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Činnost zastupitelstva
V měsících červenci a srpnu 2010 se konaly dvě pracovní porady starosty Městyse Slabce se členy zastupitelstva městyse Slabce (dále ZMS). Hosty byli Petr Heller a Blanka Štillerová.
V rámci terénních jednání si v červenci 2010 zastupitelstvo prohlédlo výstavní prostory na slabeckém zámku, stav oprav interiéru Kulturního domu Slabce včetně vyřešení statického zajištění stropu po odborném posouzení statika Ing. Hrdličky. Podrobně bylo zastupitelstvo seznámeno se stavem bytu v kulturním domě a nutností jeho generální opravy a modernizace. Na srpnovém jednání prošli členové zastupitelstva městyse Slabce
celý objekt Mateřské školy Slabce čp. 120 za účasti stavitele Petra Hellera (má pronajatý třetí pavilon po bývalém Studiu Kufr) a vedoucí učitelky mateřské školy Blanky Štillerové. Objekt bude vyžadovat podstatnou vnější údržbu (výměna oken, oprava a nátěr klempířských prvků, drobné opravy omítek a některé terénní úpravy).
Budova byla zkolaudována v roce 1986.
V dalším projednalo ZMS žádosti o příspěvky na výstavu květin v Kulturním domě Slabce (Český zahrádkářský svaz, 13. až 15. 8. 2010), pomoc při zajištění 15. ročníku Dobře utajené country ve Slabcích dne 14. 8.
2010, průběh stavebních prací na akcích dotovaných i drobných opravách (dětské hřiště pod školou ve Slabcích, oprava veř. osvětlení Skupá a Svinařov, výmalba ordinací lékařů na slabeckém zámku, čištění slabeckého
potoka pod mostky v Chaloupkách, vodovodní přípojka k hasičské zbrojnici v Kostelíku, jednání ve věci možnosti rozšíření hasičské zbrojnice v Modřejovicích atd.). Projednány byly žádosti občanů o odkoupení pozemků, žádosti o různá vyjádření a doporučení, příprava na zahájení školního roku a záležitosti související s přípravou podzimních komunálních voleb.
Ing. Filip Celba, starosta Městyse Slabce

