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Čistírna odpadních vod běží,
zbývá připojit poslední domácnosti
Slavnostní ukončení rozsáhlého projektu pěti obcí mikroregionu Balkán se odehrálo 2. října.
Slabce – Pět obcí mikroregionu Balkán
zdárně dokončilo organizačně náročný
a finančně mimořádně nákladný projekt výstavby čistíren odpadních vod a
kanalizace. Slavnostní ukonční projektu
se konalo 2. října v Panoším Újezdu. Nechybělo při něm ani symbolické střihání
pásky, které odstartovalo další, navazující etapu tohoto významného díla uvedení čistíren do zkušebního provozu
a postupné připojování objektů ke kanalizaci.
Zkušební provoz čističky ve Slabcích
byl zahájen v pondělí 2. listopadu. Počet

připojených objektů rychle stoupá, takže do uzávěrky tohoto vydání zpravodaje se ke kanalizaci připojila už větší část
objektů ve Slabcích. Jako první přišly na
řadu škola, školka, zámek, bytový dům
čp. 58 a bytovky.
Úřad městyse vyzývá domácnosti, aby jej před zahájením připojování
kontaktovaly pro získání důležitých informací ke splnění všech nezbytných
náležitostí spojených s připojením ke
kanalizaci.
Likvidace odpadních vod bude zpoplatněna formou paušálu na osobu.

V Kostelíku se stále něco děje

Rozsvícení

Vánočního stromu před
zámkem ve Slabcích
Srdečně zveme
všechny občany a přátele
našeho městyse, děti, rodiče
i prarodiče na slavnostní
rozsvícení vánočního stromu před
zámkem ve Slabcích, které se
uskuteční
1. prosince od 16 hodin
S pásmem koled vystoupí děti
ze základní školy pod vedením
Mgr. Jaroslava Hlaváčka.
Příjemnou pohodu navodí
i adventní pohoštění.
zve městys Slabce

▪ Radim Perlín
OS Kostelík z.s.
Kostelík - Po letních akcích, kterým
dominoval festival Skotsko v Kostelíku
s rekordním počtem návštěvníků, se stále i v krásném podzimu v Kostelíku něco
děje. V říjnu jsme po dohodě se správou
silnic pokáceli staré a uschlé švestky podél silnice směrem k řece a o prvním listopadovém víkendu jsme zasadili celkem
50 nových švestek do připravených děr.
Hasiči z Kostelíka nám velmi pomohli
se zalitím každé díry vodou, což vyschlá
půda opravdu potřebovala a nyní jenom doufáme, že mladé stromky přežijí
první zimu. Proti okusu vysokou zvěří
chráníme stromky pletivem a doufáme,
že počasí bude příznivé a švestičky nezmrznou. Už se těšíme na první úrodu.
Nejvíce se mluví o proměně dobré úrody
v lahodný mok. Nové stromky jsme zasadili s podporou Nadace Partnerství.
Na podzim jsme se také pustili do
pokračování opravy kaple sv. Máří Magdaleny v Kostelíku. Při této opravě opra-



Hasiči rozsvítí strom

Sázení švestek. Foto: OS Kostelík
vujeme především spojení štítové zdi
a střechy, protože bohužel po poslední
opravě v 80. letech byly tašky připojeny
ke štítu tak, že voda zatékala a ničila fasádu jak z vnějšku, tak také i vnitřní část
štítové zdi.
Dokončení na str. 4

Modřejovice - Dne 31. října se v Modřejovicích konal lampionový průvod.
Zúčastnilo se 60 lidí. Průvod začal
v 17 hodin u Uhrů a u Zelenků, rodiče
s dětmi a barevnými lampiony se sešli
u pomníku padlých, kde hasiči položili
věneček a zapálili svíčku a všichni minutou ticha vzpomněli na své blízké. Se
svítícími lampiony se pak všichni odebrali do Hasičského klubu, kde si opekli
buřta a poseděli s přáteli. Děkujeme za
podporu a doufáme, že se průvod stane
tradicí a potkáme se zase za rok.
Hasiči vás zvou na pátek 4. prosince
na náves, kde od 17 h společně rozsvítíme vánoční stromeček a místní sbor
vám k tomu zazpívá koledy. Též vám
všem přejeme veselé Vánoce a do nového roku hodně zdraví, a ať nám nehoří.
D. Zusková, jednatel SDH

