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Slabce n Modřejovice n Rousínov n Svinařov n Skupá n Kostelík n Nová Ves n Malé Slabce

Výsledky voleb
do zastupitelstva
15. a 16. 10. 2010
n Výsledky volebních stran:

SNK Nové Slabce - 28 %
KSČM - 20 %
SNK Nezávislí Slabce - 17 %
SNK Společně pro Slabecko - 15 %
SNK Modřejovičtí za lepší ves - 12 %
SNK Ženy za lepší Slabecko - 8 %

n Zvolení zastupitelé:

Mikulášská nadílka. V pátek 3.12. se ve škole ve Slabcích konala Mikulášská nadílka. Připravili ji žáci 9. ročníku. „Tak početnou skupinku oblíbených mikulášských
postaviček naše škola dlouho nepamatuje,“ dodal Mgr. Jan Hůla, ředitel školy.

Slabce mají nového starostu
Na ustavující schůzi zastupitelstva zvolen do čela městyse Vlastimil Štiller.
Vlastimil Štiller, lídr volební strany SNK Nové Slabce, je novým starostou městyse Slabce. Volba třiapadesátiletého podnikatele ze Slabec, který v
předchozím volebním období vykonával
funkci místostarosty, byla při ustavující
schůzi nového zastupitelstva ve středu
10. listopadu jednoznačná. Vlastimila
Štillera, jediného kandidáta na funkci
starosty, podpořilo všech jedenáct nových zastupitelů. Celkem se o místo
v zastupitelstvu ucházelo při volbách
15. a 16. 10. rekordních 63 kandidátů
z šesti volebních stran (výsledky voleb
najdete na jiném místě této strany a na
následující straně).
Více napětí přinesla volba místostarosty. Ze tří kandidátů získal největší podporu (6 hlasů) Milan Rohla (SNK
Nové Slabce) ze Slabec. Dalšími kandidáty byli Ing. Marcel Franěk (SNK Společně pro Slabecko, 3 hlasy) a Alena Zázvorková (KSČM, 2 hlasy).

Vlastimil Štiller vystřídal ve funkci
starosty Ing. Filipa Celbu, který v čele
Slabec stál šest volebních období. Během schůze zastupitelstva převzal na
rozloučenou od nových zastupitelů kytici růži a další pozornosti. Své působení ve Slabcích shrnul v krátkém ohlédnutí a novému zastupitelstvu přislíbil v
rámci svých možností svou pomoc.
Součástí schůze byla i volba komisí a výborů starosty městyse. Předsedy výborů byli zvoleni: finanční výbor
- P. Cílek, kontrolní výbor - D. Biňovcová, kulturní komise - A. Zázvorková, stavební komise - V. Vostatek, předseda komise požární ochrany - I. Legr.
Předsedové osadních výborů: A. Opatrný (OV Kostelík), P. Kos (OV Svinařov),
J. Otradovcová (OV Rousínov, Nová
Ves), J. Levý (OV Skupá, Malé Slabce).

n Zápis z ustavující schůze zastupitelstva
městyse Slabce najdete na www.slabce.cz.

SNK Nové Slabce: 1. Vlastimil
Štiller (53 let), 2. Milan Rohla
(48 let), 3. Vladimír Vostatek
(35 let), SNK Ženy za lepší Slabecko:
4. Dagmar Biňovcová (48 let), SNK
Nezávislí Slabce: 5. Pavel Cílek
(39 let), 6. Hana Vostrá (52 let), SNK
Modřejovičtí za lepší ves: 7. Miroslav
Vyskočil (56 let), KSČM: 8. Ivan Legr
(42 let), 9. Alena Zázvorková (59 let),
SNK Společně pro Slabecko: 10. Marcel
Franěk (52 let), 11. Petr Kos (38 let)

n Volební účast:
68,55 %

Poděkování
Jako bývalý dlouholetý starosta Městyse Slabce (do listopadu
2010, celkem 6 volebních období) a nepřetržitě poslanec MNV
Slabce od roku 1971 (následně
zastupitel Obce Slabce od roku
1990, tj. 39 let) touto cestou děkuji spolupracovníkům a občanům, se kterými jsem měl čest
během těchto desetiletí pracovat. Hezké Vánoce 2010, zbytek
tohoto roku a ve všech dalších
časech jen to nejlepší všem.
Ing. Filip Celba, Slabce