Stavební část volebního programu
Oprava interiéru zámku ve Slabcích - Na pokračování oprav interiéru zámku byla v letošním
roce poskytnuta dotace z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR (PZAD MK
ČR) ve výši 425 tis. Kč, další navýšení o finanční spoluúčast Městyse Slabce 15 % z celkové částky. Další finanční příspěvek byl poskytnut z Programu kultury a obnovy památek Středočeského kraje v částce 1,059 mil. Kč,
spoluúčast městyse také 15 %. Za oba příspěvky vyjadřujeme velké poděkování, bez spolupráce ministerstva a
kraje by práce na zámku pokračovat nemohly.
V současné době vrcholí přípravy výstavních místností v 2. patře zámku ke slavnostnímu otevření pro veřejnost, které by mělo proběhnout 8. října. Bylo dokončeno položení nových parket v původním slohu v hlavní výstavní místnosti a repase původních parket v dalších menších prostorách (firma Bárta, Hořice v Čechách),
dokončeno bylo fragmentační restaurování výmalby hlavní místnosti (některé prvky až z r. 1800). Tyto provedl restaurátor Petr Novotný z Kadaně. V zámeckém slohu byly vymalovány vstupní prostory. Probíhá podlahová úprava první vstupní místnosti, dokončení prací na osvětlení a instalaci vytápění. Současně se zrychluje jednání v zajištění způsobu vnitřní kompozice výstavy, jejíž hlavním garantem je Roman Hartl, kronikář obce a
pracovník Rakovnicko o.p.s, ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Praze (Ing. arch.Volfová), Státním okresním archivem v Rakovníku (Mgr. Mayerová) a starostou Městyse Slabce.
Z ostatních prací probíhá repase hlavního schodiště na věž, dokončeno by také mělo být repasování bočního úzkého schodiště a některé dřevěné prvky ve vlastní výstupní části věže, které byly doporučeny v rámci bezpečnostní kontroly prohlídkové trasy slabeckého zámku. Vyrobeny byly nové vstupní dveře a dvoje dveře do výstavních prostor, a to v zámeckém slohu (truhlář Jiří Kohout ze Slabec).
Hlavním dodavatelem a garantem prací na opravách interiéru zámku od jejich zahájení v roce 2006 je stavební firma Petr Heller ze Slabec, stavební dozor investora provádí firma Městská inženýrská organizace Rakovník – Václav Pelc. Památkový dozor provádí odbor památkové péče MěÚ Rakovník – Ing. Kapsa a Bc. Knorová.
V měsíci červenci a srpnu byly v zámku vymalovány ordinace lékařů.
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Regenerační práce ve slabeckém zámeckém parku – Práce jsou financovány z rozpočtových prostředků městyse. Probíhá regenerační sečení trávníků, opakovaně zvláště s probíhajícími svatebními obřady v parku, konáním 15. jubilejního ročníku Dobře utajené country ve dnech 13. a14. 8. 2010 (Občanské sdružení Country – prezident Vladimír Škrlant), dětskými a mládežnickými hasičskými soutěžemi (Soptík,
Plamen) i rekreačními procházkami místních obyvatel a návštěvníků ze spádové oblasti (lékař, pošta, knihovna, nákupy). Práce zajišťuje skupina Vedlejší hospodářské činnosti obce – vedoucí Jaroslav Burian, pracovníci
Josef Hartl ml. a Pavel Klekner. Předpokládané roční náklady na údržbu zeleně činí 300 tis. Kč.
Oprava exteriéru kult. domu ve Slabcích – Stavba byla až na některé drobné nedodělky předána. Rámcově se jednalo o výměnu 51 oken, opravu střechy, komínů, klempířských prvků a hromosvodu, výměnu některých vnějších dveří, opravu kamenických prvků a vnějších schodišť, betonářské a natěračské práce.
V průběhu stavby vznikla nutnost nového statického zajištění stropu nad balkonem sálu, který se začal po
začínajícím se pronášení již v minulých letech nebezpečně prohýbat. Po statickém posouzení (Ing. Hrdlička)
byl problém vyřešen velmi hezky vypadajícími dřevěnými podpůrnými sloupy s patřičným záchytným uchycením a některými tesařskými opravami v trámoví budovy (práce provedla firma Jiřího Kohouta ze Slabec).
Dalším vyvolaným problémem při provádění oprav exteriéru kulturního domu ve Slabcích byla nutnost celkového rozbourání vnitřních prostor bytu kulturního domu včetně vykopání podlah, a to z důvodů pravděpodobně již déletrvajícícho zatékání odpadních vod z WC a koupelny (tyto jsou v bytě umístěny na různých místech) do podzemních prostor a obvodového zdiva. Další technické a zejména finanční řešení opravy tohoto
bytu probíhá v současné době. Prvotní odhadované náklady činí cca 300 tis. Kč. Některé nejnutnější práce byly
zahájeny z finančních prostředků obce.
Na opravu exteriéru Kulturního domu ve Slabcích byla v roce 2009 (ukončení v r. 2010) získána dotace
2, 461 mil. Kč z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje, kterému tímto opětovně patří velký dík. Finanční spoluúčast městyse je 5 %. Generálním dodavatelem byla stavební firma Josef Heller ze Slabec.
Vybudování nového dětského hřiště v prostorách dvora Základní a Mateřské školy Slabce - Na akci byla poskytnuta dotace z Programu obnovy venkova Ministerstva místního rozvoje ČR ve výši
300 tis. Kč, finanční spoluúčast městyse 151 tis. Kč, celkem 451 tis. Kč. Dodavatelem je firma František Smitka
z Rokycanska a hřiště je před dokončením. Stavba by měla být předána do poloviny měsíce září 2010.
Obnova sportovního areálu a dětského hřiště za slabeckým parkem - Na tuto
stavbu poskytl Středočeský kraj ze svého Fondu rozvoje obcí a měst v letošním roce 4,195 mil. Kč, spoluúčast
městyse 5 % z celkových nákladů. I zde patří kraji poděkování za pochopení potřeb městyse i celé spádové oblasti. Stavenistě bylo před 14 dny předáno. Práce by měly být zahájeny v září nebo počátkem října 2010. Smluvní dokončení s poskytovatelem dotace v červenci 2011, s dodavatelem stavby Tubeko s.r.o. Nové Strašecí v květnu 2011.
Příprava záklopu stropu budovy osadního výboru ve Svinařově – Trvá. Práce
budou provedeny v roce 2011. Pořez prken zajistil osadní výbor Svinařov, probíhá jejich vysychání.
Napojení hasičské zbrojnice v Kostelíku na obecní vodovod – odpadní jímka
– Akce je ve fázi zpracování stavební dokumentace (RAVOS Rakovník). Proběhlo šetření na místě. Akce obnovy historického vodovodu v Kostelíku, kde investorem je VSOR Rakovník a v jejímž rámci se s napojením uvažovalo, byla přesunuta na rok 2011.
Rozšíření hasičské zbrojnice v Modřejovicích – Proběhlo šetření na místě s tím, že předběžný nákres s přibližným rozpočtem zajistí SDH Modřejovice, starosta Miroslav Vyskočil.
Oprava a částečné vybudování nového veřejného osvětlení ve Skupé – Akce
ukončena a předána. Celkem vzniklo 5 nových odběrných míst veřejného osvětlení, tři jsou osazena a svítí, dva
sloupy budou instalovány v roce 2011. Celkové náklady 75 tis. Kč z rozpočtu městyse. Dozor nad stavbou zajišťoval osadní výbor Skupá – předseda Jiří Levý.
Nové veřejné osvětlení ve Svinařově – Akce byla nově zařazena do rozpočtu obce a je provedena. Vznikla tři nová osvětlovací místa, náklady činily 23 tis. Kč. Dozor nad akcí prováděl osadní výbor Svinařov – Pavel Cílek.
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Prořezání veřejné zeleně ve všech částech městyse – Z finančních prostředků Správy
CHKO Křivoklátsko bude zajišťovat firma Arborea Rakovník. Předpokládaná částka 100 tis. Kč. Místní šetření
za účasti zástupců zinteresovaných stran provedeno.
Projekt „Likvidace odpadních vod obcí Mikroregionu Balkán„ - Mandátní smlouva s firmou Allowance s.r.o. (po výběrovém řízení) na zajišťování dalších kroků ve smyslu žádosti o dotaci z
Operačního programu životního prostředí Evropské unie byla podepsána. V současné době probíhá zpracování
územního rozhodnutí na třetí možnou přístupovou komunikaci k ČOV Slabce, na ČOV Krakov, Panoší Újezd,
Všetaty a Hřebečníky jsou již vydána stavební povolení v právní moci. Do konce roku by měly být vybudovány elektrické přípojky k odběrným místům pro jednotlivé čističky (ČEZ). Předběžné náklady na ČOV Slabce
včetně liniových řadů jsou 47 mil.
Ing. Filip Celba, starosta Městyse Slabce