Ohlédnutí
za lampionovým
průvodem
Slabce - Třicátého října si
základní organizace Českého svazu žen ve Slabcích
připomněla
lampionovým
průvodem 97. výročí vzniku
samostatného československého státu.
Sraz účastníků byl v 17
hodin nad čerpací stanicí na
začátku městyse. Děti měly
krásné, barevné lampiony.
Sešlo se přes dvacet dětí
s rodiči a několika kočárky
s malinkými dětmi, počasí
bylo přívětivé, a tak jsme si
pochod užili. Zakončení průvodu se odehrálo na sportovním hřišti, kde jsme pro
účastníky měli připravené
ohniště za přispění úřadu
městyse, který se podílel
příspěvkem i na občerstvení
pro děti. Každé dítě si mohlo opéci špekáček a rodičům
jistě přišel vhod teplý nápoj.
Tímto bych chtěla poděkovat TJ Slabce za poskytnutí
zázemí svými prostory šaten
na hřišti a pánům Davidu
Solarovi a Lukáši Opatovi za
rozdělání a udržování ohně.
Eva Razímová,
předsedkyně ZO ČSŽ Slabce

Základní organizace
Českého svazu žen
ve Slabcích
pořádá

Mikulášskou
nadílku
v sobotu 5. 12. 2015
od 16 h v KD Slabce
Malí i velcí jsou
srdečně zváni
na příjemné odpoledne
s hudbou a občerstvením, které zajišťuje
Maty & Máchal.
ZO ČSŽ Slabce děkuje panu Miloši
Šedivému, CHOV CHAROLAIS spol.
s r.o., za sponzorský dar na nákup
sladkostí pro děti

Do Rousínova na věnce i na koncert
Rousínov - Do konce letošního roku chystá
naše občanské sdružení Rousínov ještě několik akcí. V sobotu 28. listopadu cca od 14 hodin budeme opět tvořit adventní věnce a jiné
vánoční ozdoby v sále rousínovské hospody.
Všechny potřebné suroviny (chvojí, korpusy, ozdoby, stuhy apod.) budou jako obvykle
k dispozici přímo na místě. Vítáni jsou samozřejmě i ti, kteří přijdou jen posedět a popovídat si.
Tentýž den v podvečer, konkrétně v 17.30
hodin, rozsvítíme vánoční strom nad rybníkem. Koledy přijedou zazpívat Milan a Ella
Zimmermannovi.
V sobotu 19. prosince od 18 hodin pořádáme vánoční koncert v místním kostele. Opět

zahrají a zazpívají Sine Nomine. Pro zahřátí
bude podáván čaj, pro dospělé možno i s rumem. V prostorách kostela chystáme výstavku domácích betlémů.
První akcí roku 2016 bude masopustní
průvod, a to v sobotu 30. ledna. Vyjde od
hospody ve 14 hodin. Průvod doprovodí hrou
na harmoniku a zpěvem Ríša Svítil. Přibližně
v 16 hodin bude v hospodě vyhlášena nejlepší maska průvodu a ihned naváže taneční
zábava s Ríšou Svítilem. Doufáme, že i tento
masopust se vydaří a masek přijde nejméně
tolik jako letos. Přeji všem krásné a spokojené Vánoce a jen to nejlepší do příštího roku.
Ludmila Faflíková

