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ČINNOST ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo Městyse Slabce se sešlo v měsících lednu a únoru 2009 třikrát, a to na poradách starosty městyse se členy zastupitelstva. Účast byla 89 %.
Hlavními body programu byly výsledky inventarizace majetku městyse ke konci roku 2008, zajištění potřeb Základní a mateřské školy Slabce včetně výsledku zápisu dětí do 1. třídy, příprava rozpočtu
městyse na rok 2009 a projednání zpracování zápisu do kroniky městyse Slabce za rok 2008. Hostem
jednání byl ředitel ZŠ a MŠ Slabce Mgr. Jan Hůla, kronikářem městyse je po paní Ivaně Ledvinkové
Roman Hartl.
V organizačních věcech byla opakovaně projednávána nutnost zajíždění popelářského auta do části
Chaloupky ve Slabcích, žádosti o dotaci na pokračování opravy interiéru slabeckého zámku, a dokončení opravy oranžérie v zámeckém areálu, údržba hřiště v Modřejovicích, nutnost opravy některých
cest (Chaloupky), kontrola stavu autobusové čekárny ve Slabcích, poškozování majetku městyse některými nezodpovědnými osobami, stav odečtů elektroměrů městyse a jejich zaslání na ČEZ Plzeň,
účast členů zastupitelstva na výročních schůzích jednotlivých spolků v městysi, výměna pozemků s
Agrou Řisuty, s. r. o., prodej automobilové cisterny PV3S na svoz fekálií, spolupráce s Mikroregionem
Balkán včetně zajištění společného plesu v Malinové 7. 2. 2009, dopisy společnosti VEOLIA – změna
odečtu odběru vody z obecního vodovodu, stavební a ostatní žádosti občanů. Samostatná pozornost
byla věnována pokračování přípravy dokumentace na výstavbu pěti čistíren odpadních vod v rámci
Mikroregionu Balkán včetně ČOV ve Slabcích.

STAVEBNÍ ČÁST VOLEBNÍHO PROGRAMU
POKRAČOVÁNÍ OPRAVY INTERIÉRU SLABECKÉHO ZÁMKU – Jedná se o pokračování rekonstrukce místností bývalé služebny policie na výstavní síň včetně restaurátorské opravy vzácných
maleb, repasování a oprava hlavního schodiště z 1. do 2. patra zámku, repase některých vnitřních
oken, ostění, opravy omítek atd.
OPRAVA ORANŽÉRIE VE SLABECKÉM ZÁMECKÉM PARKU – Oprava omítek, v případě
možnosti vbudování nového dláždění. Žádost o dotaci podána.
ČÁSTEČNÁ OPRAVA EXTERIÉRU BUDOVY SLABECKÉ ŠKOLY – Podána žádost o dotaci z
Program obnovy venkova.
OPRAVA HASIČSKÉ ZBROJNICE V KOSTELÍKU - Velmi kvalitním způsobem zajistili koncem
roku 2008 členové místního osadního výboru. Samostatnou akcí byla oprava čekárny.
DALŠÍ AKCE
- Stavební práce u prameniště vodovodu Skupá (z rozpočtu)
- Napojení hasičské zbrojnice Kostelík na vodu (případně vybudování nové jímky)
- Oprava roubení studny u budovy osadního výboru ve Svinařově
- Další drobnější stavební práce dle potřeb
ZVLÁŠTNÍ POZORNOST bude věnována dokumentaci a žádostem ve věci případného vybudování ČOV ve Slabcích – viz výše.
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ČINNOST SPOLKŮ
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SLABCE
V sobotu 28. února se v Kulturním domě ve Slabcích uskutečnila výroční schůze TJ Slabce. Hostem jednání byl starosta SDH Slabce Ivan Legr, starosta hasičského okrsku Slabce Vladislav Ledvinka
a místostarosta Městyse Slabce Vlastimil Štiller. Účast kolem třiceti členů. Předsedou TJ Slabce je
Miroslav Votava. Projednána byla zejména činnost oddílu kopané (dospělí – IV. třída, žáci – okresní
přebor). Dopravu žáků na utkání hraná venku zajišťuje Městys Slabce již několik let sponzorským
způsobem.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ TETŘEV TYTRY
Dne 28. února se konala rovněž výroční schůze Mysliveckého sdružení Tetřev Tytry, a to v Kulturním domě Pavlíkov. Hostem byl starosta Městyse Slabce Ing. Filip Celba. Organizace má v současné
době 26 členů a dva adepty. Předsedou je Josef Svoboda z Tyter. Zhodnoceny byly výsledky práce organizace jako celku i jejích jednotlivých členů. Zástupce Městyse Slabce předal pokladníkovi organizace
tři tisíce korun jako ﬁnanční příspěvek na odchov bažantů v odchovně ve Skupé a poděkoval za hezké
ceny do tomboly společného plesu Mikroregionu Balkán v Malinové 7. února. Po skončení schůze
byla volná zábava s hudbou a občerstvením.

