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Alexis princ von Croÿ jmenován
čestným občanem Slabec
Slabce - Alexis princ
von Croÿ byl jmenován
čestným občanem městyse Slabce in memoriam. Rozhodlo o tom
zastupitelstvo městyse
na svém zasedání 8. 6.
Slavnostní předání jmenovací listiny proběhlo
25. června v rámci
odhalení
pamětní desky Alexise
Croÿe v Čechově
mlýně ve Slabcích,
která
připomíná
spolupráci prince
Alexise s mlynářem Josefem Čechem při ilegálním
zásobování obyvatel zdejšího kraje moukou za druhé
světové války. Za svého otce převzal
jmenovací listinu jeho mladší syn,
princ Albrecht. Slavnosti se zúčastnili i další členové rodiny Croÿů.
Zastupitelstvo městyse se udělením čestného občanství rozhodlo
ocenit zásluhy prince Alexise o záchranu životů a majetku obyvatel
Slabecka za 2. světové války.
Alexis princ von Croÿ se narodil
v roce 1910 ve Slabcích. Do roku
1945 vedl rodový velkostatek Slabce, který vlastnil společně se svými
třemi bratry. V roce 1993 získal české občanství. Zemřel v roce 2002 na
zámku Aicha vorm Wald v Bavorsku.
Alexis princ von Croÿ je teprve
třetí osobností, bezprostředně svázanou svým životem a prací se Slabcemi, které se této výjimečné pocty
dostalo.

Dobře utajená country
nabídne hlavně regionální
country a folkové kapely
Slabce - Nenechte si ujít už 21. ročník hudebního festivalu Dobře utajená
country, který se uskuteční v sobotu
13. srpna v zámeckém parku ve Slabcích. Na koho se můžete těšit? Vystoupí Pacifik, Jitka Vrbová, Žížeň band,
Rakovnickej potok, Hradní duo, Gladly
S.W., New Rebels, Náplava a písničkář
Jindra Kejak. Podruhé se představí Michal Tučný Revival a úplným nováčkem
na festivalu bude Jen tak trio. Přesný
program festivalu najdete včas na internetových stránkách www.country-slabce.cz.

Setkání pod lípou

Historický okamžik. Listinu čestného ob-

čanství pro Alexise Croÿe (na menším
snímku) převzal z rukou starosty městyse Vlastimila Štillera mladší ze synů
prince Alexise Albrecht Croÿ.

Zastupitelstvo městyse Slabce usneslo se
na svém zasedání dne 8. června 2016
jmenovat
pana Alexise prince von Croÿ
Čestným občanem městyse Slabce
in memoriam
za jeho příkladnou lidskost a statečnost, kterou
jako majitel velkostatku Slabce prokázal v době
ohrožení a okupace Československa v letech
1938-1945, kdy bez ohledu na vlastní bezpečí
nezištně poskytoval pomoc obyvatelům svého
rodného kraje, a to jak formou materiální
podpory, tak formou osobních intervencí ve
prospěch osob pronásledovaných, uvězněných
i jinak perzekvovaných, obětavě zachraňoval
před zcizením historicky a umělecky hodnotné
předměty, zejména zvony, a v neposlední řadě
se z vlastní vůle a přesvědčení aktivně zapojil do
mobilizace k obraně ohroženého Československa v září 1938.

Svinařov - V sobotu 20. 8. od 19 hodin
pořádají svinařovští dobrovolní hasiči
Setkání pod lípou na návsi ve Svinařově. Hudba Kastelán, občerstvení Maty
a Máchal. Srdečně zvou pořadatelé.

