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ČINNOST ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SLABCE
V měsících září a říjnu 2008 se konaly tři schůze zastupitelstva Městyse Slabce, z toho dvě byly poradami
starosty městyse se členy zastupitelstva a jedna schůze byla veřejným jednáním zastupitelstva Městyse Slabce.
Hostem jednání byl ředitel ZŠ a MŠ Slabce Mgr. Jan Hůla.
Jednání pracovních porad se týkalo zejména zajištění stavu školství ve Slabcích po zahájení školního roku
2008/2009. Na činnost Základní a mateřské školy Slabce je zaměřen v tomto zpravodaji samostatný článek.
Dále na poradách projednávali členové zastupitelstva městyse zajištění provozu Kulturního domu Slabce po
ukončení nájmu výčepu a kuchyně paní Konopáskové a odstěhování se Ivana Legra, prodejem stavebních
pozemků na výstavbu ČOV ve Slabcích a dalších polností dle zájmu občanů, proběhlo jednání s podnikem
RAVOS Rakovník ve věci vzájemné pomoci při výstavbě ČOV ve Slabcích a dalších pěti obcích mikroregionu.
SDH Slabce získal od Středočeského kraje dotaci na zakoupení 4 ks protipožárních kombinéz.
Dále byla projednána příprava setkání důchodců 21. 11. 2008 v Kulturním domě Slabce, zajištění vítání
občánků 15. 11. 2008, návštěva J. Baldíka v Léčebně Dobřany 30. 11. 2008 (narozeniny), a další záležitosti
občanů.
Samostatná pozornost byla věnována přípravě průběhu voleb do krajských zastupitelstev a do senátu ve
volebním obvodu Louny - Rakovník. Městys Slabce má 5 volebních okrsků, a po městě Rakovník je to největší
počet volebních okrsků v okrese Rakovník. Volby byly ve dnech 17. a 18. 10. 2008 a 24. a 25. 10. 2008.
Hlavním bodem veřejného jednání zastupitelstva Městyse Slabce 24. 9. 2008 bylo zajištění činnosti Základní a mateřské školy ve Slabcích ve školním roce 2008/2009. Hostem jednání byl ředitel školy Mgr. Jan Hůla.

STAVEBNÍ ČÁST VOLEBNÍHO PROGRAMU
POKRAČOVÁNÍ OPRAVY INTERIÉRU SLABECKÉHO ZÁMKU – Limitka na 500 tisíc Kč vydána – banka Česká pojišťovna Rakovník. Prozatím proplacena fakturace 300 tisíc Kč za práce provedené v prostorách bývalé policejní služebny ve 2. patře (vybourání příček, úklid prostor, zahájení restaurátorských oprav starých maleb). Dále by v tomto roce měly proběhnout repase schodů do
1. patra, oprava 35 ks vnitřních oken, oprava deštění v kanceláři matrikářek, oprava uměleckého kování v 1. patře před úřadovnou Městyse Slabce).
REGENERACE SLABECKÉHO ZÁMECKÉHO PARKU – Dotace 134 tisíc Kč z POV Středočeského
kraje proinvestována. Provedeno regenerační sečení trávníků, zdravotní a konzervační úpravy a opravy cestní sítě (+ úklid listí).
OPRAVA ORANŽÉRIE VE SLABECKÉM PARKU – Příspěvek 230 tisíc Kč z Ministerstva kultury
ČR prostřednictvím Městského úřadu v Rakovníku byl zaslán na účet městyse Slabce. Provedeny nové
nátěry obou částí střechy oranžérie včetně kupole, opravy a zpevnění střešní krytiny (Alukryt) a instalace nových okapů směrem do parku. Práce pokračují zahájením opravy omítek.
ÚPRAVA ZELENĚ V ČÁSTI MĚSTYSE SKUPÁ – Dotace z POV Středočeského kraje prostřednic-

tvím Mikroregionu Balkán. Odborné práce Ing. Drlík, Kařez. Práce budou dokončeny v 11/2008.

