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Jedno krásné rousínovské odpoledne
Ludmila Faﬂíková
Občanské sdružení Rousínov
Rousínov - Masopustní období probíhá
dle náboženské liturgie od svátku Tří králů
6. ledna do Popeleční středy. Tou nastává čtyřicetidenní půst, příprava na Velikonoce - nejdůležitější křesťanské svátky v roce. Veselení se
v tomto období má však původ ještě v pohanské době, kdy pravděpodobně souviselo s přípravou na příchod jara.
Vrcholem masopustu bývaly poslední tři
dny před Popeleční středou, kdy se pořádaly
tancovačky, hojně se jedlo a pilo a vesnicemi
procházely průvody maškar. Tato tradice přetrvala na mnoha místech dodnes, a naopak
se rozrůstá. Stala se však převážně světskou
záležitostí. Málokdo má tušení o jejím původním významu a následný půst se obecně nedodržuje.
V Rousínově je okružní průvod masek vsí
každoročně očekávanou akcí. Občanské sdružení nashromáždilo během let značné množství kostýmů, z větší části vyrobených jeho
obětavými členkami (Jana Kounovská, Pavla
Vaitová a další) a půjčuje je za symbolickou
částku i náhodným zájemcům.
Organizátoři se pokaždé snaží vejít do masopustního období, což je někdy docela složité. Musí to být sobota, která se hodí většině
obyvatel i chalupářům a samozřejmě muzice.
Letos se už zkraje podzimu všichni shodli na
16. únoru a byla to trefa!
Celý den svítilo slunce a bylo teplo jako
na jaře. Jistě i kvůli příznivému počasí se sešlo kolem sedmdesáti masek, což byl opravdu

rekordní počet. Mezi padesáti a šedesáti je to
totiž obvyklé. Velice se také osvědčil nový harmonikář Kuba Parobek. Okamžitě se začlenil
mezi juchající masopustníky a vyhrával nejen
u každého zastavení, ale pokračoval i po ukončení programu v Rouspůdce.
Před mnoha chalupami stály stolky s vybraným občerstvením, každý se mohl obsloužit podle své chuti. Škvarkové placky, chlebíčky, nakrájené uzené, slanina či sekaná, okurky,
koláčky slané i sladké, koblížky, šišky, různé
úžasné zákusky a spousta jiných domácích
dobrot se nedala ani sníst. Novinkou byl bohatě zásobený společný stánek obyvatel Nové
Vsi před hospodou. Průvod masek doprovázel
stejně početný dav civilistů, ale rozhodně nikdo nehladověl ani nežíznil. Po dvou hodinách
se jako obvykle končilo na sále stětím postavy
Žida (Vilda Schäﬀer) a vyhlášením tří nejlepších kostýmů. Během průvodu totiž písař pilně
rozdával a zase vybíral hlasovací lístky, takže
výsledky byly vůlí většiny. První místo si jednoznačně zasloužil všemi obdivovaný řezník
s prasátky Máňou a Máničkou z Kolešovic (C.
Mrzena a spol.), druhé místo získal robot Emil
ve vlastnoručně umně vyrobené masce (K. Falta) a třetí se umístil Spejbl s rodinkou (Vrábíkovic), všichni z Rousínova. Odměnou jim opět
byly opulentní dárkové koše, písařem (Zuzka
Schäﬀerová) doma s láskou přichystané.
Masopust se prostě zase vydařil. Všichni
zářili dobrou náladou a libovali si, jak je prima alespoň jednou za rok odhodit vážnost
a starosti, navléknout maškaru a společně si
zašaškovat po vsi.
Tak zase za rok, přátelé!