Přednášky v Kostelíku
Kostelík - Občanské sdružení Kostelík
vás zve na přednášky v kapli sv. Máří
Magdaleny. Sobota 16. 7. bude patřit
egyptologii, o které přijede povyprávět
profesor Miroslav Bárta (od 16 h), v sobotu 6. 8. se podíváte pod hladinu moře
s potápěčem Luďkem Slachem. Podrobnosti hledejte na www.kostelik.cz
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Založení hasičského
sboru ve Slabcích
▪ Jiří Kratochvíl mladší
Slabce - Na začátku tohoto roku uplynulo 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů ve Slabcích. Roku 1874
se Pavlíkov stal první obcí na jihu Rakovnicka, ve které vznikl sbor dobrovolných hasičů. V roce 1885 se tomu tak
stalo také v Panoším Újezdě. Na výdaje
se založením hasičského sboru ve Slabcích si slabecký starosta Alois Mužík
dne 9. března téhož roku nechal schválit obecním zastupitelstvem uvolnění 30
zlatých z obecní pokladny. Přípravy na
založení Sboru dobrovolných hasičů ve
Slabcích (dále jen „SDH“) trvaly téměř
jeden rok. SDH byl založen dne 14. února 1886. Stalo se tak schválením stanov dobrovol. hasičů v Slabcích a okolí,
které za obecní zastupitelstvo podepsal
tehdejší starosta Alois Mužík. Spolu
s ním stanovy podepsal první velitel
SDH Adolf Freund. Aby stanovy nabyly
platnosti, bylo zapotřebí jejich stvrzení
C. k. místodržitelstvím v Praze, které
tak učinilo dne 5. dubna 1886 přípisem
č.j. 25.324.
Zakládajícími členy SDH, kteří byli
podle stanov povinni složit jednou provždy 5 zlatých byli: rolník Jan Kulhánek,
starosta Alois Mužík, výměnkář Viktorin
Zuska, probošt ve Staré Boleslavi Václav Karlach, mlynář v Kostelíku Antonín Cimpl, řezník ze Křice Matěj Bílek
a soukromník František Sýkora. Základ
SDH tvořili členové činní, kteří kromě
příspěvků do pokladny neměli žádné
další finanční povinnosti. Další skupina
členů sestávala z členů přispívajících,
kteří se zavázali platit do pokladny ročně 60 krejcarů. Poslední skupinou členů
mohli být členové čestní, které jmenovala valná hromada SDH za zásluhy pro
sbor či obec. Prvním čestným členem se
stal princ Maxmilian von Croy.
V roce 1890 byly v Království českém
založeny hasičské župy. Slabecký SDH
byl začleněn do župy Křivoklátské č. 60.
Název stanov svědčí o tom, že SDH měl
sloužit nejen občanům Slabec, ale také
občanům všech vesnic na Slabecku.
Netrvalo však dlouho a sousední vesnice si založily vlastní hasičské sbory:
Rousínov (1890), Svinařov (1892), Hracholusky (1894), Hřebečníky (1896),
Modřejovice (1899), Novosedly (1906)
a Skupá (1910).

Oslavy 130. výročí
založení SDH Slabce
se konají v sobotu
16. července 2016
na fotbalovém hřišti

Občanské sdružení Rousínov
Program letních akcí začne přednáškou o Africe. Srpen bude patřit sympoziu ROUS.
▪ Ludmila Faflíková
Rousínov - Koncem jara a začátkem
letošního léta uspořádal náš spolek jednak dětský den na rousínovském hřišti
s hrami a opékáním buřtů a dále v sobotu 2. 7. bazárek. To je oblíbená akce, na
kterou kdokoliv může přinést cokoli, co
chce prodat, směnit či darovat. Sešla se
opět spousta potřebných i naprosto nepotřebných až bizarních věcí, kterými jsme
zhusta obohatili své domácnosti.
Po bazárku následovalo promítání fotek z dovolené Marty a Pavla Konvalinkových z jejich loňské cesty po USA.

Afrika, má láska

V sobotu 16. 7. bude ve stodole u Faflíků k vidění výstava fotek Afrika – má
láska... fotografa, cestovatele, horolezce
Petra Hejtmánka, který i povypráví své
zážitky z milovaného kontinentu doplněné promítáním. Stodola bude otevřená
od 17 h, promítání začne v cca 18 hodin.

