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ČINNOST ZASTUPITELSTVA
V měsících březnu a dubnu 2009 se konaly 4 schůze zastupitelstva městyse Slabce, z toho tři byly poradami
starosty městyse se členy zastupitelstva, jedna schůze byla veřejným jednáním s hlavním bodem - schválením
rozpočtu městyse na rok 2009. Jedna schůze byla věnována schválení zápisu do kroniky městyse Slabce za rok
2008. Hostem jednání byla Zdeňka Vyskočilová, ekonomka ÚM Slabce, a kronikář městyse Roman Hartl.
V organizačních věcech projednala porada zastupitelů závěrečný účet a návrh rozpočtu na rok 2009, dále
bylo hovořeno ke stavu podávání žádostí o ﬁnanční dotace (PZAD, FOB, FROM, POV, dotace na zklidnění provozu ve Slabcích atd.). Byly projednány žádosti a návrhy občanů, činnost KD Slabce (správce D. Zusková), výměna parcel s Agrou Řisuty, přihláška do soutěže Vesnice roku 2009, předání restaurace Rousínov pí. Uhrovou
ke konci února 2009. V dalším jednání byla pozornost pracovních schůzí soustředěna na jednání v Kostelíku,
zajištění svatebních obřadů, slavnostní otevření zrekonstruovaného oddělení policie v Roztokách, pronájem
rybníka v Modřejovicích, případný nákup malotraktoru na sečení (Husqarna) – cca 250 tisíc Kč. Zastupitelstvo
bylo informováno o stavu příprav voleb do Evropského parlamentu ve slabeckých okrscích.

STAVEBNÍ ČÁST VOLEBNÍHO PROGRAMU
POKRAČOVÁNÍ OPRAVY INTERIÉRU SLABECKÉHO ZÁMKU – Zdroje: PZAD MK ČR, FOP Středočeského kraje, ﬁnanční spoluúčast obce. Repase vnitřních oken, oprava schodiště do 1. patra, opravy historických maleb, sociální zažízní ve výstavní místnosti atd., viz projekt. Rozpočet na rok 2009 750 tisíc Kč.
OPRAVA ORANŽÉRIE VE SLABECKÉM ZÁMECKÉM PARKU – Dokončení 2009. Prostřednictvím pověřené obce III. stupně (Rakovník) přislíbena dotace 95 tis. Kč, vlastní prostředky 30 tis. Kč.
OPRAVA EXTERIÉRU BUDOVY SLABECKÉ ŠKOLY – Z POV Středočeského kraje dotace 200 tisíc Kč,
200 tisíc Kč z vlastních prostředků městyse. Oprava střechy, oken, omítek, truhlářských prvků atd. Předběžný
ﬁnanční příslib vydán, zbývající dokumentace ze strany městyse do 1. 7. 2009.
OPRAVA HASIČSKÉ ZBROJNICE V KOSTELÍKU – Z rozpočtu městyse po dohodě s místními hasiči.
OPRAVA KULTURNÍHO DOMU VE SLABCÍCH – Žádost o 2,5 milionu Kč z Programu rozvoje obcí a
měst Středočeského kraje (FROM) podána. Jedná se o opravu vnějšího pláště KD (střecha, výměna oken, oprava fasády, klempířských prvků, odvodnění). Případné schválení zastupitelstvem kraje v červnu 2009.
ŽÁDOST O DOTACI NA AKCI KLIDNÝ MĚSTYS SLABCE – Dotace Středočeského kraje až 80 %. Jedná
se o kontrolu rychlosti aut projíždějících obcí. Žádost podána.
Samostatnou akcí zůstává zpracovávání stavební dokumentace ke stavebnímu povolení na 5 ČISTIČEK
ODPADNÍCH VOD v rámci projektu likvidace odpadních vod Mikroregionu Balkán – termín srpen 2009.
DALŠÍ DROBNĚJŠÍ STAVEBNÍ AKCE:
- stavební práce u prameniště vodovodu ve Skupé
- napojení hasičské zbrojnice v Kostelíku na vodu
- oprava roubení studny u budovy osadního výboru ve Svinařově

