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Činnost zastupitelstva
V měsících březnu a dubnu 2010 byly 4 schůze Zastupitelstva městyse Slabce. Tři schůze byly poradami starosty Městyse Slabce se členy zastupitelstva městyse, jedna schůze byla veřejným jednáním zastupitelstva. Hosty jednání byli Zdeňka Vyskočilová, ekonomka městysu a Roman Hartl, kronikář obce.
Hlavními body programu bylo projednání návrhu rozpočtu Městysu Slabce na rok 2010 včetně jeho schválení na veřejném jednání 17. března 2010, podobně u Sdružení obcí mikroregionu Balkán se sídlem ve Slabcích
(Mikroregion Balkán). Dále projednání finančního auditu hospodaření Městysu Slabce za rok 2009 (bez závad)
a Mikroreginu Balkán za rok 2009 (bez závad). Dalším samostatným bodem bylo projednání stavu zápisu do
Kroniky Městysu Slabce za rok 2009 a inovace stránek www městysu i mikroregionu.
V organizačních věcech se zastupitelstvo zaměřilo na stav žádostí o přidělení dotací (Program záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR, Fond kultury a obnovy památek Stč. kraje, Program obnovy
Ministerstva místního rozvoje ČR, Fond rozvoje měst a obcí Stč. kraje) a rozpracovanost některých stavebních
akcí. Samostatná pozornost byla věnována postupu zpracování žádosti o akci Likvidace odpadních vod v obcích mikroregionu Balkán (včetně perspektivy vybudování ČOV Slabce). Projednány byly stavební žádosti občanů, žádosti o pokácení zeleně v době vegetačního klidu, oprava prohnutého stropu v Kulturním domě Slabce
včetně jeho statického zajištění, podpora práce zájmových organizací a občanských sdružení a další.

Stavební část volebního programu
Oprava interiéru zámku ve Slabcích – Pokračuje dle plánu. Výstavní prostory ve
2. patře zámku jsou po stavební stránce v podstatě dokončeny. Na tento stav by měla navazovat restaurátorská výmalba velké výstavní místnosti, položení nových parket vyrobených dle původního
stylu, dokončení některých truhlářských a elektro
prací (el. akumulační vytápění). Dotace z PZAD
MK ČR ve výši 500 tis. Kč - ve fázi finančního příslibu. Aktualizace provedena. Žádost o dotaci z
Fondu kultury Stč. kraje - doposud v jednání. Dle
přidělených prostředků repase dalších schodů atd.
Spoluúčast městyse 10-15 %.
Regenerační práce ve slabeckém
zámeckém parku - Zahájení regeneračního
sečení travních porostů v květnu 2010, v návaznosti na toto zahájení provádění svatebních obřadů v parku. Financováno z prostředků městyse.

Oprava interiérů zámku - podlaha ve výstavních prostorách
před položením nových parket, repliky původních.

Oprava exteriéru Kulturního domu Slabce - Pokračování výstavby lešení, klempířské práce provedeny. Nutná oprava komínů. Kontrolní den na této stavbě byl 3. 5. 2010, podrobná prohlídka statikem
Ing. Hrdličkou ve středu 5. 5. 2010. Akce financována z Fondu rozvoje měst a obcí Stč. kraje (2 480 tis. Kč) při
finanční spoluúčasti Městyse Slabce 5 %.
Příprava záklopu stropu budovy os. výboru ve Svinařově - Proveden pořez prken.
Napojení hasičské zbrojnice v Kostelíku na obecní vodovod + odpadní jímka V jednání, pokud možno současně s regenerací vodovodu v Kostelíku (spolupráce s podnikem RAVOS s.r.o.).
Případné rozšíření prostor hasičské zbrojnice v Modřejovicích – Trvá.
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Projekt „Likvidace odpadních vod obcí Mikroregionu Balkán“ - Projekční práce
na novém územním rozhodnutí na přístupovou komunikaci k ČOV Slabce pokračují. Stavební povolení v právní moci na ČOV Krakov, Všetaty, Panoší Újezd a Hřebečníky vydáno. Probíhá výběrové řízení na zpracovatele
Žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí EU.

