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Činnost zastupitelstva
V měsících lednu a únoru 2010 se konaly 3 porady starosty Městyse Slabce se členy zastupitelstva. Účast
90%. Hostem jednání byl Mgr. Jan Hůla, ředitel ZŠ a MŠ Slabce. Hlavními body jednání byla činnost a potřeby
Základní a mateřské školy ve Slabcích včetně průběhu zápisu do 1. třídy a průběhu kontroly prováděné Českou
školní inspekcí na slabecké škole v únoru 2010 a příprava rozpočtu Městyse Slabce na rok 2010. Úroveň práce školy a mateřské školy byla hodnocena velmi příznivě a učitelům i řediteli školy bylo vysloveno poděkování. Návrh rozpočtu Městyse Slabce vychází z celkové politicko-ekonomické situace v republice v kontextu globální provázanosti jednotlivých světových ekonomik a v roce 2010 je v rámci rozpočtového určení daní počítáno s daňovými příjmy zhruba na úrovni roku 2009, které však byly proti rozpočtovaným daňovým příjmům na
rok 2009 ve skutečnosti o 10 % nižší.
V organizačních věcech byly projednány stavební záležitosti městyse (viz dále „Stavební část volebního programu“), žádosti a podání občanů jednotlivých částí městyse, uzavření ZŠ a MŠ Slabce pro velkou nemocnost
žáků, stav prací na Kulturním domě Slabce včetně zajišťovacích prací nad stropem balkonu, zajištění údržby
místních komunikací při vzniklé sněhové kalamitě, příspěvky organizacím do tomboly při jejich společenských
plesech a příprava veřejné schůze zastupitelstva městyse Slabce.

Stavební část volebního programu
Oprava interiéru zámku ve Slabcích – pokračování – V roce 2010 zbývá dokončit parketovou podlahu ve velké
výstavní místnosti, restauraci segmentů starších nalezených výmaleb
(počínaje r. 1800), dokončit kanalizační přípojku a některé elektroinstalační práce. Zahájeno bylo jednání stran vybavení jednotlivých
výstavních prostor. Tyto by měly
být zpřístupněny v podzimních
měsících 2010. Předpoklad finančních nákladů cca 1,8 mil. Kč, žádosti o příslušné dotace jsou v současné době vyřizovány, vlastní finanční prostředky na spoluúčast městyse byly zapracovány do návrhu rozpočtu Městyse Slabce. Kontrolní Oprava interiérů zámku - snímek z kontrolního dne.
dny na této akci jsou konány pravidelně za účasti odborníků památkové péče MěÚ Rakovník a odborného dozoru Národního památkového ústavu v Praze.
Regenerační práce ve slabeckém zámeckém parku - Budou zahájeny dle vývoje počasí v jarních měsících 2010. Konzervační a zdravotní řez by měl být proveden u jasanu, který je jedním z opěrných bodů podia při tradiční Dobře utajené country, výchovný řez u lípy, která byla vysazena u „kamenného
stolu“ při příležitosti nového tisíciletí dne 15. 11. 2000, upravena by měla být nová kruhová výsadba části parku na louce proti hostinci Reforma. V zimních měsících za odborného památkového dozoru provedeno vykácení některých suchých a nevhodných dřevin. Na údržbu slabeckého parku je počítáno výhradně s vlastními finančními prostředky městyse.
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Oprava exteriéru Kulturního domu Slabce - Na akci byla poskytnuta v roce 2009 dotace z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje. Rozpočet 2,5 mil. Kč. Byla vyměněna okna (celkem 51
oken), opravena a natřena střecha a provedeny některé klempířské práce. Přitom bylo zjištěno narušení některých stropních konstrukcí nad sálem a bylo nutné za odborného dozoru statika provést některé zajišťovací práce nad stropem balkonu.
Příprava záklopu stropu budovy osadního výboru ve Svinařově - Místními hasiči byl zajištěn pořez odpovídajícího materiálu, práce budou provedeny pravděpodobně v roce 2011.
Napojení hasičské zbrojnice v Kostelíku na obecní vodovod + odpadní jímka Akce byla přesunuta z roku 2009, v návrhu rozpočtu Městye Slabce na rok 2010 je s touto akcí počítáno.
Případné rozšíření prostor hasičské zbrojnice v Modřejovicích – V návrhu rozpočtu Městyse Slabce je počítáno s projektovou a inženýrskou činností, v případě možnosti se zahájením výstavby.
Projekt „Likvidace odpadních vod obcí Mikroregionu Balkán“ - Čistička odpadních vod Slabce - u ČOV Krakov, Hřebečníky,Všetaty a Panoší Újezd probíhá lhůta nabytí právní moci již vydaného stavebního povolení. U Slabec probíhá jednání s majiteli pozemků, jichž se dotýká poslední možnost
variantního řešení přístupové komunikace.