MIKROREGION BALKÁN
Ve čtvrtek 23. 4. se konal ve Slabcích kontrolní den na stav zpracování stavební dokumentace ke stavebnímu
povolení na 5 čističek odpadních vod, které by v rámci mikroregionu měly zajistit likvidaci splaškových vod.
Přítomni byli projektanti z Brna a starostové předmětných pěti obcí. V předchozích týdnech byl proveden geologický průzkum, v současné době je v jednotlivých obcích zajišťováno výškové zaměření kanalizačních řadů.
Po diskuzi byl přijat další společný postup, příští kontrolní den bude 11. června 2009.
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V pátek 24. 4. byla společná valná hromada všech 10 obcí mikroregionu v Hřebečníkách, kde vedle schválení
závěrečného účtu sdružení za rok 2008 byli starostové obcí informováni o postupu činnosti v oblasti odkanalizování mikroregionu Balkán. Hlavním tématem byla otázka přijetí vratné půjčky od Středočeského kraje na
zpracování výše uvedené stavební dokumentace a podání žádosti na realizaci akce z Operačního programu životního prostředí EU. Poskytnutí půjčky je ze strany Středočeského kraje již podepsáno a smlouva byla zaslána
do Slabec. Po diskuzi bylo deﬁnitivní rozhodnutí v této věci přesunuto na valnou hromadu mikroregionu 28.
6. (Hracholusky) s tím, že znění smlouvy o poskytnutí půjčky bude projednáno a případně schváleno v zastupitelstvech dotčených pěti obcí, ve kterých by měly být čističky vybudovány. Samostatným bodem jednání bylo
předběžné seznámí s organizačním zajištěním oslav 10 let mikroregionu v září 2009.

