 6. srpna v Rousínově.
Akci k poctě světoznámého tenoristy
Karla Buriana (1870-1924), rousínovského
rodáka, pořádají občanská sdružení Rousínov a Vlastivědný sbor.
Program slavnostního odpoledne zahájí v 15.40 krátké vzpomínkové setkání před
rodným domem Karla Buriana (čp. 40). Zazní při něm úryvek z rozhovoru s Karlem
Burianem z roku 1914 o jeho vítězné umělecké pouti z Rousínova do newyorské Metropolitní opery, ale také o jeho senomatském hospodářství.
Od 16 hodin bude slavnost pokračovat koncertem sólisty opery Národního divadla v Praze Luďka Veleho, držitele dvou
prestižních cen Thálie a výjimečného představitele řady předních basových operních
rolí. Společně s L. Velem zazpívá jeho dcera, sopranistka Adéla Velová. Na programu
koncertu je i Burianova zamilovaná lidová
píseň Ó řebíčku zahradnický. Koncert se
uskuteční v kostele Narození Panny Marie.
Od 17.30 hodin ve stodole u Faflíků
uzavře druhý ročník Burianova Rousínova
pořad Osudové ženy Karla Buriana s podtitulem Neuvěřitelný příběh o lásce a smrti.
Vyprávět bude Roman Hartl.
Přijďte prožít příjemné odpoledne ve
společnosti jedné z nejpozoruhodnějších
osobností světové operní historie. Karel
Burian (1870-1924) platil ve své době za
„zlobivé dítě“ světové opery, jehož umění
přitahovalo veřejnost stejnou měrou jako
jeho skandály. Burianovo strhující umění
však mělo vždy navrch. Svědčí o tom i čet-

Třináctý ROUS nabídne
výtvarné kurzy i koncerty
Rousínov - Ve dnech 8. – 13. 8.
2011 se ve stodole u Faflíků v Rousínově uskuteční třináctý ROUS.
Odpolední program (od 14 do 16 h)
bude patřit výtvarným a řemeslným
kurzům. Aktivní účast v kurzech je zpoplatněna částkou 100 Kč (2 hodiny). U
některých lektorů je třeba ještě počítat
s částkou za materiál. Zúčastnit se můžete těchto kurzů: keramika (nová lektorka Mirka Maierová), drátkování, navlékání a lepení korálků, výroba skleněných ozdob Tiffan. technikou, výroba
indiánských šperků z přírodních materiálů, pletení z pedigu a slámy, paličkování, dřevořezba, zdobení kraslic horkým voskem, zdobení perníčků, facepainting (K. Klikarová).
Začátek večerního programu je
vždy ve 20 hodin. Vstup je většinou
dobrovolný, na některá představení
bude určeno minimální vstupné. Večerní program je následující:
Po 8. 8. – Dvě pohádky na břiše
ANPU, divadelní soubor B. Schenkové.
Út 9. 8. – 3-Nity
Skvělá soulová hudební skupina.

St 10. 8. – Kabinet létajících úžasností
Vystoupení kejklíře Vojty Vrtka.

Čt 11. 8. – Mariachi Azteka de Praga
Koncert mexické kapely.
Pá 12. 8. – Trio Jana Spáleného
Nejlepší blues ve střední Evropě.

So 13. 8. – od 16 hodin
Čtyři pohádky o jednom drakovi
Hraje rakovnické divadélko Před branou.

So 13. 8. - od 20 h - Starý časy
Koncert hudební skupiny Hanky
Francové. Uslyšíte „starý, známý fláky“.

Dobře utajená country
Karel Burian.
né řády a pocty, které Karel Burian za své
mimořádné výkony obdržel. Mimo jiné byl
vyznamenán exkluzivní medailí bavorského krále Ludvíka, kterou se mohlo pyšnit
jen pět žijících umělců současně.
Více na www.rousinovurakovnika.cz.

Burianův Rousínov - 6. 8.
15.40 - Setkání u rod. domu K. Buriana
16.00 - Slavnostní koncert - Luděk Vele
17.30 - Osudové ženy Karla Buriana

Slabce - V sobotu 13. 8. se v zámeckém parku ve Slabcích uskuteční
16. ročník festivalu Dobře utajená country. Předběžný program festivalu je podle informací pořadatelů následující:
Program otevře v 10.30 hodin skupina Tuláci z Ostrova nad Ohří. Po
nich vystoupí Schovanky, Žížeň Band,
Rakovnickej potok, Zlatý Orel, Jindra
Kejak, Náplava, Nezmaři s Mikym Ryvolou, Malina - Bobek - Jíšová, Pacifik.
Od 20 hodin je plánován „blok legend“
- vystoupení legend žánru (Jitka Vrbová, Honza Nedvěd a další) za doprovodu Petra Kocmana a PK Bandu.
Závěr festivalu bude tradičně patřit
Petrovi Kocmanovi a jeho kapele.
Definitivní program letošní Dobře
utajené country najdete na stránkách
www.country-slabce.cz.

