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Skotsko v Kostelíku

V krojích a s muzikou. Mládež v Modřejovicích oslavila Staročeské máje. Více na str. 2.

Výstava obrazů Václava Nováčka
Nenechte si ujít výjimečnou příležitost seznámit se s dílem známého regionálního malíře.
Slabce - Slavnostní vernisáží bude
krajinné scenérie zdejšího kraje. Obv sobotu 12. července ve 14 hodin ve
razy Václava Nováčka se staly vzácnou
výstavních prostorách ve druhém pata opatrovanou památkou a dekorací
ře zámku ve Slabcích zahájena výstava
v řadě zdejších domácností. Na výstaobrazů malíře Václava Nováčka. Výstavě bude k vidění také poetický obraz
vu připravil městys
Rozkvetlá třešeň, na
Slabce ve spoluprájehož vznik zavzpoci s mikroregionem
mínala paní Marie
Balkán a Rabasovou
Čechová ze Slabec
galerií v Rakovnív nedávno vydané
ku. Bude to vůbec
knize o historických
poprvé, kdy bude
osobnostech mikrove Slabcích kolekce
regionu Balkán. Její
obrazů tohoto znávzpomínku v repromého regionálního
dukovaném podání
malíře
vystavena.
při vernisáži také
U příležitosti této ojeuslyšíte. Vernisáže se
dinělé výstavy vycháosobně zúčastní dcezí i barevný katalog Čertova skála. Obraz V. Nováčka.
ra Václava Nováčka,
s životopisem Vácpaní Anna Součková,
lava Nováčka z pera jeho dcery Anny
a ředitel Rabasovy galerie v Rakovnía s vybranými reprodukcemi malířoku, akademický malíř Václav Zoubek.
vých obrazů. Václav Nováček, rodák
Nenechte si vernisáž 12. 7. 2014 od
z Podkrkonoší, žil v letech 1940-53 na
14 hodin na zámku ve Slabcích ujít. Výfaře v Rousínově, a svým osobitým mastava potrvá do 9. 8. 2014 a bude otelířským způsobem zachycoval zejména
vřena vždy v neděli od 14 do 17 hodin.

Kostelík – Vystoupením skotských
dudáků a bubeníků 1st Czech Pipes
& Drums začne v sobotu 12. července 2014 ve 13 hodin nabitý program
6. ročníku festivalu Skotsko v Kostelíku.
Po skotských dudácích a bubenících se
návštěvníkům populární akce představí Happy To Meet (keltský rock), Dick
o´Brass (keltský rock), taneční skupina Nessie, Curlies (punk-rock), Poitín
(irská hudba), Wintage Wine (keltský
rock), Claymore (gaelic-rock) a Hradní duo (folk a irská hudba). Harmonogram vystoupení najdete na kostelik.cz.
Koncertní část festivalu doprovodí
ochutnávka klasického skotského jídla
haggis a ukázka skotských tanců. Základní vstupné je 120 Kč, zvýhodněné rodinné vstupné je 250 Kč, děti do
140 cm výšky mají vstup zdarma.

Dobře utajená country
Slabce - V sobotu 9. srpna 2014 se
v zámeckém parku ve Slabcích uskuteční už 19. ročník festivalu country, folku
a bluegrassu Dobře utajená country.
Pro letošek pro vás pořadatelé připravili vystoupení následujících interpretů:
Glady S. W. (vítěz Talentu Country rádia
2010), New Rebels (2. místo v Talentu
Country rádia 2009), Schovanky, Globus, Pacifik, Cop, Náplava, Žížeň Band,
KTO, Petr Kocman a PK Band, Jitka Vrbová a Standa Chmelík, Jindra Kejak
a Pavlína Jíšová. Více informací o festivalu najdete na internetových stránkách www.country-slabce.cz

Na Úřadu městyse Slabce stále ještě
můžete zakoupit knihu o osobnostech
našeho regionu. Kniha o 300 stranách
mapuje osudy 81 známých i neznámých
osobností a přináší mnoho nových a
objevných informací!
Cena knihy je 299 Kč.