Výstavní prostory na zámku ve Slabcích
Co uvidíte v nových výstavních a společenských prostorách, které za několik dnů budou zpřístupněny veřejnosti ve druhém patře zámku ve Slabcích? Ve velkém sále to bude výstava o Barboře Nerudové. V červenci
letošního roku to bylo 215 let, co se Barbora Nerudová ve Slabcích narodila. Velká část výstavy bude věnována
ilustracím z Povídek malostranských, zobrazujících slavnou slabeckou rodačku. K vidění tu bude i řada zajímavých dokumentů, jako ukázka rukopisu Barbory Nerudové, fotografie Nerudovy pracovny s velkým portrétem
jeho milované maminky nebo ukázky z Nerudova díla, věnované Barboře Nerudové.
Předsálí bude patřit především historickým fotografiím, dokumentujícím proměny zámku, parku a obce od
zhruba od poloviny 19. století. K vidění budou i některé dosud nepublikované fotografie z roku 1913, které pro
expozici poskytl Státní okresní archiv v Rakovníku. Celkem si tu budete moci prohlédnout kolem padesáti fotografií včetně takových kuriozit jakou je kresba zaniklé švýcarské hájovny v zámeckém parku. Naleznete zde
i plán zámeckého parku z poloviny 19. století nebo plány zámku, pořízené při jeho opravě před čtyřiceti lety.

