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Country ve Slabcích

Slabecká škola v Anglii. Od 19. května
byli někteří žáci z naší školy na pětidenní zkušenosti v Anglii s p. uč. Karin Kochánkovou. Jely pouze čtyři děti: Adéla
Kosová (7. tř.), Adéla Součková (9. tř.),
Kamila Řezáčová (9. tř.) a Matěj Hůla
(9. tř.). Jeli jsme do jižní Anglie, oblast
Brighton. Cesta nám trvala přibližně 15
hodin. Měli jsme úžasnou průvodkyni Renatu. Během prvního dne v Anglii jsme
poznali svou hostitelskou rodinu. Z pěti
dnů jsme dva dny měli i výuku ve škole,
která byla opravdu zábavná a poučná.
V dalších dnech jsme navštívili např. London Eye, Buckinghamský palác, Beachy
Head, Seven Sisters nebo Hever Castle.
V pátek 24. května jsme do Česka přijeli
asi ve 12 hodin. Určitě to byla pro každého z nás velmi užitečná zkušenost, která
nám zajisté pomůže do dalších let studia.
Kamila Řezáčová (9. třída)

Slabce - V sobotu 10. srpna se v zámeckém parku ve
Slabcích uskuteční již 24.
ročník festivalu country,
folkové a bluegrassové hudby Dobře utajená country.
V programu, který začne v 11
hodin, vystoupí Flashback,
Rekonvalescence, Taxmeni,
Vojta Kiďák Tomáško, New
Rebels Jindra Kejak, Pacifik, Jitka Vrbová a Honza
Frühwirth, Cop, Klíč, Věra
Martinová, Michal Tučný
Revival Plzeň. Více informací najdete na plakátech a na
www.country-slabce.cz.

ROUS v Rousínově

Skotsko v Kostelíku pojedenácté
Radim Perlín
Kostelík - Pojedenácté přijely do Kostelíka
kapely, které hrají muziku inspirovanou skotskými, irskými a keltskými melodiemi a rytmy
s bubínky, skotskými dudami, píšťalou a houslemi. Po loňském dvoudenním festivalu jsme
se letos zase vrátili k sobotnímu jednodennímu programu. Již od pátku ale začali do Kostelíka přijíždět první kamarádi, kteří pomohli
s přípravou a kteří si chtějí užít i předfestivalové hraní na návsi.
Od sobotního rána se do Kostelíka valily
proudy lidí a když v 11.00 začal sobotní program, náves už byla slušně zaplněna a další
a další diváci přijížděli a přicházeli ze všech
směrů. Již před slavnostním nástupem dudáckých kapel za zvuků hymnické Amazing
Grace byla náves zcela zaplněna a nebylo si
téměř kam sednout.
Odpolední program měl svůj vrchol ve
vystoupení skvělého mandolinisty Radima
Zenkla. Od prvních tónů skvělé skotské muziky všichni nadšeně tleskali a vlnili se do
rytmů jednotlivých skladeb. Velký úspěch
sklidily kromě kapel i taneční ukázky v podání Nessie nebo Gall – Tirr. Publikum přijalo

všechny kapely s nadšeným aplausem, ať už
se jednalo o skupiny, které na našem festivalu
vystupují opakovaně (Isara, The Rebel Pipers,
Irish Dew) nebo nově pozvané kapely, které si
musely svoje publikum najít (Lua, Coventina,
Jolly Buskers, Blue Squadron Pipe Band).
Večerní část koncertu se jako tradičně
nesla v rychlejších rytmech a parket před
koncertním pódiem se zaplnil a všichni tancovali při písničkách v podání Vintage Wine,
Happy To Meet. Závěr obstarali jako již tradičně Claymore.
Každý mohl ochutnat skvělý tradiční skotský haggis, v hospůdce U Šéby se podávalo
spoustu jídla a Bakalář v horkém dni přišel
k chuti každému. Kdo měl chuť, mohl ochutnat i skvělé a speciální irské a skotské whisky,
nakoupit tradiční skotské doplňky, výrobky
z kůže nebo ukovat třeba hřebík.
Poděkování patří všem, kteří nám s festivalem Skotsko v Kostelíku pomohli. Velké
díky patří každému z našeho OS Kostelík,
kdo přiložil ruku k dílu, velké díky si zaslouží
i modřejovičtí hasiči za skvělou organizaci
parkování. Největší zásluhu mají ovšem Milan a Lukáš Letovi, kteří mají celou organizaci na svých bedrech.