Máje v Modřejovicích
Modřejovice - Po dramatickém přivezení a postavení májky se máje povedly.
16. 5. se měla odpoledne přivézt májka,
ale jelikož celý den pršelo, tak se nikomu z domova nechtělo. Co teď? Míla
Uher povolal Míru a Martina Vyskočilovi, Matěje Riška a sebou měl Ondřeje
Mudru a společnými silami májku přivezli. Katka Legrová zatím připravila
ozdobný papír. A nadešel den stavění.
Radilů bylo dost, ale nikdo nepomohl.
Padla i otázka: "To jsem zvědavý, jak
to postaví?" Poradil si zase Míla, zavolal bratra Pepu, který přijel s bagrem
a májku postavili. Děvčata ozdobila
věnec, a potom i svoje májky. Katka a
Markéta Zelenkovy upekly perníkové
upomínky. 24. 5. máje za doprovodu Hasičské šestky ve 14 hodin začaly. Bylo
krásné počasí, až na dvouhodinovou
přepršku, ale to nevadilo. Co se moc
nepovedlo, byla obsluha. Přišla pozdě a
brzy odešla. I přesto věříme, že to mládež neodradilo, a příští rok se zase uvidíme na májích 2015.V. Uhrová

Z okolí

Navštivte Galerii Anderle
Pavlíkov - Mimořádnou kulturní
a společenskou událostí nejen pro
náš region bylo otevření Galerie
Anderle v Pavlíkově. Do adaptovaných prostor bývalé textilní výrobny v budově městyse se z Prahy
přestěhovala retrospektivní profilová expozice díla světově uznávaného pavlíkovského rodáka Jiřího
Anderleho. Stálou výstavu obrazů
a grafik, ve které nechybějí Anderleho nejznámější práce, doplňuje
pozoruhodný soubor domorodých
afrických soch ze sbírky Jiřího
Anderleho. V téže budově, avšak
v prvním patře, je k vidění i expozice raných prací Jiřího Anderleho,
inspirovaných jeho rodištěm. Galerie Anderle je otevřena denně od
12 do 18 hodin. V pokladně můžete
zakoupit i knižní verzi populárního
rozhlasového vzpomínání Jiřího Anderleho s názvem Láska za lásku.

Prohlídka expozice OS Mlýnice skýtá i příležitost podívat se do interiéru Čechova
mlýna. Původní technické zařízení bylo bohužel v éře JZD zničeno. Foto: OS Mlýnice

Expozice v Čechově mlýně otevřena
Občanský spolek Mlýnice vás zve k návštěvě nové stálé výstavy o našem regionu.
n Vlasta Uhrová
Občanský spolek Mlýnice Slabce
Slabce - Expozice o historii zemědělství,
mlynářství, včelařství a myslivosti byla
po dramatických okolnostech konečně otevřena poslední květnovou neděli
31. května 2014.
Vytvoření expozice jsme začali připravovat hned začátkem roku, po založení nového Občanského spolku Mlýnice Slabce se sídlem v Čechově mlýně.
Začali jsme plánovat a hlavně vyklízet
prostor mlýna, a jak někteří víte, dvakrát se otevření přesouvalo. Bohužel to
moc na důvěře nepřidá, ale věřte, naše
vina to nebyla. K otevření nám naštěstí
pomohl hlavně pan Ing. Petr Čech tím,
že nám dal pro tento rok bezplatně do
užívání budovu mlýna. Hlavním sponzorem expozice se stal Mlýn Čistá, dalšími
pak Rakochmel Kolešovice, AGRA Javorna Čistá, Chmelex Hořesedly, Probios
Kounov, Zem-Invest, a. s., Mutějovice,
pan M. Pánek z Pavlíkova a městys Pavlíkov. Všem moc děkujeme!

Výstava „Svět čar a fantazie“
Děti ze školy a mateřinky představily své výtvarné práce na zámku ve Slabcích.
n Martina Hejduková
Eliška Hlaváčková
žákyně 7. ročníku ZŠ Slabce

Pohled do expozice Galerie Anderle.

Písemnosti pro expozici zpracovali Josef Holý, Jana Smejkalová a Marie
Goszlerová. Použity byly také podklady
pana Romana Hartla (kniha o historických osobnostech našeho regionu). Exponáty, které jsou ve mlýně k vidění,
poskytli lidé z širokého okolí. Všem těm,
kteří nám takto pomohli, celý náš spolek
upřímně děkuje.
Samotné otevření expozice zahájil
pan Ing. Petr Čech, který přiblížil historii mlýna. Symbolickou pásku přestřihl
slabecký starosta Vlastimil Štiller. Děvčata z tanečního souboru Ladies zatančila a pro poslech i k tanci zahrál skvělý
Ríša Svítil. Možnost tance využil také
ministr školství Marcel Chládek, který
nás odpoledne poctil svou návštěvou.
Expozici můžete navštívit každou sobotu od 10 do 16 h a v neděli od 10 do 15 h.
Je zde také možnost příjemného posezení a koupě různých upomínek.
Nemáte kam dát děti o prázdniny?
Nevíte, jak je zaměstnat? Zavolejte na
728 308 950 anebo přijďte do mlýna
a domluvíme se.