Činnost spolků - Zahrádkáři Slabce
Ve dnech 13. – 15. srpna provoněla KD Slabce VI. výstava květin. Byla třídenní a opět bylo na co se dívat a
co obdivovat. Krásné byly navázané květiny u průčelí celé výstavy od Dany Kohoutové a Aleny Mužíkové, ale
podíleli se i ostatní členové. Celé uspořádání sálu měla pod palcem Jana Hnízdilová s kolektivem. Nástěnky pak
dozdobily celý kout sálu a Irena Jarošová a Libuše Vajcová na ně použily fota z činnosti ZO a hezká zátiší zahrad. Velké poděkování patří všem, kteří zapůjčili svoje květiny, jak v květináčích, truhlících a jiných nádobách.
Děkujeme za řezané květiny, keramiku a všem 509 návštěvníkům, kteří naši práci podpořili.
Také prodejcům - p. Lípová – Zahradnictví Nové Strašecí, p. Strnadová – výrobky ze slámy, p. Bouček – citrusy Tetín, ing. Pazdera – masožravé rostliny, ing. Bielmacz – zahradnictví Kozolupy a drobné ovoce, p. Kraus
– košíky a košťata, p. Kušková – ozdoby z květináčů, medovina, med aj. Ozdobou letošní výstavy byl stánek s
levandulí Jana Radvana, kde se prodeje ujala p. Zázvorková. Levandule provoněla celý KD a doufám, že i hodně domovů. Svoz a odvoz květin Z. Rejšek a Ford od hasičů z Modřejovic a p. Novák ze Slabec; též děkujeme za
pomoc. A ještě jedno poděkování, a to Městysi Slabce za to, že výstava mohla být v KD, za příspěvek na přípravu a za ceny do fotosoutěže Rozkvetlé okno Balkánu. Za další ceny děkujeme p. Chvostové.
A jak dopadlo hlasování? Podle hlasování odborné poroty: 1. místo – V. Konopásek ze Slabec, 2. místo – D.
Kohoutová ze Slabec, 3. místo – P. Junová, Hracholusky. Laická porota rozdala své hlasy takto: 1. místo – M. Zusková z Modřejovic (72 hlasů), 2. místo – V. Konopásek ze Slabec (65), 3. místo – K. Krobová ze Hvozda (48).
Ocenění na prvním místě dostali krásné, velké, ručně malované vázy, druhé místo dárkový koš a třetí místo menší vázu, též ručně malovanou. Od vedoucího Botanické zahrady Rakovník ing. Pazdery navíc masožravou rostlinu. Blahopřejeme.
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A co nás ještě čeká – 25. září zájezd na výstavu Zahrada Čech Litoměřice. A také máme pro vás překvapení,
a to, že bychom před adventní nedělí, tj. 27. listopadu v KD uspořádali předvánoční výstavu s ukázkami vánočních zvyků, staročeské zdobení stromečků, vánoční cukroví a ukázkou Betlému. Pokud vše dobře dopadne, učnice z Jesenice nám předvedou zdobení a výrobky si budete moci zakoupit. Už se na váš těšíme.
Dagmar Zusková, jednatelka