OPRAVA HASIČSKÉ ZBROJNICE V KOSTELÍKU – Oprava elektroinstalace + zemní práce, prove-

deno. Zbývá dovybavit zářivkami, opravit vchodové dveře – prosinec 2008.

DOTACE NA ÚROKY Z ÚVĚRU MINULÝCH LET na opravu exteriéru a interiéru slabeckého zámku a vý-

stavbu vodovodu Slabce – dotace z POV Středočeského kraje na účtu městyse. Vyúčtování k 31. 12. 2008.
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VYBAVENÍ SPÁDOVÉ KNIHOVNY na slabeckém zámku novým nábytkem – Dotace středočeské-

ho krajského úřadu ve výši 25 tisíc Kč proinvestována.

STUDIE NA NÁKLADY NA NEJNUTNĚJŠÍ OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ – 13 milionů Kč
– trvá (dle možnosti zajištění ﬁnančních prostředků v dalších letech).
DOTACE STŘEDOČESKÉHO KRAJSKÉHO ÚŘADU NA VYBAVENÍ JPO III (SDH Slabce) protipožárními obleky schválena – na účtu městyse Slabce. Termín 12/2009.
Z VLASTNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTYSE (spolupráce s CHKO Křivoklátsko) – dokončení úpravy lipové aleje v Modřejovicích, případný příspěvek Městyse Slabce Mikroregionu Balkán na zpracování dokumentace k vybudování ČOV, včetně podání žádosti o realizaci této akce z Operačního programu
životního prostředí EU (Ministerstvo životního prostředí ČR, administrátorem programu je Státní fond životního prostředí Praha). Další budování ČOV v rámci mikroregionu Balkán (Slabce, Panoší Újezd, Hřebečníky,
Všetaty a Krakov souvisí s poskytnutím bezúročné půjčky středočeského krajského úřadu ve výši 2,9 milionu
Kč na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a podání žádosti o zařazení do OPŽP EU.
Poskytnutí půjčky bylo schváleno zastupitelstvem kraje 10. 9. 2008. Smlouva doposud podepsána nebyla.

VALNÁ HROMADA MIKROREGIONU BALKÁN
Valná hromada se konala v pátek 31. 10. 2008 v restauraci Sokolovna ve Všetatech. Hlavním bodem programu bylo zajištění bezúročné půjčky Středočeského kraje Mikroregionu Balkán na zpracování projektové
dokumentace ke stavebnímu povolení na projekt Likvidace odpadních vod v obcích Mikroregionu Balkán a
podání žádosti o přidělení dotace na realizaci této akce z Operačního programu životního prostředí EU. Půjčka
byla schválena zastupitelstvem kraje, smlouva o poskytnutí půjčky dosud podepsána nebyla.
Dalším bodem bylo projednání zajištění plesu Mikroregionu Balkán v sobotu 7. 2. 2009 v Malinové (hudba
Šlapeton Čistá) a zajištění svozu nebezpečného odpadu v rámci mikroregionu dne 1. 11. 2008.

UPOZORNĚNÍ - VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Dnem 31. 12. 2008 končí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů (tzn. občanských průkazů, které nemají na přední straně v dolní části 2 řádky z písmen, znaků a číslic)
vydaných do 31. 12. 2003. Žádost o nový občanský průkaz mohou občané podat na jakémkoliv
matričním úřadě nebo na úřadě obce s rozšířenou působností nejpozději do 30. 11. 2008. Žádost
se podává na předepsaném tiskopise, který občan obdrží na úřadě, přiloží 1 současnou fotograﬁi a
stávající občanský průkaz. V případě změny údajů nebo doplnění nepovinných údajů (titul, děti,
manžel/ka), které ve stávajícím občanském průkaze nemá, musí tyto údaje doložit potřebnými
doklady (diplom, rodné listy dětí, oddací list, …).
Pro občany narozené před 1. 1. 1936 platí i nadále výjimka – pokud mají v občanských průkazech všechny údaje správné a vyznačenou dobu platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“, zůstávají tyto průkazy nadále platné.
Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji platí po dobu v nich uvedenou.
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KULTURNÍ KOMISE MĚSTYSE SLABCE ZVE
21. 11. 2008 – na SETKÁNÍ S DŮCHODCI v Kulturním domě Slabce od 16 hodin – kulturní program, občerstvení, hudba Prima parta p. Trejbala. Svoz autobusy zajištěn (15.20 Skupá, 15.30 Rousínov, 15.35 Svinařov,
15.45 Kostelík, 15.50 Modřejovice).
8. 12. 2008 – na ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU na prostranství před zámkem ve Slabcích od
15 hodin – vystoupení dětí, koledy, občerstvení.

