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Jubilejní rok zahrádkářů

Výlet za La Manche. Žáci školy ve Slabcích navštívili Anglii. Zavítali do severní
Anglie i do Londýna. Více na straně 2. Foto: ZŠ Slabce

Děti prožily pohádkovou Noc s Andersenem
Populární akce k poctě slavného dánského spisovatele se poprvé konala i ve Slabcích.
n Darja Bendlová
knihovnice Ob. knihovny Slabce
Slabce – V pátek 27. března jsme ve
Slabcích prožili první Noc s Andersenem. Této „zkušební“ akce pod záštitou Obecní knihovny Slabce a Základní
a mateřské školy ve Slabcích se zúčastnilo 29 dětí z 1.-5. třídy místní ZŠ.
Přihlásilo se více dětí, než bylo míst na
spaní. V podvečer jsme se všichni sešli
ve škole, kde si děti uložily věci a společně jsme vyrazili do parku. Tam jsme
si vyprávěli o lesních pohádkových bytostech a snažili jsme se alespoň jednu
z nich zahlédnout, což se nám opravdu
podařilo – viděli jsme Červenou Karkulku. Z té se nakonec vyklubala malá holčička v červeném kabátku, ale pobavilo
nás to všechny. Na hřišti si děti zahrály
několik her a samozřejmě jsme nemohli
vynechat návštěvu knihovny. Tam jsme
si povídali o panu Andersenovi a o významu této noci. Pak už se šlo s hladovými dětmi na večeři. Pochutnávaly si na
všech voňavých dobrůtkách, které pro
ně připravily maminky a babičky, za což
jim moc děkujeme. Stejně ale zvítězila
klasika – řízek. Pak si honem připravit
spaní a pustit se do představování kní-

žek. Každé z dětí si mohlo přinést vlastní
oblíbenou knihu, ze které nám přečetlo
ukázku. Slyšeli jsme pohádky i básničky,
vtipné i klasické. Děti čtení velmi prožívaly a četly moc hezky. Pro některé
z nich si přijeli rodiče již ve 21 hodin.
Ostatní děti s námi strávily noc. Největší hemžení nastalo při večerní hygieně
a převlékání do pyžámek. Také zalézání do spacáků neproběhlo jen tak. Já
a paní učitelka jsme obcházely ležící děti
a postupně je do spacáků zapínaly. A pak
už jen krásná večerní pohoda. Ve třídě
svítila jen lampička, u které jsme dětem
na dobrou noc četly pohádky Hanse
Christiana Andersena. Při pohádkách se
krásně usínalo. Pomalu se začalo ozývat
pochrupování, až nakonec všechny děti
usnuly. Také snídaně byla královská.
O koláče, záviny, rolády, perníky a spoustu jiných dobrot se děti jako správní kamarádi dělily navzájem. Poté už přicházeli rodiče a odváželi si domů nadšené
děti. Akce se moc vydařila a všichni jsme
se shodli, že příští rok si Noc s Andersenem určitě zopakujeme.
Velké díky patří paní učitelce Karin
Kochánkové, která se mnou „do toho
šla“ a Základní škole ve Slabcích, která
nám ve všem vyšla vstříc.

Slabce - Zahrádkáři ve Slabcích začali
svůj jubilejní padesátý rok od založení
své organizace zvesela, a sice tradičním plesem. Hrála hudba Orion, nechybělo předtančení, tombola a na sále se
sešlo okolo 100 lidí, což už je klasika.
Následovala výroční členská schůze,
na kterou jsme pozvali zástupce organizací, které nám pomáhaly a pomáhají,
i jednotlivce - paní Lipovou, Ing. Bielmacze, p.Šedivého, SDH Modřejovice,
p. Prokopovou, Agro Řisuty, ČZS Přerubenice a Broumy, Městys Slabce, Územní radu ČZS Rakovník a další hosty.
Vzpomněli jsme na zakládající členy, poděkovali jsme nejstarším členům
za jejich práci a předali Čestné uznání
ÚS Rakovník a ÚR Praha. Kytičku obdrželi také všichni oslavenci, kteří slaví
svá jubilea v r. 2015. Vyhodnotili jsme
nejlépe pracující členy za r. 2014, za
což obdrželi dárkový balíček. Krásnou
tečku udělal nejen dobrý oběd, ale také
vystoupení malých roztleskávaček ze
Sokola Rakovník. Dokončení na str. 4