Slabce - Akce se uskutečnila od 30. 5.
do 1. 6. 2014. Celá výstava potřebovala
důkladnou přípravu, které jsme se zúčastnili my, žáci 2. stupně ZŠ Slabce,
pod dozorem a za příjemné pomoci paní
učitelky Jiráskové. Ze všeho nejdříve
jsme si dali práci s nakreslením plakátů, které jsme rozvěsili po okolních vesničkách. Výtvarných prací nebylo málo.

Návštěvníci si je mohli prohlížet, pozorovat a vybírat ty nejlepší. Hlavní roli
na celé výstavě hrály výkresy s různou
tématikou a technikou provedení. Byly
tu práce těch nejlepších žáků z MŠ, ŠD
a 1. a 2.stupně ZŠ.
Výstava opravdu již třetím ročníkem
připomínala“Svět čar a fantazie“, jak
jsme ji nazvali. Celý školní rok jsme se
připravovali na tuto akci a chtěli jsme
upoutat novými technikami a to se nám
podařilo.
Přestože celá výstava nám dala dost
práce, výsledek stál za to!

Program letních akcí v Rousínově
OS Rousínov vás zve na šestnáctý ROUS i na odpoledne k poctě Karla Buriana.
Rousínov - V sobotu 2. srpna 2014
jste zváni na další ročník Burianova
Rousínova, neformálního setkání
k poctě světoznámého rousínovského
rodáka - operního pěvce Karla Buriana. Program začne v 17 hodin položení kytice k pamětní desce na rodném domě Karla Buriana, od 17.30
bude ve stodole u Faflíků následovat
přednáška Romana Hartla na téma
„Jak Karel Burian sbíral a zpíval lidové písně“, a od 19 hodin na stejném
místě koncert Jiřího Buriana, praprasynovce Karla Buriana, známého
z úspěšné hudební formace Republic
of Two. V Rousínově představí svůj
sólový projekt Bohemia - lidové písně v moderním hávu. Setkání pořádá
Občanské sdružení Rousínov ve spolupráci s Vlastivědným sborem.
Od pondělí 4. 8. do soboty 9. 8.
se ve stodole u Faflíků uskuteční
16. ročník akce ROUS. Jako obvykle nabídne odpolední výtvarné
a rukodělné kurzy a večerní kulturní
program. Kurzy budou probíhat od
pondělí do pátku, vždy od 14 do 16
hodin. Základní účastnický poplatek
je 100 Kč z dvouhodinovku. Kurzy:
keramika, dřevořezba, malování na
hedvábí, pletení ze slámy, navlékání a lepení korálků, barvení látek
sítotiskem, modelování z fimo, drátkování, malování horkým voskem,
floristika, zdobení perníčků, tvoření

Jiří Burian (na snímku) představí
v Rousínově, rodišti svého slavného prastrýce Karla Buriana, svůj
sólový hudební projekt Bohemia.
ze sena. Od pondělí do pátku výtvarnice Radana Švecová - pletení
z pedigu, batikování látek apod.
(každý den jiná technika). Večerní
program (vždy od 20 hodin, pokud
není uvedeno jinak): 4. 8. - Pískomil
se vrací, 5. 8. - Petra Bornerová trio
(blues), 6. 8. - Koňmo (divadlo z Českých Budějovic pro děti i dospělé),
7. 8. - The Bugles (Beatles revival),
8. 8. - program bude upřesněn, 9. 8.
- od 16 hodin pohádka v podání rakovnického loutkového divadla Před
Branou, od 20 hodin koncert Falešné ozvěny.
Nabídku prázdninových akcí Občanského sdružení Rousínov uzavře
v pátek 29. 8. od 20 hodin ve stodole u Faflíků koncert formace Dura
a Blues club.