VÝSLEDKY VOLEB
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE (17.-18. 10. 2008)
CELKOVÉ VÝSLEDKY V MĚSTYSI SLABCE

Počet voličů: 574, volební účast: 37,98 %.

Volební komise, okrsek Modřejovice - Vlasta Hubková,
Marie Burianová, Vladimíra Čiháková

VÝSLEDKY V JEDNOTLIVÝCH VOLEBNÍCH OKRSCÍCH MĚSTYSE SLABCE

Volební účast: Slabce - 26,6 %, Rousínov - 40,5 %, Skupá - 61 %, Svinařov - 57,8 %, Modřejovice - Kostelík - 49,6 %.
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VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR (17. - 18. 10. A 24. - 25. 10. 2008)
CELKOVÉ VÝSLEDKY V MĚSTYSI SLABCE (VOLEBNÍ OBVOD LOUNY - RAKOVNÍK)

Počet voličů v seznamu: 573, volební účast - 1. kolo - 37,2 %, 2. kolo - 30 %.

Volební komise, okrsek
Rousínov - Jitka Spurná,
Zuzana Kolbeková

O kandidátech postupujících do druhého kola rozhodly celkové výsledky ve volebním obvodu Louny - Rakovník. Proto do druhého kola nepostoupil Václav Beneš (KSČM), ač ve Slabcích získal druhý největší počet hlasů.
Stejně jako ve Slabcích se v celém volebním obvodu Louny - Rakovník vítězem druhého kola a novým senátorem za volební obvod Louny - Rakovník stal s velkou převahou Marcel Chládek (ČSSD).