Premiérový bál se povedl
Modřejovice - I v hasičském sboru
v Modřejovicích patřil začátek roku
hodnotící výroční členské schůzi. Byli
přítomni zástupci okolních sborů, městyse Slabce, okrsku i okresu a na závěr
trochu muziky a dobrý guláš. V březnu
jsme si v novém hasičském klubu udělali první hasičský bál i s tombolou, bylo
nabito, cca 40 lidí, prima kapela Procházka Band. I při malém počtu lidí byla
legrace a zábava, nám se to moc líbilo.
V dubnu se prohnal Modřejovicemi čarodějnický let (tedy průvod). Zakončen
byl táborákem a výborným buřtem.Tak
za rok holky znovu! Nadále pracujeme
na venkovních úpravách našeho klubu.
Potřebujeme ještě vybudovat čekárnu
chystáme se také na okrskové cvičení.
4. července bude modřejovické posezení, možná pod kaštany, možná na dvorečku. Občerstvení zajištěno a počasí
objednáno. D. Zusková, jednatelka

Žáci ZŠ Slabce
navštívili Anglii
Slabce - Ve dnech 23. až 28.
dubna jsme my žáci ze slabecké základní školy za doprovodu paní učitelky Karin
Kochánkové podnikli studijní pobyt v Anglii. Naším
úkolem bylo zdokonalit se
v cizí řeči a poznat nové
věci. Vyrazili jsme kolem poledne z Berouna. Cesta byla
dlouhá a únavná. Na druhý
den k ránu jsme přepluli z
francouzského přístavu Calais do Anglie, přesněji do
Doveru. Vyzkoušeli jsme si
bydlet v hostitelských rodinách, pro mnohé z nás to
byla veliká výzva a životní
zkušenost. První dny jsme
pobyli v části severní Anglie, podívali se na spoustu zajímavých míst, např.
Lake District, Bolton Abbey
nebo historické město York.
Program byl náročně, ale
zajímavě připraven. Poté
jsme se přesouvali do Londýna, kde jsme cestou přespávali v hotelu. V ranních
hodinách jsme dorazili do
Londýna, kde jsme se vydali k budovám parlamentu
a kolem věhlasného světoznámého Big Benu, podívali
jsme se na Londýn z ptačí
perspektivy z London Eye
a nesměla chybět procházka
St. James Parkem, který nás
dovedl až ke královskému
Buckinghamskému paláci.
Po krásně stráveném dni
v Londýně jsme se večer vydali na cestu zpět do České
republiky. Celý pobyt jsme si
všichni moc užili a doufáme,
že takových výletů bude víc.
Martina Hejduková

Podpora
pro dobrou věc
Na výzvu městyse Pavlíkov
a SK Pavlíkov se naše škola
zúčastnila sběru víček od
pet lahví pro hendikepované
dítě z Malinové. Sebrali jsme
celkem 4 pytle těchto víček.
Zásluhou městyse Slabce
a v neposlední ředě i pana
J. Buriana byly tyto pytle
odvezeny na místo určení.
Děkujeme všem, kteří nám
pomohli sbírku uskutečnit.
Za ZŠ a MŠ Slabce
Mgr. M. Jirásková