Kulturní dům Slabce
Březen, za kamna vlezem. Asi tak vypadal další bál zahrádkářů 13. března. I když tombola s 261 cenou a
pěknými výhrami vyloženě lákala, hudba Melodie hrála jako o život, ale potěšili zase ti, co přišli, že se hezky
tancovalo, každý vyhrál náruč cen a všech 71 lidí se dobře bavilo, i podpora Svinařova byla znát. Tak snad příště, my pořadatelé vydržíme.
Na Josefa 19. března Sportovní bál netradičně v pátek, ale určitě se vydařil – 120 lidí na sále a bohatá tombola. Hudba Fernet hrála velmi dobře a přilákala dost mladých lidí.
27. března další dětský maškarní bál byl opět nádherný, tatínkové, maminky i babičky, dědové atd., těch bylo
75 a 70 dětí v nádherných maskách. Hudba Matty a Máchala a uvaděč p. Perlín z Občanského sdružení Kostelík
nenechali děti ani vydechnout. Soutěže, písničky, tanec, občerstvení a nakonec tombola. Dětský rej trval až do
16.30 hodin. Děkujeme sponzorům – Městysi Slabce, SDH Modřejovice – Kostelík, Benzině Slabce, p. Slavíčkovi Zavidov, p. Štilerovi Zavidov, Mattymu a Máchalovi, také maminkám ze Slabec Janě Grubnerů, Ivaně Schejbalů, Zdence Kleknerů a Drahušce Solarů, p. Růženě Kleknerové, p. Novákové, ing. Celbové, A. Zázvorkové
atd., které pomohly s tombolou, ale i s celou
organizací maškarního bálu. Výzdoba a celý
průběh lze hodnotit jako hodně vydařený.
Přesto se vloudila malá chyba, a to, že pan
profesor RNDr. Perlín ve snaze pomoci své
studentce, která píše diplomovou práci na
téma „Život na vesnici“, a to v porovnání tří
obcí (jižní Čechy, Beroun a Slabce) rozdal dotazníky a lidé si mysleli, že je to hodnocení
spolupráce Městyse Slabce a právě Občanského sdružení Kostelík. Nebylo to tak a všem se
tímto omlouváme za toto nedopatření.
A vlastně touto poslední akcí byl ukončen provoz KD na dobu, než bude zase funkční. Jak je již vidět, buduje se lešení a práce na
opravě nepřestávají, tak držme palce, ať vše
dobře dopadne. Na příští rok je KD již zamluven od ledna: 15. 1. 2011 Myslivecký ples,
29. 1. 2011 Hasičský bál (Slabce), 19. 2. 2011
Hasičský bál (Modřejovice – Kostelík), 12. 2.
2011 Ples KIKI kuře, 12. 3. 2011 opět zahrádkáři a 26. 3. 2011 dětský maškarní bál, v jednání je na červen Country bál i s předtančením.
Pro ženy chystáme odpoledne plné zábavy
s módní přehlídkou a ukázkou účesů, líčení
atd. Pro pány připravujeme zajímavou besedu
s pivem a ještě překvapení v podobě známého
fotbalisty. Ale více příště. Samozřejmě diskotéky a jiné formy zábavy.
Dagmar Zusková, správce KD

Dětský maškarní bál.
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činnost spolků
hasiči kostelík
Místní dobrovolní hasiči měli plné ruce práce hned od počátku letošního roku. Letošní tuhá zima je ale nijak nepřekvapila, i když se vyskytly neočekávané situace. V zatáčkách za Kostelíkem směrem k řece několikrát
pomáhali řidičům s vyprošťováním jejich aut, která zapadla do závěji. Za pomoc a ochotu děkujeme Městysi
Slabce a p. Petru Kosovi z Modřejovic.
V zimních měsících hasiči uklízeli sníh a prováděli posyp na dvou autobusových zastávkách a stanovišti pojízdných prodejen. Počátkem března jsme v lese za Kostelíkem odstraňovali padlý strom přes vozovku a zároveň jsme vyklidili z lesa 10 ks nákladních pneumatik, které po dohodě s Městysem byly předány do nebezpečného odpadu. Jarní dny jsme přivítali úklidem návsi a okolí hasičské zbrojnice. Na duben jsme dohodli s p. hajným přípravu dřeva na pálení čarodějnic a při té příležitosti jsme uklidili les u kříže a vymýtili křoví z přístupové cesty.
V neděli 25. dubna jsme asi v 16.00 hodin vyjížděli na pomoc při likvidaci lesního požáru v místech u Sadlna. Spolu s hasiči z Modřejovic a Svinařova jsme z nádrže pod zámkem ve Slabcích doplňovali hasičské cisterny. Při večerním návratu jsme měli dobrý pocit z toho, že jsme byli součástí profesionálů a dobrovolníků, kteří
udělali všechno pro záchranu lesa a nádherné přírody, kterou k životu potřebujeme.
30. dubna večer jsme slavnostně zapálili hranici s čarodějnicí. Pálení se zúčastnilo 40 lidí, někteří zůstali až
do rána. Při živé hudbě a občerstvení se všichni dobře bavili.
Závěrem chceme poděkovat všem místním občanům, kamarádům a také vedení Městyse Slabce za pomoc
a podporu v naší práci. Přejeme si, abychom se ve zdraví o víkendech mohli se svými přáteli scházet, posedět a
načerpat nové síly k realizaci nápadů, které přinesou prospěch občanům naší obce.
Václav Opatrný