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLABCE
NAŠE ŠKOLA VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009
Dne 23. října se konala schůze Školské rady Městyse Slabce. Na programu bylo informování členů o průběhu školního roku, projednání a schválení důležitých školních dokumentů – výroční zprávy školy, školních
vzdělávacích programů a školního řádu. Dále seznámení se současným stavem a provozem školní jídelny a další
záležitosti.
Schůzi zahájila předsedkyně ŠR Alena Zázvorková a poté předala slovo přizvanému řediteli školy panu
Mgr. Janu Hůlovi. Z jeho zprávy vyplynuly tyto důležité skutečnosti:
Škola má v letošním roce celkem 68 dětí, za další rok se předpokládá nárůst 9 dětí. Očekává se závazná
vyhláška MŠMT ČR, která bude rušit limitované počty dětí. Dále ředitel seznámil přítomné s výroční zprávou
školy za uplynulý školní rok, se zpracováváním školních vzdělávacích programů, dále se školním řádem, který
četli rodiče a svým podpisem se zněním řádu vyslovili souhlas.
Nově byl zpracován ŠVP i pro školní družinu „Učíme se hrou“ a pro MŠ s názvem „Spolu je nám dobře.“
Výše uvedené dokumenty byly schváleny.
V létě škola ve spolupráci s městysem upravovala prostory školní jídelny, která již od letošního školního
roku patří pod školu (úpravy již za 100 tisíc Kč).
V diskuzi bylo konstatováno, že městys vychází škole maximálně vstříc a v rámci možností zabezpečuje
nutné ﬁnance. Rovněž pomáhá zajišťovat kapacity na potřebné úpravy.
Ředitel seznámil dále členy s nutnými opravami, respektive úpravami prostor školy, školní jídelny, mateřské
školy. Namátkou: zakoupení nových lehátek pro děti v MŠ (stávající jsou stará a poničená), oprava či postupná
výměna nefunkčních akumulačních kamen v jídelně, zateplení zádveří v budově školy (tím i ušetření velkého
množství energie na vytápění), výměna podlahových krytin – pro začátek alespoň v jedné třídě, oprava-údržba
fasády (žádost o ﬁnanční prostředky mimo rozpočet městyse – dotace), úprava části chodníku před školou
(protiskluzová rohož?), odstranění havarijního stavu starého vodovodního potrubí (GO) ve sklepě školy.
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V další diskuzi informovala předsedkyně ŠR i o chystaných akcích dětí v listopadu a prosinci (21. 11. - setkání s důchodci, a 8. 12. - rozsvícení vánočního stromu).
Členové ŠR byli seznámeni i s tím, že nastoupili 2 noví učitelé, a to na český jazyk (pan učitel Luboš Gebhart)
a na anglický jazyk (paní učitelka Jana Pešková).
Závěrem všichni členové ŠR prostřednictvím předsedkyně poděkovali za nelehkou a záslužnou práci řediteli ZŠ a MŠ při zajišťování vzdělávacích, provozních, personálních a dalších činností pro rozvoj školy i jejího
dobrého jména.
V neposlední řadě i městysi Slabce v čele s panem starostou a členem ŠR za maximální podporu nejen materiální, ale i morální, a vůbec všem, kteří se na provozu školy i školní jídelny podílejí.
Vzhledem k příznivému populačnímu vývoji se i do budoucna jeví škola jako potřebná i perspektivní, a to
nejen z hlediska městyse, ale celého mikroregionu Balkán, odkud děti naši školu navštěvují.
Mgr. Jindřich Lipecký
učitel a místopředseda ŠR

ČINNOST SPOLKŮ
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KOSTELÍK