Napsali jste
létu spadla klec
Ptám se dobře? Máte letos každý nasušené houby, a nejmíň třílitrovku od okurek. To bylo něco krásného v
těch lesích brouzdat a mít plné koše pro radost i užitek.
Ne všichni měli ale radost, někde v našich krajinách byly pohromy, záplavy, ztráty na majetku a bohužel i
na životech. Příroda je divná, krutá a přesto krásná „zahrádka“. Takhle to bylo vždy, jen lidský život je krátký a
někdy to vyjde, že to generace nepamatuje. To je nutné si uvědomit a mít to neustále na paměti. Živly jsou nezkrotné, a jde to po matičce Zemi všude, nehledě na kontinent, rasu lidí, města, krajiny, hodní i zlí.
Proto my tady v našem koutku země, kde je nám hej, nedělejme někdy z komára velblouda, a raději pomozme těm druhým svou prací, financemi, jak můžeme. Někdy mě až zarazí, jak lidé bazírují na věcech, co vůbec
nemá smysl se tím trápit. Setkala jsem se se zhroucenou paní, kdy se musela posunout místo v autobuse. Někdo
má problém, že není v obchodě to a ono, a o 50 metrů dál po ulici to mají, jen dojít. A jiné a jiné příhody. Taky
při setkání s lidmi se mi zdá, že se lidé už nesmějí, nepodívají se do očí. Málokdo. Tak to je problém. A u malých a těch odrostlejších se jich to bude týkat ještě víc. Mobily ani počítače oči ani úsměv totiž nemají. A to nikoho nezaráží, nikdo se nad tím nepozastaví.
Dnes je 1. září, naši prvňáčci zasedají do lavic, ve třídě byla máma, táta, prarodiče. Někdo je smělý, připraven, někdo s malou dušičkou v těle. Vše se srovná, jak u dětí, tak u rodičů, učitelé vědí, jak na to. Všem kolem
„škamen“ přeji zdar a úspěch, ať fungují novoty a není to jak v Kocourkově. A ty vážený Amosi, měj slitování,
přibudou ti vrásky nad novotami ve školství. Ale k dobré výchově a vzdělání stále tvé zásady, metoda a pedagogický um platí a platit budou. Důslednost, názor a škola hrou. Svatá pravda. Kdo škamnám odrostl, tak zdrávi
buďte, kdo se učí a poznává, ať je šťastný. Radujte se.
Vaše Zázvorková

Rozlosování fotbalových soutěží
III. třída - podzim 2010
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo

NE 22. 8. 2010
NE 29. 8. 2010
NE 5. 9. 2010
SO 11. 9. 2010
NE 19. 9. 2010
NE 26. 9. 2010
SO 2. 10. 2010
NE 10. 10. 2010

17:00
10:00
17:00
10:00
16:30
16:30
10:00
16:00

TJ Slabce - Baník Rynholec
SK Senomaty B - TJ Slabce
TJ Slabce - SK Lány B
Sokol Ruda - TJ Slabce
TJ Slabce - Sokol Pustověty
TJ Slabce - Sokol Kroučová
Sokol Branov B - TJ Slabce
TJ Slabce - Sokol Sýkořice

2:4
2:0
3:5
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9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo

SO 16. 10. 2010
NE 24. 10. 2010
NE 31. 10. 2010
NE 7. 11. 2010
SO 13. 11. 2010

15:30
15:30
14:30
14:30
14:00
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Sokol Janov - TJ Slabce
TJ Slabce - Olympia Rakovník
Sokol Panoší Újezd - TJ Slabce
TJ Slabce - Sparta Řevničov
TJ Čistá - TJ Slabce

OP starších žáků - podzim 2010
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo

SO 4. 9. 2010
NE 12. 9. 2010
SO 18. 9. 2010
SO 25. 9. 2010
SO 2. 10. 2010
SO 9. 10. 2010
SO 16. 10. 2010
SO 23. 10. 2010
SO 30. 10. 2010
SO 6. 11. 2010
SO 13. 11. 2010

10:00
10:00
10:00
10:00
13:30
10:00
11:45
10:00
10:00
10:00
10:00

TJ Slabce - SK Senomaty
SK Lány - TJ Slabce
TJ Slabce - ČL Kolešovice
TJ Slabce - TJ Roztoky
FC PO Olešná - TJ Slabce
TJ Slabce - Chmel Mutějovice
Tatran Rakovník B - TJ Slabce
TJ Slabce - SK Pavlíkov
Spatra Lužná - TJ Slabce
TJ Slabce - Baník Rynholec
ESTA Oráčov - TJ Slabce