KULTURNÍ DŮM SLABCE
Kulturní dům ve Slabcích zakončil plesovou
sezonu, zhodnotit schází pouze dva plesy, a to hasičů Modřejovice – Kostelík, kteří mají úspěch jak
v návštěvnosti (200 lidí), tak i rekord v tombole
– 424 cen! Další ples byl sportovců, který se co do
návštěvnosti vrátil do průměru 120 lidí a tombola
byla opět velmi pěkná.
V KD proběhly také výroční členské schůze organizací, jak hasičů Slabce, sportovců Slabce, mysliveckého sdružení Lověna Slabce, tak i zahrádkářů. Zasedací místnost byla využita na předvádění
krémů a čajů na bázi bylinek, ale i na přednášku o
pěstování brambor, odrůdách a škůdcích.
Na sále KD předvedli prodejci ze Hředel škálu
oblečení, bot, věcí pro domácnost, pro kutily, záclony a jiné. Prodávali od 9 do 17 hodin, bohužel
tuto prodejní akci nenavštívilo moc zájemců a je
Dětský karneval. (Foto - OS Kostelík)
to škoda, měli jsme „trhy“ přímo ve Slabcích. Snad
příště. A máme tu Velikonoční zábavu, co dodat,
45 lidí na sále - až jsme se v KD báli. Vynikající a profesionální hudba Šlapeton, která neúnavně hrála alespoň do půlnoci a bavila tak zmíněné čtyři desítky návštěvníků. Opět musím napsat – snad příště. Zato dětský
maškarní bál byl hojně navštíven, na sále si maškarní rej užívalo 125 dětí a rodičů, připraveno bylo několik
soutěží, prodávaly se zákusky, chlebíčky, zajištěno bylo občerstvení a v tombole cca 1900 cen - bylo možno
vyhrát bonbon, hru, dort, hodinky aj. Pořadatelé dětského maškarního bálu děkují všem sponzorům za jejich
příspěvky, které byly použity na ceny do tomboly. Jmenovitě: Městys Slabce, SDH Modřejovice-Kostelík, Ergon
Praha J. Razím, PG Rakona Rakovník, Agro Panoší Újezd p. Čihák, Chov charolais Slabce p. Šedivý, soukromý
zemědělec p. Uher, autodopravce M. Rohla, truhlář J. Lisner, p. Zdeněk Melč z Pavlíkova, benzina Slabce, Klub
žen Slabce, Potraviny Novák Slabce, J. Brabec a L. Přibíková Rakovník, Špáňa Rakovník, E. Hrušková – optika
Rakovník, rodina Grubnerů a p. Božková Slabce, V. Uhrová a D. Zusková Modřejovice a členové občanského
sdružení Kostelík. Za rok se na vás těšíme zas. Dík patří i DJ Maty a Máchal. Rej masek vystřídal večer na diskotéce rej teenagerů, ale světe div se, tanec si užívali nejen náctiletí, ale i o něco málo starší čtyřicátníci. A to je
dobře, zábava je přece pro každého. První disko a prvních 90 lidí.
A co nás čeká dál? Květen je sanitární, budeme uklízet po zimě, čistit okna, prát záclony, drátkovat sál. V
jídelně a v kuchyni jsme už začali bílením a celkovou údržbou. Zakoupeno bylo 54 ks skleniček na víno.
Na červen jen připomínám – 13. června disco s Maty a Máchalem, 27. června Květinový bál zahrádkářů
Slabce s bohatou tombolou, hudbou Melodie (začátek ve 20 hodin), svoz autobusem mikroregionu. A v červenci (25.) disco s Maty a Máchalem.
D. Zusková
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ČARODĚJNICE V MODŘEJOVICÍCH
Svaz dobrovolných čarodějnic z Modřejovic uskutečnil 30. dubna slavnostní průlet Modřejovicemi. Zúčastnilo se 20 čarodějnic a čarodějníků a průvod obcí, který
začal v 17 hodin, tvořili ostatní občané v hojném počtu.
Čarodějnický průvod šel dům od domu a hlasitým pokřikem zval na náves a tradiční opékání vuřtů. Po technické
prohlídce košťat mohla všechna ukončit průlet v hranici.
Klasické vyhodnocení provedla hlavní čarodějnice Filoména se svojí pomocnicí Matyldou (Dáša a Vlaďka).
Všechny čarodějnice měly slavnostní oděv a heslo „Čím
ošklivější, tím lepší“ dodržely. Také děkujeme sponzorům – SDH Modřejovice, manželům Jiráskovým a p.
Leitnerovi a p. Vyskočilovi za věcnou i ﬁnanční podporu. Děkujeme za účast čarodějnicím z Rakovníka, Všetat
a Slabec i za jejich sponzorské dary. Díky občanům za
pohostinnost a slibujeme, že příští rok přiletíme zase.
Dětský karneval. (Foto - OS Kostelík)