Stalo se v městysi
n Hřiště v Rousínově. Občanské sdružení Rousínov zahájilo na podzim úpravu hřiště v Rousínově, na kterou získalo prostřednictvím Nadace Via 70 tisíc
korun z Fondu místního rozvoje. „Chceme udělat nový povrch hřiště, upravit
okolí, pořídit herní prvky a pár laviček.
Několik víkendů jsme brigádničili a teď
máme hotový povrch,“ uvedla Ludmila Faflíková, předsedkyně OS Rousínov.
Vzhledem k tomu, že získaná dotace nebude na plánované úpravy stačit, doufá
sdružení v pomoc městyse, podnikatelů i dobrovolníků, kteří mohou při úpravách pomoci. Slavnostní předání hřiště
do užívání je plánováno na léto 2011.
n Hřiště ve Slabcích. Ve Slabcích byla za-

hájena obnova víceúčelového sportoviště a dětského hřiště za parkem. Na
obnovu získal Městys Slabce dotaci z
Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje ve výši 4,2 milionu korun. Obnova má být dokončena v květnu 2011.

Stalo se v mikroregionu
n Nový předseda. Novým předsedou mikroregionu Balkán byl zvolen Pavel Souček ze Skryj, který dosud působil ve
funkci manažera mikroregionu.

Otázka pro...

starostu městyse
Vlastimila Štillera
Tématem první pracovní
porady nového zastupitelstva
byl i volební program
na nové volební období.
Na čem se zastupitelstvo
shodlo?
Zastupitelstvo se shodlo na podání žádostí o dotaci z krajského Fondu rozvoje obcí a měst
na opravy interiéru Kulturního domu ve Slabcích, z ministerstva pro místní rozvoj na vybudování dětských hřišť v Modřejovicích a Rousínově, z Fondu
kultury a obnovy památek Středočeského kraje na opravu zámeckých sklepů. Dále zastupitelstvo souhlasí s pokračováním prací na sportovním hřišti
ve Slabcích a vybudování čistírny odpadních vod ve Slabcích.
Dále se zastupitelstvo dohodlo
na zahájení prací, týkajících se
přestavby mateřské školy z důvodu zvýšení kapacity školky a
plnění hygienických předpisů.

Podrobné výsledky voleb
do zastupitelstva městyse
Hlasy pro kandidáty
jednotlivých volebních stran

Výsledky v jednotlivých
volebních okrscích

Kandidáti jsou uvedeni v pořadí
podle kandidátních listin. Zvolení
zastupietlé jsou označeni tučně.

Okrsek 1 (Slabce): Volební účast – 68 %;
SNK Nové Slabce – 521 hlasů, 25 %; SNK
Ženy za lepší Slabecko – 253 hlasů, 12 %;
SNK Nezávislí Slabce – 266 hlasů, 13 %;
SNK Modřejovičtí za lepší ves – 99 hlasů,
5 %; KSČM – 514 hlasů, 25 %; SNK Společně pro Slabecko – 434 hlasů, 21 %. Kandidáti s nejvyšším počtem hlasů – Vlastimil Štiller (SNK Nové Slabce) – 95 hlasů,
Vladimír Vostatek (SNK Nové Slabce) – 86
hlasů, Ivan Legr (KSČM) – 77 hlasů

SNK – Nové Slabce: 1. Vlastimil Štiller – 204 hlasů, 2. Milan Rohla - 167
hlasů, 3. Jaroslav Novák – 94 hlasů,
4. Vladislav Ledvinka – 103 hlasů,
5. Vladimír Vostatek – 155 hlasů, 6.
Ing. Jiří Chalupecký – 75 hlasů, 7. Jan
Hlaváček – 86 hlasů, 8. Jarmila Leitnerová – 58 hlasů, 9. Hana Vanická – 59
hlasů, 10. Petr Vostatek – 99 hlasů, 11.
Marie Fulierová – 40 hlasů