Sympozium ROUS

Každoroční sympozium ROUS letos proběhne od 8. do 13. srpna.
Rukodělné kurzy budou opět od pondělí
do pátku 14 - 16 h. Vyzkoušet si bude
možno keramiku (E. Pelcová, D. Suchopárek), fimo (B. Benešová), výrobu
ptačích budek (J. Jungmann), floristiku
(Z. Pencová, J. Otradovcová), sklo, korálky (Š. Jiřičná), drátkování (E. Pichrtová), hedvábí, malování plátěných tašek (H. Nedbalová), malování zápichů

do květináčů (Z. Schafferová), zdobení
horkým voskem (M. Endrštová), sítotisk
(P. Zikmundová), zdobení pečených dortíků (M. Doskočilová), navlékání, lepení
korálků (R. Vitnerová), pletení ze slámy
(M. Vitner). POZOR! Sledujte plakáty
a www stránky, protože ne všechna řemesla budou každý den.

Večerní programy od 20 h
Po 8. 8. – show imitátora
Petra Jablonského
Út 9. 8. – koncert Five Rivers
Blues Band
St 10. 8. – divadlo - hraje DS Kejklíř
Čt 11. 8. – koncert - Pavel Sedláček
a Cadillac
Pá 12. 8. – divadlo - Chytrá horákyně
– hraje spolek RUM
(Rousínovští umělci)
So 13. 8. – od 16 hodin loutkové
divadlo - hraje spolek
Před Branou Rakovník,
cca od 17 h ochutnávka
kávy s odborným výkladem,
od 20 h koncert Falešné
ozvěny.
Během ROUSu budou ve stodole vystaveny obrazy z domácího archivu Michala
Faflíka.
Věříme, že si k nám během léta
najdete cestu a těšíme se na vás.
Sledujte rousinovurakovnika.cz pro
informace o případných dalších
akcích.

Skotsko v Kostelíku, Kostelík ve Skotsku
▪ Radim Perlín
OS Kostelík

Kostelík - Skotsko
v Kostelíku je rok od
roku větší a mohutnější. Letos se počet
diváků zase dramaticky zvedl a dosahuje již
téměř limitu našich sil
i kapacitních možností.
Kostelík je sice velký,
ale auta parkovala už
skoro všude a na návsi, tedy v hledišti, již
Součástí programu bylo i představení kalendáře s kresmísty nebylo k hnutí.
bami Kostelíka, které vytvořily děti za školy ve Slabcích.
Skvělý program a velmi dobrá propagace
přilákaly stále více a více diváků a to Španělska a dokonce několik fanoušků
všech věkových kategorií. Na koncert přijelo až z Texasu. Jeden z diváků žije
přijeli všichni od nejmenších capartů až trvale ve Walesu (Velká Británie) a přijel
po nejzkušenější pamětníky a náves byla do Česka na festival Skotsko v Kostelíku.
úplně plná již od začátku celého festiva- V příjemném stínu pod lipami na návsi
lu krátce po poledni. Skotsko v Kostelíku posedávalo a polehávalo mnoho „Skotů“
se již pomalu stává mezinárodní akcí, v originálních skotských kiltech i diváků
protože kromě diváků z Čech a Moravy v civilu, kteří si užívali celý festival.
jsme mohli potkat i hosty z Rakouska, Dokončení na str. 4

