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Skotsko v Kostelíku podeváté
Radim Perlín
OS Kostelík

pro naše hosty festivalu. Významnou měrou k úspěchu 9. ročníku
Skotska v Kostelíku přispělo i občerstvení zajišťované penzionem
Šéba. Nikdo nemusel čekat na pivo,
jídla bylo dost pro všechny okolo
a nikde se netvořily fronty. Kdo chtěl
něco speciálního, mohl se zastavit
u nabídky vynikajících single malt
whisky, u stánku se třemi druhy
skotského piva nebo u zdravé stravy. Mimochodem skotské pivo bylo
přímo vynikající.

Kostelík - Když jsme před devíti lety
pozvali do Kostelíka první dudáky
a bubeníky, netušili jsme, jak se naše
akce rozvine. Postupně přibývaly
kapely, zvětšovalo se zázemí pro festival a již několik posledních let je
festival Skotsko v Kostelíku opravdu
velký a profesionálně vedený Milanem Letem, a spolupracují členi OS
Kostelík a mnozí další přiloží také
ruku k dílu. Letos stejně jako
loni nám významně pomohli
i hasiči z Kostelíka a Modřejovic. Na festival jsme letos pozvali již 11 kapel a další kapely
se nám hlásí a mají chuť v Kostelíku vystoupit. První vrchol
festivalu je tradiční nástup
dudáků, hlavní hvězdou odpoledne byla známá kapela České srdce a večer všechny rozpumpují Curlies, Vintage Wine
Nástup dudáků. Foto: OS Kostelík
a v úplném závěru Kostelíkem
duní tóny od Claymore.
Ve stínu pod lipami na návsi
Na Skotsko letos přijelo stejně
bylo příjemně a diváci zaplnili cenávštěvníků jako loni. Náves v Koslou náves. Kromě skvělé muziky se
telíku byla zcela zaplněná od podia
musíme také postarat o další zábaaž po horní okraj. Mnoho diváků se
vu. Mnoho diváků sleduje zápolení
prošlo po okolí Kostelíka na vyhlídsiláků v tradičních skotských hrách
ku nad Berounkou nebo k našemu
a nadšeně aplaudují výkonům siláků
panoramatu na Vrškách.
i statečných diváků a divaček, kteří
Pro nás pořadatele bylo velmi
se zapojují do soutěží. Mnozí se nadůležité vidět spokojené tváře naučili tancovat po skotsku pod vedešich návštěvníků, jak si podupávají
ním skupiny Nessie.
do rytmu, jak nadšeně aplaudují
Diváci nakupují v mnoha stánnebo jak jim svítí nadšením oči, když
cích na návsi - tradiční šperky
odcházejí z festivalu. Mimořádně
a jiné rukodělné výrobky, děti skánás pak těší, že každá kapela oceničou na nafukovacím hradě nebo na
la náš festival a těší se do Kostelíka
trampolíně a při malování na obličej
příští rok. Děkujeme všem sponzostojí dokonce ve frontách, takže po
rům, kteří nám významně pomohli
návsi za chvíli chodili samé krásuspořádat takový festival. Bez jejich
né kočičky, kocouři, berušky anepomoci by to nebylo možné.
bo jinak krásně namalované tváře.
Nejedna slečna neodolala a také
Více o festivalu ale i o dalších
se trochu přizdobila. Jsme rádi, že
akcích OS Kostelík najdete na
můžeme nabídnout i trochu zábavy
našem webu http://kostelík.cz

Sportovní klání
Slabce - ZO ČSŽ Slabce pořádala dne 10. června V. ročník Sportovního klání na hřišti TJ Slabce.
Počasí přálo a tak děti mohly sledovat ukázku modelů aut a letadel s vrtulníky, které přijeli ukázat
rakovničtí modeláři. Novinkou letošního Sportovního klání byl facepainting (malování obličeje),
kterou využila většina dětí a někteří rodiče, bylo
to úžasné!
Pro děti byly připraveny sportovní disciplíny,
u kterých je čekala malá odměna a na závěr také
občerstvení v podobě limonády a špekáčků, které
si děti opekly na konec sportovního dne.
V předchozích letech jsme dětem nabídly
nejen domácí koláče, ale letos byla změna a p.
D. Solarová napekla české buchty se čtvero náplní, a že opravdu buchty byly dobré, svědčí skutečnost, že z 50 buchet nezbyla ani jedna!
Odměnou dětem za účast v disciplínách byl
sáček se sladkostmi, zvítězily všechny, a to proto,
že na hřiště přišly. Tímto děkujeme sportovcům za
půjčení prostor u hřiště s ohništěm a také městysi
za příspěvek na sladkosti pro děti. Eva Razímová