D. Zusková (hlavní čarodějnice Filoména)

VÝSTAVA JAGDTERIÉRŮ VE SLABCÍCH
Vážení přátelé a spoluobčané,
dne 16. 5. 2009 se uskuteční v zámeckém parku (na country louce) ve Slabcích celostátní klubová výstava
jagdteriérů Klubu chovatelů jagdteriérů v Čechách. Tato akce celonárodního významu se koná v naší obci již
potřetí, což svědčí o tom, že se sem chovatelé rádi vracejí.
Jako pokaždé se snažím udělat maximum pro zdar celé akce. Osobně si myslím, že prostředí zámeckého
parku je jedno z nejkrásnějších a nejvhodnějších míst pro pořádání takové akce.
Co vlastně je německý lovecký teriér neboli jagdteriér? Je to malý, černý, ale i hnědě zbarvený pes, jeho kohoutková výška je do 40 cm. V chovu máme jedince krátko i hrubosrsté, kteří se mezi sebou řízeně kříží. Na
chov a rozmnožování dohlíží poradce chovu, který vybere dva jedince, kteří zaručí kvalitní potomstvo. Není to
žádná jednoduchá věc. Poradce musí perfektně znát plemeno, jeho standard, ovládat genetiku a mnoho dalších
věcí, které vedou ke zkvalitnění chovu.
Před rokem 1989 byl náš klub česko-slovenský a zaštiťoval jej slovenský myslivecký svaz. Toto se změnilo po
sametové revoluci. Vznikly nakonec kluby tři – slovenský, moravskoslezský a český. Tyto kluby spolu i nadále
velice úzce spolupracují a maximálně se snaží úroveň psů posunovat dál.
Český klub má zhruba 300 členů. Každoročně pořádáme klubové výstavy a klubové zkoušky z výkonu. Dovolím si tvrdit, že kritéria pro zařazení jagdteriérů do chovu máme ze všech plemen psů nejpřísnější.
Plemeno německý lovecký teriér se stalo velice žádané mezi širokou mysliveckou veřejností. Tento malý pes
s velkým srdcem se používá prakticky na všechny druhy lovu, jak ve vodě, na suchu, tak pod zemí. Jeho doménou však bylo a je norování (tlumení škodné). Bohužel po revoluci přišel zákon na ochranu zvířat proti týrání
a tak výcvik tohoto (a nejen tohoto) plemene je velice obtížný. V podstatě psa nesmíme „dle zákona“ pustit na
lišku, aby se s ní seznámil a utkal v umělé noře. Paradoxem však je ta skutečnost, že v přírodě toto zakázané
není. Jistě si dovedete představit, když se nepřipravený pes pustí do přírodní nory do absolutní tmy, kde na něj
čeká škodná. Často potom dochází ke zbytečným zraněním a ztrátám našich psů.
Proto mnho myslivců od tohoto způsobu lovu upouští a připravuje svého svěřence na povrchovou práci.
Jagdteriér je vždy ochotný se učit nové věci a tak všestranná práce na povrchu mu nedělá žádné problémy, ba
naopak. Svoje lovecké vlastnosti stále častěji uplatňuje při lovu na černou. Naháňky bez jagdteriérů si mnoho
z nás myslivců nedovede představit. Jagdteriér je nedostižný ve svém temperamentu, hlasitosti, vytrvalosti a
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ostrosti, proto je jeho obliba mezi myslivci stále větší. Doufám, že i naše slabecká výstava přispěje k propagaci
tohoto plemene.
Organizace výstavy probíhá podle výstavního řádu. Musí splňovat náročná kritéria na uspořádání, ale hlavně na posouzení našich psů. ČMMJ deleguje na každou výstavu rozhodčího, který má složeny náročné zkoušky
a může dané plemeno posuzovat. Rozhodčí, který exteriér psa posuzuje, musí být absolutně znalý a nezaujatý.
Naši výstavu bude posuzovat paní Vladimíra Tichá. Psům zasvětila celý svůj dosavadní život a je zárukou
objektivního a kvalitního posuzování.
Budete-li mít 16. 5. v dopoledních hodinách čas, přijďte si poslechnout její erudovaný výklad a posuzování
psů. Určitě nebudete litovat a rozšíříte si svoje znalosti. Každá výstava se řídí určitými pravidly a ty se musí dodržovat. Psi se zařadí do tříd podle věku dosaženého v den výstavy. Zvlášť se posuzují psi a zvlášť feny. Vrcholem
výstavy bude soutěž vítězů tříd o titul Klubový vítěz. Toto je pro každého majitele nejvyšší ocenění.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem kamarádům a přátelům, kteří se na organizaci celé akce podílejí a
pomáhají nám ji zorganizovat. Zvláštní poděkování pak patří Městysi Slabce, který nám vyšel maximálně vstříc
a sponzorsky se na celé akci podílel.
Josef Blecha