Zahrádkáři zvou na vánoční výstavu
Slabce - Letošní rok byl pro zahrádkáře ve
Slabcích významný a také náročný. Oslavili jsme padesát let od založení organizace
a pořádali spoustu kulturních akcí, zájezdy,
besedy, výstavy, akce pro děti, a jsme rádi, že
s námi spolupracoval také městys Slabce, mikroregion Balkán, Územní sdružení zahrádkářů Rakovník a dotací nás podpořil i hejtman
Středočeského kraje ing. Petera. Poděkovat
bych chtěla všem členům za účast na akcích,
členům výboru za odvedenou práci a všem občanům, kteří nám zapůjčili květiny na výstavu a také podpořili akce, které jsme pořádali.
A že jsme se snažili nabídnout každé generaci něco, např. ples, dětský maškarní karneval,
velikonoční zábavu, hudební odpoledne s PiňaColádou a V. Žákovcem a A. Volínovou, besedu s V. Větvičkou, výstavu květin a Vánoce
v KD se soutěží pro děti v MŠ a družině ZŠ
Slabce. Uspořádali jsme několik zájezdů, např.
do zahradnictví p. Lipové v Novém Strašecí
s nákupem sazenic, velký zájezd na celý den
s návštěvou Zlonic (železniční muzeum), Nelahozevsi (zámek), Veltrus (zámek), Máslovic
(muzeum másla), Buštěhradu (muzeum Oty
Pavla). Cílem dalšího zájezdu byl Krásný Dvůr
u Podbořan (zámek) včetně projížďky koňmi po

parku a Jablečný jarmark na nádvoří. Poslední
zájezd byl do zahradnictví Svojkovice na nákup dušičkového zboží a ovocných stromků.

Vánoční prodejní výstava
v Kulturním domě Slabce

21. - 22. listopadu

Máme před sebou poslední akci Vánoce
v kulturáku, kde na vás čekají prodejci s voňavými dobrotami nejen na dekoraci, ale také
do žaludku, vánoční květiny, vánoční ozdoby
a námět na drobné dárky pod stromeček nebo
pro Mikuláše, keramiku, voňavé čaje a vůně
pro domácnost a také výrobky dětí z Ráčku,
perníky a perníčky. Přijít můžete v sobotu
21. listopadu od 9 do 16 hodin a v neděli od
9 do 14 hodin. Uvidíte nejen naši výzdobu,
ale také soutěž dětí z MŠ a družiny ZŠ Slabce. Vstupné je 30 Kč, děti mají vstup zdarma.
Těšíme se na vaši návštěvu. Krásné Vánoce
a šťastný nový rok vám přejí zahrádkáři.
D. Zusková, jednatel

Plesovou sezonu zahájí myslivci 9. ledna
Slabce - Kulturní dům ve Slabcích zůstal bez
kultury snad jen v létě, a to jen jeden měsíc. Je
to dobře, když organizace využívají prostory
na kulturní i společenské akce jako jsou výborové, členské a výroční schůze, oslavy narozenin nebo oslavy narození nových občánků.
V letošním roce byli ve Slabcích 4 plesy, dětský maškarní karneval, mikulášská nadílka
pro děti, velikonoční zábava, Staročeské máje,
ukončení masopustu a setkání důchodců. Také
dvě hudební odpoledne s PiňaColádou a V. Žákovcem a A. Volínovou a beseda s V. Větvičkou.
Konec roku patří myslivcům při pořádání naháněk. Nesmím zapomenout na třídenní květinovou výstavu a Vánoce v KD. Po celý rok se
o čistotu velmi dobře stará Veronika Kohouto-

vá, občerstvení má pod palcem David Štiller,
chuťové buňky byly vždy spokojeny, a správce
čili manažer Dagmar Zusková. Všichni vám
děkujeme za kulturní chování a přejeme krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví do
nového roku.
A jak začneme v Kulturním domě ve Slabcích rok 2016? První ples pořádá 9. ledna myslivecké sdružení Lověna Slabce, druhý ples
23. ledna Sbor dobrovolných hasičů Slabce.
Dalším bude 13. února ples zahrádkářů ve
Slabcích, následuje 19. března sportovní ples
TJ Slabce a 26. března je na programu dětský
maškarní karneval.
Dagmar Zusková, správce KD