Fotbal - okresní přebor - IV. třída
Přehled výsledků - jaro 2014
Kolo

Domácí

Hosté

Divadelní festival nabídne
pohádky, detektivní parodii
i koncert old-time kapely
Slabce - Občanský spolek Mlýnice Slabce vás
zve 19. července 2014 na dvůr Čechova mlýna
ve Slabcích (čp. 88) na Festival divadel. Představí se vám skvělá ochotnická divadla, přestávky vyplní živá muzika a večer si můžete zatančit, popíjet a pobavit se. Občerstvení zajištěno.
Program zahájí v 10 hodin divadlo Máj Broumy
s představením Jak to bylo s Růženkou. Od 13
hodin bude jeviště patřit Divadelnímu spolku Jiří
z Poděbrad, které pobaví děti i dospělé pohádkou Ženich pro čertici aneb Sedmimílové boty, a
v 17 hodin uzavře divadelní část festivalu Divadlo Židle Kobylisy s detektivní parodií Rodinné
sídlo. Po skončení představení bude od 19.30
hrát k tanci i poslechu old-time kapela Rakovnickej potok. Celodenní vstupné je 100 Kč, vstupné
pouze na večer s Rakovnickým potokem 50 Kč.
Několik slov o představeních,
která na Festivalu divadel uvidíte:
Od 10 h - Jak to bylo s Růženkou
Pohádka O Šípkové Růžence patří ke klasickému fondu českých národních pohádek. Růženka je očarována zlou sudičkou a když se píchne
o trn růže, usne a s ní celý zámek na dlouhých
sto let. Vysvobodí ji až krásný a udatný princ…
Divadlo Máj ovšem notoricky známý příběh pojalo poněkud jinak. Vznikl příběh plný intrik zlé
sudičky Medardy, kterým vzdoruje nejen celá rodina krále Patlaje, ale také jeho okolí. Ještě, že
se na scéně objeví hodná sudička Žofie a pomůže ochránit princeznu Růženku před strašlivým
prokletím. Samozřejmě v tom nebude sama, ale
kdo jí bude pomáhat, to už uvidíte sami. Tato komedie se známými i méně známými písničkami
pobaví děti, ale i dospělé.
Od 13 h - Ženich pro čertici

Termín

Čas

Výsledek

14.

TJ Slabce

Sokol Panoší Újezd

Neděle 23. 3. 2014

15:00

7:3

15.

Sokol Petrohrad

TJ Slabce

Neděle 30. 3. 2014

13:30

0:2

16.

TJ Slabce

FK Kounov

Neděle 6. 4. 2014

16:30

3:1

17.

TJ Roztoky B

TJ Slabce

Neděle 13. 4. 2014

15:00

2:1

18.

TJ Slabce

FC Hořesedly

Neděle 20. 4. 2014

17:00

5:0

19.

TJ Slabce

volno

Neděle 27. 4. 2014

-

-

20.

TJ Slabce

FK Kněževes B

Neděle 4. 5. 2014

17:00

2:3

21.

TJ Slabce

Sokol Ruda

Neděle 11. 5. 2014

17:00

4:0

Veselá pohádka s písničkami vypráví jednoduchou, ale vtipnou zápletku o čertici Teofile,
která využila nesnází ševce Pápěry k tomu, aby
získala ženicha. Král Tonemám a jeho pobočník
hrabě Kýval chamtivě sbírají po celém království
vše, co se jim namane. Navštíví i chalupu ševce
Pápěry a jeho ženy Nanynky, kteří králi slíbí, že
mu ušijí sedmimílové boty. A protože takové boty
mají jenom v pekle, rozhodne se čertice Teofila,
že boty vymění za ženicha. A když se do toho
vloží i kmotra Vědělka, vznikne z toho veselý příběh, který pobaví celou rodinu.

22.

Meteor Hřebečníky

TJ Slabce

Sobota 17. 5. 2014

10:00

2:5

Od 17 h - Rodinné sídlo

23.

TJ Slabce

Baník Lubná

Neděle 25. 5. 2014

17:00

0:4

24.

ČL Kolešovice B

TJ Slabce

Neděle 1. 6. 2014

13:30

3:0

25.

TJ Slabce

SK Rakovník B

Neděle 8. 6. 2014

17:00

1:5

26.

FC PO Olešná B

TJ Slabce

Neděle 15. 6. 2014

17:00

8:4

Děj se odehrává v prostředí pro detektivní příběh jako stvořeném: typicky anglický, staromilsky ponurý dům, za okny se ve všudypřítomné
mlze utápí zpustlá zahrada. Vše dokonale izolováno od vnějšího světa. A kromě toho je tu
každou chvíli někdo zavražděn. Na konci celé
šarády zůstávají naživu dvě relativně nevinné
osoby, jenže... Rodinné sídlo není jen parodií, ale
zároveň malou poctou klasickým anglickým detektivním románům vzešlým z per velikých autorů minulého století.