SNK – Ženy za lepší Slabecko: 1. Jaroslava Vrtílková – 22 hlasů, 2. Ing. Eva
Fraňková – 40 hlasů, 3. Hana Paterová – 31 hlasů, 4. Ing. Dagmar Biňovcová – 66 hlasů, 5. Radka Sixtová – 22
hlasů, 6. Michaela Krepsová – 36 hlasů,
7. Jiřina Samašová – 19 hlasů, 8. Eva Levová – 19 hlasů, 9. Soňa Konopásková
– 29 hlasů, 10. Dana Vaidišová – 14 hlasů, 11. Mgr. Martina Rajsová – 35 hlasů
SNK – Nezávislí Slabce: 1. Jaroslav
Burian – 79 hlasů, 2. Pavel Cílek –
151 hlasů, 3. Aleš Opatrný – 75 hlasů,
4. Petr Heller – 59 hlasů, 5. Tomáš Beneš – 31 hlasů, 6. Jaroslava Otradovcová – 48 hlasů, 7. Dagmar Zusková – 40
hlasů, 8. Josef Hartl – 54 hlasů, 9. Petr
Kraus – 26 hlasů, 10. Radomír Zuska –
16 hlasů, 11. Hana Vostrá – 107 hlasů
SNK – Modřejovice za lepší ves:
1. Miroslav Vyskočil – 98 hlasů,
2. MUDr. Lenka Lisnerová – 89 hlasů,
3. Zdeněk Rejšek – 51 hlasů, 4. Eva Hejduková – 59 hlasů, 5. Miroslav Leitner – 33 hlasů, 6. Jiří Lisner – 38 hlasů,
7. Eva Rédlová – 43 hlasů, 8. Božena
Šlaichová – 64 hlasů
KSČM: 1. Ing. Filip Celba – 106 hlasů,
2. Ivan Legr – 122 hlasů, 3. Alena Zázvorková – 117 hlasů, 4. Monika Mužíková – 75 hlasů, 5. Pavel Zuska – 58
hlasů, 6. Jana Strouhalová – 47 hlasů,
7. Zdeněk Řezáč – 84 hlasů, 8. Eva
Razímová – 34 hlasů, 9. Jiří Levý – 54
hlasů, 10. Pavel Klekner – 43 hlasů,
11. Hana Jupová – 78 hlasů
SNK – Společně pro Slabecko:
1. Ing. Marcel Franěk – 99 hlasů,
2. Radovan Čebiš – 55 hlasů, 3. Bohuslav Baďura – 70 hlasů, 4. Jiří Čiha – 53
hlasů, 5. Jan Voslář – 44 hlasů, 6. Petr
Sixta – 49 hlasů, 7. Ing. Ivan Biňovec
– 44 hlasů, 8. Josef Uher – 44 hlasů,
9. Petr Kos – 71 hlasů, 10. Josef Vaidiš – 55 hlasů, 11. Jiří Kohout – 43 hlasů

Okrsek 2 (Modřejovice): Volební účast –
76 %; SNK Nové Slabce – 183 hlasů, 20 %;
SNK Ženy za lepší Slabecko – 23 hlasů, 3 %;
SNK Nezávislí Slabce – 226 hlasů, 25 %;
SNK Modřejovičtí za lepší ves – 291 hlasů, 32 %; KSČM – 105 hlasů, 12 %; SNK
Společně pro Slabecko – 84 hlasů, 9 %.
Kandidáti s nejvyšším počtem hlasů –
Miroslav Vyskočil (SNK Modřejovičtí za lepší ves) – 53 hlasů, Vlastimil Štiller (SNK Nové Slabce) – 44 hlasů, MUDr.
Lenka Lisnerová (SNK Modřejovičtí
za lepší ves) – 42 hlasů

Okrsek 3 (Svinařov): Volební účast – 65
%; SNK Nové Slabce – 103 hlasů, 33 %;
SNK Ženy za lepší Slabecko – 9 hlasů, 3 %;
SNK Nezávislí Slabce – 65 hlasů, 21 %;
SNK Modřejovičtí za lepší ves – 22 hlasů;
7 %; KSČM – 64 hlasů, 21 %; SNK Společně pro Slabecko – 49 %, 16 %. Kandidáti s nejvyšším počtem hlasů – Pavel
Cílek (SNK Nezávislí Slabce) – 25 hlasů,
Milan Rohla (SNK Nové Slabce) – 21 hlasů, Jan Hlaváček (SNK Nové Slabce) – 21
hlasů
Okrsek4(Rousínov):Volebníúčast–56%;
SNK Nové Slabce – 237 hlasů, 52 %;
SNK Ženy za lepší Slabecko – 27 hlasů, 6 %; SNK Nezávislí Slabce – 76 hlasů, 17 %; SNK Modřejovičtí za lepší ves
– 40 hlasů, 9 %; KSČM – 42 hlasů, 9 %;
SNK Společně pro Slabecko – 37 hlasů,
8 %. Kandidáti s nejvyšším počtem hlasů – Milan Rohla (SNK Nové Slabce) – 32
hlasů, Vlastimil Štiller – (SNK Nové Slabce) – 30 hlasů, Ing. Jiří Chalupecký (SNK
Nové Slabce) – 28 hlasů.
Okrsek 5 (Skupá): Volební účast – 75 %.
SNK Nové Slabce – 96 hlasů, 31 %; SNK
Ženy za lepší Slabecko – 21 hlasů, 7 %;
SNK Nezávislí Slabce – 53 hlasů, 17 %;
SNK Modřejovičtí za lepší ves – 23 hlasů,
7 %; KSČM – 93 hlasů, 30 %; SNK Společně pro Slabecko – 23 hlasů, 7 %. Kandidáti s nejvyšším počtem hlasů: Petr Vostatek (SNK Nové Slabce) – 22 hlasů, Jiří
Levý (KSČM) – 21 hlasů, Vladimír Vostatek (SNK Nové Slabce) – 18 hlasů.