Pochvalná zmínka o Kostelíku v pořadu České televize
Radim Perlín
OS Kostelík
Kostelík - Zcela náhodou jsme se dozvěděli, že náš Kostelík pochválili dokonce i v České
televizi. Já vím, zní to trochu bombasticky, ale
velmi milá pochvala toho, co v Kostelíku děláme, v soutěži Aleše Hámy Kde domov můj?
prostě zazněla. Soutěž vysílá Česká televize na
pořadu ČT 1 těsně před hlavní zpravodajskou
relací, před Událostmi, a zápolení 3 různých
soutěžících - znalců Česka - je tedy docela
dost sledované. Ve čtvrtek 7. 3. vystupoval
mezi soutěžícími i pan Miloš. A mezi prvním

a druhým kolem se moderátor Aleš Háma
pravidelně ptá soutěžících, odkud jsou, kde to
znají, kde se jim líbí. A pan Miloš zmínil Rakovnicko a konkrétně krásnou vesničku nad
Berounkou Kostelík, skvělý festival Skotsko
v Kostelíku, nádhernou vyhlídku nad Berounkou. Taková pochvala pro celou naši práci
v Kostelíku velmi potěšila a jsme za to rádi.
Mimochodem pan Miloš, který jezdí do Kostelíka na Skoty, v tomto díle nakonec i vyhrál.
Podívat se na pořad můžete v archivu České televize, zmínka je kolem 10.30 minuty:
www.ceskatelevize.cz/porady/11261982253-kde-domov-muj/dily/

ZŠ a MŠ Slabce
Zápis žáků do 1. ročníku
ZŠ a MŠ Slabce
Dne 4. 4. 2019 proběhne v naší
škole zápis žáků do 1. ročníku.
Zápis se bude týkat dětí narozených od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.
Zápis proběhne v ředitelně školy
od 8.30 do 15.30 hod. S sebou je
nutné vzít rodný list dítěte.
Naše škola Vám nabízí:
• vzdělávání podle vlastního
školního vzdělávacího programu
„Škola základ života“
• návaznost předškolního a školního
vzdělávání v místě bydliště
• školu rodinného typu
• zkušený tým pedagogů
• ranní družinu (od 6.45 hod.)
a odpolední (do 15.30 hod.)
• internet pro žáky zdarma
• výuku informatiky
• volnočasové aktivity (turistika, klavír,
kytara, stolní tenis, střelba, sport atd.)
• návštěvy divadel, dopravního
hřiště, okresní vědomostní,
sportovní a výtvarné soutěže
• každoroční pořádání Dne dětí,
poznávacích akcí, výletů a exkurzí
• individuální přístup k žákům
• poradu a pomoc výchovného poradce
• individuální přístup k žákům
s poruchami učení, nápravy poruch učení, individ. učební plán
• využití výpočetní a didaktické
techniky ve výuce

A MNOHO DALŠÍCH DŮVODŮ,
PROČ BÝT ŽÁKEM NAŠÍ ŠKOLY!

Zpravodaj ÚM Slabce 1/2019.
Zpravodaj ÚM Slabce vychází jednou za
dva měsíce. Vydává Úřad městyse Slabce.
IČO: 00 244 422. Kontakt: 270 41 Slabce 28,
telefon a fax: 313 550 144, e-mail:
mestysslabce@seznam.cz. Registrováno
Min. kultury ČR pod e. č. MK ČR E 10834