ZAHRÁDKÁŘI SLABCE
Dne 14. února se na své výroční schůzi sešli členové ZO Českého svazu zahrádkářů ve
Slabcích. Schůze se konala v sále kulturního
domu a přítomno bylo 31 členů a čtyři hosté. Za hosty starosta městyse Ing. Filip Celba,
dále Ing. Pazdera, vedoucí Botanické zahrady v Rakovníku. Výroční schůzi zahájil předseda Josef Řezáč a minutou ticha jsme uctili
památku zesnulé členky Bohumily Konopáskové. Hlavní zprávu přečetla jednatelka D.
Zusková, dále bylo předáno Čestné uznání
J. Hnízdilové a M. Chvostové za umístění v
soutěži „Rozkvetlé okno Balkánu, následoval
návrh na složení nového výboru. Schválen
Z výroční schůze zahrádkářů ve Slabcích.
byl starosta Josef Řezáč, místostarosta Zdeněk Rejšek, hospodář M. Chvostová, jednatel D. Zusková, kulturní referent D. Kohoutová, revizor A.
Ransdorfová a člen výboru a kronikář V. Nováková. Nová pokladní předložila zprávu o hospodaření,
bohatá byla i diskuze, výborný oběd a přednáška Ing. Pazdery z Botanické zahrady v Rakovníku na
téma Zelenina od semínek po škůdce.
V hodnocení činnosti bylo patrné, že členská základna má oproti loňsku nárůst o tři členy, tedy 42
členů. Organizace zajistila zájezd na tržnici Zahrady Čech Litoměřice, velký zájezd na Ondřejovickou hvězdárnu, do Hrusic, Velkých Popovic, na Cibulový jarmark v Hořovicích nebo jarní návštěvu
zahrady PhDr. Vladimíra Hříbala – narcisy, tulipány, okrasné keře, letní návštěvu Botanické zahrady
Rakovník a úžasný výklad Ing. Pazdery, nákup sadby a květin v zahradnictví paní Lípové v Novém
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Strašecí. Nezapomenutelná byla návštěva PhDr. Václava Větvičky ve Slabcích a 80 lidí na besedě s
ním v kulturním domě. Uspořádali jsme Květinovou výstavu, již IV. v pořadí, kterou navštívilo 730
lidí, a fotograﬁckou soutěž „Rozkvetlé okno Balkánu“, ve které soutěžilo 34 oken. O nejlepší okno
hlasovalo při Květinové výstavě 510 návštěvníků. U nich vyhrálo okno p. Chvostové, druhá byla p.
Hnízdilová a třetí p. Kodetová. Odborná porota udělila 1. místo p. Kodetové, 2. místo J. Hnízdilové a
3. místo p. Chvostové. Ceny věnoval Městys Slabce, p. Chvostová a p. Lípová. Navštívili jsme výstavu
květin v Broumech a Kalivodech, p. Pochman v Lužné nás instruoval o odrůdách a pěstování brambor. Zahradnictví ing. Billmacze v Kozolupech jsme navštívili během roku celkem třikrát a pokaždé
jsme byli spokojeni jak s nákupem drobného ovoce (rybíz, angrešt), tak i ovocných stromů, keřových
růží a jiných květin. Jiřinkový bál měl sice malou návštěvnost 80 lidí, ale 201 cen z tomboly našlo své
výherce.
Naše činnost je prezentována ve Zpravodaji ÚM Slabce i regionálních denících a na radiu Relax.
Děkujeme bývalému hejtmanovi Středočeského kraje ing. Petru Bendlovi za ﬁnanční příspěvek na
uspořádání výstavy. Děkujeme Městysi Slabce a všem sponzorům za jejich podporu. Děkujeme také
všem občanům, kteří nám půjčují na výstavu své květiny, řidičům autobusu Mikroregionu Balkán
za bezpečnou jízdu, všem členům, kteří se podílí na úspěšném plnění naší práce, a bývalým členům
výboru za jejich dobře odvedenou práci. Zvláštní poděkování patří s. r. o. Rodinné služby Jiří Brabec
Rakovník za výbornou obsluhu při výroční schůzi, za vynikající občerstvení a oběd. Jiří, Mílo a Lenko,
děkujeme.
Plán na rok 2009 – 3. května nákup sazenic a květin v zahradnictví paní Lípové v Novém Strašecí,
23. května návštěva Průhonického parku a skleníků, 27. června Květinový bál v KD Slabce, 18. července návštěva Tábora a okolí (Orlík nad Vltavou, plavba parníkem atd.), 8. a 9. 8. Květinová výstava, 17.
října návštěva výstavy Hobby České Budějovice.
D. Zusková, jednatelka