Příběh hřbitovní kaple ve Slabcích
Na místě kaple původně stála hrobka baronů Hildprandtů. Stavbu kaple zorganizoval a z velké části financoval energický farář Mikuláš Karlach.
n Roman Hartl

Dopisovatel katolického časopisu Blahověst zřejmě nejspíš nepřeháněl, když
v květnu 1869 hlásil, že na slavnostní posvěcení nové kaple Nanebevstoupení Páně
na hřbitově ve Slabcích zavítaly čtyři tisíce
lidí. Procesí z farního kostela bylo tak dlouhé, že čelo průvodu už vcházelo do brány
hřbitova, vzdáleného od kostela čtvrt hodiny čilé chůze, zatímco chvost shromáždění
stále ještě přešlapoval u kostela a netrpělivě čekal, až se masa lidí vpředu konečně
pohne z místa.
Břímě
nákladů na vybudování
kaple nesl z větší
části na svých bedrech farář Mikuláš Karlach. Když
v roce 1860 přebíral zdejší farnost, zavázal se,
že nechá strhnout
zchátralou hrobku
baronů HildpranHřbitovní kaple
dtů, která strašila
uprostřed hřbitova,
a místo ní postaví
vkusnou kapli. Hrobku založil baron Václav Karel Hildprandt současně s novým
farním hřbitovem po roce 1783. Z nařízení
císaře Josefa II. tehdy musely být hřbitovy přeloženy z hygienických důvodů mimo
obydlenou část vesnic a toto opatření platilo i pro zdejší pohřebiště rozložené kolem
kostela sv. Mikuláše. Místo pro nový hřbitov se našlo jihovýchodně od vsi, na vysoké
stráni s libým výhledem na Slabce.
Přestože Hildprandtové vlastnili Slabce téměř sto let, žádný z příslušníků rodu
tady po své smrti nespočinul. V roce 1794
totiž Hildprandtové získali rozsáhlé panství Blatná v jižních Čechách a Slabce se
ocitly na druhé koleji. Novou hrobku si Hildprandtové vybudovali v Paštikách poblíž
blatenského zámku a hrobka ve Slabcích
tím pádem ztratila význam. Prázdná však
nakonec přece jen nezůstala.

Když v roce 1841 zemřel ředitel slabeckého panství Karel Liška, starý pan
baron František de Paula Hildprandt ho
oplakával jako člena rodiny. Lpěl totiž na
Liškovi tělem i duší, miloval ho jako bratra, jak podotkl vychovatel baronových
vnoučat Alois Jaroslav Vrťátko v jednom
z dopisů adresovaných baronovu příteli,
věhlasnému fyziologovi Janu Evangelistovi Purkyně. Jako poslední hold oddanému

Mikuláš Karlach

souputníkovi nechal baron pohřbít ředitele Lišku do rodové hildprandtské hrobky
na slabeckém hřbitově. Nevšední pocta,
kterou zemřelému řediteli prokázal, se
však vzápětí změnila v šok a pobouření,
když po pohřbu začala vycházet najevo
Liškova pravá, kriminální osobnost, kterou dovedně skrýval za falešným obrazem
vzorného, věrného a čestného úředníka.
Jak na povrch prosakovala jedna Liškova
špatnost za druhou, jedna zlotřilost horší
než druhá, zděšený baron Hildprandt, který o Liškových zločinech neměl nejmenší
tušení, upadal do stále větší sklíčenosti.
Do Liškovy smrti baron Hildprandt
Slabce miloval. Když v roce 1827 předal