V pravé poledne - vzpomínka
na mlynáře Václava Čecha
▪ Jiří Kratochvíl mladší
Jednoho dne můj otec při svém pracovním působení ve Filmovém studiu Barrandov vyprávěl kolegům
o dědečkovi Eduardovi Kratochvílovi (1878 – 1933), slabeckém pekaři
a veteránu I. světové války. Pec měl
vyzděnu pálenými cihlami a topil v
ní pouze dřívím. Jeho pečivo neodolatelně vonělo. Z tohoto důvodu
odmítl přestavět pec na elektrickou,
když mlynář Václav Čech zavedl do
Slabec elektrický proud. Pec a voňavé housky se údajně staly námětem
k písničce, ve které Naďa Urbánková
vypráví o tom, jak pekař Vilém každou noc pekl housky a svoji mladou
ženu zanedbával. Chytrá pekařka si
však vymohla milování ucpáním komínu cihlou.
Dědeček uměl uplést nejen housky, ale také dvěma manželkám pět
synů. Nejstaršího Jaroslava (1907),
pozdějšího posledního slabeckého
pekaře, Marii Hůlové v době služby
u šlovického mlynáře Václava Čecha.
Kromě mlynářských prací doprovázel mlynáře do společnosti. Tehdy
se sousedé scházeli a bavili v hostincích. V každé vesnici byla jedna nebo
i více hospod. V roce 1910 se jeho
druhé manželce Antonii Zuskové narodil Václav a v roce 1911 Ladislav,
pozdější dlouholetý slabecký pošťák.
V tomto roce odešel ze služby u Václava Čecha a ve Slabcích v rodinném
domku číslo 16 si zřídíl pekařskou
živnost.
V roce 1914 dědeček narukoval
do I. světové války. Ve Slabcích zanechal ženu a tři malé syny. Babička musela pekařskou živnost zavřít.
Živobytí jim zajišťovalo jen nevelké
pole, kráva a drobné domácí zvířectvo. Zvláště kravička dávala mléko,
máslo a tvaroh. Každou válku provází
nedostatek potravin, hlad a nemoci.
Tak tomu bylo i během válečných let
1914 až 1918. V této těžké životní
zkoušce se ve Slabcích objevilo dří-

mající zlo, kdesi v duši souseda.
Válka se přehoupla do druhé poloviny. Jednoho dne v poledne přišel do
zavřeného pekařství slabecký řezník.
Přes protesty babičky vešel do chléva, odvázal krávu od žlabu a přes
vesnici ji odvedl do řeznictví. Krávu
porazil, rozporcoval a maso prodal.
Nikdo se babičky nezastal, proti zloduchovi se nepostavil slabecký četník tak, jako se zloduchům postavil
šerif v nejlepším filmovém westernu
všech dob V pravé poledne. Babička
se třemi syny přežili další dva roky
války díky dobrému člověku, mlynáři
Václavovi Čechovi. Až do konce války
je zásoboval moukou. Když se dědeček vrátil z války, babička mu žalovala a domnívala se, že si dědeček
s řezníkem jeho podlý čin „vyřídí“.
Dědeček, který se čtyři roky díval
na válečné hrůzy a smrti do očí, jen
mávl rukou. Dobro v podobě mlynáře Václava Čecha přece zvítězilo nad
zlým činem řezníka.
Václav Čech v roce 1918 postavil
ve Slabcích první mlýn na elektrický
pohon v Československu. Ze šlovické elektrárny zásoboval elektrickým
proudem celé Slabecko. Dědeček
po návratu z války opět začal péci
chleba a plést housky a syny. V roce
1921 se narodil Jiří a v roce 1926
Miroslav. Sousedy bavil ve vyhlášené
slabecké hospodě Oul a svá vyprávění vždy začínal větou: „V době míru“
nebo „Když jsem sloužil u Venci Čecha“ nebo „V době války“. V poledne
5. února 1921 přišla do hospody Oul
sousedka se vzkazem: „Edo, máte jít
domů, narodil se vám kluk“. Dědeček
se odešel podívat na miminko, vrátil
se do hospody a sousedům oznámil,
že syn dostane jméno Jiří. Díky Jiřímu mohu touto vzpomínkou poděkovat in memoriam dobrému člověku,
mlynáři Václavovi Čechovi, kterému
jsem navíc vzdal poctu spolu s obyvateli Slabecka dne 25. června v Čechově mlýně u příležitosti 150 výročí
jeho narození. Čest jeho památce!

