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Koncert: Vivat! burian

Slabecký ovčín vyhořel. Škodu za osm milionů korun způsobil požár, který
15. června zachvátil bývalý slabecký ovčín při silnici ze Slabec do Modřejovic.
Výjimečný barokní objekt je jednou z posledních hospodářských staveb, založených
na Slabecku podnikavými barony Hildprandty z Ottenhausenu ve druhé polovině 18.
století až 1. polovině 19. století. Chov ovcí patřil k jejich chloubám, hildprandtské
stádo ve Slabcích bylo považováno za jedno z nejvýznamnějších a nejoceňovanějších v celých Čechách. Hildprandtové se výrazně zasloužili o hospodářský rozkvět
Slabecka, většina jejich jedinečného stavitelského odkazu je dnes však zničená nebo
v troskách (Zhoř, ovčín na Polánci, slabecký ovčín atd.). Historická újma, kterou pro
Slabecko představuje požár slabeckého ovčína, je obrovská. rh, foto: HZS Stř. kraje

letní program OS Kostelík
Radim Perlín
OS Kostelík
Kostelík - Léto představuje pro Kostelácké občanské sdružení největší porci
aktivity. Po jarním přibrždění karanténou jsme prázdniny zahájili v sobotu
4. 7. společným posezením na návsi, kde
jsme grilovali krocana, ztrestali soudek
Bakaláře a vypili spousty dobrého vína
z Vinařství Kern, kam jsme se v dubnu
chystali. Na náves přišlo více než 40 lidí
a do pozdní noci jsme se měli velmi dobře až přímo báječně. Krocana jsme snědli
až na kost, všechno pivo bylo vypito už
po osmé večerní a hned na místě jsme
se domluvili, že se sejdeme na Vrškách
nad Kostelíkem ke společnému sledování
východu úplňku v neděli.

Skutečně v neděli večer nás na Vrška
přišlo celkem 20, rozsadili jsme židličky
a lavičku a podávalo se víno a vedly se
řeči. Kolem desáté večerní, kdy obzor za
námi dostával růžové a nachové barvy,
se nad Bučinami objevila nejprve světlá
záře, za chvíli malý bod a pak srpeček
a za 10 minut již měsíc vylezl nad stromy
a my jsme obdivovali nádheru. Docela
chápu, že lidé v dávných dobách přikládali měsíci magické schopnosti. Velmi
parádní zážitek.
Další víkend, tedy v sobotu 11. 7, se
mělo konat naše oblíbené Skotsko v Kostelíku. Karanténa rozhodla za nás, takže
letos největší setkání dudáků, skotských
sukní a dobé pohody v Kostelíku nebude.
Zato příští rok už teď Milan Let slibuje
dvoudenní festival. Pokračování na str. 2

Rousínov - Mladý Rakovničan
Marek Žihla, mimořádný pěvecký talent a vítěz několika prestižních pěveckých soutěží, bude hvězdou jedinečného koncertu, který k letošnímu
150. výročí narození světoznámého
operního pěvce a rousínovského rodáka Karla Buriana připravilo Občanské sdružení Rousínov. Koncert
s názvem Vivat! Burian se uskuteční
v sobotu 1. srpna od 17 hodin v půvabném prostředí zahrady u Faflíků
v Rousínově. Marek Žihla při něm
zazpívá výběr Burianových oblíbených lidových písní, které nastudoval výhradně pro tuto příležitost.
O Burianových životních a uměleckých osudech bude během koncertu vyprávět Roman Hartl. Od 16.30
bude koncertu předcházet vzpomínka u Burianova rodného domu.

Úžasná muzika i divadlo.
to je dvaadvacátý ROuS
Rousínov - Léto je v plném proudu, nucené prázdniny plynule přešly
v ty legitimní a kulturní i sportovní
aktivity se zase pomalu rozbíhají. Vládou nařízená pravidla kvůli koronaviru se uvolnila a ROUS 22 ve stodole u Faflíků proběhne v plánovaném
termínu pondělí 3. až pátek 7. srpna.
Odpolední workshopy (14-16 h) jsou
nachystané a večerní program (od 20
hodn) zůstává ve stejné podobě, jak
bylo avizováno v minulém zpravodaji.
Po 3. 8. MOODSHAKE
koncert plzeňské funky kapely
(bicí Ben Faflík)
Út 4. 8. Freddie Mercury Revival
Jaroslav Břeský, halfplayback
St 5. 8. volný večer
odpolední kurzy se konají
Čt 6. 8. Pavel Sedláček + Cadillac
rock´n´roll koncert
Pá 7. 8. Líný Kuba, holé neštěstí
pohádka divadelního souboru R.UM
Pokračování na str. 2

Letní program OS Kostelík
Dokončení ze str. 1 V létě pojedeme, stejně jako
každé prázdniny, na lodě na Berounku a letos
jsme zvolili trasu ze Zvíkovce do Roztok. Už teď
se těšíme na dobré pivíčko po cestě, ale i na společné opalování a společné zážitky na jezech na
řece.
Tradičně v kapli pořádáme různá povídání
se zajímavými hosty, kteří k nám do Kostelíka
zavítají. Letos v sobotu 18. 7. si budeme v kapli
vyprávět o Jižní Africe, ale také o vyhlášeném
tamním vínu a možná to bude i s ochutnávkami.
Na září plánujeme v kapli povídání s dr. Balíkem
z Kostelíka, který patří mezi přední epidemiology a léčil těžce nemocné z Covid 19. Pohled odborníka na celou pandemii bude velmi zajímavý.
V srpnu ještě uspořádáme na našem tradičním místě na Vrškách velký oheň. Romantika
koukání do jiskřiček a žhnoucích plamenů se
nedá nahradit nějakou televizí.
Kromě všech plánovaných akcí je možné ještě připomenout, že v červnu o naší kapli a i o
plánech v Kostelíku byl pořad na Českém rozhlase na stanici Vltava. Na našem webu https://
kostelík.cz najdete odkaz na tuto reportáž. Moc
nás také těší, že naše vyhlídka na Plazích je stále
velmi navštěvovaná a chválená v knize návštěv.
Bohužel ale vyšší návštěvnost také někdy přiláká i neodpovědné hosty. 30. dubna jsme museli
společně s Alešem Opatrným z vyhlídky vyhnat
dva mladé lidi, kteří si v suchém lese rozdělali
oheň. Ohniště jsme zlikvidovali a doufáme, že
taková pošetilost už nikoho nenapadne.