Buďte ohleduplní ke zvěři, žádají myslivci
V honitbě nepouštějte psy z vodítka, nesahejte na zdánlivě opuštěná mláďata. Pozor dávejte i na silnici.
n Hana Spalová
jednatelka MS Slabce
Slabce - Myslivecké sdružení “Lověna“
Slabce hospodaří na honebních pozemcích
pronajatých od honebního společenstva
v celkové rozloze 2019 ha. Členů sdružení je
23, věkový průměr je 51,5 roku. Valná většina
členů je z oblasti Slabecka a blízkého okolí,
ve svých řadách ale máme i členy z Rakovníka či Prahy. Členové sdružení se pravidelně
scházejí na svých členských schůzích, jednou
ročně pak na slavnostní výroční schůzi. Letošní výroční členská schůze se uskutečnila
3. dubna v Modřejovicích v prostorách zasedací síně. Za poskytnutí prostor velmi děkujeme hasičskému sboru z Modřejovic.
Pro širokou veřejnost pravidelně pořádáme ples mysliveckého sdružení s tradičně
výbornou zvěřinovou tombolou, kdy můžeme uvítat vždy plný sál příznivců z blízkého
(těch není tolik) či vzdáleného okolí či rodinných příslušníků. V letošním roce se ples
uskutečnil 17. ledna 2015, o hudební produkci se postaralo výtečné hudební uskupení z Rakovnicka, kapela Ideál Band. V roce
2016 se ples uskuteční dne 9. ledna.
Činnost myslivce je povětšinou činností
individuální. Z akcí pro větší kolektiv můžeme zmínit dvě pravidelné naháňky na zvěř
černou, spárkatou a škodnou. V roce 2014
navíc naše MS poskytlo honitbu Okresnímu
mysliveckému spolku v Rakovníku na uspořádání honičských zkoušek loveckých psů.
Startujících psů bylo 12, a to z celé ČR. Jedná se o dvoudenní zkoušky, jejichž cílem je
prověření práce psů na zvěř především černou a získání lovecké upotřebitelnosti pro
tyto psy. Samotné naše sdružení nemá problém s počtem lovecky upotřebitelných psů,
a to především díky členům, kteří se aktivně
věnují myslivecké kynologii jako takové.

V mysliveckém roce 2014–2015 (počítá
se vždy od 1. 4. příslušného roku do 31. 3.
následujícího roku) bylo na Slabecku uloveno 98 kusů spárkaté zvěře (zvěř jelena
evropského, jelena siky, daňka evropského,
srnce obecného a prasete divokého). Oproti
jiným lokalitám není na Slabecku přemnožena zvěř černá, což úzce souvisí se skladbou
potravin a pěstovanými plodinami na polích
zdejších zemědělců. Členové sdružení se
také aktivně věnují tlumení zvěře škodné,
především lišky obecné a kuny. Dlouhodobě
nepříznivý stav je v oblasti zvěře drobné (koroptev, bažant, zajíc), proto se tato zvěř již
několik let neloví.
Myslivci mají samozřejmě i své starosti.
Tou první je silnice mezi obcemi Modřejovice
a Kostelík, která láká automobilisty k vyšší
rychlosti. V této oblasti je velký tah zvěře
mezi lokalitami „Na Báře“ a „Sadlno“ a lokalitou „Čertovec“. Zvláště v časných ranních
hodinách a večerních hodinách je zde velká
pravděpodobnost srážky se zvěří. Uhynulou
zvěř po srážce s autem zde i často nalézáme.
S druhou starostí se obracíme na širokou
veřejnost. Je jí volný pohyb psů v honitbě.
Blíží se období kladení mláďat a tak velmi
prosíme naše spoluobčany, aby nepouštěli
své psí kamarády na volno, aby zvěř měla
klid k vyvedení mláďat. Zvěř k české přírodě
patří, zvláště drobné zvěře ubývá. Zároveň
apelujeme na občany, aby na případná nalezená mláďata nesahali. Nejsou opuštěná, jen
jejich matka je hlídá z povzdálí. Mládě, na
které člověk sáhne, pak opustí a to zahyne.
Prosíme buďte k přírodě šetrní a ohleduplní.
A prosíme i o ohleduplnost k mysliveckým
zařízením, ať krmným či lovným, jejich zhotovení nás stojí nemalé finanční prostředky
a spoustu času a práce. Děkujeme za pochopení.

