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150 let kaple v Kostelíku
Kostelík - 23. července před 150
lety vysvětil probošt Vyšehradské kapituly Václav Štulc novou kapli sv. Máří
Magdalény v Kostelíku.
Za svůj vznik vděčí kaple především
tehdejšímu slabeckému faráři a pozdějšímu vyšehradskému proboštovi Mikuláši Karlachovi.
Kaple vyrostla na místě starší svatyně, zrušené v důsledku josefínských
náboženských reforem koncem 18. století a zbořené v roce 1832. „Obyvatelé
Kostelíka těžce nesli odklizení své milé
kapličky, a já často musil stesky jejich
slýchati,“ vyprávěl Karlach ve svých
vzpomínkách na působení ve Slabcích.
Při novoročním křesťanském cvičení
v Kostelíku v roce 1871 proto vybídl
tamní osadníky k postavení nové kaple.
Jeho výzva se v Kostelíku setkala s nadšením. Jako základní stavební kapitál
věnoval Karlach ze svých soukromých
prostředků sto zlatých.
Celkem stavba stála tři tisíce zlatých, přičemž většinu nákladu uhradili
sami obyvatelé Kostelíka prostřednictvím veřejné sbírky. Kostelík měl tehdy
278 obyvatel, vesměs řemeslníků nebo
nádeníků. Darem ve výši 300 zlatých
podpořil stavbu i bývalý český král Ferdinand Dobrotivý. Gotický oltář s obrazy
sv. Máří Magdalény, sv. Mikuláše a sv.
Václava vytvořil uznávaný plzeňský malíř Jan Herzog. Oltář věnovali farář Mikuláš Karlach a jeho bratr Václav, který
tehdy působil jako kaplan v Plzni.
Slavnostní vysvěcení kaple se konalo 23. července za účasti několika tisíc
věřících. Vysvěcení kaple se na Karlachovu prosbu ujal teprve krátce před
tím zvolený nový probošt vyšehradské
kapituly Václav Štulc. Slavnosti se zúčastnila i rodina majitele slabeckého
velkostatku prince Alexise Croÿe a zástupce předchozího majitele panství
Huga Nostice. Celkový počet účastníků
slavnosti byl odhadnut na osm tisíc.
Obnovení kaple v Kostelíku patří k
nejvýraznějším počinům Karlachova

Dětské odpoledne ve Skupé
Skupá - Po dlouhé pauze způsobené proticovidovými opatřeními Skupá
v sobotu 26. 6. opět ožila v rámci dětské
akce s názvem „Ahoj léto, ahoj prázdniny“. Pro děti byly kromě již tradičních
disciplín jako kuželky, dojení či zatloukání hřebíků připraveny i zcela nové disciplíny, mezi které patří třeba dopravní
hřiště nebo střelba ze vzduchovky. Po
losování cen se také konala dětská diskotéka. Účastnily se děti nejen ze Skupé, ale i z okolních vesnic. Věříme, že si
všichni zúčastnění akci, nejen díky pěknému počasí, užili. V případě příznivých
epidemiologických podmínek se těšíme
na další setkání při jiných akcích.
SDH Skupá

Kaple v Kostelíku
jedenáctiletého působení na faře ve
Slabcích. Mikuláš Karlach (1831-1911)
pocházel z Brandýsa nad Labem, ve
Slabcích působil v letech 1860-1871.
Zasloužil se mimo jiné o opravu farního
kostela ve Slabcích, přeměnu staré hildprandtské hrobky na hřbitově ve Slabcích na hřbitovní kapli, založil ve Slabcích svépomocný potravní spolek Oul
a občanskou záložnu, jako člen okresního zastupitelstva prosadil vybudování silnice z Rakovníka přes Slabce
a Kostelík, založil školu v Hřebečníkách, nemocnici v Křivoklátu, akciový
parní mlýn v Čisté atd. V roce 1869 byl
za své zásluhy jmenován Čestným občanem spojených obcí Slabce, Svinařova
a Skupé a o rok později Čestným občanem Modřejovic.

