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10 let hasičského sboru v Kostelíku
Aleš Opatrný
Kostelík - V letošním roce oslaví
SDH Kostelík 10 let od znovuzaložení
svého sboru. 31. ledna 2020 se konala
v hasičské zbrojnici v Kostelíku výroční
valná hromada SDH Kostelík. Valná hromada mimo jiné rozhodla o složení výboru SDH na období let 2020 až 2025. Z celkového počtu 18 bylo přítomno 14 členů
SDH Kostelík. Minutou ticha byla uctěna
památka našich členů, kteří nás opustili
v r. 2019, pana Topinky z Kostelíka a pana
Vinického z Modřejovic. Našeho jednání
se zúčastnili také vzácní hosté: starosta
Okresního sdružení hasičů v Rakovníku,
místostarosta městyse Slabce, starosta a
velitel hasičského okrsku č. 6 Slabce, zá-

stupce Hasičského záchranného sboru,
stanice Rakovník a dále zástupci spřátelených sborů dobrovolných hasičů ze
Slabec, Modřejovic, Svinařova, Skupé,
Hracholusk, Hřebečníků, Skryjí, Sence,
Zvíkovce a Studené. Mezi činnosti našeho sboru patří mimo jiné také pomoc obci
s údržbou návsi a okolí. Již několikrát
v letošním roce jsme uklízeli spadané
větve na návsi po vichřici. V únoru proběhla údržba a zkouška techniky. V plánu je také úklid nebezpečného odpadu
z lesa podél silnice směrem k pile, kde
se objevily plastové barely a další odpad
(umyvadlo; už bylo z lesa uklizeno). Nejbližší akcí, kde se všichni sejdeme, pobavíme a zahřejeme u velkého ohně, bude
30. 4. tradiční pálení čarodějnic.

150 let od narození pěvce Karla buriana
Rousínov - Před 150 lety se v
Rousínově narodil Karel Burian, jeden
z nejslavnějších operních pěvců světa.
Český rozhlas připomněl toto významné výročí dvouhodinovým životopisným pásmem s ukázkami Burianova zpěvu (pořad s názvem Příběh
uměleckých triumfů a životních pádů
Karla Buriana si můžete poslechnout
na internetových stránkách rozhlasu), skromnou výstavkou přiblížilo
Burianovy osudy i České muzeum
hudby v Praze.
Městská knihovna v Rakovníku
připomíná Karla Buriana seriálem
akcí, který v březnu odstartovala
přednáška o Burianových osudových
ženách. Hlavním bodem programu
pak bude od poloviny června životopisná výstava v roubence Lechnýřovně.
V dubnu se bude konat vzpomínkový koncert v Senomatech (kde letos
bude odhalen i nový Burianův pomník
na místě, kde stával jeho statek), na
léto se chystá pěvecký koncert i přímo v Burianově rodném Rousínově.
Dokončení na str. 4

Portrét Karla Buriana od malíře
a sochaře Františka Zusky, autora
Burianovy pamětní desky v Rousínově

Zahrádkáři ve Slabcích
Slabce - Zahrádkáři Slabce zhodnotili uplynulý rok na únorové výroční členské schůzi, které se zúčastnilo
31 členů a 8 hostů. Všichni se dozvěděli, co jsme všechno v uplynulém
roce pořádali, s jakým výsledkem,
přijali jsme novou členku, pogratulovali všem, kteří slaví v roce 2020 životní jubileum. Zároveň jsme malým
balíčkem poděkovali za odvedenou
práci několika členkám a poděkování za dlouholetou spolupráci obdržel
Ing. F. Pazdera a ZO ČZS Broumy.
V diskusi jsme podepsanou peticí
podpořili zahrádkářský zákon, který
je již v poslanecké sněmovně, dále
jsme upozornili na to, že je potřeba
instalovat vývěsku s naší činností
(úkol pro územní radu v Rakovníku), aby byla lepší informovanost
o tom, co je náplní práce zahrádkářů.
Dále jsme poděkovali modřejovickým
hasičům za spolupráci, slabeckým hasičům za rychlý zásah při ohni u KD,
městysi Slabce za podporu. Zdravici
pronesl předseda ZO ČZS Broumy
a předseda územní rady Rakovník
Ing. Pazdera. Následovala přednáška
o pěstování cibule a česneku, (odrůdy, škůdci, postřiky i prospěšnost
v jídelníčku). Na závěr ještě co zahrádkáři naplánovali na rok 2020:
v únoru ples, v březnu 13. až 15.
prodej jarních cibulovin, macešek
a primulí v přízemí slabeckého zámku od 9 do 17 hodin, v neděli do 12
hodin, 28. března dětský maškarní
bál od 14 hodin v KD Slabce, v dubnu
(4. 4.) Velikonoční jarmark od 9 do 17 h
v KD Slabce, 1. května zájezd na nákup sázení, p. Lípa Nové Strašecí,
červenec zájezd zahradnictví Lotouš
na nákup zeleniny a ovoce, následuje
květinová výstava, Vánoce v KD. Na
zájezd letos pojedeme do Zruče nad
Sázavou,Ledče nad Sázavou a Tasic.
Na podzim do soukromých rybích sádek v Ledči u Dobřichovic, zahradnictví Kozolupy u Berouna a do Nižbora.
Dagmar Zusková, jednatelka