Tragický osud Václava Lisnera
a konec „jeho“restaurace ve Slabcích
Josef Holý, Slabce
Slabce - 14. února 2019 si už jen
velmi málo pamětníků možná vzpomnělo, že toho dne uplynulo přesně 75 let
od chvíle, kdy v pankrácké sekyrárně
v Praze vyhasl život slabeckého občana
Václava Lisnera!
Jeho předkové pocházeli ze Svinařova, kde již v prvních létech 18. stol.
je rod Lisnerů usazen na čp. 14 a syn
Martina Lisnera (1755-1831) Vojtěch
(nar. pravd. před r. 1784) se odtud po
sňatku s Kateřinou Pertlovou z Tyter čp.
11 stěhuje do Modřejovic čp. 59 a jejich syn Antonín (10. 6. 1834) do čp. 3,
když se před tím oženil s Marií Křížkovou (5. 7. 1835), dcerou domkáře Matěje
Křížka z Hracholusk čp. 10 a Anny, roz.
Lehoučkové ze Skřivaně čp. 16. Mladší
syn Antonína Lisnera, Emil (7. 5. 1864),
se oženil 27. 11. 1891 s Marií Spoustovou (8. 4. 1872) z Březové čp. 9 a bydleli v čp. 3 v Modřejovicích. Starší syn
Antonína a Marie Lisnerových František
(15. 9. 1857) se oženil s Emilií Kučerovou ze Sence čp. 25 a bydleli v čp. 15
v Modřejovicích, kde František provozoval řeznictví. Jejich syn František (4. 1.
1883)se 29. 2. 1908 oženil s Marií Lisnerovou (nar. 21. 1. 1891, dcerou Františka
Lisnera a Marie, roz. Tiché ze Sence 20)
z čp. 71 v Modřejovicích, kde hospodařil
a provozoval i řeznictví - padl v bojích
Velké války v r. 1917!
Syn Františka Lisnera a Marie, roz.
Tiché, Karel (27. 9. 1888), padl v r. 1915!
Bratr Františka Lisnera (4. 1. 1883),
Václav (8. 3. 1881) si vzal 6. 6. 1903
Marii Leitnerovou (17. 6. 1881) z Rousínova čp. 16 a po svatbě se odstěhují
do Slabec čp. 48, kde se jim narodí 14.
listopadu 1911 syn VÁCLAV. Pokřtěn byl
19. listopadu kat. knězem Josefem Dyrhonem, když kmotrem je mu knížecí komorník ze Slabec čp. 59 Josef Honemann
a kmotrou Marie Lisnerová, choť rolníka
z Modřejovic čp.71.
Pan učitel Jaroslav Štván (1904-1985)
se mi v jednom rozhovoru, kdy jsme se
dotkli i tragického válečného období najednou zeptal, jestli vím, co je strach. A
po mé odpovědí, že někdy nepříjemné
byly např. i „písemky“ z matematiky, se
jen usmál a začal mi vyprávět příběh slabeckého restauratéra Václava Lisnera:
„V závěrečném období druhé světové
války už ve větší míře pronikala spojenecká letadla nad území protektorátu a
mimo bombardování strategických cílů
shazovala i padělané potravinové lístky.
V posledních lednových dnech roku 1944
byla tato zásilka shozena i nad okolím

Václav Lisner
Slabec a vrchní četník Jan Haselmann
s nařízením obyvatelstvu o přísném zákazu používání musel ihned do školy
a zajistit, aby učitelelským sborem i žactvem byly falešné známky v co největším
počtu po okolí sebrány a příslušným orgánům mohly být odevzdány.
Václav Lisner jich ale několik poslal
po synovci, slabeckém učni Lomberském, své švagrové Marii Lisnerové (11.
9. 1914) do Prahy, která s nimi v obchodě Černošek zaplatila. Při účetní kontrole to bylo vedením podniku zjištěno
a oznámeno německým bezpečnostním
orgánům.
2
Když přišlo do Slabec hlášení, aby
byl řezník Lisner zajištěn a dopraven,
už si nevzpomínám kam, k vyšetřování,
domníval se vedoucí četnické stanice
Jan Haselmann (do Slabec byl přeložen pravd. z Nové Hutě v r. 1922, jeho
manželka, učitelka Božena Anna, roz.
Sýkorová pocházela z Panošího Újezda,
bydleli ve Slabcích čp. 7 a vedla i obecní
kroniku), že to bude klasifikováno „pouze“ jako hospodářský přestupek.
Celá záležitost byla ale postoupena
kladenskému gestapu - a to bylo zlé!
Vrchní strážmistr Haselmann prý
zastavil v Panoším Újezdě u trafiky
a nechal u auta otevřené dveře. Po hodné chvíl, kterou co nejdéle protahoval,
našel ale Václava Lisnera na svém místě
– ty jsi tu ještě?
Václav Lisner byl v únoru 1944 popraven!
Když jsme se o jeho smrti dozvěděli,
několik nocí jsme nespali. Vždyť jsme k
němu,tak jako i ostatní, chodili nakupo-