Zámek přilákal spoustu zvědavců
Komentované prohlídky zámku měly velký úspěch, budou pokračovat i příští rok.
Občanské sdružení Vlastivědný
sbor Rakovnicka s okolím uspořádal ve
spolupráci s Městysem Slabce o státní
svátek 28. října 2010 první komentované prohlídky zámku ve Slabcích. Zájem
byl ohromný. „Na dopolední i odpolední
prohlídku přišlo alespoň osmdesát lidí,
spíš víc. Sotva jsme se do zámku vešli,“
řekl Roman Hartl, který zámkem provázel.
Prohlídka se konala u příležitosti
dokončení rozsáhlé rekonstrukce místností v druhém patře zámku. Místnosti
původně sloužily jako ložnice a dětský
pokoj, po roce 1945 se využívaly jako
byt a především policejní služebna.
Účastníci prohlídek si prohlédli mimo jiné bývalou zámeckou kapli,
která v současnosti slouží jako obřadní síň, po bočním schodišti vystoupali
do prvního patra, původně reprezentativní části zámku, využité v současnosti
pro ordinace lékařů a kanceláře úřadu
městyse, podívali se na zámeckou terasu a samozřejmě do zrekonstruovaných
prostor s expozicí historických fotografií zámku a výstavou o slabecké rodačce Barboře Nerudové. Na prohlídku
zámku navázala prohlídka zámeckého
sklepa a zámeckého parku. „Největší
ohlas určitě vzbudila prohlídka sklepa,
kam se dosud mohl podívat málokdo,“
dodal Roman Hartl.
Komentované prohlídky zámku budou pokračovat i v příštím roce. „A budou opět o něco zajímavější, neboť už
bude přístupná i vyhlídka ze zámecké
věže, kterou jsme tentokrát museli návštěvníkům odepřít z bezpečnostních
důvodů,“ uvedl Roman Hartl.
V roce 2011 ožije zámek nejen prohlídkami. „V těchto týdnech vymýšlíme
zajímavou náplň pro rekonstruované

n Alena Zázvorková
Řekněte si toto slovo nahlas a
hned bude veseleji, i když je nyní po
kolena sněhu a mráz až praští. Ale
slunce se už brzo bude zase vracet
k nám. Najít pod stromečkem moudro a tři zlaté vlasy děda Vševěda, to
by byl dárek! Každý oslavte čas vánoční co nejlépe. Ať se vyhnou neduhy a štěstí a zdraví je hned v prvním balíčku, který otevřete.
Já jako dárek jsem vloni dostala
kalendář od malíře a autora půvab-

V pondělí 17. 1. 2011 se uskuteční zápis do 1. ročníku základní školy ve
Slabcích. Zápis se koná od 8.30 do 15.30
hodin v ředitelně školy. V letošním roce
se týká dětí narozených od 1. 9. 2004 do
31. 8. 2005. „Našim novým žákům nabízíme rodinné prostředí naší školy, výuku dle vlastního školního vzdělávacího
programu Škola základ života, tým zkušených pedagogů, individuální přístup
díky malým počtům žáků ve třídách, téměř každodenní přístup na internet a
k počítačům, mnoho volnočasových aktivit, kvalitní stravu v naší školní jídelně, možnost trávení volného času v naší
školní družině a mnoho dalších pozitiv,“
dodal Mgr. Jan Hůla, ředitel školy.