HASIČI MODŘEJOVICE
Již pátým rokem uspořádal SDH Modřejovice-Kostelík pro svaz dobrovolných čarodějnic z Modřejovic a
okolí táborový oheň s opékáním buřtů. Ale než je oheň zapálen, provedou čarodějnice svatojakubský průlet od
domu k domu a všechny zvou mezi sebe (aby bylo koho upálit, to je jasné). Řádění provází vykřikování hesel a
zabrat dostávají i hlasivky, letošní básnička z dílny Matyldy (Vlaďky): Poslední dubnová noc / ta má vždy magickou moc / čarodějky svátek mají / k ohýnku se slétávají. / Leťte babky rychle sem / dneska máme slavný den
/ pěkně si tu zařádíme / na košťátku proletíme. Technická prohlídka košťat a všech čarodějnic měla nedostatky. Některé byly umyté a učesané, chyběly bradavice, špína za ušima a za nehty a dokonce koště. Vyhodnocení
provedla Filoména (Dáša) a všichni dostali čokoládovou odměnu. 22 dětských čarodějnic a 5 dospělých = hurá,
hurá, hurá. Za rok bude sčítání.
Zdraví Vás
Filoména (Dáša)

Občanské sdružení kostelík
S novou sezonou 2010 se opět rozvíjí společenský život v Kostelíku. Občanské sdružení v Kostelíku připravilo Noviny z Kostelíka, které byly přílohou minulého vydání Slabeckého zpravodaje a v březnu ve spolupráci s
Dášou Zuskovou a spoustou dalších maminek se OS Kostelík podílelo na přípravě a organizaci dětského karnevalu ve Slabcích. Karneval se podle ohlasů nejen nejmenších účastníků velmi vydařil.
Stejně jako v dalších vesnicích v okolí se 30. dubna rozhořela čarodějnická vatra na Vrškách v Kostelí-
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ku a oslava čarodějnic se velmi vydařila. Okolo ohně se nás sešlo více než 40, a až do půlnoci jsme juchali a radovali se z jara a
krásné přírody okolo. Krásnou čarodějnici připravila paní Okáčová z Kostelíka a další krásnou slaměnou čarodějnici připravila paní Vondráčková z Rakovníka. Od ohně nás vyhnal po půlnoci až déšť.
Ještě v květnu bychom rádi otevřeli společný kompostér –
místo na ukládání biologického odpadu ze zahrad (listí, tráva).
Kompostér bude umístěný na okraji stráně nad Modřejovických
potokem pod Kostelíkem.
Společně připravujeme spoustu dalších akcí pro všechny zájemce v Kostelíku. V soboru 19. 6. proběhne v Kostelíku pro 20
zájemců kurs chození s holemi – nordic walking a pak se již chystáme na letní prázdniny. Hlavní a největší akcí v Kostelíku bude
již druhý ročník koncertu skotských dudáků, který letos proběhne v sobotu 17. července na návsi v Kostelíku. Koncert bude tentokrát delší, protože přijedou zahrát 2 kapely a na koncertě bude
připravené občerstvení a po koncertě i ochutnávka skotské whisky. V průběhu koncertu bude v kapli sv. Máří Magdaleny otevřena výstava fotografií Stáni Perlínové z Walesu a Irska zaměřená Pálení čarodějnic.
na staré keltské památky.
V průběhu léta také chystáme výlety na kolech, kurs rukodělných prací a práce na hrnčířském kruhu a
spoustu dalších aktivit. Věříme, že se nám i podaří otevřít letní „knihovnu“ z domácích zdrojů v hasičárně v
Kostelíku.
Více informací o aktivitách a plánech OS Kostelík najdete na webu www.kostelik.cz.
Radim Perlín, člen OS Kostelík