vat a stačilo jedno neopatrné slovo. Bydleli jsme hned u silnice nad obchodem U
Kohoutů (pozd. Jednota a Smíšené zboží
Novákových) a s každým sebemenším
hlukem byli připraveni na nejhorší.
Na tu bezmocnost, zoufalství a strach
nikdy nezapomenu!“
V žádosti o vydání osvědčení o účasti
na národním boji za osvobození, znovu
podané 6. 12. 1994 (v r. 1949 zamítnuté!)Annou, roz. Kohoutovou (nar. 16.
9. 1916 v Týřovicích čp. 31), vdovou
po Václavu Lisnerovi, podruhé provd.
Hartmanovou, je žadatelkou uvedeno,
že Václav Lisner byl zatčen gestapem 1.
února 1944 a 14. února 1944 popraven.
V přiloženém osobním dopise adresovaném Ministerstvu obrany ČR z r. 1994
ještě Anna Hartmanová doplňuje, že celý
případ byl klasifikován jako sabotáž a
potraviny byly používány k pomoci lidem
skrývajícím se před gestapem. A aby zachránila své děti ve věku 3 a 3/4 a 5,5
roku, musela tvrdit, že o manželově činnosti nic nevěděla!
Ve spisu Min. obrany ČR - odd. pro
vydávání osvědčení o účasti na národním boji za osvobození, je potvrzením z
11. 6. 1996 uvedeno, že Václav Lisner je
účastníkem nár. boje za osvobození jako
politický vězeň od 8. do 14. února 1944,
a dle archivu Kabinetu dokumentace a
historie Vězeňské služby ČR v Praze-Pankráci byl popraven pod č. 340, v pondělí
14. února 1944 v 17. hod. 54 min.!
Jeho švagrová Marie Lisnerová
(1914) byla odsouzena na 4 měsíce do
vězení, které přežila!
Václav Lisner se narodil a vyrůstal
ve Slabcích čp. 48, v tzv. OULu (demolice v r. 1977), sídle svépomocného potravního spolku, založeného v 60. letech
19. stol. slabeckým knězem Dr. Mikulášem Karlachem jako určitá protiváha
vlivu místních židovských obchodníků.
Tato budova, i se zázemím pozdějšího
divadelního souboru SOKOL pod vedením manželů učitelů Štvánových a nájemním hostincem, se připomíná již v
první polovině 19. stol. mistrem ševcovským Josefem Proškovským, kamnářem,
nebo kameníkem Martinem Pidrmanem
a krejčím Josefem Mužíkem a koncem 80.
let i obchodníkem Aloisem Štěpánem, synem Antonína Štěpána z Kostelíka čp. 6
a Matějem Bílkem, synem hostinského
Josefa Bílka z Holovous. Od roku 1892
je tu hlášen i hostinský Josef Lisner - syn
Josefa Lisnera (pův. z čp. 7) a Marie Hubáčkové (pův. z čp. 11) z Modřejovic čp.
71 s manželkou Annou, roz. Frolíkovou,
dcerou hostinského Josefa Frolíka.
Dokončení na str. 3

English travelling 2019

Společenská rubrika

Slabce - Letošní rok se opět naše škola zúčastnila tradiční soutěže v anglickém jazyce English
travelling na ISŠ v Rakovníku. Náš soutěžní tým
z devátého ročníku ve složení Tanita Bendlová,
David Vyskočil a Matěj Hůla obsadil krásné 10.
místo (z 21 soutěžních týmů z 12 škol na našem
okrese). Není přece důležité vyhrát, ale zúčastnit se a získat cenné zkušenosti. Chtěla bych
všem zúčastněným poděkovat za vzornou reprezentaci školy a doufám, že i v příštím roce se
této soutěže naši žáci zúčastní.