Rousínov - Od pondělí 5. srpna do soboty 10. srpna se ve
stodole u Faflíků v Rousínově
uskutční další ROUS - týden
řemesel, hudby a divadla.
Odpoledne je vyhrazeno kurzům uměleckých a lidových
řemesel, večery pak budou
patřit hudebním, divadelním
a dalším vystoupepním.
Řemeslné dílny budou i
letos probíhat od pondělí do
pátku, od 14 do 16 hodin.
Účast přislíbilo na 12 šikovných lektorů. Večerní vystoupení začnou od 20 h. Výjimkou je úterní koncert, který
začne v 19 h. Těšit se můžete
na rakovnickou Evu Blondýnu Sukovou (po 5. 8.), brněnský revival Joe Cocker Band
(út 6. 8.), písničkáře Xaviera
Baumaxu (čt 8. 8.) nebo kapelu Manon Meurt (so 10. 8.).
Nebude chybět ani představení rousínovského ochotnického souboru R.UM (pá
9. 8.), který sehraje pohádku
Tři zlaté vlasy děda Vševěda.
Další informace najdete na
rousinovurakovnika.cz.

okresní soutěž
v českém jazyce
V lednu letošního roku proběhlo v Rakovníku okresní
kolo Olympiády v českém jazyce, kde naše slabecká škola
měla 4 zástupce (2 soutěžili – Adéla Opatrná a David
Vyskočil – a 2 se zúčastnili
mimo soutěž – Kamila Řezáčová a Tanita Bendlová).
V konkurenci velkých škol velice pěkně uspěla Adéla Opatrná, která obsadila 9. místo.
V rámci hodin českého
jazyka píšeme ve škole různé
slohové práce a právě Adélčinu bych vám ráda představila. Jedná se o umělecký
popis (líčení) slabeckého
parku. Posuďte sami, jaké šikovné děti jsou na naší škole.
Mgr. Helena Spurná

Slabecký park

Když se v zimě vydám do našeho slabeckého parku, je to
jako když vcházím do pohádky, jejíž bránu střeží vysoké
stromy pokryté sněhem a zalité ranní mlhou.
Hned na první pohled
se zdá, že park obývají živočichové, kteří si svá obydlí
vytvářejí v hustých houštinách kolem prašné cestičky
vedoucí až k zamrzlému rybníku, z jehož hladiny vyčnívají ulámané větve spadlé ze
stromů, jež se naklánějí nad
rybník, jako by prosily o trochu vody.
Pokud se rozhodneme
zajít ještě dál, celou cestu
budeme doprovázeni ptačím
zpěvem a už z dáli cítíme
tu pravou vůni lesa, kterou
nám dopřáli dřevorubci, protože čerstvě nařezali mladý vzrostlý strom, po jehož
kmeni se linul hustý břečťan.
Po chvíli v dálce zahlédneme obrovskou louku a na
ní pečlivě vyrobené krtince
pokryté sněhem nafoukaným
z ohnutých stromů, které
nás posílají dolů po cestě,
protože na jejím konci na
nás čeká zámek, který jistě
zaujme všechny pocestné, co
se vydají do zimních Slabec,
aby objevili tajemství, které
pro ně park přichystal pod
bělavou peřinkou poslanou
z nebe. Adéla Opatrná

NepŘeHlÉdNěte:
Od 1. 4. do 31. 10. 2019 jsou ve
všech částech městyse umístěny
KoNtejNery Na bIoodpad.
do kontejnerů NepatŘÍ větve!