Pozvánky
Rous 19 Od 7. do 12. srpna ve stodole u Faflíků

v Rousínově. Od pondělí do pátku od 14 do 16
hodin řemeslné kurzy (keramika, výroba ptačích
krmítek, floristika, pletení ze slámy atd.) Večerní program (vždy od 20.00 hodin ve stodole):
7. 8. Teepee - indie folk (koncert plzeňské kapely),
8. 8. Ivana a Anežka Hessovy - Zlatovláska
(pohádka), ukázka indického tance, 9. 8. Michal Prokop, Luboš Andršt, Jan Hrubý trio
(koncert), 10. 8. Barati squad - rytmy západní
Afriky - bubenická show, 11. 8. Lucerna - divadelní představení rousínovských ochotníků,
12. 8. Falešná ozvěna - koncert. Přehled kurzů
a další informace najdete na www.rousinovurakovnika.cz/kalendar-akci/

Dobře utajená country XXII 12. srpna od 10 hodin
v zámeckém parku ve Slabcích. Vystoupí: Schovanky, Nezmaři, Poutníci, Mirek Paleček, Jindra
Kejak, Pacifik, Jitka Vrbová, Pavlína Jíšová, Cop,
Náplava, New Rebels, Lužická tráva a kapela
Tomtones. Více na www.country-slabce.cz.
Nalaďte si 4. 8. od 19 hodin Country radio,
kde si o festivalu Dobře utajená country
bude s jeho pořadateli povídat Tony Linhart
ve svém pořadu Ozvěny osadních ohňů.

Pozvánka na výstavu

Společenská rubrika

Život stromů a život člověka
aneb slabecký park ve fotografii

Životní výročí v červenci 2017 slaví

Mnozí lidé, kteří projíždějí obcí Slabce, ani netuší, že po pravé straně silnice ve směru od Rakovníka se ukrývá unikátní přírodní zámecký park.
Je to krajinářské dílo, které počátkem 18. století
začal cíleně budovat Karel Vančura z Řehnic. Původně měl charakter obory, podobu romantické
krajiny a zámeckého parku s několika sochami
a sallou terrenou získal před rokem 1858. Park
se soustavou tří vodních ploch je v různých ročních obdobích tak proměnlivý, že je v něm stále
co obdivovat. V přírodě to mohou být jen prchavé
okamžiky, ale fotografie má ten vzácný dar znovu
nám je připomenout.
Proto se zrodil nápad, uspořádat výstavu
fotografií pod názvem „Život stromů a život člověka aneb slabecký park ve fotografii“, která
zobrazuje park v jeho proměnách. Výstavu pořádá kulturní komise městyse Slabce. Vernisáž
proběhne v sobotu 15. 7. 2017 od 17 hodin v přízemí slabeckého zámku (vedle obřadní síně). Výstava bude otevřena každou sobotu a neděli od
14 do 17 hodin a potrvá do 19. 8. Mimo otevírací
dobu po dohodě na telefonním čísle 603 196 839.
K návštěvě výstavy vás zvou pořadatelé a autorky fotografií Dagmar Šimáčková a Hana Vostrá.

4. července

Zdeňka Slapničková, Svinařov 33

87 let

25. července

Věra Hudečková, Modřejovice 66

80 let

25. července

Květa Božková, Slabce 121

86 let

Životní výročí v srpnu 2017 slaví
5. srpna

Věra Rejšková, Modřejovice 6

50 let

5. srpna

Zdeněk Simandl, Slabce 58

70 let

12. srpna

Petr Srdínko, Slabce 43e

60 let

17. srpna

Anna Chrzová, Slabce 36

87 let

29. srpna

Jiří Slapnička, Svinařov 33

88 let

Jubilantům blahopřejeme!
Pokud někdo z příštích jubilantů (září, říjen 2017) nechce být zveřejněn
ve zpravodaji, nechť to oznámí na ÚM Slabce do konce srpna.