Občanské sdružení rousínov
Občanské sdružení Rousínov vás zve:
¦ Sobota 12. 6. - Dětský den, od 14 h na hřišti v Rousínově (soutěže, hry, opékání buřtů).
¦ Sobota 7. 8. - Slavnost ke 140. výročí narození operního pěvce Karla Buriana (položení věnce
k rodnému domku, výstava o životě a díle Karla Buriana včetně komentované prohlídky výstavy
- v rousínovské škole, slavnostní představení publikace s burianovskou tématikou, večer koncert ve stodole
u Faflíků). Akce se koná ve spolupráci s Vlastivědným sborem Rakovnicka. Více v příštím Zpravodaji OÚ.
¦ Pondělí-sobota 9. - 14. 8. - ROUS 12 – Sympozium, (14-16 h řemeslné kurzy, od 20 h večerní
program - koncerty, divadlo).
¦ Sobota 21. 8. - Bazárek u Faflíků (od 14 h, možno přinést cokoliv, zkusit prodat, neprodané zase
odnést, prostor pro vyložení zboží zajištěn ve stodole, občestvení též, již několikátý ročník).
¦ Sobota 21. 8. - Cesta po Jižní Americe (od 20 h, vypráví a promítá ing. Tomáš Oliva).
¦ Pátek 27. 8. - Gripeds (kapela ZUŠ Rakovník, od 20 h).
¦ Sobota 11. 9. - Mariánská pouť (odpoledne pouštění draků za hřbitovem v Rousínově, v podvečer
pravděpodobně divadelní představení, nebo vystoupení skupiny W-ARLET ve stodole u Faflíků, večer
zábava v Hospůdce u ztraceného mládí v Rousínově)
¦ Během podzimu společné vinutí adventních věnců a jiných vánočních ozdob, vánoční koncert
Křivoklátských hudců v kostele - data zatím nejsou upřesněna.
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Napsali jste
během světem
Dubnový mrazík a májové deště postupně máčí a dají zmizet rozkvetlým meruňkám, třešním, slívám, jen
královny jabloně posečkávají na paprsky slunce a Žofii, která v květnu zatopí. Snad. Ráno, navečer, kdo má
možnost, ještě v kamnech „rozžne“. Inu je „trnková zima“ a trnek v krajině kvete hodně a směrem k Šumavě,
kam jsem na 1. máje jela, kvetou trnky snad všude. V lesích se předvádí krásou břízy, modříny, listnáče, třešně ptačky, jehličnany. Jak od malířů běží obrazy krajinou. Vesnice a města očištěná od hromad sněhu, svěží po
úklidu posypů, chlubící se opravenými ploty, střechami, okny a krásnými předzahrádkami dají tušit, že lidé jsou
pilní. Taky se najde vada na kráse. Nejen na staveních. Ta je i na lidech.
Jaro na události nám přináší víc zpráv, co nebudí úsměv, spíš starosti. Jak u globálu, tak přímo kolem nás.
To, že daleko od nás jsou lidé mrtví od bomb, rozmetané ulice, domy, třese se zem a padá vše na města, vesnice, mizí životy, již ani tolik nevnímáme. Každý den je z tohoto tématu něco. Příroda svým rozmarem i přirozeností umí zastavit techniku a s tím související provoz letadel nad územím od Ameriky k Evropě a ekonomický
dopad je obrovský. Psychika lidí se zatím nevyčísluje. Co nás má rozesmát? A co u nás doma? Za pár dní jsou
volby, co si vybrat v plejádě besed, názorů, článků v novinách, v TV. Soukolí politiky nás pěkně mele. Kde padá
zrno, kde zůstanou plevy?
Ptáme se, jak to dopadne. Může to ještě dopadnout dobře? Těch slibů, těch afér, útoků, kauz. A co občan?
Bude se mu žít snáz? Já vím, co bude pro mou věkovou kategorii, umím číst mezi řádky. Vše se odvíjí od ceny
barelu za ropu, a to bude cena toho chleba. Nitky politiky, za které se tahá, jsou hodně daleko a pak v košíku s
pečivem tak, tak blízko.
A co doma v našem parku. Kvetou sasanky, pomněnky, fialky, začíná se barvit fešák buk, bordó lístečky už
raší. Trávníky se začínají sekat, vynikne malebnost potůčku, blatouchů. Veverky a ptáci se mají. A vandalové
taky. Za tisem školáci kouří, zahazují papírky, lahve, kolem košů po sobotě, neděli je taky zákoutí. O zámku ani
nemluvím. Je to stále dokola, myslíte si, omladino, rodiče, že je to hezká vizitka? Vrchol byl, když jsem v parku
při obhlídce, co a jak, našla opět načmárané nesmysly, ale co horšího, hákové kříže. Pravda, v dubnu se narodil
Hitler, ale že by se to muselo oslavovat? Zamysleme se.
Je lásky čas a mělo by to tak být. Snad je. Symbol lásky – Petřín si to asi užívá. Jen Mácha, co se před 200 lety
narodil, aby z toho zmatku kolem nás nebyl v pase zlomenej! Já to vezmu na sebe a tu starost o něj snad unesu.
Sázejte, plejte, zalévejte. A mějte dobrou mysl. Je to třeba.
Alena Zázvorková