Hattrick Základní školy slabce
ve výtvarných soutěžích
Mgr. Alena Hnízdilová
Slabce - Není tomu tak dávno, co jsme vás
informovali o úspěších základní školy ve výtvarných soutěžích v minulém školním roce.
Rok se s rokem sešel a my tu máme další vítězství našich žáků, o kterých bychom vás rádi
informovali.
Jako první jsme se zúčastnili výtvarné soutěže pořádané městem Rakovník a PaedDr.
Luďkem Štíbrem. Soutěž nesla zajímavý název
„Ze života hmyzu“, který jsme mohli pojmout
z hlediska literárního či přírodovědného. Vybrali jsme si protentokrát cestu entomologickou, avšak lákavá byla i druhá, pojmout téma
z pohledu bratří Čapků. Nicméně jsme se pustili s několika třídami do kresby a malby všelijakých broučků, vážek, motýlů, můr, mravenců
a dalšího rozmanitého hmyzu. A naše snažení
nebylo marné. Zadařilo se nám hned 6x, což
je obrovský úspěch! V II. kategorii (1. stupeň
ZŠ) skončila na 8. místě Jana Marie Misíková
z 5. třídy. Ve III. kategorii (2. stupeň ZŠ) se
na nádherném 1. místě umístila Tanita Isis
Bendlová (9. tř.), hned za ní na 2. místě Adéla
Opatrná (9. tř.), 6. místo obsadil Adam Hůla
(7. tř.), 8. místo Adéla Kosová (7. tř.) a poslední
vyhodnocené místo, místo desáté, zaujal David
Vyskočil (9. tř.). Slavnostní vyhlášení proběhlo
14. června 2019 od 9 hod. v obřadní síni rakovnické radnice. Ceny vítězům byly předávány
z rukou místostarosty Rakovníka Ing. Jana
Šváchy, nechyběly ani krásné pamětní listy
jako upomínka na tuto zajímavou soutěž. Vítězné obrázky jsou k nahlédnutí ve vestibulu
rakovnické radnice.
Možná si pamatujete na loňské vítězství
našich žáků ve druhém ročníku soutěže Miss
panenka Středočeského kraje, pořádané mezinárodní organizací UNICEF (obsadili jsme
všechna tři první místa). Letos jsme se rozhodli štěstí znovu trochu pokoušet a znovu jsme
se přihlásili s krásnými panenkami. Do třetího
ročníku soutěže se od května přihlásilo celkem
38 škol a institucí, které do soutěže zaslaly
celkem 132 originálních panenek vyrobených
dětmi. Vítězné panenky vzešly z veřejného
hlasování na facebooku UNICEF ČR, které
probíhalo od 17. května do 9. června 2019.
Hlasování i letos vyvolalo mimořádný zájem,
panenky nasbíraly celkem 4 742 hlasů (o tisíc
víc než vloni).
Do soutěže jsme zaslali celkem tři panenky a příliš jsme neočekávali další vítězství, ale
byli jsme velice neskutečně mile překvapeni!
Vítězná miss a dokonce i vicemiss jsou opět
z naší školy! Vítězná panenka Petra, jejíž autorkou je Věra Razímová, obdržela celkem
670 hlasů. Na druhém místě skončila panenka Akao Takahiko s 586 hlasy, kterou vytvořila Tanita Isis Bendlová. Letošního ročníku
se zúčastnily celkem tří žákyně 9. ročníku
– kromě Tanity a Věry ještě Adéla Součková,
ta ale bohužel neobdržela dostatečný počet
hlasů. Slavnostní vyhlášení soutěže, spojené
s předáním diplomů, proběhlo rovněž v pátek
14. června v 14.00 hodin v sídle Středočeského kraje v Praze. Vyhlášení se zúčastnila také
výkonná ředitelka českého UNICEFU Pavla
Gomba a Jiří Holub, ředitel krajského úřadu
Středočeského kraje.