Navštivte výstavu „Svět dětí srdcem a dlaní“
Ohlédnutí předsedkyně kulturní komise za kulturním děním ve Slabcích a pozvánka na výstavu.
n Alena Zázvorková
Slabce - Těšte se na výstavu „Svět dětí srdcem a dlaní“, kterou uspořádá městys Slabce
od 17. 7. 2015 v galerii zámku ve Slabcích.
Obsahem výstavy bude nejenom připomenutí dokumentace na otevření zdejší mateřské
školy před 29 lety, ale i fotografická výstava
portrétů dětí, jejich výtvarných prací, dobových hraček, oblečení a trošičku vzdělávacího programu. Přesný termín, čas vernisáže a
program bude dostatečně brzo prezentován
formou pozvánek, plakátů, inzerce v dalším
čísle Zpravodaje, v Raportu i v Rakovnickém
deníku. Výstava potrvá po dobu 4 týdnů.
Dnešní den byl ve znamení májů zdejší omladiny. Jsem ráda, že se mlaďáskové

domluvili a akce se konala. Já jsem byla za
účastnici jako zastupitelka, dostala jsem také
májku, což mě potěšilo. Byla jsem vyzvána
na taneček s Kecalem a mým dlouhodobým
tanečníkem Honzou Melicharem jamajkou.
Zazněla jedna z lidových písní a na přání mi
zahráli i skladbu od skupiny Kabát. V rytmu
se tančilo a smálo s vervou. Mládí je prostě
krásné. Stáří, když není zkostnatělé, tak to
taky ještě jde. Ale ty kosti nám starším dávají zabrat. Vzdorujme. Nejde-li to tancem, tak
alespoň duše a vůle ať zabojuje. Má vzpmínka patří všem, kteří jsou kolem nás, mladým
i seniorům. A taky Julince Kučerová a jejím
poměnkovým očím. Poměnek je kus louky
v parku, ta modř je úplně stejná. Stoletá paní,
byla jsi krásná, nezapomeneme.

Dobře utajená country slaví letos kulatiny.
Ohlédnutí do její devatenáctileté historie
Letošní ročník populárního hudebního festivalu, který proslavil Slabce v celé republice, se opět uskuteční druhý srpnový víkend.
n Vladimír Škrlant
prezident festivalu
Slabce - Psal se rok 1994, kdy se skupinka lidí scházela v kdysi velice oblíbeném a dnes již dávno zapomenutém
Country baru vedle slabeckého kulturního domu. Velká škoda jeho konce. Ale
to předbíhám. Již jste možná zapomněli, že v těchto zajímavých prostorách
vzniklo jedno z prvních soukromých
podnikání ve Slabcích. Jako první tam
otevřela Dáša Zusková z Modřejovic obchůdek s potravinami a posléze i točeným pivem. Lidé se tam naučili docházet, včetně trampů, kteří pojali Slabce
jako výchozí bod k toulkám po Berounce
a okolí.
Když se tyto prostory uvolnily, tak
o ně požádaly obecní úřad dvě děvčata, Jarka Voslářová a Jana Wienerová.
Děvčata měla záměr udělat zde jakýsi
klub. Svépomocí i za přispění obce se
jim podařilo vytvořit docela příjemný
interiér, připomínající kovbojský salón.
Nebyla to restaurace v pravém slova
smyslu, ale Country bar, jenž posléze
provozovala Eva Kahabková. Scházelo
se tam postupně hodně lidí, hrálo se na
kytary a zpívalo. Často tam vystupovala
v místním regionu oblíbená kapela s názvem Pivo. Tam také vznikla za zimních
večerů myšlenka, že by se v létě mohlo toto hraní přesunout na louku proti
zámku. Kdo s nápadem tenkrát přišel,
jsou dodnes dohady. U zrodu myšlenky
stála děvčata Jarka a Jana a dále Míra
Jirásek a Jirka Talacko. Dnes už ať si autorství přisuzuje kdokoliv, nápad to byl
vynikající a byl začátkem oblíbeného
festivalu pod bizarním názvem „Dobře
utajená country“. O autorství tohoto názvu se rovněž vedou dohady. Ale kdyby
bylo známo vše, bylo by to možná až
moc jednoduché. Každopádně všem,
kteří byli u zrodu myšlenky a její realizace, byť Jarka Voslářová už bohužel
není mezi námi, patří ten největší dík,
neboť jejich nápad dal vzniknout pro
muzikanty i návštěvníky jednomu z nejoblíbenějších festivalů v ČR.
Ale zpět do začátků festivalu. Výše
jmenovaní nadšenci svoji myšlenku dotáhli do konce a kapela Pivo spolu s dalšími amatérskými seskupeními z okolí si
na zámecké louce na korbě od nákladního vozu zahrála. A začalo se přemýšlet
o vylepšování, o propagaci i o finančních prostředcích, které jsou na přípravu konání čehokoliv nezbytné. Korbu
nákladního vozu nahradilo postupně
pódium z lešenářských trubek, které
ovšem i přes své kouzlo neochránilo do-