Rozlosování fotbalových soutěží
IV. třída - jaro 2010
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo
27. kolo
28. kolo

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

17:00
10:00
17:00
17:00
17:00
10:00
10:00
17:00

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
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo

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

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

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

Z historie městyse
Přírodní pohromy
5. června 1872 uveřejnily Národní listy tuto zprávu o následcích velké povodně v okolí Zhoře 25. května 1872:
Dne 25. května bylo u nás od rána velmi chladno, ano skorem zima, tak že bylo nutno teplejší oděv obléci.
Mraky stahovaly se pořáde nade Zhoří. O druhé hodině odpoledne přišla bouře; kroupy velkosti holubího vejce sypaly se na zemi a nejkrásnější naděje našich rolníků vniveč uvedly. Co nerozbily kroupy, vzala voda. Strašné divadlo bylo okolo sedmé hodiny večer; potok zhořský, který jindy šlápnutím zastavit se může, řádil strašně;
nač přišel, vše sebral, rozkotal a přelámal. Luka, na která zdejší krajina tak chuda jest, jsou okolo tohoto potoka
skorem vesměs pryč, dílem odnešena, dílem zanesena štěrkem na několik střevíců zvýši.
V úžlabí potoka jest smutná podívaná na rokle a strže několik loktů hluboké. Zhořský mlynář přišel tímto
rozkaceným živlem o jedinou louku, zahradu, stodolu a mnohé hospodářské náčiní. Počítá si škody nejméně
na 3000 zl. V pivovaře vzala voda 100 m. ječmene z humna. Pode mlýnem byl knížecí rybník cukrovaru zhořského; z toho viděti pouze známky tarasu, ostatně není teď pranic vyhlouben, jest zcela štěrkem zanesen. Dále
dolů nejkrásnější pozemky této krajiny jsou z polovice vodou odneseny. Mlýn páně Zimmerhacklův jest téměř
troskotán; jeho krásné zahrady, pole a luka jsou odplaveny; čítá sobě škody na 4000 zl. V Rousinově, v Krakově
a Červeném zámku řádila voda též strašně; v poslední obci sebrala mimo nejkrásnější pole a luka též dvě stavení. Zejména zde jest občanstvo v bídném postavení a nynější pohromou zcela na žebrotu přivedeno. Dostalo se
tam dvěma poškozeným po 40 zl. od c. k. hejtmanství. Pomoci brzké jest zde nutně třeba.
Každá ze svrchu zmíněných obcí utrpěla škody nejméně za 15000 zl. U Prachárny (mlýn p. Stikera) padá
potok náš do Javornice, kde obě vody spojeny strašných škod způsobily; tak např. zaplavila voda 15 korců polí;
krásná zahrada i se stromy, jez a jiné jsou zcela pryč. Škoda majitelova obnáší na 15000 zl. Mosty, lávky přes Javornici jsou strhány, chalupy okolo jsou částečně odneseny, částečně porouchány. Komunikace u nás jest zcela
přerušena a teprve nyní jest možné od nás někam se vydat.
V roce 1873 pro změnu postihlo Slabecko ničivé sucho. Zpráva Národních listů ze 7. 9. 1873:
Ze všech krajů koruny české jdou smutné zprávy o výsledku letošní sklizně, všude stesky a nářek, jen z naší
krajiny posud žádné zprávy, věru tak, jako by u nás bylo všeho hojnost a nejlepší úroda. Žel, že není tomu tak, neb
velké sucho zničilo všechny naše naděje. Pole, na nichž po loňské povodni jen písek a kámen zůstaly, trpěla letošním suchem nejvíce. Všechno obilí na nich takřka poschlo, žita jsou prázdna, pšenice snětivé, ječmen uschl; dvě
třetiny ovsů a chmele zničily kroupy, otavy nejsou žádné, tak že hospodáři již suchou pící dobytek krmiti musí. V
našich pěkných zahradách a ovocných stromořadích, kterými se zdejší krajina vším právem honositi může, všecko ovoce uschlo a spadlo, což jest velká újma pro zdejší krajinu, an se zde s ovocem velký obchod vede.
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Dalši ničivé deště zasáhly Slabce a okolí v roce 1879. Zpráva Pražského denníku z 29. 8. 1879:
V pátek večer pojímaly nás a celé okolí strachy, že se hrůzné dny květnové z r. 1872 v naší krajině opakovati budou. O 6. hodině zatmělo se celé okolí, hřmělo i blýskalo se, kroupy padaly a déšť se lil jako z konví. Okolí
slabecké bylo celé zatopeno, opožděné polní plodiny jsou splaveny a ornice na mnohých místech snesena. Největší škody jsou ve Slabcích, Malém Oujezdě, Skupé a Velkém Oujezdě. Domkáři Josefu Vodvářkovi v Slabcích
odnesly proudy stodolu, stáj a zahrádku se 75 ovocnými stromy a pobořily obydlí řezníka Adama Poppra skoro docela. Pokud víme, nepřišel v našem okolí nikdo o život.
Z dobového tisku vybral Roman Hartl