Občanský spolek Mlýnice Slabce vás zve na 1. ročník

Mletí ručních prací

9. 7. - 16. 7. 2016 v Čechově mlýně ve Slabcích
Denně od 14 do 16 hodin dílny ručních prací (šperky z fima, batikování, malování
na hedvábí, drátkování, výroba keramiky, pletení ze slámy atd.) Cena kurzů: 50 Kč/h.
Od 19 hodin koncerty: čtvrtek 14. 7. ukázka hry na ručně vyrobené nástroje, pátek
15. 7. koncert Hradního dua, sobota 16. 7. od 14 hodin divadélko a hry pro děti,
táborák a koncert Zdeňka Rollera. Více na www.mlynice-slabce.estranky.cz

Občanský spolek
Mlýnice ve Slabcích
▪ Vlasta Uhrová
Slabce - Jak všichni určitě víte, dne 25. 6.
v Čechově mlýně ve Slabcích proběhla vzpomínka na dva slavné rody Slabecka. Málokterá
vesnice nebo městys se může chlubit tím, že
má zámek. Dokonce ani ty z vesnic a městysů, co zámek mají, se jen výjimečně mohou
chlubit tradicí starého a velmi významného
rodu. Slabce mají obojí. Před 150 lety přišel po
šlechtických rodech Hildprandtů a Nosticů do
Slabec šlechtický rod Croÿů. Tento původem
francouzský rod si získal velké zásluhy o náš
region. Princ Alexis Croÿ zachraňoval za druhé světové války obyvatele Slabecka před totálním nasazením. Mimo jiné. Po válce rodina
prince Alexise Croÿe byla odsunuta potupným
způsobem, a to bez ohledu na podíl rodiny na
záchraně mnoha zdejších lidí. Ale ani po odsunu princ Alexis Croÿ na Slabce nezapomněl a
při každé návštěvě Slabecka pozdravil své věrné přátele. Po roce 1990 se princ Alexis Croÿ
do Slabec vracel častěji. V témže roce, kdy
přišel rod Croÿů do Slabec, se narodil mlynář
Václav Čech. Ten vybudoval ve Šlovicích první
elektrárnu na Rakovnicku. Odtud elektrifikoval
několik okolních vesnic a především moderní
mlýn, který postavil ve Slabcích. Za druhé světové války se spolu s princem Croÿem výrazně
zasloužil o záchranu obyvatel Slabecka a okolí.
Za to si obě tyto osobnoti zaslouží velké poděkování a naši úctu.
25. června v Čechově mlýně úderem
14 hodiny začala oslava, kterou zahájil soubor
Malý furiant. Senomatské panenky v krojích
podávaly na uvítanou chleba se škvarky. Po
tomto zahájení se slova ujal ing. Petr Čech, který celou oficiální část moderoval. Předsedkyně
představila členy Spolku mlýnice Slabce. Dále
uvedla zástupce zahrádkářů, kteří předali kytice jako poděkování panu ing. Petru Čechovi
a princi Albrechtovi Croÿ. Maruška Goszlerová
za Spolek mlýnice Slabce popřála a předala
malý dárek jako upomínku na slavný den princi Albrechtovi Croÿ. Potom se slova ujal Roman
Hartl a starosta obce Vlastimil Štiller, kteří
po projevu předali čestné občanství udělené
princi Alexisovi Croÿ, které bylo jak v českém
jazyce, tak v německém. Občanství převzal syn
prince Alexise Croÿe, Albrecht Croÿ. Dále následovaly projevy Ivy Matulkové, Svatopluka
Goszlera, pana Jágra z Pavlíkova a Jany Croÿ,
která vzpomenula první výročí úmrtí prvorozeného syna Alexise, Maximiliana Croÿe. Pan
Čech velmi výstižně přirovnal význam prince
Alexise Croÿ pro náš region k významu Karla
IV. pro celou naši vlast. Prince Alexise nazval
otcem Slabecka. Poté Doc. Ing. Daniel Hanus,
Roman Hartl, starosta Vlastimil Štiller a ředitel školy Mgr. Jan Hůla za přítomnosti prince
Albrechta Croÿe odhalili desku, kterou bylo
poděkováno princi Alexisovi Croÿ. Oslava pokračovala do pozdních hodin. Ukončena byla
Maruškou Goszlerovou, která předvedla tanec
s ohněm. Oslava se vydařila a poděkování patří všem, kteří se na organizaci a průběhu slavnosti podíleli.