V letošním roce se probudil společenský život v Kostelíku. Na základě spolupráce hlavního organizátora letní výstavy Historie Kostelíka Petra Klauba s dalšími obyvateli bylo v létě založeno Občanské sdružení Kostelík.
Občanské sdružení si klade za cíl podílet se na zlepšování společenského a kulturního života v Kostelíku, pečuje
o rozvoj prostředí v Kostelíku a snaží se přispívat k rozvoji občanských aktivit. Na ustavující schůzi i za účasti
starosty F. Celby se členy OS Kostelík stalo celkem 46 lidí, a to jak místních, tak i chalupářů a chatařů. První
aktivitou členů sdružení byla společně organizovaná brigáda zaměřená na úklid strání směrem k Modřejovickému potoku. Celkem 18 brigádníkům se podařilo vyklidit plný kontejner plastů, igelitů, rezavých konzerv a
dalšího smetí, které do lesa opravdu nepatří. Městys Slabce nám velmi pomohl se zajištěním odvozu a likvidace
tohoto odpadu.
Z výtěžku za sběr železa jsme v říjnu také díky V. Krausovi mladšímu opravili autobusovou zastávku.
Postupně také chceme zlepšovat vzhled návsi v Kostelíku. Na konci října 2008 jsme zasadili dva jilmy a doplnili tak chybějící stromy na obvodu kaple sv. Máří Magdaleny. Na počátku listopadu jsme zasadili před kapli
dva kultivary hlohu, které budou lemovat kapli ve směru od návsi. Ve zlepšování vzhledu návsi budeme dále
pokračovat.
Na konci adventního období v pátek 19. 12. 2008 od 19.30 h pořádáme vánoční koncert v kapli v Kostelíku.
Doufáme, že se nám první společné zpívání společně se skupinou Hradní duo podaří, všichni si odnesou hezký
předvánoční zážitek a nám se podaří založit novou tradici. Rádi bychom také tento den představili novou sochu sv. Máří Magdaleny a umístili ji do výklenku v průčelí kaple.
Hlavní akcí, kterou připravujeme na příští léto, je výstava s pracovním názvem Jak se dříve žilo. Podařilo
se nám získat celou řadu původních zemědělských strojů a dalších nástrojů a představíme tak způsob života
našich prarodičů.
Všechny informace o životě v Kostelíku najdete na webové stránce www.kostelik.cz.
Občanské sdružení uvítá jakékoliv další připomínky, nápady nebo inspirace pro rozšíření naší činnost a
budeme rádi za každou pomocnou ruku při zvelebování Kostelíka. Občanské sdružení Kostelík také děkuje
všem sponzorům a pomocníkům, kteří se podílejí na aktivní práci občanského sdružení a na prvním místě
rádi děkujeme Městysi Slabce a především panu starostovi Celbovi za aktivní pomoc při vzniku sdružení a za
podporu při práci OS Kostelík.
Radim Perlín
OS Kostelík
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SDH MODŘEJOVICE – KOSTELÍK
V měsíci září jsme vyzkoušeli dvě stříkačky PS12. Této akce se zúčastnili členové sboru z Modřejovic a Kostelíka. Účast byla vynikající a zkouška splnila svůj účel. Dne 24. 10. se konala výborová schůze v Kostelíku. Zde
se ujednalo, že se valná hromada uskuteční také v Kostelíku, a to 6. 12. 2008 od 18 hodin. Dne 28. 10. jsme se
zúčastnili prověřovacího cvičení jednotek požární ochrany v Lužné. Téma cvičení: dálková doprava vody hadicemi při rozsáhlém požáru v neznámém terénu, kde je nedostatek hasiva a nepřístupný terén. Zúčastnilo se
22 jednotek z okresu. Na závěr bych chtěl poděkovat Úřadu městyse Slabce za krásný pohár, který nám byl předán starostou městyse ing. Celbou u příležitosti 110. výročí založení sboru Modřejovice – Kostelík.
Karel Vinický
starosta SDH Modřejovice – Kostelík