Životní výročí v březnu 2019 slaví

Karin Kochánková, učitelka Aj ZŠ Slabce

Tragický osud... dokončení ze str. 2
3
Jeho otec Václav pocházel z Lán čp. 32 a matkou byla Anna, roz. Zusková ze Svinařova čp.
7. Josef Frolík byl z Modřejovic čp. 10 a byl ve
Slabcích hlášen s dětmi: Marií (1892), Františkou
(1893) a Karlem (1894).
Bydlí zde také Josef Křížek, syn Matěje Křížka
z Hracholusk čp. 10 s Karolínou, dcerou Josefa
Jelínka z Hracholusk čp. 7 a jejich dcera Marie
(1897), ale i Václav Bláha, syn obchodníka Josefa Bláhy ze Slabec čp. 19 s Barborou Kýnovou z
Hřebečník čp. 6. Žije zde hostinský Josef Kilinger (8. 11. 1871 v Tuchoměřicích) s Annou Polcarovou (13. 6. 1874) z Rožďalovic a hostinský
Antonín Egermaier (3. 8. 1871 ve Svinařově čp.
3) s Annou, roz. Korychovou (13. 5. 1880), dcerou
kováře Vojtěcha Korycha ze Slabec čp. 15 a Karoliny, roz. Vošmikové ze Slabec čp. 15. Starší bratr
Antonína Egermaiera, Josef, nar. 26. 1. 1863 ve
Slabcích čp.21, byl činným v místním sboru hasičů a podílel se i na založení hasičského sboru
ve Svinařově (1893), kde provozoval pohostinství
v čp. 3 a zemřel zde v květnu 1943. V roce 1903
se z Modřejovic čp.15 do tzv. OULu ve Slabcích
čp. 48 stěhují již zmínění Václav Lisner (1881) se
ženou Marií, roz. Leitnerovou (1881) a zde se jim
narodí: Václav (1903 – po narození umírá), Marie
(1905, jen několik dnů po nar. zemřela), František (1906), Vlasta Emilie (1909), tragickým osudem postižený VÁCLAV (1911) a Jaroslav (1914).
Po I. sv. válce je pravd. rodem Lisnerů postaveno ve Slabcích čp. 89 (zkolaudováno v r. 1929),
pozdější rest. REFORMA, kam se Václav Lisner
(14. 11. 1911 - 14. 2. 1944) v roce 1937, po sňatku s Annou Kohoutovou z Týřovic čp. 31 (ve Slabcích čp. 89 hlášena od 29. 6. 1937 do 18. 4. 1946)
stěhuje a provozuje zde řeznictví a pohostinství.
Po roce 1948 se do historie Reformy nezapomenutelně zapsala rodina řezníka Jana Marka mimo „místní chvály“ oceňovaná zejména řidiči
ČSAD. Dle jejich slov, zde jako v jediné restauraci
na okrese bylo možno dostat kdykoliv, zvláště už
od brzkých ranních hodin, teplé jídlo.
Před předáním nemovitosti pozůstalým po
Václavu Lisnerovi tu kratší dobu provozovala
pohostinství paní Bohumila Konopásková, kdy
potom nadlouho (příští za pořadatelství městyse
Slabce a místní mládeže až v roce 2012) poslední
„Máje“ ve Slabcích i spoluorganizovala 26. května 1990. Tu sobotu si velmi dobře pamatuji, protože jsem zde hudebně účinkoval. Bylo chladno s
občasnou přeháňkou - protivně foukalo a paní Konopásková později říkala, že kolikrát ani v zimě
nebyla taková spotřeba grogů - jako „tenkrát v
tom máji.“
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Životní výročí v dubnu 2019 slaví
Milan Spal, Slabce 141
Ivana Matuščinová, Slabce 132
Jaroslava Rohlová, Rousínov 29
Josef Janda, Svinařov 4
Jana Kodetová, Slabce 45

2. dubna
17. dubna
19. dubna
20. dubna
21. dubna

Jubilantům blahopřejeme! Pokud někdo z příštích jubilantů (květen, červen 2019)
nechce být zveřejněn ve zpravodaji, nechť to oznámí na ÚM Slabce do konce dubna.