Skotsko v Kostelíku...
Dokončení ze str. 2
Pro návštěvníky byly připraveny jedinečné skotské horalské hry (Highlands games), kde siláci
a silačky soutěží v speciálních disciplínách jako
je vrh břemenem, hod balíkem slámy přes laťku,
hod kládou do dálky a v jiných speciálních soutěžích. Letos poprvé kromě soutěže odvážných
amatérů závodili i téměř profíci. Na soutěže
přijeli i siláci se zkušenostmi z mezinárodních
soutěží a letos v Kostelíku zvítězil V. Tuláček,
který se umístil i na 6. místě Mistrovství Evropy
ve skotských hrách. Kromě něj se soutěží také
zúčastnili hosté z Rakouska, Rumunska a Holandska.
Koncert po tradičním úvodním slavném průvodu všech horalů v čele s dudáky zahájila
skupina Alison. Po ní představila skupina Isara svoje podání slavných písní Asonance. Odpoledne vystoupili již tradiční hosté Curlies,
Happy To Meet se skvělou zpěvačkou a dudáci
z The Rebel Pipers. Podvečerní program zahájilo
v Kostelíku již téměř domácí Hradní duo a po nich
dostaly do varu všechny diváky klasické skotské
melodie v podání Bohemian Pipe Band. Večerní
již trochu rychlejší program nejprve uvedli skvělí Dick O´Brass a finále již za soumraku a později i tmy zajistili v rychlém tempu Vintage Vine
a po nich Claymore i se skvělými tanečnicemi.
To již všichni návštěvníci stáli a tančili pod podiem, radovali se z dobré nálady, příjemného dne
i skvělého celodenního programu. Během programu bavila všechny hosty taneční skupina Nessie,
která v několika vystoupeních zvala na parket
před podiem diváky a spolu s nimi tančila některé tradiční skotské tance. Velkou novinkou programu bylo také představení nového kalendáře
OS Kostelík, který připravila Ivana Černá spolu
s malými dětmi ze školy ve Slabcích. Všichni ocenění si odnesli krásný nový kalendář 2017 s dětskými kresbami z Kostelíka.
Kromě stánku s pivem a občerstvením, kde byla
vlastně celý festival dlouhá fronta, se mohli diváci
potěšit ochutnávkami dobré kávy a čaje, dobrého
vína a pochopitelně, jak se na správné Skotsko patří, i skvělé whisky. Kovář předváděl svoje umění,
sedláři nabídli dětem udělat si jednoduchý šperk
nebo ozdobu, z kuší a luku děti střílely o sto šest
a u všech stánků s ozdobami a rukodělnými výrobky bylo vlastně stále plno. Velmi populární je
i speciální skotská delikatesa Haggis, kterou mohli diváci také ochutnat a ještě se dozvědět, jak taková tradiční dobrota ve Skotsku vzniká.
V průběhu dne se mnozí šli na chvíli podívat na
panorama na Vrškách, jiní zašli na vyhlídku Na
plazích nad Berounkou nebo se šli jen tak projít
po okolí Kostelíka. Hodně hostů přišlo i do kaple
na výstavu dětských obrázků z akce Děti malují
Kostelík. Děti se mohly také vyřádit na skákacích
nafukovacích hradech, na trampolíně nebo pod
vedením Ivany Černé malovat v kapli. Stále více
hostů festivalu využilo možnost a postavilo svoje
stany ve stanovém městečku a využili tak všechny akce festivalu do nejmenších detailů.
Celý festival se skvěle vydařil díky Milanovi
Letovi, který připravil celý koncept, pozval velmi
dobré kapely a další hosty, zajistil mnoho sponzorů a vedl celou organizaci. Děkujeme sponzorům,
kteří nám pomohli s zajištěním festivalu. Díky
patří i všem dalším organizátorům z OS Kostelík
i dobrovolným hasičům z Kostelíka i Modřejovic.
Děkujeme i za trpělivost a toleranci všech z Kostelíka, kteří museli jeden den snášet trochu větší
šrumec ve vsi. Velmi si vážíme každé pomocné
ruky, která nezištně přiloží ruku k dílu.