Společenská rubrika

Vzpomínka
na Petra Kosa
Je tomu jen pouhých pár dnů,
co nás nečekaně a navždy opustil
pan Petr Kos ze Svinařova, zastupitel městyse, spoluobčan a kamarád, a to ve věku pouhých 39
let. Jeho tragická smrt nás všech
ny hluboce zasáhla. Na jeho poslední cestě na hřbitov ve Slabcích dne 17. června se s tímto
hodným, mladým člověkem přišla rozloučit vedle rodiny i početná veřejnost. A tak při slovech na
rozloučenou všem vytanulo na
mysli, jaká je škoda zmařeného
mladého života a jak srdce i duše
dokáže nad ztrátou člověka bolet.
Čest Vaší památce pane Petře
Kose. Nezapomeneme.

Životní výročí v červenci slaví
2. července
4. července
15. července
17. července
25. července
25. července
30. července

Radomír Zuska, Modřejovice 15
Zdeňka Slapničková, Svinařov 33
Jindřiška Chytrá, Slabce 30
Jiří Spal, Kostelík 4
Květa Božková, Slabce 121
Vítězslav Vostrý, Slabce 127
Věra Rohlová, Slabce 102
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Životní výročí v srpnu slaví
1. srpna
10. srpna
14. srpna
17. srpna
24. srpna
29. srpna

Růžena Macáková, Kostelík 2
Marie Vávrová, Skupá 36
Petr Ort, Slabce 122
Leona Zátrochová, Svinařov 21
Alena Vestfálová, Slabce 17
Jiří Slapnička, Svinařov 33

Jubilantům blahopřejeme!
Pokud někdo z příštích jubilantů nechce být zveřejněn ve zpravodaji,
nechť to nahlásí na Úřad městyse Slabce do 26. 8. 2011.

Narození
Z historie městyse

Sokol ve Slabcích
(Pokračování z čísla 1/2011)

Starostou Sokola byl zvolen
11. 1. 1920 V. Štícha, náčelníkem
J. Vávra, jednatelem J. Patera, vzdělavatelem R. Dvořák , pokladníkem
F. Staněk. Členský příspěvek byl
zvýšen z 5 na 10 Kč ročně.
O zavedení sborového zpěvu
v Sokole se zasloužil F. Zuska, bankovní úředník, který se ve Slabcích
zotavoval po nemoci.
Že i v kulturně-společenské činnosti Sokola se v té době vyskytovaly problémy, potvrzuje téměř humorné konstatování z r. 1925, kdy
v září propůjčil Sokol jeviště divadelní společnosti „Jakové – Kramulkové“. Repertoár byl údajně podružný a společnost navíc odešla
bez vyrovnání. Později byla žalována státním žalobcem pro podvod.
V dalších letech činnost Sokola
ve Slabcích stagnovala. (fc)

Pokračování příště

Zpravodaj ÚM Slabce III/2011
Text neprošel jazykovou opravou. Přispěli:
V. Štiller, Z. Vyskočilová, R. Brožíková, R. Perlín
A. Zázvorková, R. Hartl, L. Faflíková, J. Hůla,
Ing. F. Celba a další přispivatelé.
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.

5. června
10. června

Petra Paulová, Svinařov
Adéla Tenglerová, Rousínov

Úmrtí
15. května
27. května
2. června
7. června

Jiřina Smažilová, Modřejovice 67
Stanislav Engelthaler, Rousínov 78
Karel Ortman, Skupá 47
Petr Kos, Svinařov 15

Přihlášeni k trvalému pobytu
28. dubna
15. června

Leona Zátrochová z Kladna do Svinařova
Michal Černý z Rakovníka do Kostelíka

Odhlášeni z trvalého pobytu
29. června

Jan Brodníček z Rousínova do Rakovníka

Sňatky - park Slabce
18. června
18. června
18. června

David Wawreczka a Lucie Kačerová, oba ze Všetat
Jakub Jirásek a Lucie Krejčová, oba z Roztok
Michal Čada a Soňa Pospíšilová, oba z Nového Domu

Sňatky - hrad Krakovec
13. května
11. června
23. června
25. června
28. června

Antonín Šlik a Ilona Kubovská z Vejprnic
David Strnad z Rakovníka a Petra Círová z Krupé
Michal Růžička a Kateřina Váňová, oba z Prahy
Roman Glos a Veronika Kokrdová, oba z Prahy
Lubomír Petřík a Petra Ehertová, oba z Chomutova

Upozornění
Upozorňujeme občany, že vývoz komunálního
odpadu formou jednorázových známek
je prováděn pouze ve středu v lichý týden.

Lékaři - dovolená
MUDr. Hůla - 18. 7. - 29. 7.
Zástup MUDr. Folková, poliklinika U Zlatého lva,
Rakovník, telefon 313 511 446
MUDr. Reich - 25. 7. - 14. 8.
Zástup MUDr. Štíchová, Trojanova ul., Rakovník

Knihovna ve Slabcích
Půjčovní doba v červenci a srpnu - středa 9-18 h.

MUDr. Ebertová
Ve Slabcích ordinuje 12. 7. a 16. 8.,
ostatní dny pouze v Rakovníku