statečně v jednom z ročníků, jemuž nepřálo počasí, hudební aparaturu, která
se také rozrůstala. Lešenářské trubky
proto střídá při desátém ročníku profi
pódium Michala Elznice. Zvukaře Míru
Jiráska zase střídá Petr Elznic, který od
čtvrtého ročníku festival zvučí dodnes.
Také pořadatelský tým dostál změn. Ve
třetím ročníku mě ke spolupráci přizval
Jirka Talacko. Naše spolupráce trvala dlouho, přesto se časem naše cesty
rozdělily. V pořadatelském týmu jsem
zůstal s dcerou Kateřinou a partou jejích kamarádů. Když i ta z týmu na nějaký čas odešla, ujal se funkce hlavního
pořadatele Jirka Pergler. Festivalovým
dnem na pódiu zpočátku provázel Honza Janota, k němuž se v roce 2002 připojila Dáša Mudrová, která u moderování
festivalu zůstala dodnes.
Někdo si dal tu práci a spočítal, že se
ve Slabcích na louce za ta léta vystřídalo cca 70 interpretů a kapel. Začínalo se
s amatérskými seskupeními a regionálními kapelami. Zlom nastal, když přijel
do Slabec na čtvrtý ročník v roce 1999
můj dlouholetý přítel z let vojenských
Honza Nedvěd. Pro někoho nenáviděný,
ale pro většinu idol trampské písničky.
Honza přitáhl na louku stovky diváků
a pověst festivalu se začala rozbíhat
i přes hranice okresu. Přišel nápad pozvat další známé interprety a dnes už dá
se říci legendy country, folk a bluegrass
žánru a spolu s nimi umožnit vystupování i amatérských skupin, zejména regionálních. Diváci mohli vidět a slyšet
Rangers s Mildou Dufkem, Pavla Bobka,
Greenhorns s Honzou Vyčítalem, Pacifik
s Tony Linhartem, Kapitána Kida, KTO,
Schovanky, Wabiho Daňka, Mirka Černého, Mikyho Ryvolu, Nezmary, Žalmana a spol., Hop Trop, Věru Martinovou,
Cop s Míšou Leichtem, Tomáše Linku,
Taxmeny, Jitku Vrbovou, Kamelot s Romanem Horkým, Frantu Nedvěda, Petra Kocmana, Palečka s Janíkem a celou
řadu dalších známých jmen. Z regionálních kapel se na festivalu opakovaně
představují Hradní duo, Žížeň Band,
Rakovnickej potok, Rychtáři a Brass
Band.
Festival je připravován průběžně
celý rok se stále stejným nadšením
a snahou o vylepšení a připravení pohodového dne pro všechny návštěvníky. Velkou zásluhu na bezproblémovém
průběhu festivalového dne a velký dík
patří všem, kteří poskytují finanční prostředky, všem, kteří poskytují materiální pomoc, všem, kteří přikládají ruce
k dílu, městysi Slabce a jeho pracovníkům, kteří vždy připraví areál a okolí

do překrásného obrazu a v neposlední
řadě i slabeckému rodáku panu princi
von Croÿ.
Festival se v průběhu devatenácti let
změnil, vyrostl, vyspěl a překročil práh
dospělosti. Přesto všechno mu stále zůstává jeho kouzlo, kouzlo dané možná
magickou padesátou rovnoběžkou, která prochází místem jeho konání, možná
malebností vybraného místa, možná
jakýmsi souzněním vystupujících s obecenstvem, které zde má k interpretům
přeci jen o trošku blíže, než je tomu na
jiných festivalech, obecenstvem, které si tuto výsadu užívá a nezneužívá ji.
Možná právě proto nemusíme žádného
muzikanta k vystoupení přemlouvat, ale
naopak už od podzimu musíme odmítat desítky zájemců o vystupování zde.
Možná právě proto se na tento festival
diváci rádi vracejí.
Druhý srpnový víkend se bude ve
dvou dnech konat jubilejní 20. ročník
festivalu. Dvoudenní akce je náročná po
všech stránkách, proto jsou její přípravy
již nyní v plném proudu a naší snahou
je, aby se i tento ročník zapsal do podvědomí všech zúčastněných jen a jen
v dobrém.