Společenská rubrika
životní výročí v květnu slaví:
4. 5.
9. 5.
11. 5.
17. 5.
20. 5.
24. 5.

Stanislav Engelthaler, Rousínov 78
Eva Hejduková, Modřejovice 61
Valerie Ledvinková, Slabce 58
Jiřina Meznerová, Rousínov 17
Julie Kučerová, Modřejovice 49
Helena Vestfálová, Slabce 38

80 let
55 let
96 let
55 let
96 let
86 let

Životní výročí v červnu slaví:
4. 6.
6. 6.
8. 6.
9. 6.
15. 6.
16. 6.
16. 6.
21. 6.
21. 6.
26. 6.
27. 6.
27. 6.
28. 6.
29. 6.

Jiřina Vostatková, Skupá 2
Otakar Kopta, Rousínov 75
Miloslav Vydra, Slabce 51
Marie Čechová, Slabce 94
Danica Rejšková, Modřejovice 27
Marie Zusková, Modřejovice 15
Jarmila Vyskočilová, Slabce 47
Květa Zelenková, Modřejovice 8
Marie Galbavá, Skupá 30
Miroslav Vyskočil, Modřejovice 46
Alena Mužíková, Slabce 114
Růžena Kleknerová, Slabce 122
Václav Novák, Svinařov 10
Vlasta Spalová, Kostelík 5
Všem jubilantům blahopřejeme!

Pokud někdo z příštích jubilantů nechce být zveřejněn ve zpravodaji,
nechť to nahlásí na Úřad městyse Slabce do 30. 6. 2010.

85 let
82 let
84 let
87 let
86 let
89 let
75 let
89 let
81 let
84 let
55 let
55 let
86 let
80 let
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Přihlášeni k trvalému pobytu
4. 2.
4. 2.

Ladislav Čepička ze Lhoty do Slabec
Pavlína Čepičková-Šůsová z Klatov do Slabec

odhlášeni z trvalého pobytu
9. 3.
24. 3.
29. 3.
29. 3.
14. 4.

Tomáš Řada ze Slabec do Hřebečník
Vojtěch Honzátko ze Slabec do Kladna
Erik Krátký z Rousínova do Kladna
Veronika Kurtovićová z Jesenic do Rousínova
Miloš Lippert ze Slabec do Rakovníka

svatby - obřadní síň Slabce
29. 3.

Erik Krátký z Rousínova a Veronika Novotná z Prahy

Mateřská škola při jarní procházce zámeckým parkem.

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