KRÁTCE
V POLOVINĚ MĚSÍCE KVĚTNA 2009 zahajuje živnostenskou činnost – svoz odpadních vod – pan Milan
Rohla, telefon 604 595 362.
PRVNÍ NOVÁ LAVIČKA s betonovým
podstavcem z Horní Břízy byla zabudována
v pondělí 4. května na slabeckém hřbitově.
V dalších dnech byly instalovány další a lavičky budou rovněž postaveny po cestě ke
hřbitovu. Pokud se tento systém osvědčí,
budou lavičkami postupně osazeny i ostatní
části městyse.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLABCE
BESEDA O VČELÁCH
Dne 26. 2. k nám do školy ve Slabcích přijel včelař pan Svoboda, aby nám povídal o včelách. Svůj výklad
začal popisem včelího těla a způsobem jejich života. Dozvěděli jsme se, že včela má složené tělo z hlavy, hrudi
a zadečku. Na hlavě má pět očí, kusadla a sosák, z hrudi vyrůstají dva páry blanitých křídel a tři páry článkovaných noh s drápky. V zadečku se nachází žihadlo, které slouží za obranu. Po bodnutí včela umírá. Včela medonosná žije ve včelstvech. Včelaři je chovají v úlech. Ve včelstvu je vždy jedna matka, trubci a dělnice. Matka,
oplodněná trubci, klade vajíčka.
Na závěr nám pan Svoboda vyprávěl o významu včel pro člověka a přírodu. Včely dělnice vytvářejí z květního nektaru zásoby v podobě medu. Včelaři med z plástů vybírají a dávají místo něho včelám cukr, ze ktarého si
včely připravují zimní zásoby. Chov včel má velký význam. Včely opylují květy rostlin, a tak umožňují vytváření
jejich plodů. Lidé využívají včelí med, včelí vosk i včelí jed a mateří kašičku pro přípravu léků.
Díky této besedě jsem si rozšířil svoji znalost o včelách.
Zbyněk Vyskočil, Slabce, 5. ročník
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PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ SLABCE
Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že podle paragrafu 3 odst. 1 vyhlášky č. 43/2006 bude provoz naší mateřské
školy přerušen v období od 7. 7. do 21. 8. 2009. Nový školní rok v naší mateřské škole začne 24. 8. 2009. Toto
přerušení provozu je nutné z provozních a presonálních důvodů. Doufám, že nás pochopíte a zachováte i nadále
naší školce svoji přízeň.
NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY ZŠ A MŠ SLABCE
NAJDETE NA WWW.ZSSLABCE.WEBNODE.CZ

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Volby se konají ve dnech: 5. června 2009 od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. června od 8 do 14 hodin. Občané,
kteří mají trvalý pobyt v městysi Slabce, mohou volit v té části městyse, kde jsou hlášeni k trvalému pobytu.
Sídlo volebního okrsku je:
pro část Slabce a Malé Slabce – ve Slabcích čp. 28 (zámek)
pro část Modřejovice a Kostelík – v Modřejovicích (budova hasičské zbrojnice;
do Kostelíka bude 5. 6. zajištěna přenosná volební schránka)
pro část Svinařov – Svinařov čp. 26 (budova občanského výboru)
pro část Rousínov a Nová Ves – Rousínov čp. 81 (budova občanského výboru)
pro část Skupá – Skupá čp. 11 (budova občanského výboru)
Dále mohou ve volebním okrsku hlasovat občané na voličský průkaz.

ZAHÁJENÍ RYBÁŘSKÉ SEZONY
Zahájení rybářské sezony 2009 proběhlo 2. 5. rybářskými závody „Pod Remízem“. 30 závodníků se utkalo v
čase 8-13 hodin. Pořadí: 1. Galia, 2. Vostatek, 3. Mužík. Organizačně akci zajišťoval Petr Sixta včetně občerstvení. Na zarybnění rybníka se podílel také městys Slabce částkou 5000 Kč. Povolenky je možno zakoupit u Petra
Sixty, dospělí za 400 Kč, děti 200 Kč.

