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Do nového roku

Vážení občané, rodáci
chalupáři a příznivci
městyse Slabce,
do nového roku 2016 Vám
jménem svým i jménem celého zastupitelstva přeji mnoho
úspěchů, štěstí, spokojenosti

Předvánoční pohoda. Prosincové počasí sice mělo k mrazivé zimní idyle daleko, na
druhou stranu však teploty nad nulou prospěly vysoké návštěvnosti vánočních koncertů v kostelích. Nejinak tomu bylo v Rousínově (viz článek na str. 2) a v Kostelíku,
odkud je fotografie. Více o koncertu v Kostelíku se dočtete na str. 3. Foto: OS Kostelík

Po kanalizaci je na řadě oprava silnice
Ke splaškové kanalizaci už se připojila většina domácností ve Slabcích.
Slabce - Rok 2015 byl pro městys
Slabce náročný, avšak úspěšný. Do
zdárného konce se podařilo dovést
enormě finančně i organizačně náročný projekt výstavby splaškové
kanalizace a čistírny odpadních vod,
který představuje obrovský přínos
ke zlepšení komfortu bydlení a životního prostředí ve Slabcích.
Práce na budování kanalizace proběhly nad očekávání dobře.
Kanalizace je hotová, čistírna běží
a do uzávěrky tohoto vydání zpravodaje bylo ke splaškové kanalizaci
připojeno už cca 80 ze stovky trvale
obydlených objektů ve Slabcích. To
je výborné číslo a jasně dosvědčuje,
o jak prospěšnou a vítanou záležitost se jedná. Kanalizace a čistírna
odpadních vod jsou pro Slabce velké plus. Stočné čili poplatek za odběr a likvidaci splašků byl stanoven
ve výši 1118 Kč na osobu a rok. Že
se vybudování kanalizace podařilo
zvládnout nad očekávání dobře, je

i zásluha vás občanů městyse, vašeho pochopení pro věc a trpělivosti
při zvládání každodenních komplikací a mrzutostí, které s sebou pokládka kanalizačního potrubí přinášela.
Ještě jednou díky.
Kanalizace je tedy hotová, zbývá
však ještě dovést do zdárného konce opravu povrchů komunikací, narušených pokládkou kanalizačního
potrubí. Jedná se především o položení nového asfaltového koberce na
hlavním silničním tahu obcí a na silnici ke Svinařovu, místy v šířce jednoho jízdního pruhu, většinou však
v celé šířce komunikace. Jedná se sice
o komunikace v majetku kraje, jejich
uvedení do náležitého stavu však
podle podmínek poskytnuté dotace
nese na svých bedrech městys.
Oprava krajských komunikací si
vyžádá částku cca 2,3 milionu korun
a proběhne v jarních měsících. Průjezd obcí nebude omezen na dlouho,
přibližně na jeden týden.

a především pevné zdraví.
Vlastimil Štiller
starosta městyse Slabce

Soutěž English travelling
Slabce - Ve středu 11. listopadu 2015 se žáci školy ve Slabcích
Marie Polcarová, Michal Špaček
a Ester Brožíková zúčastnili soutěže v anglickém jazyce pro žáky
osmých a devátých ročníků ZŠ s názvem English travelling. Tato akce
se uskutečnila již třetím rokem
na ISŠ v Rakovníku, kde ji pořádá
Mgr. Gabriela Vyskočilová spolu
se svými studenty oboru cestovní ruch. Předmětem soutěže není
jen angličtina a cestování, ale také
všeobecné znalosti. Letošní rok se
zúčastnilo 15 základních škol z rakovnického okresu – i když se nám
bohužel nepodařilo postoupit mezi
prvních šest nejlepších, soutěž jsme
si užili a pevně doufám, že příští rok
se opět zúčastníme. Chtěla bych
poděkovat nejen výše jmenovaným
žákům za jejich účast, ale také vedení naší školy i ISŠ v Rakovníku za
uspořádání této oblíbené akce.
Karin Kochánková
učitelka angl. jazyka, ZŠ Slabce