Zpověd smrtelníka
aneb 50 let ve Slabcích (6)
Ing. Filip Celba

Přeci se však občas vyskytlo něco
veselého. Např. naše studium VUMLu
(Večerní universita marxismu-leninismu,
neplést s někdy úsměvným názvem vulkanizovaný učitel marxismu-leninismu).
Studium bylo tříleté, zakončené zkouškami před komisí a diplomem o absolvování školy.
Jak jsme se s Ing. Jaroslavem Zuskou,
který tehdy pracoval jako technický zástupce ředitele ČSAD Rakovník a Jaroslavem Torem, ekonomem JZD Slabce,
k VUMLu dostali?
Už v některém z předchozích příspěvků Zpravodaje městyse Slabce
jsem psal, že my tři jsme byli znamenitá
parta, která se takřka denně v 16 hod.
v kanceláři MNV Slabce na slabeckém
zámku scházela a řešila problém obce,
státu i světa. A tehdy jsem se dopustil
malé podlosti.
K funkci předsedy MNV střediskové
obce také patřilo absolvovat stranická
školení včetně VUMLu. Když jsme tak večer seděli a vedli řeči a chlapci mě podepisovali, co jsem jim strčil pod ruku, podstrčil jsem jim také přihlášky do VUMLu
s tím, že je to nějaký statistický výkaz.
A tu najednou v srpnu 1979 nám přišly
dopisy, že máme v úterý 7. září 1979 nastoupit na první přednášku. Chlapci se
málem zhroutili, ale když jsem slíbil, že
jim budu ve stručnosti vysvětlovat jednotlivá témata, tak na to kývli. Přeci jen
se báli, že na OV KSČ Rakovník je budou
mít za pomatené, kdyby na školu nenastoupili, když sami podepsali přihlášku.
A já jsem byl nějaký čas za podlého zrádce. Od té doby si už pečlivě četli, co jsem
jim dal podepsat.
Výuka přednášky, cvičení a semináře probíhaly vždy v úterý od
14 do 16 hodin v budově OV KSČ
v Rakovníku u rakovnického potoka.
Dnes je v ní Katastrální úřad Rakovník.
S Jardou Torem jsme většinou jezdili vozem Š 1203 a já jsem ještě přitom zařizoval administrativu obce přímo u příslušného referenta ONV v Rakovníku.
A jednou si tak jedeme a přejíždíme
most přes Rakovnický potok u budovy
ONV Rakovník a najednou Jarda Tor začal silným hlasem křičet. „Zastav, zastav,
zastav“. Dupl jsem vyděšeně na brzdu
v domnění, že nám upadlo kolo. Ale nebylo tomu tak. Auto zastavilo u malého
štíhlého pána, který zrovna hodlal most
přejít. Jarda Tor otevřel dveře Š 1203,
začal křičet: „Únos trpaslíka, únos trpaslíka“, popadl pána vzadu za kalhoty

a u krku vzadu za bundu a začal pána
cpát do auta. Ten se ale nedal, vyděšeně
láteřil, volal o pomoc, prskal a kopal kolem sebe, ručičkama se držel dvířek auta
a nechtěl se nechat a do auta nacpat.
Jarda Tor přitom starostlivě vysvětloval
strnulým vyděšeným okolojdoucím, že se
jedná o únos trpaslíka. Většina lidí moudře pokývala hlavou se slovy: „To je něco
jiného“ a Jarda Tor malého občana přeci
jen do auta nacpal. Byl to jeho dlouholetý
kolega p. Dvořák z Lubné. Jarda Tor pravil: „A jedeme“, tak jsem zabočil za mostem doprava a zajel do slepé ulice, která