NENEChtE SI UJÍt
V sobotu 14. srpna přijďte do kaple v Kostelíku
poslechnout si VyPRÁVěNÍ ROMANA hARtLA
O POVěStECh MěStA RAKOVNÍKA, spojenou
s ukázkami z jeho připravované knihy Průvodce
tajemným Rakovníkem. Začátek je v 16 hodin.

Program kulturního
sympozia v Rousínově
Rousínov - 23. ročník kulturního
sympozia ROUS v Rousínově proběhne
od 2. do 6. srpna na Faﬂíkovic statku.
Denně od 14 do 16 hodin rukodělné
kurzy a po, út, čt, pá program od 20 hodin. Středeční večer je bez programu,
odpolední dílny se konají.
Cena 100 Kč / 2 h u vstupu, u některých lektorů příplatek za materiál.
Večerní program (od 20 hodin):

2. 8. / Mirka Novak
a Pilsen Connection
soul, jazz, bicí Ben Faflík

3. 8. / Josef Alois Náhlovský
s kapelou Kozí bobky
známý komik zpívá, hraje, mluví

5. 8. / Kamil Emanuel Gott

nejvěrnější, nejlepší revival božského Káji

6. 8. / Neohrožený Mikeš

pohádka podle Boženy Němcové
v podání nadnárodního divadelního
souboru rousínovských ochotníků R.UM

Z historie městyse

Americká odysea slabeckého
rodáka Antonína Tacha
Dokončení. Zase k tomu hospodskému, dal nám
zase jísti, my žádali, by nás tam nechal přes noc,
on že nemůže, že to není jak v Čechách. Manželka hledala nocleh, již byla noc, nemohla žádný
dostat. V okolí tom byli čeští bossové doutníkáři
a zaměstnávali vesměs české rodiny, nejvíce od
Kutné Hory. Manželka přec nocleh dostala u jedné židovky, byla domovnicí. Leželi jsme na holé
podlaze, zadarmo to ale nebylo, práce dala za to
dosti. Jídla jsme dostali od těch doutníkářských
rodin dosti.
Bylo to tak nějaký čas, manželka musela jít vyžebrat nějaký oděv, též jídlo, ovšem že mezi Čechy. Když jsme přišli o kufr, tak jsme se neměli
do čeho převléknout, a když žena chodila po té
žebrotě, tak žádala, kam přišla, jestli by si která
paní dala prát prádlo a tak obdržela práci více,
nežli mohla zastat, 50 centů denně a jídlo. Já pravím, zanech žebroty a chyť se prádla, tak si brala
sebou tu dva a půl roku starou holku a já dostal
práci sekat dříví do štoru, také 50 centů a jídlo a
bral jsem sebou toho sedm roků starého hocha.
Když jsme měli pár dolarů, tak jsme si najmuli světnici, dosti špatnou, německé myši po nás
v noci běhaly, koupili kamna, starou postel, stolek,
dvě sesle jsme dostali. Já se pak šel učit doutníky a ten samý rok na podzim jsme se stěhovali
na domácí doutníkářskou práci. Čtyři dolary od
celé práce, od tisíce doutníků. Bossovi jsme platili
rent, tak že jsme časem vydělali jen na rent a děti
musely zase po žebrotě. Ten syn, co byl za chůvu,
se tam naučil dosti dobře doutníky, tak jsme si ho
vzali domů a už to šlo lépe.
Pak se nám narodila dcera, nyní 25 roků stará, vdaná ve Filadelfii. Potom ale nejmladší syn
přišel v jedné doutníkářské dílně o pravou nohu,
elevator mu ji rozmačkal, tak mu ji v nemocnici
odejmuli v půl stehně nad kolenem. Obdržel za
to 250 dolarů, neb neměl boss na tom ani mnoho
viny. Za rok hoch zemřel. Pak se vdala dcera a za
tři roky zemřela, zůstala po ní holka, teď 15 roků
stará. Pak ten syn, co byl za tu chůvu, se oženil
a za čas se odstěhoval navenek a zemřel od úžehu slunce, 43 roky stár, zanechav zde manželku a
7 nezaopatřených dítek. Ten syn, kterého si vzal
hned v Castle Gardenu ten pekař, jest ženat, nevíme ale o něm, o domácnost se nestará a jest více
pryč od rodiny, nežli s ní žije.
A to se přihodilo vše za 15 roků pobytu v New
Yorku. Měli jsme jistou částku peněz, tak jsme
sobě koupili domek a kousek pozemku nedaleko
Little Ferry, k tomu něco drůbeže a krávu, na pozemku jsme pěstovali, co se pěstovat dalo, a vozili
jsme to na ručním vozíku do nedalekého městečka Hackensack a tak jsme se sami dva spokojeně živili 15 roků. Pak jsme na sobě cítili, že jsme
velice od práce přemožení a zdraví nám začalo
býti nepříznivo, tak jsme byli nuceni vše prodat
a bydlíme teď v Little Ferry v nájmu a zde trávím
spokojeně se svojí manželkou zbytek svého života
až na to zdraví, toho kdyby bylo více.
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Společenská rubrika