Ohlédnutí za vydařenými
akcemi OS Rousínov
Rousínov - V předvánočním a vánočním čase uspořádalo OS Rousínov tři
významnější akce. V sobotu 29. listopadu odpoledne jsme opět společně
tvořili adventní věnce a jiné ozdoby na
sváteční stůl, hřbitov či třeba dveře.
V sále rousínovské hospody bylo krásně vytopeno, spousta chvojí, spousta
nezbytných potřeb jako jsou korpusy
na věnce, svíčky, stuhy, drátky, tavící
pistole i nejrůznější ozdoby, na stolech
domácí občerstvení, to vše jako vždy
v příjemné a družné atmosféře.
Kvečeru téhož dne jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom nad
rybníkem u školy. Koledy nám moc
krásně zahráli a zazpívali Milan
Zimmermann a Zuzka Hubačová
z Hradního dua. V oknech školy svítily svíčky, vypadala velmi tajemně.
V sobotu 19. prosince jsme uspořádali v kostele vánoční koncert,
na kterém opět skvěle vystoupil
soubor Sine Nomine. Kostel jsme
předtím pečlivě uklidili, slavnostně
nazdobili a jen na ten jeden večer
v něm uspořádali výstavku domácích betlémů. Sešlo se nám jich nakonec 19, osvětleny byly většinou
jen svíčkami. Vrcholem večera pak
byl venkovní betlém, který rousínovským vyřezal a namaloval Honza
Jungmann z křivoklátských Písků.
Pro zahřátí se podával čaj, pro dospělé i s rumem, prostě dokonalá
vánoční pohoda. Za zmínku rozhodně stojí, že takovou návštěvu posluchačů jako letos jsme zatím ještě
v kostele na vánoční koncert neměli
a velice nás to těší.
Chtěla bych moc poděkovat
všem, kteří se nějakým způsobem
podíleli na vymýšlení, organizaci
i realizaci zmíněných akcí, povedly
se, a to právě jejich zásluhou.
Za naše sdružení vám přeji pohodový rok 2016, zdraví a lásku, to
ostatní není až tak důležité.
Ludmila Faflíková
OS Rousínov

Masopust v Rousínově
Sobota 30. 1. 2016
Sraz maškar ve 14 hodin u hospody.
Nemáte-li masku, můžete v sobotu
využít fundu kostýmů OS Rousínov
(v pátek si vybírají Rousínovští).
Na průvod bezprostředně naváže zábava v hospodě; v průvodu i na zábavě
bude hrát osvědčený Ríša Svítil.

Zhodnocení činnosti kulturní komise
▪ Alena Zázvorková
předsedkyně kulturní komise
Slabce - Dovolte mi poděkovat
všem mým spolupracovníkům a členům kulturní komise zastupitelstva
městyse Slabce, ktetří mi pomáhají
s přípravou i gratulacemi občanům,
oslavujícím 60 a více let jako životní jubileum. Máme takovou tradici,
že občany, kterým je více jak 80 let,
navštěvujeme osobně a podarujeme
je balíčkem, a to každý rok v den
narozenin.
Za minulý rok bylo 94 oslavenců,
z toho 74 občanů přijalo naši návštěvu. Děkujeme za přijetí, setkání a hezké chvilky při vzpomínání.
V Kostelíku službu zajišťuje paní Eva
Štěpánová, ve Svinařově paní Anna
Holá společně se zastupiteli, panem
Vyskočilem a panem Cílkem, v Modřejovicích je to paní Marie Buriano-

vá a vypomáhá paní Dáša Zusková.
Rousínov zajišťuje paní Irena Hlínová a Pavlína Kolbeková. Ve Skupé
se o gratulace stará pan Jiří Levý.
Ve Slabcích jsou pomocnicemi paní
Darja Bendlová, Pavlína Fenclová,
Alena Mužíková, Veronika Kohoutová, Marie Celbová, Blanka Štillerová, zastupitelka Hana Vostrá.
Nákup a přípravu balíčků zajišťujeme společně já a pan Burian,
písemné gratulace připravuje pracovnice úřadu. Ve výjimečných případech, kdy nemůže nikdo ze členů,
gratuluje pan starosta Štiller.
Svateb se v loňském roce uskutečnilo 29, z toho jedna ve Skryjích,
13 svateb bylo ve Slabcích (v parku nebo v obřadní síni) a 15 svateb
se konalo na hradě Krakovci. I při
těchto akcích pomáhají členky kulturní komise.
Dokončení na str. 4