Společenská rubrika

Životní výročí v červenci 2016 slaví
2. července

Radomír Zuska, Modřejovice 15

65 let

4. července

Zdeňka Slapničková, Svinařov 33

86 let

17. července

Jiří Spal, Kostelík 4

60 let

25. července

Květa Božková, Slabce 121

85 let

25. července

Vítězslav Vostrý, Slabce 127

75 let

30. července

Věra Rohlová, Slabce 102

75 let

Životní výročí v srpnu 2016 slaví
1. srpna

Růžena Macáková, Kostelík 2

89 let

14. srpna

Petr Ort, Slabce 122

65 let

17. srpna

Leona Zátrochová, Svinařov 21

55 let

17. srpna

Anna Chrzová, Slabce 36

86 let

24. srpna

Alena Vestfálová, Slabce 17

60 let

29. srpna

Jiří Slapnička, Svinařov 33

87 let

Jubilantům blahopřejeme!
Pokud někdo z příštích jubilantů (září, říjen 2016) nechce být zveřejněn
ve zpravodaji, nechť to oznámí na ÚM Slabce do konce srpna.

Narození:
Marek Kubla, Rousínov 89

19. dubna

Úmrtí:
Václav Macák, Slabce 60

11. května

Přihlášeni k trvalému pobytu:
10. května

Antonín Svoboda a Metoděj Svoboda, Slabce 98

17. května

Ivana Křížanovská, Rousínov ev. č. 9

16. června

Jana Prokopová, Malé Slabce ev. č. 5

16. června

Veronika Hlásková, Malé Slabce ev. č. 5

Odhlášeni z pobytu:
Zdeňka Beránková ze Slabec čp. 28

27. dubna

Svatby
3. 6, Slabce, obřadní síň

Pavel Majtan, Rakovník,
a Monika Lovecká, Kralovice

4. 6., hrad Krakovec

Michal Hřích, Krupá,
a Veronika Miňovská, Lubenec-Ležky

17. 6., Slabce, obřadní síň

Ladislav Hůrka a Denisa Urbanová,
oba Lašovice

18. 6., Slabce, galerie

Jozef Žilka, Hořovice,
a Barbora Hochmanová, Rakovník

18. 6., Slabce, park

Ondřej Tvarůžek a Andrea Hejdová,
oba Rakovník

Rozloučení s žáky 9. třídy ZŠ Slabce a rozloučení s předškoláky

z MŠ Slabce se konalo 30. 6. 2016 v obřadní síni zámku ve Slabcích.

Dovolené lékařů:

MUDr. Josef Hůla: od 11. 7. do 22. 7.
Zástup: MUDr. Folková, Poliklinika U Zlatého lva, Rakovník, ( 313 511 446,
ordinační hodiny: po, st, pá 7.30 - 11, út 13 - 16, čt 16 - 18

MUDr. Jiří Reich: od 23. 7. do 15. 8.