Životní výročí v červenci 2021 slaví
2. července

Radomír Zuska, Modřejovice 15

70 let

4. července

Petr Heller, Slabce 106

50 let

17. července

Jiří Spal, Kostelík 4

65 let

25. července

Věra Hudečková, Modřejovice 66

84 let

25. července

Květa Božková, Slabce 121

90 let

25. července

Vítězslav Vostrý, Slabce 127

80 let

Životní výročí v srpnu 2021 slaví
10. srpna

Irena Jarošová, Slabce 81

83 let

14. srpna

Petr Ort, Slabce 122

70 let

17. srpna

Leona Zátrochová, Svinařov 21

60 let

24. srpna

Alena Vestfálová, Slabce 17

65 let

29. srpna

Jiří Slapnička, Svinařov 33

92 let

Jubilantům blahopřejeme! Pokud někdo z příštích jubilantů (září, říjen 2021)
nechce být zveřejněn ve zpravodaji, nechť to oznámí na ÚM Slabce do konce srpna.

Úmrtí
2. května

Jaroslav Novák, Slabce 151

19. května

Marie Topinková, Kostelík 26

Přihlášeni k trvalému pobytu
Jan a Zdeňka Fejlkovi z Karlových Varů do Kostelíka

12. dubna

Odhlášeni z trvalého pobytu
Denisa Novotná ze Svinařova do Prahy

12. května

Svatby
5. 6., Hřebečníky,
u rybníka Michálek

Milan Liprt, Panoší Újezd, a Veronika Hoduláková,
Nový Hrozenkov

5. 6., Kostelík,
vyhlídka Na Plazích

Petr Hovorka, Rakovník, a Kateřina Seidlová,
Příčina

19. 6., hrad Krakovec

Vlastimil Zahrádka, Chomutov, a Jana Novotná,
Jirkov

Obřadní síň Slabce
30. června

Rozloučení s dětmi - předškoláky z MŠ Slabce

30. června

Rozloučení s žáky 9. třídy ZŠ Slabce

Očkování psů
proti vzteklině

se uskuteční v úterý 20. července 2021
Rousínov (u hostince) • 14.00‒14.10
Svinařov (náves) • 14.15‒14.25
Kostelík (u autobusové zastávky) • 14.30‒14.40
Modřejovice (náves) • 14.45‒14.55
Slabce (u zámku) • 15.00‒15.30
Skupá (u vývěsní tabule) • 15.35‒15.45
Ceny: Kč 150,- vzteklina, Kč 250,- trojkombinace
Dále možno provést čipování za Kč 500,Drobné a očkovací průkaz s sebou. MVDr. Biňovec, tel. 602 345 640