Zahrádkáři zvou na Valentýnský ples
▪ Dagmar Zusková
jednatelka ZO ČZS Slabce
Slabce - Zahrádkáři připravili v listopadu Vánoce v kulturním domě,
pro všechny návštěvníky byly přichystány dobroty v podobě nabídek jednotlivých prodejců. Vůně
čajů a vonných esencí se mísila
s vůní pečených dobrot z pekárny
V Brance. Do toho další vánoční
vůně jehličí z krásných adventních věnců Jany Fojtíkové, květiny
a svíčky ze Zahradnictví p. Lipové,
perníčky Ivany Schejbalové a další
nabídky ostatních prodávajících. Na
sále nechyběl ani Ráček se svými
úžasnými výrobky, stánek cukrovinek na Mikuláše z prodejny U Lutovských, medovina od Halady, keramika p. Nováka, knihy ing. Celby
a Jana Radvana a drobné dárky od
p. Hamouzové, menší adventní
věnce nabízela Jana Procházková,
Vlasta Uhrová, kamarádky Jany
Fojtíkové a bižuterii Lucie a Zuzana Kolbeková. Nový stánek, kde si
děti vyrobily svůj dárek, měla paní

z Pavlíkova. O občerstvení se staral David Štiller. Vánoční kouzlo
tvořily dva smrky, jeden ozdobený
novodobě a druhý staročesky, také
koledy, které zněly sálem a soutěž
dětí z MŠ (pohled z okna na padající vločky sněhu) a z družiny ZŠ
(ozdoby na stromeček ve tvaru koule), návštěvníci hlasovali a umístění
bylo: MŠ: 1. místo Kristýnka Fojtíková a Filip Hlaváček, 2. místo Jan
Hůla, 3. místo Tereza Šnoblová.
Družina - 1. místo Adélka Kosová,
2. místo Eliška Verešová, Terezka
Kosová, Jana Misíková, 3. místo
Šárka Pondělíčková a Petr Moucha.
Všem děkujeme za spolupráci a těšíme se na další rok.
Na začátek roku 2016 jsme připravili Valentýnský ples 13. února,
hudba Orion Rakovník, předtančení
a bohatá tombola. V březnu 18., 19.
a 20. prodej jarních kytiček (macešky, petrklíče, narcisy, vřesy aj.), hlíny na přesazování, hnojiv a postřiků. Akce se bude konat v přízemí
zámku, v místnosti vedle obřadní
síně. Těšíme se na vaši návštěvu.

Plesy a karnevaly v KD Slabce: 23. ledna ples SDH Slabce (hudba: Černý brejle,
vstup: 100 Kč), 13. února Valentýnský ples (hudba: Orion, předtančení, vstup: 100 Kč),
19. března sportovní ples TJ Slabce (hudba: Nejdem, vstup: 100 Kč) a 26. března dětský
maškarní bál (hudba: Maty a Máchal, tombola, soutěže)

Hraje Hradní duo aneb Vánoční pohoda v Kostelíku
▪ Radim Perlín
OS Kostelík z.s.