NAPSALI JSTE
BYL POZDNÍ VEČER, PRVNÍ MÁJ
Je 4. května, než se člověk otočí od Silvestra 2008, je to víc jak 4 měsíce. Čas opravdu letí jak střela. Na začátku ledna jsem psala o mnohém nepodstatném, ale i o Jiříkovi z Poděbrad. Zdalipak by mě napadlo, že sled
událostí kolem mého zdraví bude takový, že od poloviny března do poloviny dubna už následně po operaci
srdce budu měsíc trávit v městě Poděbrady, protože „na srdce jsou Poděbrady“.
Nechci popisovat peripetie mého života kolem nemocnic, kdo chce vědět, ať se klidně zeptá. Mám napsaný deník ode dne A až po den Z. Jen všude říkám, že lékaři umí už zázraky. Od zákroků „bypasů“ po složité
operace srdce, kdy lidi zachraňují hrobíkovi z lopaty, lidé projdou klinickou smrtí. A všichni se pak sejdou na
lázeňské kolonádě s menší až velkou bolestí. Sledováni zlatýma rukama, očima a vědomostmi lékařů. A vážení,
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nerouhejte se, problém našli na interně v Rakovníku. Pobyla jsem si tam, sledovala, ptala se, hodnotila. Vím, co
se říká, vím jaké má někdo zkušenosti, vše je v lidech, ale na obou stranách, u klientů i nemocničního personálu. A hlášky „že mi dali nějakej jed na krysy a já zmodral“ je vrchol. To by taky mohla lázeňská péče padnout na
názoru v čekárně EKG, „že to tu nestojí za nic, protože ráno byla špatná pomazánka na chleba.“ Važte svá slova,
samozřejmě žádejte nápravu špatného. Ale vždy osobně k případu a ne plošně.
Tak Jiříku, nyní kamenný a a na kamenném koni, snaž se ve svém městě, ono se motá ve velkých potížích, ale
ať alespoň srdcaři mají své místo péče a stoprocentní, kvalitní, v lázních vyhlášených, s dlouhodobou tradicí.
Svět zachvátila jiná noční můřa, prasečí chřipka. Jak mávnutím proutku přehlušila jiné důležité problémy.
Tatam jsou války, ubožáci po zemětřesení, hladomor v Africe, propady akcií na burzách.
Je dobře hlídat věci jako jsou viry, epidemie a pandemie. Pokrokem lidstva a techniky se dokonale podařilo
médiím zblbnout lidi na celém světě, vznikly zákazy až k nevíře. Nikoho už nenapadne bát se sama sebe, jak je
to se svědomím k rodině a spoluobčanům.
Však toho máme kolem sebe dost. To není na roušku. To chce jednat. A mnohdy už ujel vlak. A jednat teď
hned, při problému, neotáčet se, že se známe, a co tomu kdo řekne. A věřte, je to všude kolem, u nás ve vsi.
Víte, že u nás 1. 5. se oslavoval vstup do EU? To jen za kolik století od Jiřího z Poděbrad se věc politická,
evropská uskutečnila. Tak na oslavu Evropy a navzdory prasečí chřipce jsme měli vepřové řízky se salátem. A
jak jsme si pochutnali!
Přeji dobré dny, nápady i dopady, dobré chutě doma i v přírodě. Ať vás nic nebolí, slunce je nad vámi a máte
ho i v duši. A ctěte i polibky a nejen na prvního máje. Jsou krásné, vroucí, mnohdy vzácné.
A. Zázvorková

EVIDENCE PÁLENÍ PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje poskytuje od dubna letošního roku novou službu pro
veřejnost – evidenci pálení prostřednictvím internetu. Nová služba je určena především pro právnické
a podnikající fyzické osoby, které provádí spalování hořlavých látek ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně. Této služby mohou využít i fyzické osoby, které provádí jednorázové spalování biologického odpadu – příkladně jarní spalování větví z průklestu ovocných stromů, pokud tuto činnost
nezakazuje místní úprava.
Zaevidování pálení pomocí této aplikace nezbavuje právnickou (podnikající fyzickou) osobu zákonné povinnosti stanovit a předem oznámit příslušnému HZS opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS
může tato opatření doplnit, popřípadě pálení zakázat.
Na internetových stránkách HZS Středočeského kraje – www.hzskladno.cz si najdete odkaz Aplikace pálení a vyplníte příslušnou tabulku, kterou odešlete. Tím jste zaregistrovali vaše pálení do programu
o hlášení pálení a splnili svou ohlašovací povinnost v předmětné věci. (Telefonní číslo ohlašování pálení
– 950 870 444).