ČESKÝ SVAZ ŽEN SLABCE
Organizace ČSŽ Slabce pořádala 1. června 2008 zájezd pro děti v rámci oslav MDD do ZOO ve Dvoře Králové a Babiččina údolí. Autobus byl plně obsazen, počasí přálo a všem se výlet velmi líbil. 22. 10. 2008 uklidily
paní Hartlová a Konopásková u pomníku padlých v první světové válce a jeho okolí. Paní Hartlová věnovala pro
výzdobu pomníku květinovou mísu. 27. 10. pořádala naše organizace lampionový průvod obcí se zastávkou u
pomníku padlých, kde jsme společně položili kytici květin k 90. výročí vzniku samostatného Československa.
Průvod pokračoval při hudbě místního rozhlasu na hřiště, kde už hořel oheň, na kterém se pro všechny účastníky průvodu opékaly špekáčky. Bylo možno si zakoupit i něco k pití. Této akce se zúčastnilo asi 120 lidí. Při
stavění hranice a opékání špekáčků pomáhali místní sportovci, za což jim děkuji.
B. Konopásková
ČSŽ Slabce

NAPSALI JSTE
VZPOMÍNKY NA AUSTRÁLII
Zdravím všechny přátele už doma u kamen.
31. říjen je pro mne hodně vzpomínkový den, před 17 lety jsem se vrátila od protinožců a dopoledne přistálo
letadlo na Ruzyni. Bylo také slunečno, čekala mě rodina a ještě tehdy pes Alfík. Přiletěla jsem v kovbojském oblečení, bylo mi něco málo přes čtyřicet a váha byla podstatně pod sto kilo. Z úplně jiného světa a životního stylu
jsem byla, ač ne mladá, hodně vyjevená, plná energie, plánů, závazků. Pak se podařilo postavit dům, změnit
zaměstnání, úplně přehodnotit, co je důležité, co ne. A dnes je to 17 let a je to jako včera. Ještě stále jakoby slyším oceán, vidím nekonečné dálavy pastvin, rokle, blahovičníky, poušť, modré hory, stáda ovcí, krav, na svazích
klokany, slyším křik kokabury, papoušků kakadu, začínalo tam jaro, takže příroda, barvy, tvary k nevíře, všude
čistý vzduch a všude opar ze silic blahovičníků – eukalyptů. I ta vůně se vás drží ještě dlouho ve vlasech, šatech,
na kůži. Dnes mám vzpomínky, fotograﬁe, ve vitríně žraločí čelist, mušle, semena eukalyptů, opály, lecos, co
připomíná neskutečný zážitek.
Po návratu jsem byla tak cestovatelsky „nemožná“, že můj muž mě sundal z oblaků na zem hodně rychle se
slovy: „Koukej žít normálně, nebo odjeď a už se nevracej.“ Neodjela bych. Jen jako turista, a to ještě i dnes, i o
berlích. Ale někde zůstat, kde je sice bohato, krásně, šťastně, věřte, nebylo by to jednoduché. Člověk, který má
doma rodinu, je skoro v polovině života, to nejde. To by musel být hodně nůž na krku, aby se tento krok učinil.
A to jsem tam měla zázemí v rodině strýce, komunitu Sokola, rozhlasu, který mě při návštěvě slavnostního dne
v Sokole v Sydney vítal. Jako učitelka mateřské školy jsem mohla hned hlídat a učit malé dětičky, ale šťastná
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bych nebyla. Nevynahradilo by to nic, co vás tam ohromí, od staveb, techniky, že vše pro vše funguje. Ale není
tam něco, co máme my tady doma v Evropě. Nemají tam ráz krajiny, například, že ze Slabec vidím na kopci
nejmíň pět vesnic, věže kostelů, to nehovořím o krásné krajině v Pošumaví, kde mám syna, snachu, vnoučka.
A pohledy do krajiny až je to sen. Kostelíčky, boží muka, rybníky, návse vesniček, hrady, zámečky. Tak to v
Austrálii nenajdete ani náhodou. Vše, co je 200 let staré, je vzácné, s cedulkou ze zlata a chodí se kolem toho
po špičkách. A nemyslete si, Angličan se nebaví s Němcem, Němec s Italem. Ten snad kamarádí s Řekem, Jugoslávcem, Čechem. A ti kdo, už měli šanci se usadit z třetího světa, jsou jen pro sebe. Je fakt, že nikdo nikomu
neubližoval, nechal šťastně žít. Jsou tam kasty boháčů, střední vrstvy, nejsou tam chudí. Sociální program je
jeden z nejsilnějších na světě. Jsou tam přísné zákony, kdo zlobí, ten si neškrtne.
Vidíte, kam mě datum 31. října uneslo, a už je to 17 let. Dnes je v Americe Halloween, u nás je před Dušičkami. Svítí ozdobené hroby, je pravé dušičkové počasí. Vzpomeňme na všechny naše milé, co už s námi nejsou.
Vzpomenu i na strýce Boba, co už je pár let na druhé straně řeky. Ať slyší křik kokabury, vidí opar nad modrými
horami, slyší oceán. Jemu vděčím, že jsem poznala dálku cest, dostala rozum, miluju svou zem se vším všudy,
umím se těšit z každého dne. Občas je potřeba pokory a tento stav duše se dostaví.
Těště se na sebe, je to důležité.
Alena Zázvorková

Z HISTORIE MĚSTYSE
ZALOŽENÍ HASIČSKÉHO SBORU V KOSTELÍKU
Sbor dobrovolných hasičů Modřejovice - Kostelík oslavil v letošním roce 110. výročí svého založení. Je však
třeba připomenout, že před 110 lety vznikl jen sbor v Modřejovicích, k založení hasičského sboru v Kostelíku
došlo teprve před 66 lety.
Ustavující schůze sboru se konala 4. října 1942. Starostou sboru byl zvolen kolář František Zýka (Kostelík
21), velitelem Václav Kožený (šofér, Kostelík 22), zástupcem velitele Antonín Macák (rolník, Kostelík 10), jednatelem Josef Macák (rolník, Kostelík 2), pokladníkem Josef Vyskočil (rolník, Kostelík 30), vzdělavatelem Josef
Vildt (truhlář, Kostelík 33), samaritským zpravodajem František Šíma (dělník, Kostelík 8) a zbrojmistrem Josef
Kraus (dělník, Kostelík 17).
Roman Hartl

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ V LISTOPADU SLAVÍ:
3. 11.
6. 11.
10. 11.
17. 11.
21. 11.
23. 11.
23. 11.
27. 11.
30. 11.