Věra Razímová a Tanita Isis Bendlová se
svými vítěznými panenkami
Soutěž Miss panenka je součástí projektu
Adoptuj panenku a zachráníš dítě, který na
podporu očkovacích programů v nejchudších
zemích světa český UNICEF rozvíjí již od roku
2002. Všechny panenky z letošního ročníku
soutěže budou postupně k dostání v e-shopu
UNICEF k symbolické adopci. Cena jedné panenky je 600 Kč, což odpovídá nákladům na
očkování pro jedno dítě. Dalo by se tedy říci,
že i naše žákyně zachránily dva dětské životy, což jistě předčí všechny materiální dary
a ocenění
Jak se říká, do třetice všeho dobrého
i zlého, jsme se zúčastnili poslední výtvarné
soutěže toho školního roku. Soutěž byla pořádaná Českomoravskou mysliveckou jednotou
a nesla název „Mé toulky za zvěří“. Letošní již
XVII. ročník soutěže byl rozdělen do tří oborů
– výtvarný, poezie a fotografie. Posláním soutěže bylo zachytit zážitky, které děti získaly
při toulkách přírodou, při poznání života naší
zvěře a umocnit v nich vliv přírody na rozvoj
jejich ekologického cítění a vnímání. Všechny obrázky, básničky i fotografie posuzovala
odborná porota zvolená Kulturně propagační
komisí ČMMJ. Vyhodnoceno bylo vždy prvních
deset míst z každé kategorie, výsledková listina byla poté umístěna na webových stránkách
ČMMJ. Pro tento ročník se sešlo celkem neuvěřitelných 1152 obrázků, 58 básniček a 30
fotografií. Tudíž konkurenci, jakožto malá vesnická škola, jsme měli obrovskou, celonárodní.
I přesto se však našim žákům opět podařilo
uspět a my na ně tak mohli být náležitě hrdí.
V oboru výtvarném opět zazářila v IV. kategorii
(13-15 let) na neuvěřitelném 2. místě Tanita
Bendlová s malbou lišky, nazvanou: Vidím tě.
Ráda bych jen teď podotkla, že Tanita se letos umístila ve všech výtvarných soutěžích, a
v každé obsadila vždy 1. nebo 2. místo. Což je
prostě fantastické, jen tak dál!
V oboru dětská myslivecká poezie jsme
ale rovněž měli své vítěze! A to i přesto, že
tvorba básní není mezi dětmi příliš oblíbená.
Děti měly za úkol odevzdat jednu vlastní báseň, která pojednává o zážitcích při poznávání
zvěře, v maximální délce 12 veršů. V I. kategorii (do 10 let) s přehledem zvítězil na 1. místě
Metoděj Svoboda (5. tř.) s básničkou, kterou tu
máte na ukázku:

Myslivec je kamarád
Myslivec je kamarád
všech zvířátek v lese,
pes je jeho společník
i když se zimou třese.
Do lesa jdou věrně spolu,
nakrmí zvěř a jdou domů.
Například koloušek,
nesahej naň,
potom si ho k sobě
už nevezme laň!
Místo toho raději
tu přírodu chraň,
radši se jen procházej
a odpadky sem neházej!
Nebyl to však pouze Metoděj, který
uspěl v oboru dětské poezii. V II. kategorii (11-15 let) se na 3. místě umístila ze
stejné třídy Jana Marie Misíková s básní
Čarovný les.
Posledním soutěžním oborem byla fotografie. Jednalo se o první ročník tohoto
oboru, který byl věnován nejvěrnějšímu