7:2

burianův rousínov
České umění si v letošním roce připomíná významné výročí. Před 140 lety se narodil Karel Burian, jeden
z nejslavnějších tenoristů historie. Burianův rodný Rousínov si toto výročí připomněl v sobotu 7. srpna. Slavnostní odpoledne s názvem Burianův Rousínov uspořádalo občanské sdružení Rousínov a Vlastivědný sbor
Rakovnicka s okolím. Slavnost začala vzpomínkovým setkáním u Burianova rodného domku. Díky nevšední
vstřícnosti současných majitelů domu mohli návštěvníci slavnosti nahlédnout i dovnitř domu.
Život a slávu Karla Buriana připomněl Roman Hartl, iniciátor oslav. Řekl: „Po jednom představení přišel za
Enricem Carusem ředitel Metropolitní opery a pravil: „Dnes jste zpíval úžasně. Nikdo by to nedovedl zazpívat
tak jako vy.“ Nato Caruso odvětil otázkou: „Že nedovedl? Copak Karel Burian už zemřel?“ Kdo dnes zná Carusa a kdo Karla Buriana? Karel Burian se narodil v tomto domku 12. ledna 1870. Měl se stát právníkem, po čtvrtém semestru ale hodil studia za hlavu a dal se k divadlu. Debutoval v září 1891 v Brně rolí Jeníka v Prodané
nevěstě. Z Brna zamířil do estonského Revalu a odtud na jaře 1893 do Německa, kde se během několika let vypracoval mezi nejlepší tenoristy světa. Jeho strmý vzestup byl o to obdivuhodnější, že si Karel Burian usmyslel
prosadit se v rolích wagnerovských bohatýrů, pro které vlastně neměl vůbec žádné předpoklady. Zpívat Tristana, Tannhäusera nebo Parsifala vyžadovalo statné pěvce ještě statnějšího hlasu. Jenže když Karel Burian přišel
v roce 1893 do Německa, byl jeho hlas stejně tenký jako jeho drobná postava. Přesto tvrdou prací a nezdolnou
vůlí svého vysněného cíle dosáhl. Karel Burian podobné výzvy miloval. Touha po uměleckém boji a dobývání nových, dosud nepoznaných území, to mu bylo vlastní. Kdo by se jako on odvážil zazpívat bez přípravy přetěžkou roli Tannhäusera? Karel Burian si to na začátku své kariéry v roce 1898 v Hamburku troufnul a vyhrál.
Po tomto úspěchu se mu otevřel svět. Budapešť, Drážďany, Londýn, New York. Kdekoliv zazpíval, tam triumfoval. Psalo se, že jeho hlas září jako proud zlata a svědci jeho strhujících výkonů marně hledali slova, kterými by
své nadšení vylíčili. „To nelze popisovat, to se musí slyšet,“ říkali. Kéž bych mohl! Přál bych si zažít tu atmosféru, když s ohromujícím úspěchem zpíval krále Heroda ve světové premiéře Straussovy Salomé, když v Budapešti zpíval svého nedostižného Tristana, nebo prožít ten večer, kdy naposledy vystoupil v Drážďanech před svou
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první cestou do Ameriky. Když tehdy představení skončilo a Burian zmizel v zákulisí, lidé zůstali na svých místech a bouře ovací nebrala konce. Neustala, ani když se v divadle zhaslo. Lidé stáli a tleskali, dokud se jim Burian ještě jednou neukázal. Ještě bych vám rád přečetl pár slov, která Karel Burian napsal ve svých pamětech a kterými tak trochu shrnul svou cestu k nesmrtelnosti: Osud karty míchá a my hrajem, / ať to hoši v žití neprohrajem, / spoléhejte na sebe, ne na protekci, / dovolím si udělit vám malou lekci, / stranickým se vyhýbejte proudům, / ulehčíte k Parnasu si dráhu, / k umění i ku vlastnímu blahu.“
Vzpomínkové setkání u Burianova rodného domku následovala komentovaná prohlídka výstavy Život krále
pěvců v budově bývalé školy a Posezení s Karlem Burianem, při kterém písničkář a spisovatel Jan Burian, prasynovec Karla Buriana, muzikolog Boris Klepal a Roman Hartl přiblížili umělecké triumfy i soukromí slavného rousínovského rodáka.
Konání slavnosti finančně podpořila Poštovní spořitelna prostřednictvím Nadace Via.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Další svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 30. 10. 2010. Rozpis je následující:
Kostelík (náves): 11.20-11.50, Modřejovice (náves): 10.40-11.10, Slabce (u Jednoty): 10.00-10.30,
Rousínov (u hostince): 9.25-9.55, Svinařov (náves): 10.05-10.25, Skupá (náves): 10.35-10.55
Odpad bude odvezen zdarma. Odpadem se rozumí: 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 září slaví:
8. 9.
12. 9.
21. 9.
25. 9.
29. 9.
29. 9.