Narození
6. prosince 2018
21. února 2019

Jiří Čiha, Slabce 119
Kristýna Melicharová, Slabce 119

10. ledna
22. ledna
15. února

Zdeňka Slapničková, Svinařov 33
Zdeňka Vydrová, Slabce 51
Marie Schořová, Slabce 58

Úmrtí

Přihlášeni k trvalému pobtu

Čerňák Ondřej a Jana s dětmi Vandou a Kateřinou do Slabec čp. 87
Burianová Martina a Klekner Vladimír s dětmi Kateřinou a Patrikem
do Slabec čp. 123
Vágner Ondřej a Barbora se synem Teodorem do Nové Vsi čp. 9

Odhlášeni z trvalého pobytu

Bendová Hana ze Skupé do Rakovníka
Brož Petr ze Svinařova do Prahy
Grubnerová Libuše, Jana a František ze Slabec do Kolešova
Škanta Vít a Lenka s dětmi Matějem a Tomášem ze Slabec
do Neustupova, část Barčov

Svatby
Slabce, galerie, 19. 2.

Tomáš Kuthan a Eva Staňková, oba Lužná

Svoz nebezpečného odpadu
se uskuteční v sobotu 23. března 2019
Kostelík (náves) • 8.00 - 8.15 | Modřejovice (náves) • 8.25 - 8.40
Skupá (náves) • 8.50 - 9.05 | Slabce (u kontejnerů ve dvoře) • 9.15 - 9.45
Svinařov (náves) • 9.55 - 10.10 | Rousínov (u hostince) • 10.20 - 10.35

Odpad bude odvezen zdarma
Znečištěné obaly (od barev, ředidel, tmelů, lepidel, maziv, olejů apod.), odpadní
barvy (zbytky barev, laků, lepidel, těsnících materiálů), absorpční činidla (čistící
tkaniny, znečištěné ochranné oděvy, rukavice a hadry), motorové a ostatní oleje,
olejové filtry, pneumatiky (osobní, nákladní, traktorové), elektrozařízení
(malé spotřebiče - vysavače, žehličky, fény, holicí strojky, pily, vrtačky, TV, monitory,
počítače, tiskárny, faxy, telefony, fotoaparáty, přehrávače apod.; velké spotřebiče pračky, sušičky, myčky, mikrovlnky, sporáky; chladicí zařízení - chladničky, mrazničky,
klimatizace, vinotéky), zářivky (trubicové, výbojky, úsporné /běžné, reflektorové a
halogenové žárovky nepatří do nebezpečného odpadu/), olověné akumulátory

Slabecké čp. 89, pohostinství Reformu, potom střídá několik dalších
nových majitelů, ale i kvůli poměrně
rozsáhlým službám „konkurenční“
sousední BENZINY se jim, dle jejich
slov, až tak nedaří.
V současnosti je bývalá vyhlášená slabecká restaurace svědkem
proměn na byty a kanceláře a na mi-

nulou „slávu“ už jen vzpomíná!
Poděkování: Ředitel Vojenského ústředního archivu
v Praze Mgr. Josef Žikeš, archivář Mgr. Jiří Flégl,
historička Kabinetu dokumentace a historie Vězeňské
služby ČR v Praze Alena Kafková, p. učitel Jaroslav
Štván in.m., Zdeňka Vyskočilová, matrikářka městyse
Slabce, Ing. Filip Celba, RSDr., bývalý starosta Slabec

Výzva pro vlastníky lesů - kůrovec ničí naše lesy