Kostelík - Je již dobrou tradicí, že
v čase předvánočním pořádáme
v kapli sv. Máří Magdaleny vánoční koncert Hradního dua. Letošní koncert byl završením náročné
podzimní sezony, kdy jsme nejprve
klučili staré stromy, poté sázeli nové
švestky podél silnice, dokončovali
s laskavou spoluprací stavební firmy
p. Hellera další díl rekonstrukce
naší kaple. Před Vánocemi jsme ještě museli kapli vánočně vyzdobit,
připravit stromek na návsi a pak se
již jen těšit na pátek 18. 12. na náš
tradiční vánoční koncert.
Bývaly roky, kdy v kapli šla pára
od úst a lidé se k sobě choulili
v mrazu. Proto kapli pravidelně
v den koncertu vytápíme. Letos teplota před Vánocemi snad neklesla
pod 5°C a i v kapli bylo příjemně.
Přesto jsme zatopili, a když se začali scházet první diváci, v kapli již
bylo velmi útulno.
Před koncertem se začala plnit
náves auty, která přijížděla ze všech
stran, a před kaplí se začali houfovat první diváci. Když jsme otevřeli kapli, první hosté usedali na
místa, v ruce je hřál vinný vánoční
punč, ukusovali vánočku a jiné vá-

noční dobroty od našeho sponzora
pekařství V Brance. Všichni jsme
se těšili na příjemný koncert. Kaple byla brzy úplně plná, lidé seděli
v hlavní lodi nebo stáli na schodech
na kůr, bylo plno na kůru a příjemná atmosféra se šířila mezi lidmi.
Velmi nás těší, že na koncert chodí
všechny generace, od babiček a dědečků přes rodiče s dětmi a i mladé
kamarády zajímají příjemné koledy
Hradního dua. Ještě více nás těší,
že na koncert přichází stále více lidí
přímo z Kostelíka. Je vidět, že dobrá
hudba oslovuje každého.
Vánoční koncert zahajuje tradičně Kyrie od Jana Jakuba Ryby Hej
mistře, vstaň bystře. K Hradnímu
duu se přidává i příležitostný Kostelácký pěvecký sbor. Po úvodní písni přivítal všechny diváky jménem
OS Kostelík Milan Let a Ivana Černá
představila jednak nový kalendář na
rok 2016 a hlavně plán na kalendář
na rok příští. Zveme všechny děti,
které jsou v Kostelíku, nebo které do
Kostelíka jezdí, aby nakreslily svoje
zážitky z Kostelíka. Nejlepší obrázky
nás budou provázet v kalendáři na
rok 2017.
Potom Hradní duo předvedlo svoje krásně upravené koledy, diváci
dostali zpěvník a mohli zpívat spolu
s kapelou a v kapli se rozprostřela

příjemná vánoční atmosféra. Když
jsme se po téměř dvou hodinách rozcházeli k našim domům v Kostelíku,
tak si každý odnášel trochu té příjemné vánoční pohody domů.
Už se těšíme na další akce
OS Kostelík v roce 2016. Fotografie
a další zprávy jsou na webu http://
kostelik.cz

Hasiči Modřejovice
Modřejovice - V prosinci při rozsvícení vánočního stromečku se sešlo
okolo 60 lidí a společně se sborem
dětí a žen modřejovic si zazpívali
koledy a poseděli u teplého svařáku a čaje. Atmosfera byla zvláštní zase bez sněhu,ale rozmary počasí
neovlivníme. Po novém roce jsme
se sešli na novoročním posezení a
diskutovali o roce letošním co nás
čeká a co je potřeba udělat. Hasičský klub, jak jsme si náš kulturní
stánek nazvali, jsme dále opravovali
a na dvorečku vyrostl přístřešek se
zámkovou dlažbou na venkovní posezení a dvůr byl celkově upraven.
V lednu proběhne výroční členská
schůze, na které bude připraven
plán na rok 2016 a zhodnocen rok
2015. D. Zusková, jednatelka