Václav Čiviš, Slabce 20
Jaroslav Polcar, Skupá 45
Václav Opatrný, Kostelík 7
Marie Fišerová, Rousínov 3
Julia Smáhová, Svinařov 32
Marie Topinková, Kostelík 26
Václav Macák, Slabce 60
František Egermaier, Slabce 53
Miroslav Vyskočil, Modřejovice 46

89 let
60 let
65 let
70 let
70 let
60 let
60 let
65 let
55 let
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:ÍVALS ICNISORP V ÍČORÝV ÍNTOVIŽ
tel 57
tel 18
tel 05
tel 07

4 ecivojeřdoM ,ávomízaR arímoharD
83 ecbalS ,láftseV kešitnarF
e04 ecbalS ,kínmejáN rteP
101 ecbalS ,ávocnuK aniřiJ

.21 .8
.21 .01
.21 .21
.21 .82

!emejeřpohalb můtnalibuj mešV

:ÍTRMÚ
01 ecivojeřdoM ,ávokníleJ eiraM
7 vonísuoR ,ávosuarK eirelaV

.9 .31
.01 .8

:ÍNEZORAN
33 ecbalS ,akreteP lahciM
66 ecbalS ,ávonnamroH annA ailuJ

.01 .4
.01 .02

:UTYBOP UMÉLAVRT K INEŠÁLHIŘP
cebalS od uktsíM-ukdýrF z avokiN ávokšereT
avonísuoR od yharP z kežeJ rteP
akíletsoK od akínvokaR z ávoktájeH avalsoraJ
cebalS od utálkoviřK z mešáedaT menys es ávokínerB eicuL

.8 .92
.9 .81
.9 .03
.01 .6

:UTYBOP OHÉLAVRT Z INEŠÁLHDO
yvoreboK od civojeřdoM z ávorgélF aňoS
ectahcoszoR od civojeřdoM z ávokčevC avalsinatS
anjetšbaR - anítěnaM od cebalS ez ivokríŠ akšilE a limitsalV

.9 .71
.9 .91
.01 .51

:YBTAVS
ecbalS krap
cevokarK darh
cevokarK darh
cevokarK darh
cevokarK darh

akínvokaR z abo ,ávalhoviřK aniřiJ a kávoN nafetŠ
kínvokaR ,ávošydnE akneL .rgM a ,aharP ,ýnkěP rímidalV
menábžD .p atohL abo ,ávoklídaS arteP a okšelP rímidalV
ánžuL ,ávoknireH anýtsirK a ,ecbalS ,tedoK šámoT
aharP abo ,ávolihemŠ akinoreV a ránloM ířiJ

.9 .02
.9 .31
.9 .02
.9 .72
.01 .11

:ÍNTATSO
ecbalS ŠZ ydířt .1 od ítěd ínátíviřP

.9 .1

,ávoličoksyV .Z ,rellitŠ .V ,ableC .F :ilěpsiřP :uovarpo uovokyzaj lešorpen txeT .8002/V ecbalS MÚ jadovarpZ
.ltraH .R ,nílreP .R ,ýkciniV .K ,ávoksáponoK .B ,ýkcepiL .J ,ávokrovzáZ .A ,ávokížorB .R
.224 442 00 :OČI .ecbalS esytsěm dařÚ ávádyV .ecísěm avd az uondej ízáhcyv ecbalS MÚ jadovarpZ
zc.tenﬁro@ecbalsuo :liam-e ,441 055 313 :xaf a nofelet ,82 ecbalS 14 072 :tkatnoK