V KD Malinová se v únoru uskutečnil tradiční - a opět úspěšný - společenský ples mikroregionu Balkán. Na snímku
vlevo starostka Kounova Dana Bechynská a p. Srp, na snímku vpravo starosta Panošího Újezda Josef Heller a p. Beneš,
na malém snímku dorty čekající v bohaté tombole plesu na své výherce.

Kulturní dům Slabce
Začátek roku otevřela dveře KD diskotéka Maty a Máchala. Zatancovat si přišlo 60 lidí. Plesovou sezonu otevřel hasičský ples SDH Slabce s krásnou tombolou a návštěvností 180 lidí. Bezvadná parta mladých hasičů ze
Slabec vzala útokem nejen přípravu výzdoby, ale i tomboly a úklid, a vše bez závad. Druhým plesem v pořadí
byl 23. ledna myslivecký ples. Určitě hezká sváteční, voňavá výzdoba, zvěřinová tombola a vysoká návštěvnost
225 lidí mluví za vše. Únor ovládl hasičský ples SDH Modřejovice – Kostelík, který měl zajímavou balónkovou
výzdobu, a ani tombola nezklamala. K vyhrání byl dort, prášky na praní, obilí, ale i malované sklo a jiné. Návštěvnost 200 lidí a dobrá muzika z Plzně potěšila.
A to by bylo z těch hezkých zpráv asi všechno. To, co si přečtete teď, bude určitě smutnější. Co zjistila pravidelnou prohlídkou správcová, nepotěšilo ani majitele a teď ani návštěvníky. Došlo k tomu, že se v KD začal prohýbat stropní trám a tím pádem se začíná prohýbat i část stropu. Stropní trám se bude muset podložit, aby nedošlo k většímu prohnutí, a vazba se začne opravovat. Jak a kým a za co je teprve v jednání, pravda je taková,
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že se musí co nejdříve začít, nenechat závadu dlouho neodstraněnou. KD tak zřejmě přijde o peníze na fasádu,
ale strop a vazba bude opravena. Ale jak píši, zatím se snažíme najít schůdnou cestu. Takže činnost v KD bude
ještě v březnu omezena, a od dubna se kulturní dům zřejmě zavře, aby byl čas na opravu. Doufáme, že ples zahrádkářů a sportovců ještě dokončíme, vždyť organizace mají vše připraveno a domluveno. A to bez balkonu,
kdy bude již 1. patro uzavřeno. Nezklamte tyto organizace, přijďte je podpořit, nemohou za to. Rádi bychom,
pokud se závada nebude zvětšovat a podložení budou účinná, pokusíme se ještě, aby i děti měly svůj maškarní
ples, ale určitě o něj nepřijdou, najdeme jiné prostory. Takže držte palce.
Dagmar Zusková, správce KD