Z HISTORIE MĚSTYSE
VÍTE, ŽE…
… nejstarším občanem ve Slabcích byl v roce 1978 p. Jaroslav Čech, kterému bylo 85 let.
… v roce 1908 se obec Červený Zámek vrátila k historickému pojmenování Krakovec.
… 23. 8. 1940 bylo jednáno o zřízení spodní kanalizace podél silnice obcí. Nebylo docíleno dohody, jelikož
někteří, kteří nesousedí s kanalizací, nechtí přispívat, následkem toho byla stavba odložena na neurčito.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ V KVĚTNU SLAVÍ:
4. 5.
11. 5.
19. 5.
20. 5.
20. 5.
20. 5.
24. 5.
27. 5.

Pavel Šťastný, Slabce 123
Valerie Ledvinková, Slabce 58
Jaroslava Voslářová, Slabce 62
Julie Kučerová, Modřejovice 49
Marie Celbová, Slabce 114
Petr Tondr, Slabce 17
Helena Vestfálová, Slabce 38
Hana Macáková, Slabce 60

55 let
95 let
55 let
95 let
65 let
55 let
85 let
60 let

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ V ČERVNU SLAVÍ:
3. 6.
4. 6.
6. 6.
8. 6.
9. 6.
15. 6.
16. 6.
21. 6.
21. 6.
26. 6.
27. 6.
28. 6.
29. 6.

Jiřina Žďánská, Slabce 35e
Jiřina Vostatková, Skupá 2
Otakar Kopta, Rousínov 75
Miloslav Vydra, Slabce 51
Marie Čechová, Slabce 94
Danica Rejšková, Modřejovice 27
Marie Zusková, Modřejovice 15
Květa Zelenková, Modřejovice 8
Marie Galbavá, Skupá 30
Miroslav Vyskočil, Modřejovice 46
Ladislav Korf, Slabce 115
Václav Novák, Svinařov 10
Hedvika Kosová, Svinařov 27
Všem jubilantům blahopřejeme!

Pokud někdo z příštích jubilantů nechce být zveřejněn ve zpravodaji,
nechť to nahlásí na Úřad městyse Slabce do 30. 6. 2009.

ÚMRTÍ
9. 3.
28. 4.
3. 5.

Jiří Duchek, Slabce 121
Marie Červinková, Slabce 73
Marta Jupová, Modřejovice 58

PŘIHLÁŠENI K TRVALÉMU POBYTU
7. 4..
23. 4.

Nikolas Kováč z Prahy do Slabec
Roman Hazuka z Chebu do Modřejovic

60 let
84 let
81 let
83 let
86 let
85 let
88 let
88 let
80 let
83 let
60 let
85 let
70 let
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ODHLÁŠENI Z TRVALÉHO POBYTU
15. 4.
30. 4.

Jiřina Pokorná ze Svinařova do Jihlavy
Nikola Terešková ze Slabec do Frýdku-Místku

SŇATKY (OBŘADNÍ SÍŇ SLABCE)
18. 4.
22. 4.
25. 4.

Roman Hazuka z Chebu a Lenka Vyskočilová z Modřejovic
Miroslav Šnobl a Petra Rysová, oba Skryje
Jaroslav Banka a Štěpánka Vyskočilová, oba Lužná u Rakovníka

OSTATNÍ AKCE
ZLATÁ SVATBA
18. 3.
Jiří a Zdeňka Slapničkovi, Svinařov 33
STŘÍBRNÁ SVATBA
21. 4.
Milan a Jana Rohlovi, Slabce 125
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