Stalo se v kultuře
n Vánoční výstava. Zahrádkáři ve SlabPrvní komentovaná prohlídka zámku Slabce přilákala velké množství
zájemců. Během dvouhodinové prohlídky si prošli zámek doslova od
sklepa až po půdu.
místnosti ve druhém patře. Vzhledem
k jejich charakteru se bude jednat spíše o komornější akce – výstavy, koncerty, literární podvečery, besedy a podobně. Pokud mám být konkrétní, zajímavou akcí by mohl být například podvečer věnovaný starým kriminálním případům ze Slabec a okolí, jak o nich psaly noviny od poloviny 19. století do dvacátých let minulého století. Dál by to
mohl být seriál přednášek o slavných
osobnostech městyse, místních památkách a podobně. Zaznamenali jsme už
také nějaké nabídky na výstavy, takže
se na příští rok rýsuje docela zajímavý
program,“ řekl Roman Hartl.

cích uspořádali o víkendu 27. a 28. listopadu v Kulturním domě ve Slabcích
první Vánoční výstavu. „Výstavou prošlo dvě stě lidí, určitě v ní budeme pokračovat,“ řekla Dagmar Zusková, jednatelka slabeckých zahrádkářů.

n Mikulášská nadílka. 4. prosince uspo-

řádali slabečtí zahrádkáři Mikulášskou
nadílku pro děti. „Pobavit se přišlo šedesát lidí. Čerti, Mikuláš i anděl byli
úžasní,“ dodala Darmar Zusková, jednatelka slabeckých zahrádkářů. Sponzorskými dary přispěl i Městys Slabce
a pan Šedivý - chov Charolais, Slabce.

n Adventní dílna. V sobotu 27. 11. uspořádalo OS Rousínov v rousínovské hospůdce dílnu věnovanou výrobě adventních věnců a vánočních ozdob. „Vinuly
nejen ženy, odpoledne se velmi vydařilo. Sešli jsme se takto druhým rokem a
vypadá to na vznik nové tradice,“ řekla
Ludmila Faflíková z OS Rousínov.

Stalo se ve sportu

Váš názor

Slunovrat

Zápis do 1. ročníku ZŠ

ných knížek, myšlenek. Ať mi pan
Honza Volf, co neumí hrát golf, dovolí ocitovat: „Žiješ-li jen pro sebe,
tak to nikam nevede. Ale pokud žiješ pro ostatní, tak nemůžeš být vůbec nešťastný. Jsou lidé, kteří jsou
na tom hůř než ty sám. A tak řekni, nežli se litovat a od lásky vzdalovat, tak to raději těm potřebným lidem pomáhám. A záhy pocit naplnění se do tvého srdce dostaví. A z tvé
duše zmizí to, co bylo bolavý. Člověk
na sebe zapomene. Sluníčko v duši
všechny ty černé mraky rozežene.“
Díky vám pane Volfe za slova a
sílu, kterou umíte rozdávat. Všem
přeji sluníčka na každý den.

n Fotbal. Fotbalisté TJ Slabce jsou po
podzimní části III. třídy OP na 11. místě (2 výhry, 2 prohry, 9 porážek), starší
žáci TJ Slabce jsou ve své soutěži třetí.

Pozvánky
n Plesy v KD Slabce. Plesovou sezonu v
Kulturním domě Slabce zahájí 15. 1.
2011 ples MS Lověna Slabce. Následovat budou: 29. 1. ples SDH Slabce,
12. 2. podnikatelský ples, 19. 2. ples
SDH Modřejovice, 12. 3. ples zahrádkářů Slabce, 19. 3. ples TJ Slabce.
n Masopust. V sobotu 12. 2. 2011 se v
Rousínově koná masopust. Průvod masek vyrazí cca ve 14 hodin od hospody.