Jiřina Smažilová, Modřejovice 67
Karel Vinický, Modřejovice 30
Pavel Černý, Slabce 103
Eva Rédlová, Modřejovice 16
Rudolf Vávra, Skupá 36
Jiří Talacko, Slabce 96

84 let
65 let
55 let
55 let
55 let
65 let

Životní výročí v říjnu slaví:
18. 10.
11. 10.
20. 10.
22. 10.
24. 10.
31. 10.

Igor Tjutčev, Kostelík 16
Jana Topinková, Slabce 66
Jarmila Koutecká, Modřejovice 17
Hana Jupová, Slabce 36
Miluška Benešová, Slabce 64
Soňa Králíčková, Rousínov 3
Všem jubilantům blahopřejeme!

Pokud někdo z příštích jubilantů nechce být zveřejněn ve zpravodaji,
nechť to nahlásí na Úřad městyse Slabce do 31. 10. 2010.

50 let
60 let
84 let
55 let
81 let
50 let
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narození
20. 7.

Tereza Burianová, Modřejovice 21

Úmrtí
4. 7.

Vladimír Větrovec, Modřejovice 25

Přihlášeni k trvalému pobytu
1. 7.
7. 7.
10. 8.

Hana Vanická z Jesenic do Modřejovic
Jaroslav Novák z Rakovníka do Slabec
Martina Burianová z Pavlíkova do Slabec

Sňatky (slabce - park)
17. 7.
17. 7.
17. 7.
23. 7.
6. 8.

Tomáš Bureš a Šárka Melčová, oba ze Švihova
Tomáš Kostka z Prahy a Simona Raisová z Rakovníka
Michal Čermák z Rakovníka a Andrea Makuchová ze Slovenska
Karel Homola z Rakovníka a Eva Trousilová ze Hředel
Pavel Souček a Radka Konopásková, oba z Novosedel

Sňatky (hrad Krakovec)
10. 7.
6. 8.
7. 8.
14. 8.
20. 8.

Marek Fejfar a Petra Kaufmanová, oba z Řevničova
Jiří Engel z Kolešovic a Romana Štichová z Rakovníka
Tomáš Matějka a Martina Palkosková, oba z Lubné
Mgr. Vladimír Mirc z Prahy a Helena Stehlíková z Lysé nad Labem
David Opatrný z Horažďovic a Šárka Svobodová z Prahy

Sňatky (obřadní síň Slabce)
3. 7.
28. 8.

Josef Šíma z Týřovic a Zdeňka Rybáčková z Kladna
Bohuslav Matějček a Jaroslava Šmídová, oba z Chomutova

Stříbrná svatba
31. 8.

Eva a František Fišerovi, Svinařov 7

Ostatní akce
12. 6.
1. 9.

Vítání dětí - Mihai Matei Sorescu (Modřejovice 7),
Karel Žák (Malé Slabce, ev. č. 5), Adam Opat (Slabce 127)
Přivítání prvňáčků v Základní škole Slabce
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Léto ve Slabcích

Práce na velkém zámeckém sále.

Hudební festival Dobře utajená country byl letos opět dvoudenní.

Výstavba nového dětského hřiště u školy ve Slabcích.

KD před zahájením VI. výstavy květin.

Burianův Rousínov.

Posezení pod lípou ve Svinařově.

Soutěž mladých hasičů Soptík.

Zpravodaj ÚM Slabce IV/2010. Text neprošel jazykovou opravou: Přispěli: F. Celba, 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: mestysslabce@seznam.cz