správu rodinných statků svému jedinému
synovi Ferdinandovi, přesídlil sem z Blatné, aby tady společně se svou milovanou
chotí prožili v klidu a rozjímání podzim
svého života. Zdrcující události kolem
správce Lišky ale rozvrátily jeho idylické
představy až do základů. Náhle se cítil ve
Slabcích zrazený a opuštěný. Baronovo
kruté rozčarování vyústilo až v rozhodnutí
nesetrvávat nadále ve Slabcích a vrátit se
k synovi do jižních Čech. Když se ještě ke
všemu neštěstí smrtelně roznemohla jeho
milovaná choť, baron už dále stěhování
do Blatné neodkládal. Dal Slabcím trpké
sbohem a už nikdy
se sem nevrátil. Zemřel dva roky poté
ve věku 72 let.
Pochopitelně,
že baron Hildprandt měl sto chutí
Liškovu
mrtvolu
z hrobky odstranit,
jenže k tomu nikdy
nenašel dostatek
Baron
odhodlání, protože
Hildprandt
nedokázal ze soukolí své mysli vypudit skřípavé zrnko
pošetilé naděje, že je Liška nevinný.
Liška nedal pokoj ani po smrti. Se svou
zlovolnou existencí se zabydlel v místních
pověstech, ve kterých straší pod hrůzostrašnou přezdívkou Zrzavý ďábel. Každou noc prý opouští svůj umrlčí příbytek,
aby podstoupil kajícnou pouť po místech
svých ohavných zločinů. V ohnivém kočáře uhání půlnoční krajinou a marně prosí
za odpuštění.
Taková záhrobní kariéra bývá v pověstech vyhrazená jen těm nejhorším zlosynům.
Je nasnadě, proč Hildprandtové nechali svou zneuctěnou rodovou hrobku ve
Slabcích napospas osudu a proč farář Mikuláš Karlach v roce 1869 tak rychle a bez
obstrukcí získal svolení Hildprandtů k její
přestavbě na kapli.

Dokončení v příštím čísle

Hřbitov s kaplí Nanebevstoupení Páně a část Chaloupek, po roce 1925

Pozvánka na masopust
Slabce - Stala se mi taková věc. Byla jsem na
kosmetice, slovo dalo slovo a začali jsme o tom,
co kdo děláme a odkud jsme. Já jsem začala vyprávět, že máme v nájmu mlýn, že jsme založili
spolek a co tam všechno děláme. Když paní kosmetička slyšela, odkud jsem, tak mi řekla toto:
Mám zákaznice ze Slabec a ony tvrdí, že se tam
nic neděje.
Letos to již nezměníme, ale šlo by to příští
rok. Mohli bychom začít 13. 2. 2016 masopustem. Ve Slabcích společně s okolím je na 700
obyvatel, vím že nikoho nemůžeme nutit, ale
poprosit vás můžeme, a proto vás všechny zveme na 13. 2. 2016 na čtvrtý ročník masopustu.
Masky si můžete vyrobit sami a nebo půjčit přímo ve mlýně. Stačí jenom přijít a zúčastnit se.
Co se za celý rok udělalo, to všichni určitě
víte a nemá cenu se k tomu vracet, raději se
budeme připravovat na příští rok. Těšíme se na
vaši účast. Celý spolek vám všem přeje pěkné
Vánoce a štastný nový rok.
Vlasta Uhrová, Občanský spolek Mlýnice