činnost spolků
hasiči Slabce
Počátkem letošního roku jsme uspořádali tradiční bál a věnovali se údržbě a drobným opravám hasičského
zařízení. Výjezdová jednotka byla prověřena při cvičení, jedno bylo zaměřeno na záchranu osoby z vodní hladiny při prolomení ledu a druhé bylo zaměřeno na průzkum budovy a použití dýchacích přístrojů. Od počátku roku byla jednotka povolána ke čtyřem zásahům, jednou to byl požár komína, 2x odstraňování rampouchů
a sněhových převisů ze střech a jednou čerpání vody z přeplněné vodní nádrže.
Vzhledem ke zvýšenému riziku vzniku požáru v domácnostech v zimním období mi dovolte několik slov
k tomuto tématu: Mnoho požárů v domácnostech v zimním období vzniká také kvůli neopatrnému zacházení s topidly a nedbalosti v péči o komíny. Užívejte výhradně topiva pro dané topidlo určené, nezapalujte pomocí vysoce hořlavých látek (např. benzínu) a netopte např. odpady, plasty apod. Neumísťujte do blízkosti topidel
žádné hořlavé látky - žhavé uhlíky odletující z topidla mohou velice snadno zapálit dřevo či papír uskladněný v
blízkosti kamen nebo kotle. Popel ukládejte na bezpečné místo do nehořlavých nádob.
Nesmírně důležité je nechat si pravidelně čistit komín a kontrolovat jeho technický stav. Nečistoty v komíně totiž mohou snadno způsobit velké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí a následný otevřený požár nebo
otravu lidí jedovatým oxidem uhelnatým. Pro ještě přijatelné zajištění bezpečnosti byste měli provést čištění a
kontroly komínů a topidel alespoň před začátkem topné sezony a po jejím skončení.
Komíny a kouřovody s připojenými tepelnými spotřebiči se musí udržovat v řádném stavebně-technickém
stavu, tj. komínový plášť by měl být udržován celistvý a neprodyšný, i starší komín by měl být řádně vyspárován
a pokud možno omítnut. Dbejte na řádné zaústění kouřovodu do komína, dodržujte návody a technické podmínky stanovené výrobcem tepelných spotřebičů. I v případě komína může mít zanedbání neblahé následky.
Špatné (netěsné) zaústění kouřovodu do komínového tělesa může díky nekontrolovatelnému uvolňování splodin způsobit vážné poškození zdraví i smrt.
Pokud budete potřebovat jakoukoli pomoc od slabeckých hasičů, a to nejen při požáru, ale i jinou technickou pomoc (odstraňování rampouchů, převisů, čerpání vody i ze sklepů apod., obraťte se na Ivana Legra, tel:
724 181 720, nebo Pavla Zusku, tel: 728 784 264.

Zahrádkáři Slabce
27. února hodnotili svoji činnost na výroční členské schůzi zahrádkáři Slabce. Schůze se konala ve školní jídelně za účasti 31 členů a 2 hostů. Za Městys Slabce se zúčastnila A. Zázvorková a za Botanickou zahradu Rakovník Ing. František Pazdera.
Členové uctili památku zesnulého přítele Františka Hubky z Modřejovic. Dále ve zprávě o činnosti za rok
2009 zhodnotili zájezdy, přednášky, bál, výstavu a ostatní činnost. Zprávu přednesla D. Zusková, jednatelka.
Následovala zpráva o hospodaření a revizní činnosti (M. Chvostová). Přijali jsme tři nové členky: Janu Kodetovou, Slabce, Alenu Mužíkovou, Slabce a Václava Topinku, Kostelík. V současné době má organizace 46 členů.
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Plán činnosti na rok 2010 je opět plný zájezdů, ale chystá se i ples a výstava. Zájezdy na tržnici Zahrady Čech,
Litoměřice, nákup sázení p. Lípová – zahradnictví Nové Strašecí, celodenní zájezd Česká Lípa a okolí a Zahrada Čech, Litoměřice. Pokračovat budeme i Květinovým plesem a již VI. prodejní výstavou květin. Také bude
pokračovat soutěž „Rozkvetlé okno Balkánu“. Na schůzi byly předány diplomy členům, kteří tuto soutěž vyhráli
v roce 2009. V diskuzi naši činnost zhodnotili A. Zázvorková za Městys Slabce a Ing. Pazdera za územní radu.
Potěšilo nás, že jsme dobře v rámci okresu hodnoceni a že o naši činnost je zájem. Schůzi řídil místopředseda Z. Rejšek, který po usnesení poděkoval za účast. Následovalo občerstvení a přednáška p. Pochmana z Lužné, zkušeného pěstitele brambor. K dispozici byla kronika psaná i obrazová, vedená V. Novákovou. Jednatelka
D. Zusková informovala členy o Květinovém bále, který se koná 13. března v KD Slabce, hraje Melodie, vstup
60 Kč, tombola.
D. Zusková, jednatelka