Příběh hřbitovní kaple ve Slabcích
n Roman Hartl
Dokončení z minulého čísla V té době už
Hildprandtové neměli se Slabcemi
společného nic víc než vzpomínky.
V roce 1847 prodali své zdejší statky spřízněným Nosticům, kteří vzápětí téměř zcela rozbořili slabecký
zámek a na jeho troskách vystavěli
nový, načež v roce 1866 prodali velkostatek Slabce s více než tisícem
hektarů polí a devíti sty hektary lesů
princi Alexisovi z Croÿ, synovi vévody z Dülmen. Když v roce 1866, záhy
poté, co velkostatek změnil majitele,
zdecimovala Modřejovice epidemie
smrtonosné cholery, věnoval princ
Alexis prostřednictvím faráře Karlacha na zmírnění následků katastrofy
štědrou částku sto zlatých.
Činorodý Mikuláš Karlach, který
od svého instalování na slabeckou

faru v roce 1860 neúnavně a s nemalými úspěchy křísil zdejší letargické
katolíky z náboženské netečnosti
a nečinnosti, našel v upřímně zbožném princi Alexisovi spolehlivého
spojence a podporovatele svých bohulibých snah. S důvěrou se obrátil
na svého patrona i v případě stavby
hřbitovní kaple a jak správně předpokládal, výprava na zámek nebyla
ani tentokrát marná. Princ Alexis věnoval Karlachovi dva tisíce cihel a tři
tisíce střešních tašek ze své cihelny
ve Zhoři. Opatřit zbývající stavební
materiál a pracovní síly nepředstavovalo pro agilního Karlacha, který
svým farníkům dokázal pořádně promluvit do duše a přimět je přiložit
ruku k dílu, když šlo o dobrou věc,
žádný problém. Ale i tak stála Karlacha stavba kaple spoustu peněz
z vlastní kapsy. Nelitoval jich.

Když přišel v roce 1860 do Slabec
a stanul před zpustlým hřbitovem se
zchátralou Hildprandtskou hrobkou
a sesutou ohradní zdí, přes kterou
lezly na hřbitov krávy, pásly se mezi
hroby a zanechávaly za sebou nevábné hromádky kravinců, učinil před
svými apatickými farníky slavnostní
slib, že na vlastní náklady postaví na
hřbitově kapli, jestliže oni opraví pobořenou hřbitovní zeď a zřídí ke hřbitovu pořádnou cestu. Karlach hřímal z kazatelny s takovým zápalem
a přesvědčivostí, že vyhaslí farníci
nejenže zahořeli novým náboženským nadšením, ale přímo pláli svatým odhodláním dokázat své zmrtvýchvstání i praktickým skutkem.
Karlach slavil své první velké vítězství a říkal si, že zdejší farnost nakonec přece jen nebude tak beznadějný
případ, jak se zpočátku zdálo.

Zhodnocení...
Dokončení ze str. 2 Během loňského roku
jsme dvakrát přivítali v obřadní síni
na zámku naše nové občánky. Příprava setkání seniorů, jež se stalo
dlouholetou tradicí, se děje ve spolupráci zaměstnanců úřadu, všech
členů komise a zastupitelů městyse
Slabce. Všechny tyto akce nelze dělat ze dne na den, je nutné s velkýn
předstihem vše zajistit, domluvit,
zkontaktovat. Přesto se stane, že
něco nedopadne, nastane zpoždění
s návštěvou a podobně. Prosím
za pochopení. Ještě jednou všem,
kteří se starají, díky a do celého
roku 2016 přeji elán, pevné zdraví
a mnohdy nadhled při řešení problémů. Toto přeji i vám všem, pro které
službu kulturní komise vykonávám.

Z historie školy ve Slabcích

Svěcení nové
slabecké školy
Slabce - Svěcení nové slabecké
školy, která již koncem roku 1886
byla postavena, se konalo dne
28. srpna 1887.
Slavnostní řeč pronesla žačka
Božena Šnoblová, dcera Prokopa
Šnobla, rolníka z Újezdce. V nové
školní budově se začalo vyučovat
1. září 1887. Zároveň otevřením
páté třídy se škola vyšinula na jednu z prvních škol na okrese, když
pátá třída byla tou dobou otevřena
mimo Rakovník jen v Petrovicích,
které předstihly Slabce otevřením
páté třídy ve své škole jen o několik
měsíců dříve.
V nové škole učili: podučitel
B. Kotík, učitel K. Vašírovský, učitel
K. Tolar, podučitel F. Novák a řídící
učitel Sebald Jirotka.
Ve školním roce 1886/1887 byly
děti již rozděleny do pěti tříd.
V první třídě bylo osmdesát
sedm dětí, ve druhé sedmdesát pět
dětí, ve třetí třídě sedmdesát sedm
dětí, ve čtvrté třídě sedmdesát dvě
děti a v páté třídě padesát šest
dětí. Celkem bylo tedy ve škole třista šedesát sedm dětí.
Ing. Filip Celba, Slabce
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Společenská rubrika