Pozvánka
Od pátku 15. 5. do neděle
17. 5. se v zámku ve Slabcích
bude konat výstava výtvarných
prací žáků ZŠ a MŠ Slabce pod
názvem

Svět čar a fantazie
15. 5. (pátek): 13.00-15.00 h
16. 5. (sobota): 10.00-15.00 h
17. 5. (neděle): 10.00-12.00 h
Přijďte se podívat!
Za ZŠ a MŠ Slabce
Mgr. M. Jirásková
Zpravodaj ÚM Slabce II/2015.
Text neprošel jazykovou opravou.
Přispěli: Z. Vyskočilová, T. Hlaváčková, E. Razímová,
V. Uhrová, V. Škrlant, D. Bendlová, D. Zusková, M. Jirásková,
M. Hejduková, A. Zázvorková, H. Spalová.
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.
Registrováno Ministerstvem kultury ČR
pod ev. číslem MK ČR E 10834

Jubilejní rok zahrádkářů
Slabce - Dokončení ze str. 1 V březnu jsme uskutečnili prodej jarních kytiček v zámku. Zhodnocena byla tato akce kladně, lidé nemusí macešky
a petrklíče nakupovat v Rakovníku a za tři dny
se vystřídalo okolo 100 zákazníků. Nejhezčí byl dětský maškarní karneval, kdy 70 dětí
a 50 dospělých vytvořilo krásné prostředí a
děti tančily, soutěžily, a protože byla tombola
a každý lístek vyhrával, tak si všichni odnesli
i nějakou výhru. Poděkování za pomoc patří
maminkám dětí ze Slabec, Janě a Líbě Grubnerovým, městysi Slabce, Agru Řisuty, p. Šedivému, Benzině - p. Prokopové a všem ostatním
dobrým lidičkám. Také víle Lekníně a jejím pomocníkům. Další akcí bylo setkání s Václavem
Větvičkou, kterého se zúčastnilo okolo 70 lidí
a bylo též dobře hodnoceno. Rozděleno bylo do
tří částí. Nejdříve povídání a vyprávění, potom
dotazy od lidí a nakonec podepisování (autogramiáda) knih donesených nebo zakoupených
přímo na místě. V dubnu jsme zažili opravdový apríl! Uspořádali jsme Velikonoční zábavu
s kapelou Procházka Band. Sál byl připraven,
pivo se chladilo... a na sále se v koutku krčilo 6
Slabeckých, kteří se přišli pobavit. To byl apríl.
Ještěže se chlapcům ve Slabcích líbil sál, a tak
nás chvíli nechali poslouchat, jak dokážou hrát
a představili repertoár. Stálo nás to nějakou
pětku a víme jistě, že to bylo naposledy. Prvního
května v zahradnictví p. Lípové jsme nakoupili
sázení a kytičky. Teď už jen trochu vody a sluníčko a na výstavě uvidíme výsledek. Tak to je
za uplynulé měsíce vše. A na co se můžete těšit?
V sobotu 6. června od 14 hod. hudební odpoledne s Václavem Žákovcem a Aničkou Volínovou (znáte je ze Šlágru), vstup 70,- Kč. Zamluvit místenku si můžete od 15. 5. na č. telefonu
739 370 230. Občerstvení zajištěno (chlebíček,
zákusek, káva, limo, pivo). 5. července vyrážíme na celodenní zájezd po vlastech českých.
V srpnu nás čeká již další Květinová výstava,
a to 7. až 9., opět souběžně s Dobře utajenou
country. V řijnu zájezd do Krásného dvora,
10. října hudební odpoledne s Piňakoládou
a v listopadu Advent v KD.
Poděkování patří hejtmanovi a Středočeskému kraji za podporu, kterou jsme od nich obdrželi a také městysi Slabce a mikroregionu, který s námi snad bude hudební odpoledne v říjnu
pořádat. Těšíme se na vás. D. Zusková