Mužstvo TJ Slabce skončilo ve IV. třídě okresního přeboru ve fotbale
na 3. místě za SK Rakovník B a Baníkem Lubná. Posbíralo celkem 45 bodů
za 14 vítězství a 3 remízy. Sedmkrát prohrálo. Vstřelilo 66 gólů a inkasovalo 46. Tomáš Macák se s 18 vstřelenými brankami stal společně s Lukášem
Halámkem ze Sokola Petrohrad třetím nejlepším střelcem soutěže.

Společenská rubrika

Očkování psů
proti vzteklině

Životní výročí v červenci slaví
4. července

Eva Štěpánová, Kostelík 6

65 let

provede MVDr. Josef John
v úterý 22. července 2014
v jednotlivých částech městyse Slabce
na obvyklých místech takto:

4. července

Zdeňka Slapničková, Svinařov 33

84 let

4. července

Jiří Narbut, Skupá 25

70 let

7. července

Miroslav Drábek, Rousínov 6

65 let

14. července

Filip Celba, Slabce 114

70 let

Rousínov: 13.30 - 14.00 hodin
Svinařov: 14.00 - 14.30 hodin
Kostelík: 14.30 - 15.00 hodin
Modřejovice: 15.00 - 15.30 hodin
Slabce: 15.30 - 16.00 hodin
Skupá: 16.30 - 17.00 hodin

17. července

Marta Konvalinková, Rousínov 41

65 let

18. července

František Gabriel, Malé Slabce 7

65 let

22. července

Danuška Endrychová, Kostelík 28

70 let

25. července

Květa Božková, Slabce 121

83 let

Poplatek je 120 Kč.
Připravte si, prosím, drobné.

Ordinační hodiny
lékařů ve Slabcích
o prázdninách
MUDr. Hůla
Neordinuje od 14. 7. do 25. 7.
Zástup pro akutní ošetření:
MUDr. Folková, poliklinika U Zlatého lva
Rakovník, telefon 313 511 446.
Ordinace ve Slabcích bude uzavřena
od 11. 8. do 22. 8. MUDr. Hůla bude
ordinovat pouze v Rakovníku,
telefon 313 516 804.
Ordinační hodiny:
Po 7.30 - 10.30, út 13 - 16, st 7.30 - 11,
čt 15 - 18, pá 7.30 - 11
MUDr. Reich
Dovolená - Slabce: 14. 7. - 1. 8.
MUDr. Ebertová
Ordinovat bude:
29. 7. od 12 do 15 hodin
2. 9. od 12 do 15 hodin

Gynekologická
ambulance slabce
ordinační hodiny
Po 16 - 18.30, st 8 - 11, 11.30 - 13.30
MUDr. Jozef Hajči, tel. 734 421 210

Životní výročí v srpnu slaví
1. srpna

Růžena Macáková, Kostelík 2

87 let

2. srpna

Věra Viktorová, Rousínov 63

70 let

8. srpna

Václava Topinková, Slabce 144

55 let

14. srpna

Jiří Šíma, Slabce 20

55 let

20. srpna

Michal Černý, Kostelík 13

55 let

27. srpna

Martin Kos, Svinařov 27

50 let

29. srpna

Jiří Slapnička, Svinařov 33

85 let

Jubilantům blahopřejeme!
Pokud někdo z příštích jubilantů (září, říjen 2014) nechce být zveřejněn
ve zpravodaji, nechť to oznámí na Úřad městyse Slabce do konce srpna 2014.

Narození
14. června

Nikol Vrtílková, Slabce 15

Úmrtí
8. května

Marie Macáková, Kostelík 10

23. června

Julie Kučerová, Modřejovice 49

Přihlášeni k trvalému pobytu
23. června

Ondřej Dykast z Rakovníka do Rousínova

30. června

Jiří Koder z Prahy do Slabec

Svatby - Krakovec
30. května

Petr Bureš a Anna Hodoušková, oba Praha

31. května

Martin Čížek a Monika Dolejší, oba Praha

20. června

Ondřej Dykast, Rakovník,
a Veronika Brodníčková, Rousínov

21. června

Jaroslav Durlín a Romana Hejdová, oba Milíčov

28. června

Pavel Kopta, Družec,
a Tereza Vodvářková, Lány

Svatba - Slabce, park
7. června

Lukáš Zoul, Pavlíkov,
a Lucie Zigmundová, Chlum

Svatba - Skryje
14. června

Zd. Šorsák a Veronika Kasparová, oba Rakovník

obecní Knihovna Slabce
půjčovní doba červenec-srpen
St 9 - 18 (pol. přestávka 11.45 - 12.15)
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