Hasiči Modřejovice - Kostelík
Výroční členská schůze SDH Modřejovice – Kostelík proběhla letos 8. ledna v zasedací místnosti hasičů v
Modřejovicích. Účast byla přijatelná 15 členů a 8 hostů, za Občanské sdružení Kostelík Milan Let, za Městys
Slabce starosta Ing. Filip Celba, za okresní sdružení hasičů J. Kesler, za okrsek a SDH Slabce K. Mužík a zástupci ostatních sborů z okolí. Zvolena byla návrhová a volební komise, zapisovatel a ověřovatelé zápisu. Schůzi řídil
starosta Miroslav Vyskočil, zprávu za rok 2009 přednesl Z. Zelenka, se zprávou o hospodaření a revizní činnosti seznámila přítomné V. Čiháková. Valná hromada schválila nové členy Janu Vyskočilovou, Modřejovice, a Ing.
Drápele, Kostelík. Na pětileté období členové schválili nový výbor, který v tomto složení pracoval již rok. Doplněni byli delegáti na okresní schůzi, a to starosta M. Vyskočil a náhradník, velitel Z. Zelenka. S plánem činnosti
na rok 2010 seznámil Z. Rejšek, a byl schválen. V diskuzi vystoupili zástupci okolních sborů se zdravicemi. Za
městys poděkoval za činnost sboru starosta Ing. Filip Celba, za dobrou spolupráci se sborem poděkoval M. Let
za Občanské sdružení Kostelík, p. Kesler informoval o soutěžích. Nechyběla ani zdravice člena sboru V. Krause.
Konec schůze udělal Z. Rejšek usnesením, M. Vyskočil všem poděkoval, následovalo občerstvení a volná zábava. Všichni si prohlédli kroniku psanou i obrazovou, kterou vede D. Zusková.
D. Zusková, jednatelka sboru

Napsali jste
Vítej slunce
V našem životě je pozdravení tou první věcí, gestem, kdy se setkáváme. Obzvláště, jde-li o známé. Na vsi se
zdravíme i cizí. Alespoň setkáním pohledů, kývnutím hlavy. To přírodní národy to mají jinak, tření nosů, tváří by zde neobstálo.
Ale letošní předjarní slunce, tak dlouho schované za pošmurnou oblohou, mohl a musel během poloviny
února už vřele vítat každý. Krásná zpráva, jaro je tady. Uváděl mě v úžas první černý tající potůček kolem silnic utíkající kamsi ke kanálu, z kopce do louží. A za týden už velké louže s ledovým kluzkým dnem daly tušit,
že tání pokročilo. A další dny paprsky slunce zahřály vzduch, a s ním ze zahrad a polí, cest mizí v naší krajině
šmahem. Jen hroudy sněhu z okrajů silnic, kde se tyčily jak hrady, odolají pomalu. Zima jak z obrázků J. Lady
prověřila naše nervy, fyzičku, i peněženku na zaplacení otopu pro své domovy. Omezila nám cestování, vycházky, ale kdo má povinnosti, tak musel do závějí, mrazu, větru. Dnes lidé dojedou, anebo nic nejede. Je jiná doba.
Ale máme to za sebou.
Dobrou zprávou je, že 28. 2. přiletěli do naší země čtyři čápi, hejna špačků a skřivanů, ornitologové to mají v merku. Je fakt, že teplem se probudili ptáci a zpívají, u krmítka je míň strávníků, kos už nezápasí tak často s jablkem.
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I kočky milostivě setrvají venku na sluníčku. Sněženky vyrašily i pod vysokým příkrovem sněhu a netrpěliví
zahrádkáři mají své sadby v kelímcích za oknem. Mám zvyk při prvním krásném slunečném dnu posedět přes
poledne na zápraží domu „za větrem“, vyhřívat si hřbet a tvář a popíjím první venkovní kafíčko, říkám tomu
„na psí boudě“. Už se stalo, nebyla jsem u toho sama. Se mnou můj zvířecí „cejdy klub“ a smích kamarádky dal
tak krásnou atmosféru, že i nastydnout by byla radost. A do této chvíle patří mé vřelé „Vítej slunce“. Ještě bych
mu řekla: „No, to to trvalo“ Jak málo stačí k radosti. Ale vy, kdo můžete, snažte se radost prožít co nejvíce, hodnotně a dle svých skromných i lepších možností. Je to důležité. Starostí a chmur je dost a dost. A moc si nepouštějte zprávy z rádia a televize. Nic pozitivního v politice, a přírodní pohromy kam oko na matičce Zemi dohlédne. Sklízíme, co jsme seli? Tak ať alespoň to, co raší za okny, ať nám v létě poslouží, nikoliv ublíží. Setí jako setí.
První jarní dne uctivá poklona, a Josefové, Pepinky a všichni hodně zdraví!
Se sluncem v duši vaše
Alena Zázvorková

pozvánka
Zveme vás na výstavu do Slabec – 27. 3. 2010 od 13 do 18 hodin a 28. 3. 2010 od 10 do 15 hodin na hřišti TJ
Slabce na téma Jaro a velikonoce. Na programu prodej ručně vyrobených velikonočních a jarních dekorací, barvy a obtisky na vajíčka, pomlázky, svícny, malovaná vajíčka atd. Bude-li zájem, je připravena soutěž o nejhezčího beránka, pomlázku a malované vajíčko. Zájemci o soutěž, prodejci i vystavovatelé se mohou přihlásit a více
informací získat na telefonu 728 308 950 (p. Uhrová). 10 % výtěžku bude věnováno pro ZŠ Slabce.