KULTURNÍ DŮM SLABCE
Kulturní dům ve Slabcích vám nabízí po plesové sezoně další zábavu. Na duben je pro vás připravena Velikonoční zábava na 11. dubna, k tanci a poslechu zahraje hudba Šlapeton od 20 hodin. V sobotu
25. dubna se uskuteční dětský maškarní karneval, a to od 14 do 18 hodin (vstupné: děti 10 Kč, dospělí
25 Kč), večer od 20 hodin bude následovat diskotéka, hrají Maty&Máchal.
Květen byl vždy zastoupen Staročeskými máji, ale bohužel se ještě nenašel nikdo, kdo by tuto tradici ve Slabcích obnovil. Co vy na to mladí a neklidní? No a v červnu – 27. června poslední sobotu před
prázdninami vám zahrádkáři nabízejí Květinový bál s hudbou Melodie od 20 hodin a určitě bohatou
tombolu.
Vybavení v kulturním domě jsme zaměřili na kuchyň. Zakoupeny byly nerez příbory a kávové
šálky. Poděkování patří hasičům ze Slabec, kteří do jídelny instalovali kamna Petry a tedy umožnili
zájmovým organizacím konání schůzí. Do těchto prostor se vejde bez mačkání zhruba 35 lidí a je tedy
možnost využít i tyto prostory. Občerstevní na požádání zajistíme.
Mrazy, které nás letos potrápily, se podepsaly i na návštěvnosti Mysliveckého plesu, který měl menší počet tanečníků než vloni, zato bohatou tombolu. I slabečtí hasiči měli zajímavou tombolu a stejnou
návštěvnost jako myslivecké sdružení, zhruba 150 lidí. Oba plesy měly hezkou výzdobu a pořadatelé
zajistili dobrý průběh.
D. Zusková
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NAPSALI JSTE
K VANDALISMU VE SLABCÍCH
Vůně předjaří? Pouhý pocit blízkosti je potěšení... Slunce se rozzáří, vzduch je čistší, vše je živější,
květiny kvetou krásněji, nebe je čistší a noc hlubší.
Celá země se raduje a ve zpěvu ptáků se objeví nová nota.
Ne tak u nás, kolem zámku, v parku, v různých zákoutích. Roztál sníh tak milosrdný k nečistotě,
prachu, lecčemu, co vítr zavane. Od koho? Od nepořádných lidí, dětí. A jsme u toho. Jak je jednoduché
odhodit papír, slupku od ovoce, kelímek, mnohdy ještě plný jogurtu, lahev z plastu s obsahem. Proč?
Že to neuneseme ke koši, že to nemůžeme dát do tašky, kapsy.
Mládeži a dospělí, vy si tento „bordel“ taky doma házíte po pokojích, kuchyních? Mám už adresně
jmenovat, nepříjemně řešit. Chcete mít z ostudy kabát? Pro mě to není problém, takto pojmenovat.
Ve vestibulu v zámku píšete bílou barvou, házíte vše na zem, kdo má zvyk močit do rohů a do koše je
prase – chcete jméno? Vím, kdo to je. Jak je těm, kdo musí jít do práce, k lékaři, malým miminkům,
mámám?
Vy, kteří to děláte, většinou od pátku do neděle, vy kteří jezdíte sem k nám, k babičkám a dědům,
zamyslete se nad sebou. Nikoliv škola, úřad městyse, pan starosta to bude řešit. Musí to napravit vaše
mámy a tátové. Není vás moc. Ale je to moc velká hanba. Chyťte se už za ty vaše namyšlené frňáky!
Já vím, že není doba, kdy zlobení dětí představovalo kradení lusek na zahradách, teď je to malování
sprosťáren po hrobech – a to už tu před třemi lety bylo, nebo toto neřádstvo a skutky, které všichni vidíme, až dospějete, bohužel nebudete lepší. Ve vašich očích, duši, ani životě není světlo. A to je veliká,
nenapravitelná škoda. Mám doufat v jedno, nebo několik procent, že se polepšíte? Já poznámky nerozdávám, já bych vám dala přes – však víte co. Není to jenom můj názor, pocit, sledujeme vás, snažte
se být lepší, pomůže vám to.
A. Zázvorková