Úžasná muzika i divadlo...
Dokončení ze str. 1 Už pár let patří páteční večery na ROUSu našim rousínovským ochotníkům
a letošek nebude výjimkou, naopak to bude zlatý
hřeb festiválku.
Vzhledem k nejisté situaci začali divadelníci
zkoušet hodně pozdě, o to však intenzivněji.
Patří jim obdiv za to, že se přes nedostatek
času do práce vůbec pustili, dříve se přípravy
představení rozjížděly pomalu už od zimy.
Režie se tentokrát ujali Katka a Radek Loukotovi, pohádku Líný Kuba vybrala exrežisérka
souboru Marta Konvalinková. Světelné a zvukové efekty mají opět na starosti Vladimír Bouška
a Michal Aichlmann. Scénu a kostýmy vymýšlejí
všichni zúčastnění, supervizorkou je Šárka Jiřičná. V inscenaci se objeví místní oblíbení a ostřílení herečtí bardi, určitě je na co se těšit.
Věříme, že se našim kamarádům představení
opět povede, už se nemůžeme dočkat!
Samozřejmě i předchozí večery ROUSu stojí
za návštěvu.
MOODSHAKE z Plzně jsou mladí, skvělí muzikanti plní energie, nikoho nenechají v klidu.
Bubnuje Ben Faflík, který si zase po čase zahraje
doma.
Freddie Mercury je moje životní láska a myslím, že do naší stodoly prostě patří!
A Pavel Sedláček? Netřeba představovat, rokenrol je jeho život…
Myslím, že na tenhle srpnový týden je dobře
udělat si čas a strávit ho v Rousínově.
Těšíme se na vás!
Ludmila Faflíková
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Společenská rubrika

Životní výročí v červenci 2020 slaví
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21. července
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22. července
25. července
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29. července

Eva Koderová, Slabce 61
Jiří Kohout, Slabce 97
Jitka Kasková, Rousínov 26
Pavel Svoboda, Rousínov 50
Jiřina Chalupecká, Slabce 138
Eva Fraňková, Slabce 119
Miroslav Vágner, Rousínov 30
Jiřina Vostatková, Skupá 2
Eliška Burianová, Rousínov 11
Zdeňka Holá, Slabce 114
Věra Hudečková, Modřejovice 66
Květa Božková, Slabce 121
Hana Spalová, Modřejovice 11
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Životní výročí v srpnu 2020 slaví
5. srpna
10. srpna
23. srpna
29. srpna

Alena Frančeová, Slabce 114
Irena Jarošová, Slabce 81
Jaroslav Novák, Slabce 151
Jiří Slapnička, Svinařov 33

Jubilantům blahopřejeme! Pokud někdo z příštích jubilantů (září, říjen 2020)
nechce být zveřejněn ve zpravodaji, nechť to oznámí na ÚM Slabce do konce srpna.

Přihlášeni k trvalému pobytu
28. května

Tomáš Chalupecký z Prahy na Novou Ves

Odhlášeni z trvalého pobytu
7. května
5. června

Antonie Rosíková ze Slabec do Vrbna pod Pradědem
Lucie Bártová ze Slabec do Prahy

Svatby - Slabce, park
6. června

Ondřej Ptáček, Rakovník, a Petra Herinková, Všetaty

Svatby - Skryje
6. června

Miroslav Šnobl, Skryje, a Lenka Převrátilová, Kladno

Svatby - Slabce
19. června

Josef Kolář, Milovice (dříve Pavlíkov),
a Veronika Jelínková, Mladá Boleslav

Svatby - Krakovec, hrad
26. června

Petr Hampl, Praha, a Radka Stránská, Kladno

Očkování psů proti vzteklině
22. července 2020
Rousínov - 14:00-14:10, u hospody
Svinařov - 14:14-14:25, náves
Kostelík - 14:30-14:40, u autob. zastávky
Modřejovice - 14:45-14:55, náves
Slabce - 15:00-15:30, u zámku
Skupá - 15:35-15:45, u vývěsní tabule
Ceny: Kč 150,- vzteklina,
Kč 250,- trojkombinace. Dále je možno
provést čipování za Kč 500,-.
Drobné a očkovácí průkaz s sebou.
MVDr. Biňovec, tel. 602345640

Knihovna
Místní knihovna ve Slabcích
má v době letních prázdnin
půjčovní dobu ve středu
od 9 do 18 hodin.

Výstava
Rabasova galerie Rakovník
zve na výstavu Zdeňka Pochmana „Park ve Slabcích“
ve Výstavní síni na radnici v
Rakovníku. Výstava se koná
od 8. července do 2. srpna.
Otevřeno od úterý do neděle
od 10 do 18 hodin.

dovolená lékařů
MUDr. Hůla: 27. 7. až 7. 8.
MUDr. Reich: 20. 7. až 7. 8.