Životní výročí v lednu 2016 slaví
6. ledna

Zdeňka Vydrová, Slabce 51

88 let

8. ledna

Václav Konopásek, Slabce 106

70 let

11. ledna

Harry Mark, Rousínov 19

65 let

13. ledna

Helena Lisnerová, Modřejovice 71

70 let

21. ledna

Marie Brychtová, Skupá 30

65 let

Životní výročí v únoru 2016 slaví
4. února

Josef Kott, Skupá 40

84 let

8. února

Jaroslav Honzátko, Skupá 32

55 let

9. února

Jaroslava Kottová, Skupá 40

83 let

16. února

Marie Fulierová, Slabce 101

60 let

20. února

Lubomír Kostkan, Slabce 133

50 let

22. února

Anna Šlaichová, Modřejovice 18

93 let

Jubilantům blahopřejeme! Pokud někdo z příštích jubilantů (březen, duben 2016) nechce být
zveřejněn ve zpravodaji, nechť to oznámí na ÚM Slabce do konce února.

Narození
13. 11. 2015

Jan Samaš, Slabce 73

30. 11. 2015

Nela Bendová, Skupá 33

19. 12. 2015

František Grubner, Slabce 121

Odhlášeni z pobytu:
28. 12. 2015

Tomáš Liška, Markéta Rita Lišková,
Beata Nelly Lišková z Kostelíka

Svatby - obřadní síň Slabce
19. 12. 2015

Zdeněk Richter a Hana Svobodová, oba z Rakovníka

Svoz komunálního odpadu v roce 2016
V roce 2016 je možno zakoupit samolepící známku na celý rok, a to:
(Poplatek se týká nádoby o objemu 120 l)

Vývoz každý týden ve středu, tj. 52 výsypů ročně = 1697,- Kč
Vývoz kombinovaný, tj. 42 výsypů ročně = 1370,- Kč
• od 1. 1. - 30. 4. a 1. 10. - 31. 12. každý týden ve středu
• od 1. 5. - 30. 9. lichý týden ve středu
Vývoz 1x za 14 dní, tj. 26 výsypů ročně = 848,- Kč
• lichý týden ve středu
Vývoz 1x za měsíc, tj. 12 výsypů ročně = 423,- Kč
• první lichý týden v měsíci ve středu (6. 1., 3. 2., 2. 3., 13. 4., 11. 5., 8. 6., 6. 7., 3. 8., 14. 9.,
12. 10., 9. 11., 7. 12.)

Poplatek za odvoz odpadu v části obce:
Malé Slabce, Nová Ves, Slabce - chaloupky
(Poplatek se týká nádoby o objemu 240 l)

Vývoz 1x za měsíc, tj. 12 výsypů ročně = 630,- Kč
• první lichý týden v měsíci ve středu (6. 1., 3. 2., 2. 3., 13. 4., 11. 5., 8. 6., 6. 7., 3. 8., 14. 9.,
12. 10., 9. 11., 7. 12.)
Poplatky za rok 2016 je třeba zaplatit přiloženou poštovní poukázkou, případně elektronicky, a na úřadě ve Slabcích
po předložení ústřižku odebrat známku na celý rok. Pokud nemáte možnost po zaplacení si známku odebrat osobně,
bude Vám po telefonické domluvě zaslána. ● Samolepící známku je možno nalepit celou na rok nebo přestřihnout
na dvě pololetí a nalepit každou polovinu v příslušném pololetí. ● V průběhu měsíce ledna 2016 je možno vyvážet
odpad ještě na známku z roku 2015.
Úřad městyse Slabce