Stalin jmenoval Stalin, když se narodil
jako Džugašvili a proč se Lenin jmenoval
Lenin, když měl rodné jméno Uljanov?“
Jarda Tor chvíli přemýšlel a pak pravil: „Náš vážený učitel na Obchodní akademii v Rakovníku profesor Gertler říkal,
že Stalin je rusky srp a Lenin je rusky
kladivo.“ Pplk. Macháček jako „starý voják“ na sobě nenechal nic znát, chvíli se
zamyslel a odvětil: „No vidíte, to je taky
zajímavý názor. Musím vám ale dát dvojku, přeci jen to bylo jinak“. A šli jsme.
A po třech letech jsme šli k závěrečným zkouškám. Měli jsme i kravaty.
Předběžně jsme znali okruhy zkoušených témat a já jsem „starým spolubojovníkům“ na stroji s průklepem napsal
k jednotlivým otázkám „universální“
odpovědi. A najednou se objevil v chodbě před místností, kde zasedala komise, navoněný Jarda Staněk, předseda
JZD Slabce a se slovy „Co to máte, co
to máte?“ si vypůjčil papíry s odpověď-

Slabce v sedmdesátých letech
končila z boku u budovy KSČ Rakovník.
Jednalo se tak o vzdálenost kolem 150 m.
A tak asi po 20 vteřinách jsme k budově
přijeli a Jarda Tor svého přítele z auta
vystrčil s tím, že se jednalo o únos trpaslíka. P. Dvořák hulákal nějaké nadávky,
hrozil nám pěstičkou, že tohle si někdo
odnese a ošetřoval si modřiny, které mu
po akci začaly naskakovat. A my jsme
s úsměvem vešli do budovy OV KSČ. Mafie by nám mohla závidět. Celá akce trvala tak dvě minuty.
Při studium VUMLu jsme však zažili
i jiné veselé chvíle. Zmíním se jen o dvou.
Při zkoušce z dějin komunistické
strany Sovětského svazu byl zkoušejícím
pplk. Macháček z Okresní vojenské správy v Rakovníku. Chodili jsme ke zkoušce
ve dvojici, já s Jardou Torem. A pplk. Macháček na závěr rozpravy položil Jardovi Torovi otázku: „Soudruh Tor, proč se

mi od Jardy Tora. Pak najednou řekl „To
se hodí, to se hodí“, papíry si nechal
a zaklepal na dveře místnosti, ve které
se zkoušelo. Na vyzvání do místnosti vešel a za čtvrt hodiny byl zpátky. My, celí
vyděšení z neúcty ke komisi, jsme se
ptali: „Cos tam dělal?“ a Jarda Staněšk
odtušil: „Zkoušku z politické ekonomie“.
A my: „A jak to probíhalo?“ On: „Ani nevím, oni se furt na něco ptali, já jsem nevěděl o čem mluví, tak jsem odvětil, že
jsou to sice zajímavé problémy, ale já že
jsem si připravil otázku číslo 5. Potom
jsem přečetl z vašich papírů universální
odpověď u čísla 5 a dostal jsem dvojku“.
A bylo po zkoušce.
Snad nakonec tohoto vypravování se
zmíním o jedné věci, kterou neprováděl
žádný jiný národní výbor na okrese.
Dokončení na str. 4

Masopust v Rousínově
Rousínov - Průvod vsí na začátku čítal víc jak sedmdesát masek, což je zatím zdejší rekord. Malí, mladí, staří, místní i přespolní se nějak vymódili a dvě hodiny proudili od jedné chalupy ke druhé. Podobný počet civilistů je
doprovázel. Rozhodně ale nikdo nezůstal o hladu a žízni.
Ne ve všech staveních maskám tzv. otvírají. Nikomu to
nevadí, protože to by průvod snad ani neskončil. Tam,
kde jsou masopustníkům nakloněni, prohýbají se stoly
před vrátky nebo na dvorkách pod spoustou sladkých
a slaných dobrot. Každá hospodyňka si na domácím občerstvení dává extra záležet a zapíjet se dá nejrůznějšími
alko i nealko nápoji. Cestou se vybírají tři nejlepší převleky pro závěrečné vyhlášení, což při takovém množství
nápaditých kostýmů není nic jednoduchého. Průvod i následné posezení v Rouspůdce doprovázel hrou na harmoniku Kuba Parobek a opět výborně. Už se těšíme na příští
masopust! Můžete se k nám připojit.
Ludmila Faflíková, foto: OS Rousínov