Ceny za odvoz odpadu
pro rok 2011
Úřad městyse Slabce oznamuje, že
ceny za odvoz komunálního odpadu pro
rok 2011 jsou následující:

n Červená známka - týdenný svoz
52 výsypů ročně - 1788 Kč

n Zelená známka - kombinovaný svoz

1. 1. – 30. 4 a 1. 10. – 31. 12. 1x týdně
1. 5. – 30. 9. 1x za čtrnáct dní
každou lichou sobotu
42 výsypů ročně – 1471 Kč

n Žlutá známka - čtrnáctidenní svoz
každou lichou středu
26 výsypů ročně – 1028 Kč

n Modrá známka - měsíční svoz

první lichou středu v měsíci
12 výsypů ročně – 770 Kč.
Občanům, kteří již v minulém období platili známky na pravidelné svozy, bude počátkem ledna 2011 rozeslána poštovní poukázka na zaplacení poplatku na rok 2011.
Pokud někteří občané se ještě rozhodnou pro pravidelné svozy, je třeba,
aby se přihlásili na Úřadě městyse ve
Slabcích. Po zaplacení příslušného poplatku jim bude vydána známka na odvoz komunálního odpadu.
V lednu 2011 je možno ještě odvážet odpad na známku roku 2010. Dále
prosíme občany, aby neplatné samolepící známky z popelnic odstranili.

Ordinace MUDr. Hůly
v prosinci 2010
Do 21. 12. ordinace dle ordinačních
hodin. Od 22. 12. do 31. 12. bude ordinace ve Slabcích uzavřena.
Zástup pro akutní ošetření:

n 22. 12. – ordinuje MUDr. Hůla v Rakovníku - 7.30-11.00 (t. 313 516 804)
n 23. 12. – ordinuje MUDr. Hůla v Rakovníku - 15.00-18.00 (t. 313 516 804)
n 24. - 26. 12. - LSPP (t. 313 515 613)
n 27. 12. – ordinuje MUDr. Hůla v Ra-

kovníku - 7.30-10.30 (t. 313 516 804)

n 28. - 31. 12. - ordinuje MUDr. Folková
(poliklinika Rakovník, t. 313 511 446)

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

Společenská rubrika

Životní výročí v listopadu slaví
11. listopadu
19. listopadu

Pavel Šlaich, Modřejovice 2
Josef Blecha, Slabce 143

60 let
50 let

Životní výročí v prosinci slaví
3. prosince
9. prosince
10. prosince
21. prosince
25. prosince
30. prosince
31. prosince

Stanislav Beneš, Skupá 33
Blanka Štillerová, Slabce 145
František Vestfál, Slabce 38
Josef Holý, Svinařov 25
Emílie Koptová, Rousínov 75
Miroslav Řezáč, Slabce 109
František Frank, Slabce 100

60
50
83
65
80
70
81

let
let
let
let
let
let
let

83
65
65
60
90

let
let
let
let
let

85
50
84
55
88

let
let
let
let
let

Životní výročí v lednu slaví
6. ledna
8. ledna
13. ledna
21. ledna
25. ledna

Zdeňka Vydrová, Slabce 51
Václav Konopásek, Slabce 106
Helena Lisnerová, Modřejovice 71
Marie Brychtová, Skupá 30
Václav Beneš, Skupá 33

Životní výročí v únoru slaví
2. února
8. února
11. února
16. února
22. února

Rudolf Vávra, Svinařov 11
Jaroslav Honzátko, Skupá 32
Jaroslava Kodetová, Slabce 45
Marie Fulierová, Slabce 101
Anna Šlaichová, Modřejovice 18

Jubilantům blahopřejeme!
Pokud někdo z příštích jubilantů nechce být zveřejněn ve zpravodaji,
nechť to nahlásí na Úřad městyse Slabce do 28. 2. 2011.

Narození
10. července

Šimon Jupa, Slabce 36

Přihlášeni k trvalému pobytu
29. září
30. září
7. prosince
7. prosince

Marie Goszlerová z Litoměřic do Slabec
Martin Goszler z Vratimova do Slabec
Markéta Kremplová z Berouna do Slabec
František Kopelent z Kosoře do Rousínova

Sňatky - hrad Krakovec
10. září
25. září

Milan Novák a Markéta Valentová, oba z Kladna
Martin Hájek a Veronika Kutinová, oba z Prahy

Sňatky - park ve Slabcích
4. září
11. září
30. října

Jan Loder a Lucie Jendelová, oba z Rakovníka
Martin Krob a Jana Pavlíčková, oba z Krakova
Leoš Jiskra a Renata Hlaváčová, oba z Městečka

Sňatky - obřadní síň ve Slabcích
27. října

Martin Smejkal z Hřebečník a Jana Čivišová ze Slabec

Městys Slabce přeje všem občanům krásné Vánoce
a do nového roku 2011 vše nejlepší a především hodně zdraví.