Narození:
18. 4. 2017

Zdeňka Pochmanová, Slabce 28

30. 4. 2017

Štefan Višner, Slabce 28

30. 4. 2017

Barbora Višnerová, Slabce 28

Úmrtí:
3. 4. 2017

Josef Řezáč, Slabce 63

20. 5. 2017

František Vestfál, Slabce 38

Přihlášeni k trvalému pobytu:
Z historie městyse

Drasovice
Pod Kostelíkem u řeky stojí známý Kočkojc mlejn.
V těchto místech se kdysi rozkládala ves známá
jako Drasovice, a mlýn je vlastně pozůstatkem
zaniklé rybářské osady. Dnes stále ještě stojí
v těch místech pila Kostelík.
Drasovice jsou ve starých listinách uváděny již v r. 999 (český kníže Boleslav II. zakládal
v oné době klášter na Ostrově u Davle a benediktinským mnichům postoupil právo rybářské
v Třebáni, Lahovicíc a Drasovicích).
Jedna část Drasovic ležela na pravém břehu řeky Mže, druhá na břehu levém.V polovině
14. století část vsi na pravém břehu s dvorem
poplužním, tedy pod Hradištrěm, činily se vsí Čilou tzv. Újezd. Majitelé Újezdu byli tehdy šlovičtí
vladykové usazení na Sadlně. Tato poloha se nazývala ještě v 17. století dvořiště drasovské.
Majitelem druhé části na levém břehu Mže,
včetně mlýna, byl Mareš Nadřínek a při novém
dělení v r. 1530 byl přidělen panský mlýn s pilou
k Modřejovicům.
V roce 1420 vypověděli poslušnost králi Zikmundovi také zemané z Rakovnicka, mezi jiným
také Oldřich z Drasovic, Jíra a Doběš z Modřejovic a Jan s Petrem ze Sadlna.
Za husitských válek (1419 až 1934) byly spáleny nejen Drasovice, ale i okolní osady. Dolany,
Duňany, Chlístov (dnes Kostelík), Sadlno a další.
Za třicetileté války (1618 až 1648) jméno Drasovice upadlo v zapomnění a po skončení válek
byly polnosti přiděleny novým osadníkům v Hradišti.
Dokončení příště
Ing. Filip Celba

3. 5. 2017

Jana Procházková s dcerou Šárkou do Slabec čp. 36

15. 6. 2017

Radek Prokop se synem Radkem do Malých Slabec č. ev. 5

19. 6. 2017

Jarmila Kosová do Svinařova čp. 27

21. 6. 2017

Michal a Michaela Hroncovi do Modřejovic čp. 69

Odhlášeni z pobytu:
10. 4. 2017

Karel Peterka ze Slabec čp. 28

24. 4. 2017

Václav Spal z Kostelíka čp. 5

26. 4. 2017

Ella Škaloudová ze Slabec čp. 58

Svatby: Krakovec
20. 5. 2017

Ondřej Kounovský, Rakovník, a Lucie Kopřivová, Lubná

17. 6. 2017

Vojtěch Vacek, Úholičky, a Šárka Doležalová, Přáslavice

Svatby: Slabce
27. 5. 2017

Jiří Šika, Rakovník, a Jitka Cabalová, Senec

9. 6. 2017

Jiří Kubička, Příčina, a Petra Hubáčková, Lubná

10. 6. 2017

Jan Lechnýř a Aneta Helebrantová, oba Rakovník

17. 6. 2017

Ladislav Matuška, Kněževes, a Kateřina Černá, Rakovník

24. 6. 2017

Martin Šmíd, Rakovník, a Simona Mayerová, Pavlíkov

24. 6. 2017

Lukáš Dvořák a Jitka Kublová, oba Rousínov

Svatby: Skryje
3. 6. 2017

Jan Beran a Lucie Rykalová, oba Plzeň

24. 6. 2017

Jiří Bartoš, Hostivice, a Kateřina Skalníková, Praha

Svatby: Hřebečníky - Šlovice
11. 6. 2017

Tomáš Palček, Rakovník, a Žaneta Bindíková, Hostokryje

30. 6. se v obřadní síni konalo rozloučení s žáky 9. třídy ZŠ Slabce a rozloučení s předškoláky MŠ Slabce
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