Z historie městyse

Společenská rubrika

Životní výročí v listopadu 2015 slaví
5. listopadu

Petr Kounovský, Rousínov 25

50 let

10. listopadu

Libuše Franková, Slabce 100

81 let

11. listopadu

Pavel Šlaich, Modřejovice 2

65 let

11. listopadu

Josef Řezáč, Slabce 63

83 let

19. listopadu

Josef Blecha, Slabce 143

55 let

Životní výročí v prosinci 2015 slaví
3. prosince

Stanislav Beneš, Skupá 33

65 let

4. prosince

Jana Chroustová, Slabce 68

50 let

5. prosince

Libuše Zusková, Slabce 86

83 let

8. prosince

Drahomíra Razímová, Modřejovice 4

82 let

9. prosince

Blanka Štillerová, Slabce 145

55 let

10. prosince

František Vestfál, Slabce 38

88 let

21. prosince

Josef Holý, Svinařov 25

70 let

25. prosince

Emílie Koptová, Rousínov 75

85 let

31. prosince

František Frank, Slabce 100

86 let

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

Narození

Cesta do školy v roce 1930

2. září

Denisa Černá, Modřejovice 6

22. září

Slabce - Vlastivědný sborník okresu Rakovnického s Křivoklátskem a okresu kralovického s Manětínskem, který vycházel
před druhou světovou válkou v letech 1930
až 1938, otiskoval také žákovské práce.
V čísle 1/1930 byl otištěn i článek Marie
Králové z Bučin, žačky prvního ročníku
měšťanské školy ve Slabcích. Měl název
„Cesta do školy“ a začínal verši: Cestička
do školy / přes louky po poli / cestička
do školy / ušlapaná. „Chodím do měšťanské školy ve Slabcích. Škola je vzdálená od
mého domova dvě hodiny,“ pokračoval příspěvek žačky z Bučin. „Když chci býti včas
ve škole, musím vstávati o páté hodině. Což
v létě, to je nám hej! Lidé pracují už na polích, ptáci zpívají, cesta nám vesele ubíhá.

Klára Čiháková, Slabce 12

23. září

Štěpán a Dominik Mužíkovi, Slabce 115

3. října

Karolína Záblocká, Slabce 150

Než sluníčko ukázalo své líce,
již jsme museli býti v Kostelíce!
Hůře je v zimě. Ráno jdeme za tmy, večer
přicházíme za tmy. Ráno mě musí tatínek
neb maminka vyprovázeti. Chodím přes Kamennou, kde je hustý smrkový les. V létě je
tam příjemně, ale v zimě je tam čirá tma. Za
lesem přijdu na most, kde se sejdu se zvíkovskými spolužačkami. To už se nám jde
veseleji. Strašíme jedna druhou a bojíme se
všechny dost. Jsme rády, když vidíme Slabce.
Ing. Filip Celba, Slabce
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Úmrtí
9. října

Jaroslava Kodetová, Slabce 45

11. října

Mirko Beneš, Slabce 64

18. října

Jaroslava Talhoferová, Slabce 124

Přihlášeni k trvalému pobytu
1. září 2015

Tereza Samašová z Hracholusk do Slabec

Vítání dětí
17. října,
obřadní síň

Kristiana Kunclová (Slabce 145),
Sofie Štillerová (Slabce 121), Adéla Vyskočilová
(Modřejovice 46), Patrik Vágner (Rousínov 62),
Ivan Solar (Slabce 133), Jáchym Pastor (Slabce 115),
Denisa Černá (Modřejovice 6)

Svatby
5. září, Krakovec

Petr Maier a Kateřina Vaňková, oba z Rakovníka

4. října, Skryje

Vilém Komárek a Lenka Kolářová, oba z Prahy

1. září proběhlo v ZŠ Slabce přivítání prvňáčků.

V Kostelíku...

(Dokončení ze str. 1) Současně také
opravíme fabiony, sokl a doplníme
oplechování, aby déšť neničil krásnou stavbu. Rekonstrukci kaple můžeme uskutečnit jenom díky podpoře
z fondu Ministerstva kultury ČR.
V listopadu jsme také na naši
vyhlídku Na Plazích umístili již třetí návštěvní knihu. Podle podpisů

a nadšených zápisů v knize odhadujeme, že za rok navštíví naši vyhlídku
přibližně 5000 návštěvníků.
Již nyní zveme všechny zájemce na další vánoční koncert, který
v opravené kapli proběhne v pátek
18. prosince. Stejně jako každý rok
i letos nám zazpívá skvělé Hradní
duo a doufáme, že i letos bude kaple
plná nadšených diváků a posluchačů.
Více na webu www.kostelik.cz.