Z HISTORIE MĚSTYSE
SMÍRČÍ KŘÍŽ U MODŘEJOVIC?
V lese při cestě z Modřejovic k Javornici stojí souběžně s tokem Javornice dlouhá řada nízkých
kamenných mezníků, označených na západní straně písmenem M jako „Modřejovice“ a na východní
písmenem K jako „Křic“, tedy Chríč, a na modřejovické straně číslovaných. Snad se jedná o mezníky, o kterých se ve svých Dějinách Kralovicka zmiňuje historik Václav Kočka - uvádí, že v roce 1740
„porovnala se Lažanská (majitelka Chříče Marie Gabriela Lažanská) s panem Hildebrandtem (Karel
Josef Hildprant, od roku 1739 držitel Modřejovic) na Krakovci o les Hřebeny, v němž vysazeno 117
mezníků. O sázení mezníků v lese Hřebeny se Kočka zmiňuje už při roce 1602 (narovnání sporných
hranic mezi držitelem Chříče Týřovským z Enzidle a Šebestiánem Újezdským na Modřejovicích),
neuvádí však jejich počet.
Informaci o meznících však uvádím pouze proto, abych předem vyloučil jejich záměnu s památkou, zmíněnou v úvodní otázce. Stejnými místy totiž podle historika Jana Rennera vedla v minulosti
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obchodní stezka z Rakovníka do Plzně, jejíž trasu popisuje Renner následovně: „Z Lubenské brány běžela po lubenské cestě, podle lubenské Skalky
přes hřeben Senecké hory, mezi Hvozdem a Malinovou k Nové Vsi, Svinařovu a Modřejovicům. Za nimi sestoupila v údolí Javornice, jež překročila
a pospíchala přes Hlinec k Lejskovu mlýnu na Mži, kde byl brod. Od řeky
zamířila přes Radnice do Plzně.“ O stezce se Renner zmiňuje i ve svém rukopisném soupisu památek na Rakovnicku, pořízeném někdy po roce 1930,
se stručným dovětkem, že při této stezce je v lese u Modřejovic (památku
uvádí pod heslem Modřejovice) „kamenný kříž.“ Bližší popis bohužel neuvádí, což dává podnět k domněnce, nejedná-li se o tzv. smírčí kříž, známý
z blízkého okolí pouze z Újezdce (za vsí u kříže z roku 1882 při turistické Mezník u Modřejovic.
trase do Šlovic), ve vzdálenějším okolí především z Jesenicka a severního
Plzeňska. Tyto starobylé kříže nejasného účelu, vysoké většinou do 1 m a zhotovené z jednoho kusu
kamene, mají obvykle podobu buď přímo kříže (často poměrně nepravidelného) nebo kamenné desky
(někdy kruhové) s vytesaným reliéfem kříže, někdy i s vytesaným nápisem nebo letopočtem. Takový
by mohl být i „kamenný kříž“, o němž se zmiňuje Jan Renner.
Pokud máte informace, které by tuto záhadu pomohly objasnit, popřípadě znáte místo, kde kříž
stojí, ozvěte se prosím na telefon 732 758 400, e-mail: hartl@rakovnicko.info, popřípadě adresu: 27041
Slabce 83.
Roman Hartl, kronikář městyse