Zápis žáků
do 1. ročníku ZŠ a MŠ Slabce na školní rok 2020/21
proběhne 2. 4. 2020. Zápis se bude týkat dětí
narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

Zápis proběhne v ředitelně školy od 8.30 do 15.30
hodin. S sebou je nutné vzít rodný list dítěte.
150 let od narození... Dokončení ze str. 1 Karel Burian se
měl podle přání své ctižádostivé matky stát právníkem, po dvou semestrech však z univerzitních
studií zběhl k divadlu. Debutoval v roce 1891
v Brně jako Jeník v Prodané nevěstě. Úspěšné působení v estonském Revalu (dnešní Talinn) mu v roce
1892 vyneslo pozvání do Německa, kde se během
následujících deseti let vypracoval mezi absolutní
světovou pěveckou špičku. V letech 1902-1913
byl prvním tenorem saské královské dvorní opery
v Drážďanech, v letech 1906 až 1913 pravidelně
hostoval v Metropolitní opeře v New Yorku, v Londýně a na dalších předních scénách. Proslul především jako představitel hrdinů v operách Richarda
Wagnera (Tristan, Tannhäuser, Parsifal atd.). Jeho
největším triumfem se však stal král Herodes v
opeře Salomé. Heroda ztvárnil jak při světové premiéře opery v Drážďanech (1905), tak při jejím prvním uvedení v Paříži a New Yorku. Celkem zpíval
přes sto operních rolí, každou v několika jazycích.
Byl trojnásobným držitelem titulu Komorní pěvec,
udělovaným v německých zemích za mimořádný
přínos umění, a mnoha dalších vysokých poct. Zemřel v roce 1924 na svém statku v Senomatech
u Rakovníka. Pohřben je v Rakovníku.

Svoz nebezpečného odpadu
se uskuteční v sobotu 25. dubna 2020
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), 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

Nepřehlédněte

Ve všech částech městyse je na stanovištích pro sběrné nádoby
na tříděný odpad nově umístěna také nádoba na jedlé tuky a oleje.

Co do nádoby patří?

Přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích

Co do nádoby nepatří?

směsný (komunální) odpad, živočišné tuky (sádlo, lůj), motorový olej, plast
(krom lahví s olejem), sklo, papír, nápojové kartony (europack), baterie,
elektromateriál, textil a obuv, biologický odpad, zdravotnický materiál
Zpravodaj ÚM Slabce 1/2020. Zpravodaj 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 Ministerstvem kultury ČR pod e. č. MK ČR E 10834

Společenské akce
ve Skupé „Na Kovárně“
Skupá - Nový společenský rok zahájil SDH
Skupá dne 11. 1. 2020 výroční schůzí, které se zúčastnili i hasiči z okolních obcí.
Z plánovaných akcí „Na Kovárně“ musíme
zmínit velikonoční svátky, které oslavíme v sobotu
posezením žen a v pondělí posezením všech koledníků.
25. dubna se bude konat již 3. ročník oblíbené akce pro děti a rodiče, kterou pořádá rybářský
spolek - Chyť a pusť. Všem dětem přejeme dobré
úlovky a krásné počasí.
30. dubna, jako každý rok, budeme pálit čarodějnice pod záštitou SDH Skupá. Více o plánovaných akcích můžete zjistit na internetových stránkách www.skupa11.wixsite.com/obec-skupa.
Společenskou místnost „Na Kovárně“ využívají i jiné spolky z okolí, např. tyterský myslivecký
spolek Tetřev. Kromě akcí pořádaných jednotlivými spolky se zde po celý rok pořádají také soukromé oslavy narozenin a svátků obyvatel obce.
SDH Skupá

Společenská rubrika

Životní výročí v březnu 2020 slaví
9. března
12. března
12. března
12. března
16. března
17. března
22. března
29. března

Stanislava Kalinová, Modřejovice 67
Bohuslav Konopásek, Modřejovice 28
Václav Čiha, Slabce 132
Eva Jandová, Svinařov 4
Jiří Hejduk, Modřejovice 61
Irena Hlínová, Rousínov 6
Marie Konopásková, Modřejovice 28
Marie Slabá, Modřejovice 38
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Životní výročí v dubnu 2020 slaví
1. dubna
2. dubna
10. dubna
16. dubna
17. dubna
19. dubna
23. dubna
25. dubna
30. dubna