POZVÁNKA NA SPORTOVNÍ KLÁNÍ
ZO ČSŽ SLABCE
srdečně zve malé i velké sportovce na
IV. ročník SPORTOVNÍHO KLÁNÍ u příležitosti
MDD, které se koná v sobotu 13. 6. 2015
od 10:00 h na sportovním hřišti.
Pro děti jsou připraveny soutěže a pro vítěze
hodnotné ceny. Zkrátka nepřijdou ani rodiče, kteří
se mohou zapojit do soutěže v pojídání koláče!
Můžete se těšit i na modely aut a letadel
členů RCA Rakovník.
Občerstvení zajištěno! V případě nepříznivého
počasí, se tato akce koná v prostorách KD Slabce
Srdečně zve výbor ZO ČSŽ Slabce

Akce Občanského spolku Mlýnice
Výtvarné dílny, výstava, oslavy Balkánu. Aktuální informace najdete na webu OS.
Slabce - Blíží se konec školního
roku a s ním i prázdniny. Spolek
Mlýnice Slabce na prázdniny pro
všechny připravil víkendové sympozium ručních prací, které začne
v pátek 3. 7. 2015 od 16 h, dále v sobotu od 10 do 18 hodin a v neděli od
10 do 13 hodin. Totéž každý víkend
až do 30. 8. 2015. Pokaždé něco jiného - keramika, drátkování, pletení
z pedigu, slámy, výroba šperků, zdobení perníčků, vajíček, výroba a zdobení svíček, vyšívání, kouzlení z papíru (ubrousková technika, gulling,
čajové sáčky, z ruliček) a jiné. Přijďte
se podívat do mlýna na výstavu ukázek ručních prací, která potrvá do

20. května 2015. Od 23. května
2015 vás zveme na novou výstavu
k 105. výročí narození prince Alexise Croÿ a stálou expozici k jeho
památce. Zahájení výstavy je
ve 14 hodin. Uvidíte předtančení staročeských tanců, následovat
bude prohlídka výstavy a expozice,
volná zábava s občerstvením. Dále
na 21. 6. 2015 vás zveme na 1010
let vzniku Balkánu s velmi pestrým
programem. Podrobnosti o všech
našich akcí se dozvíte z plakátů
a z www.mlynice-slabce.estranky.cz,
facebooku nebo na čísle 728 308 950
a také na mlýně Slabce. V. Uhrová

Společenská rubrika
Životní výročí v květnu 2015 slaví
9. května

Eva Hejduková, Modřejovice 61

60 let

12. května

Jitka Gabrielová, Malé Slabce 7

65 let

16. května

Hana Vanická, Modřejovice 12

50 let

17. května

Jiřina Meznerová, Rousínov 17

60 let

23. května

Alexander Škorpil, Svinařov 12

84 let

Životní výročí v červnu 2015 slaví
2. června

Josef Hartl, Slabce 83

82 let

6. června

Marcela Zusková, Slabce 133

50 let

8. června

Miloslav Vydra, Slabce 51

89 let

9. června

Marie Čechová, Slabce 94

92 let

15. června

Danica Rejšková, Modřejovice 27

91 let

16. června

Marie Zusková, Modřejovice 15

94 let

20. června

Anna Markupová, Skupá 1

84 let

22. června

Vladimír Polívka, Slabce 138

60 let

27. června

Alena Mužíková, Slabce 19

60 let

27. června

Růžena Kleknerová, Slabce 122

60 let

29. června

Vlasta Spalová, Kostelík 5

85 let

Jubilantům blahopřejeme!
Pokud někdo z příštích jubilantů (červenec, srpen 2015) nechce být zveřejněn
ve zpravodaji, nechť to oznámí na Úřad městyse Slabce do konce dubna 2015.

Přihlášeni k trvalému pobytu
10. 3. 2015

Tomáš Záblocký z Pavlíkova do Slabec

27. 4. 2015

Lucie Mužíková z Rousínova do Slabec

Narození
24. 3. 2015

Adéla Jeníkovská, Modřejovice 46

Úmrtí
17. 3. 2015

Jiří Chalupecký, Nová Ves 7

Svatba
25. 4. 2015

Karel Mužík, Slabce, a Lucie Svobodová, Rousínov