ROZLOSOVÁNÍ FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ
MUŽI, IV. TŘÍDA - JARO 2009
KOLO
29
30
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

MUŽSTVA
FC Hořesedly - TJ SLABCE
TJ SLABCE - Sokol P. Újezd
TJ SLABCE
FC 05 Zavidov B - TJ SLABCE
TJ SLABCE - Ol. Rakovník B
ESTA Oráčov B - TJ SLABCE
TJ SLABCE - M. Hřebečníky
B. Lubná - TJ SLABCE
TJ SLABCE - FC Po Olešná B
F. Kounov - TJ SLABCE
TJ SLABCE - So. Ruda
So. Lodenice - TJ SLABCE
TJ SLABCE - FK Svojetín
R. Třtice - TJ SLABCE
TJ SLABCE - SK Senomaty B

DATUM

DEN

ČAS

15. 3.
22. 3.
volno
5. 4.
12. 4.
19. 4.
26. 4.
3. 5.
10. 5.
16. 5.
24. 5.
31. 5.
7. 6.
14. 6.
21. 6.

Ne
Ne
volno
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
So
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

14.30
15.00
volno
10.00
16.30
10.00
17.00
17.00
17.00
10.00
17.00
10.00
17.00
17.00
17.00

VÝSLEDEK
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OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ - JARO 2009
KOLO
22
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

MUŽSTVA
TJ SLABCE - FC Po Olešná
TJ SLABCE - Tn. Rakovník
SK Pavlíkov - TJ SLABCE
TJ SLABCE - FC Jesenice
TJ Čistá - TJ SLABCE
TJ SLABCE - TJ Roztoky
TJ SLABCE
TJ SLABCE - SKP Rakovník
FC 05 Zavidov - TJ SLABCE
TJ SLABCE - TJ Šanov
SK Senomaty - TJ SLABCE

DATUM

DEN

ČAS

4. 4.
11. 4.
18. 4.
25. 4.
3. 5.
9. 5.
volno
23. 5.
30. 5.
6. 6.
13. 6.

So
So
So
So
Ne
So
volno
So
So
So
So

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
volno
10.00
10.00
10.00
10.00

VÝSLEDEK

NABÍDKA SLUŽEB
Rodinné služby Jiří Brabec, s. r. o., vám nabízí dovoz obědů do místa vašeho bydliště za 65 Kč. Zakoupení
jídlonosiče vhodného do mikrovlné trouby za 150 Kč. Dále provádíme úklid u seniorů i ostatních občanů, asistenci u těžko pohyblivých seniorů, pomáháme s hygienou. Zajístíme dovoz k lékaři nebo na nákup. Cestovné či
náklady na pohonné hmoty 7 Kč/km a při čekání je 30 minut zdarma a poté dalších 30 minut za 40 Kč. Máte-li
zájem o hlídání dětí, doprovod k lékaři, nákup, úklid, žehlení prádla, péči o trávník (sekání), přípravu otopu,
mytí oken a další služby, obraťte se přímo na adresu: Rodinné služby J. Brabec, s. r. o., Kuštova 313, 269 01 Rakovník, telefon: 311 225 018, 774 406 430, 737 678 597.
Realitní kancelář MT-Progress, s. r. o. Chcete prodat rodinný dům, byt či chatu? Kontaktujte nás. Jsme jedna
z nejdéle působicích realitních kanceláří v Rakovníku s letitou praxí a zkušenostmi. Vaši nemovitost prodáme
rychle a za nejlepší možnou cenu. Při prodeji vaší nemovitosti zajistíme širokou reklamu nabízené nemovitosti,
veškerý právní servis, znalecký posudek nemovitosti, styk s katastrálním úřadem. Individuální přístup samozřejmostí. Volejte makléře: 776 111 419. MT-Progress, s. r. o., Poštovní 18, 269 01 Rakovník, mt-progress@mt-progress.cz.