Ivan Biňovec, Slabce 24
Jiří Korf, Modřejovice 9
Zdeňka Koutecká, Modřejovice 17
Lenka Susekárová, Slabce 13
Ivana Křížanovská, Rousínov 9e
Jaroslava Rohlová, Rousínov 29
Zbyněk Vyskočil, Slabce 162
Ivana Jarošová, Svinařov 19
Blanka Čihová, Slabce 132

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

Narození
20. února

Tomáš Záblocký, Slabce 150

Přihlášeni k trvalému pobytu
17. ledna
20. února

Šárka Mostecká z Malých Žernosek do Rousínova
Miloslav Melč ze Senomat do Rousínova

Odhlášeni z trvalého pobytu
3. února
3. února

Alexis princ Croÿ ve 30. letech

Vzpomínka na posledního
majitele zámku ve Slabcích
Dne 24. února uplynulo již 110 let od narození
Alexise prince Croÿe, posledního z rodu, vlastnícího slabecký velkostatek od roku 1866. Alexis, ač
německé národnosti, během nacistické okupace
pomáhal i s nasazením vlastního života svým českým spoluobčanům! Po osvobození byl revolučním národním výborem prohlášen za bezúhonného. Následně, s nastupující zlovůlí politické moci
ve Slabcích, za nežádoucího a svůj domov musel
i s rodinou v září 1945 potupným způsobem
opustit. Zemřel v Bavorsku, v Aicha vorm Wald
21. srpna 2002. Čest jeho památce!
Josef Holý

Jiří Čiha ze Slabec do Králova Dvora, část Levín
Magdalena Fraňková se synem Jiřím
ze Slabec do Králova Dvora, část Levín

Zpověď... Dokončení ze str. 2 V roce 1981 zemřel po dlouhé a těžké nemoci bývalý předseda MNV Slabce Ing. František Vyskočil, který starostoval od roku
1971 a stál za výstavbou nové požární zbrojnice, coby předseda stavební komise také za výstavbou nového fotbalového hřiště za parkem, založil
chatovou oblast Na Barandově atd. Onemocněl v roce 1976 a umřel v roce
1981. Do posledních chvil se o něj vzorně starala jeho manželka Jarmila Vyskočilová, která tradičně učila ve slabecké škole prvňáčky a byla zástupkyní ředitele školy. Čest oběma manželům, měl jsem k nim na začátku svého
pobytu ve Slabcích velmi blízko.
Ale zpět k tomu MNV. Poslední rozloučení měl Ing. Vyskočil v nově vybudované Rozlučkové obřadní síni v Rakovníku a mě bylo trapné, že se
s tak vzácným člověkem bude loučit komerční řečník. A tak jsem se s
pohřební služnou domluvil, že promluvím já, jako předseda MNV Slabce
a jeho nástupce. Jenomže při dalším pohřbu důchodce z Kostelíka se ozývaly námitky, že se řeční jen někomu a tak se nám z toho stala povinnost.
Za obec jsme mluvili střídavě s Vlastou Mužíkovou a Ladislavem Fišerem
z Rousínova „na střídačku“. A někdy i společně s vikářem p. Tatíčkem nebo
slabeckým farářem Slovákem, který bydlel na slabecké faře. A tento akt
občanské sounáležitosti vykonávali ještě po mnoho dalších let V. Mužíková
a L. Fišer, i když já jsem odešel v roce 1985 do Prahy. Myslím, že každému
z nás téměř tento každotýdenní stres z pohřebních aktů ubral nějaký ten
den z vlastního života. A já touto cestou děkuji in memoriam Vlastě Mužíkové i Ladislavu Fišerovi za jejich trpělivost a odvahu. Byla to práce časově i nervově velmi náročná. A někdy i nevděčná. Považuji slučování obcí
a vznik integrované obce, dnes už městyse, za věc natolik důležitou, že
jsem jí věnoval celý tento příspěvek. Ale v životě všech zúčastněných obcí
to byla jistě věc, která ovlivnila na mnoho dalších let život v jejích jednotlivých částech. A těm, kteří se na tom podíleli, děkuji za tu čest, že jsem
s nimi mohl žít a pracovat
Příště snad popíši snad stručněji další léta na obci až do roku 1990.