Rozlosování fotbalových soutěží
IV. třída - jaro 2010
29. kolo
30. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo
27. kolo
28. kolo

NE 14. 3. 2010
NE 21. 3. 2010
SO 28. 3. 2010
NE 4. 4. 2010
NE 11. 4. 2010
NE 18. 4. 2010
NE 25. 4. 2010
NE 2. 5. 2010
NE 9. 5. 2010
NE 16. 5. 2010
NE 23. 5. 2010
NE 30. 5. 2010
NE 6. 6. 2010
NE 13. 6. 2010
NE 20. 6. 2010

14:00
15:00
16:30
10:00
17:00
10:00
17:00
10:00
17:00
17:00
17:00
10:00
10:00
17:00

FC Hořesedly - TJ Slabce
TJ Slabce - FC Jesenice B
TJ Slabce volno
FALCO Kounov - TJ Slabce
ESTA Oráčov B - TJ Slabce
TJ Slabce - Sokol Panoší Újezd
Baník Lubná - TJ Slabce
TJ Slabce - FK Svojetín
FC 05 Zavidov B - TJ Slabce
TJ Slabce - Sokol Ruda
FC PO Olešná B - TJ Slabce
TJ Slabce - Ol. Rakovník B
So. Lodenice - TJ Slabce
TJ Šanov - TJ Slabce
TJ Slabce - M. Hřebečníky
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OP starších žáků - jaro 2010
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo

SO 10. 4. 2010
SO 17. 4. 2010
SO 24. 4. 2010
SO 1. 5. 2010
SO 8. 5. 2010
SO 15. 5. 2010
SO 22. 5. 2010
SO 29. 5. 2010
SO 5. 6. 2010
SO 12. 6. 2010
SO 19. 6. 2010

9:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
14:15
10:00
10:00
10:00
10:00

So. Mšec - TJ Slabce
TJ Slabce - ČL Kolešovice
ESTA Oráčov - TJ Slabce
TJ Slabce - SK Pavlíkov
Chmel Mutějovice - TJ Slabce
TJ Slabce - Baník Lubná
FC Po Olešná - TJ Slabce
TJ Slabce - SK Lány
SK Senomaty - TJ Slabce
TJ Čistá - TJ Slabce
TJ Slabce - Baník Rynholec

Únor ve slabecké mateřince - na snímku vlevo masopust, na snímku vpravo sáňkování v parku pod oranžérií.

Z historie městyse
První večer slabeckých ochotníků
Národní listy z 28. 12. 1870 přinesly tuto zajímavou zprávu o činnosti ochotníků ve Slabcích:
18. prosince beseda naše dala dnes první značnější známku svého života. Ochotníci její uspořádali totiž hru
divadelní v obou fraškách „Kabát dolů“ a „Fotografická dílna“. Již ouvertura z opery „Figarova svatba“ hudebníky našimi v úvodu precisně vyvedená, zajímala obecenstvo velice, napnutost však rostla při proslovu sl. B. H.
předneseném. Netajíme, že jsme byli potěšení, seznavše z jejích slov jasný směr, jakým se chtějí ochotníci naši
ubírati; že chtějí učiti, „jak se nám jest snažiti za bratrů zdar, za úkladův a zloby zmar, za mír a rozkvět svobody, jak nám Čechům největší to musí býti slast, milovat svoji krásnou drahou vlast.“ Za to také sl. odměněna
hojným potleskem. V následujících pak fraškách osvědčili pp. ochotníci naši věru podivuhodnou zručnost ve
hře; zejména sl. Janovská projevila výtečné vlohy pro naše příští hry, sl. M. a A. Hořejší působily půvabnou hrou
svou nemálo ku krásnému celku, jemuž shromáždění přečetné velice bylo povděčno. Zvláště sl. M. H. líbezným
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zpěvem a čistou intonací svou budila v nás naději v příjemné besední večery, jež zajisté někdy obdaří tou neb
onou písní národní. Pp. ochotníci činili naskrz svou povinnost, tak že nemůžeme jinak, než všechněm vysloviti svou plnou uznalost s prosbou, aby zase vbrzku nás potěšili podobnou zábavou. Knížecí nadlesní p. H. přednesl mezi oběma fraškami koncert na housle od Klementa, a to tak dovedně, že jsme mistrnou tou hrou nabyli
opět přesvědčení, jak mnohý talent v národě našem tu a tam dlí, aniž by mohl poznán býti. Zajímala mne při té
nebeské hře myšlenka: „Národe, jak bys mohl býti veliký.“ Prostranné místnosti naše nestačily téměř, aby přijaly veškeré posluchačstvo, což zajisté bylo hlavní odměnou p. E. Hořejšímu co jednateli besednímu, který si nejpřednějších o celou tuto zábavu získal zásluh. Jen tak dále, „svorností ku předu.“