PODĚKOVÁNÍ
6. ledna 2009 navštívili Modřejovice Tři králové. Není na tom nic divného. Tři králové putovali, putují a
putovat budou, ale tito byli mladí, dobře připravení a měli krásný úkol, který sami vymysleli. Putovali dům od
domu a s hezkým přáním psali na vrata K+M+B 2009. Každý dům je očekával, dveře se otevřely a Tři králové
vybrali 2400 Kč od občanů na opravu dětského hřiště u rybníka v Modřejovicích. Moc děkují všem modřejovickým občanům za tento příspěvek: B – Bára Spalová, K – Květa Rejšková, M – Klára Leitnerová. A já zase děkuji
děvčatům za hezký nápad, za to, že se dobře připravila a ve velkém mrazu obešla celou ves.
D. Zusková
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Vzpomínka
Dne 11. ledna 2009 zemřela náhle ve věku 58 let paní Bohumila Konopásková ze Slabec 106. Rád
bych na tomto místě vzpomenul její více jak dvacetileté práce ve funkci předsedkyně Českého svazu
žen ve Slabcích a ještě delší aktivní činnost jako členky této organizace. Bezpochyby nám ještě dlouho
zůstane v myšlenkách její nezastupitelná energie při organizování dětských karnevalů a dalších akcí,
vzpomeňme i na druhdy radostné a veselé výroční členské schůze svazu žen U Krejzů, brigádnickou
práci žen při plení a údržbě záhonů růží před zámkem, které bylo pro obec velkou pomocí.
Byly tu i zájezdy, společné Dětské dny se slabeckými hasiči, lampionové průvody, práce v parku a
mnoho dalších aktivit. Paní Bohumila Konopásková byla také aktivní členkou Českého zahrádkářského svazu a celá desetiletí jsme ji znali jako hostinskou v Jednotě v Reformě, prodavačku v prodejnách
Jednoty ve Slabcích a konečně posledních 11 let jako vedoucí školní kuchyně a jídelny v restauraci U
Koně ve Slabcích. Tuto práci vykonávala až do konce července loňského roku. Mnozí z nás budou ještě
dlouho vzpomínat na výroční členské schůze různých spolků, svatební hostiny, zajišťování hezkého
prostředí pro srazy bývalých žáků slabecké školy a mnohé další příležitostné akce „U Bohuny“, jak se u
nás říkalo.
Paní Bohumila Konopásková nás opustila ve věku, kdy mnozí mají ještě dlouhá léta života před sebou. Je těžké tomu uvěřit, její práci, kterou ve Slacích a pro Slabce vykonala, však nelze zapomenout.
Ing. Filip Celba
starosta městyse

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ V BŘEZNU SLAVÍ:
16. 3.
24. 3.
30. 3.
31. 3.

Hana Vostrá, Rousínov 38
Stanislava Kubová, Slabce 95
Jiřina Švarcová, Modřejovice 59
Milada Herinková, Modřejovice 69

80 let
60 let
82 let
84 let

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ V DUBNU SLAVÍ:
2. 4.
4. 4.
15. 4.
19. 4.
21. 4.
28. 4.
28. 4.

Milan Spal, Slabce 141
Marie Kopecká, Slabce 67
Květa Čechová, Slabce 87
Jaroslava Rohlová, Rousínov 29
Jana Kodetová, Slabce 45
Marie Macáková, Kostelík 10
Jiří Chalupecký, Nová Ves 7
Všem jubilantům blahopřejeme!

50 let
87 let
81 let
70 let
50 let
88 let
65 let
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NAROZENÍ
20. 12. 2008
2. 1. 2009
19. 1. 2009

Lukáš Sloup, Slabce 115
Tomáš Začal, Slabce 122
Adam Opatrný, Kostelík 7

ÚMRTÍ
11. 1.

Bohumila Konopásková, Slabce 106

ODHLÁŠENI Z TRVALÉHO POBYTU
20. 1.

Martin Ryvola ze Svinařova do Zavidova

STŘÍBRNÁ SVATBA
11. 2.

Vlastimil a Blanka Štillerovi, Slabce 145

Manželé Štillerovi při podpisu do pamětní knihy městyse.

Zpravodaj ÚM Slabce I/2009. Text neprošel jazykovou opravou: Přispěli: F. Celba, V. Štiller, Z. Vyskočilová,
R. Brožíková, D. Zusková, A. Zázvorková, R. Hartl. 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: ouslabce@orﬁnet.cz