Svoz nebezpečného odpadu
V sobotu 10. dubna 2010 se v městysi Slabce uskuteční pravidelný svoz nebezpečného odpadu:
KOSTELÍK (NÁVES) - 10.10 - 10.30
MODŘEJOVICE (NÁVES) - 9.40 - 10.00
SLABCE (U JEDNOTY)
- 9.10 - 9.30
ROUSÍNOV(U HOSTINCE) - 9.25 - 9.55
SVINAŘOV(NÁVES) - 10.05 - 10.25
SKUPÁ(NÁVES) - 10.35 - 10.55
Odpad bude odvezen zdarma.
Nebezpečným odpadem jsou zářivky, televizory, lednice, olověné akumulátory, kovové obaly znečištěné,
ojeté pneumatiky z osobních, nákladních aut a Avie (bez disků, do velikosti 6,5x20)

Společenská rubrika
životní výročí v březnu slaví:
11. 3.
12. 3.
12. 3.
14. 3.
16. 3.
16. 3.
17. 3.
18. 3.
22. 3.
29. 3.
30. 3.
31. 3.

Ladislav Čepička, Slabce 1
Bohuslav Konopásek, Modřejovice 28
Václav Číha, Slabce 132
Ludvík Roško, Skupá 43
Jiří Hejduk, Modřejovice 61
Hana Vostrá, Rousínov 38
Irena Hlínová, Rousínov 6
Petr Zázvorka, Slabce 142
Marie Konopásková, Modřejovice 28
Marie Slabá, Modřejovice 38
Bohuslav Baďura, Slabce 132
Milada Herinková, Modřejovice 69

55 let
70 let
50 let
50 let
60 let
81 let
55 let
60 let
70 let
80 let
55 let
85 let
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Životní výročí v dubnu slaví:
2. 4.
4. 4.
10. 4.
15. 4.
19. 4.
20. 4.
25. 4.
28. 4.

Jiří Korf, Modřejovice 9
Marie Kopecká, Slabce 67
Zdeňka Koutecká, Modřejovice 17
Květa Čechová, Slabce 87
Hana Míková, Slabce 41e
Ladislav Smáha, Svinařov 32
Ivana Jarošová, Svinařov 19
Marie Macáková, Kostelík 10

55 let
88 let
55 let
82 let
65 let
75 let
55 let
89 let

Všem jubilantům blahopřejeme!
Pokud někdo z příštích jubilantů nechce být zveřejněn ve zpravodaji,
nechť to nahlásí na Úřad městyse Slabce do 30. 4. 2010.

narození
25. 1.

Adam Opat, Slabce 127

Úmrtí
26. 1.
18. 2.

Jaroslava Voslářová, Slabce
Vlasta Brdová, Rousínov

Přihlášeni k trvalému pobytu
14. 1.
25. 1.
18. 2.

Jaroslav a Věra Novákovi z Rakovníka do Slabec
Petr Začal ze Senomat do Slabec
Ivana Schejbalová s dětmi Jakubem a Filipem ze Skryj do Slabec

odhlášeni z trvalého pobytu
4. 1.
8. 2.
24. 2.

Jiří Kindl ze Slabec do Vroutku
Jan Cveček ze Slabec do Kladna
Tomáš Kodet ze Slabec do Kadaně

Zpravodaj ÚM Slabce I/2010. Text neprošel jazykovou opravou: Přispěli: F. Celba, Z. Vyskočilová,
R. Brožíková, D. Zusková, A. Zázvorková, V. Uhrová, 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