příteli člověka – psovi. Neboť lovecký
pes již od pradávna pomáhá myslivcům,
a také myslivec bez psa je jen poloviční
myslivec. I v této kategorii se nám poštěstilo. V I. kategorii (do 10 let) se na 2.
místě umístil s fotkou malého münsterlanského ohaře Zdeněk Řezáč z 3. třídy.
V II. kategorii (11-15 let) obsadila 4. místo Anička Benešová z 5. třídy, která vyfotografovala svého jezevčíka na Čertově
skále v Hracholuskách.
Autorům vítězných prací do pátého místa byly ceny předány na mysliveckých slavnostech na zámku Ohrada
u Hluboké nad Vltavou v neděli 23. 6.
2019. Vítězné práce budou také zveřejněny v časopise Myslivost, na stránkách
ČMMJ a budou vystaveny v dětských mysliveckých expozicích různých výstav.
Ráda bych touto cestou poděkovala
všem žákům, kteří se zúčastnili těchto
výtvarných soutěží, byť nevyhráli. Vždyť
není vždycky důležité zvítězit, ale zúčastnit se! Obrovské poděkování a obdiv
patří těm, kteří zvítězili a dokázali tak,

Anička Benešová s úspěšnou
fotografií svého jezevčíka.
že i taková malá vesnická škola, jako
je ta naše, dokáže překvapit, ohromit
a v úspěších se vyrovnat (ne-li předčit)
velkým městským školám.
Za ZŠ Slabce děkujeme všem za skvělou
reprezentaci školy a těšíme se na to, co
nám přinese další školní rok 2019/2020!

Zpověd smrtelníka aneb 50 let ve Slabcích (2)
Ing. Filip Celba
Je čtvrtý srpen r. 1969, 7 hod. ráno. Vcházím poprvé do kanceláře JZD Slabce, která se tehdy nacházela společně s dílnami,
skladem sušičkou obilí atd. v bývalé Strojní a traktorové stanici Slabce. V těchto prostorách má v současné době po zrušení
JZD Slabce kancelář Agra Řisuty s. r. o., která zde má také
ubytovnu, dílnu a další servis.
V kanceláři čekal již jiný předseda JZD Slabce, než který
nám práci v JZD Slabce v květnu 1968 nabídnul. Tehdy to byl
František Beránek z Újezdce, nyní Ing. Josef Havlovic, který snad dříve pracoval jako agronom v JZD Podmokly na Rokycansku (za Zvíkovcem směrem na Skryje), malý to muž se
zvláštním kloboučkem z umělé hmoty, který mu později slunce
přeměnilo ve škvarek, když si klobouček položil na odkládací desku za zadním sklem služebního automobilu. Předsedou
družstva se stal v konkurzu vyhlášeném představenstvem JZD
Slabce počátkem roku 1969. A toho dne začala moje provozní,
ale i politická práce na Slabecku.
Předseda Ing. Havlovic společně s ekonomem Jaroslavem
Torem z Rakovníka, který se mezitím odněkud objevil, pravili:
„No víš, situace se od května 1968 změnila, co kdybys dělal
například hlavního zootechnika?“ Byl jsem sice „vyučený ekonom“, ale co bych zase pro změnu nedělal zootechnika. Měl
jsem ve věku 25 let za sebou již pozoruhodně profesí z Prahy
(pomocný skladník, student medicíny, řidič v pekárně chleba
v Holešovicích, student jaderné fyziky, uklízeč v lakovně ČKD
Sokolovo, kde vyráběli lokomotivy, a absolvent Vysoké školy
zemědělské v Praze), tak co bych třeba zase nezkusil zootechnika. Bral jsem to tehdy jako změnu a dočasné zpestření. Ale
Slabce a Skryje už mě zůstaly až do současné doby, tj. zatím
do roku 2019.
Ve družstvu na mě koukali všichni s podezřením. Zootechnik a nepozná krávu od prasete. A tak po měsíci bloudění po
stájích a polích mě zavolali na tehdejší Okresní zemědělskou
správu a referent pravil: „Podívej, co kdybys dělal adjunkta
v JZD Kněževes u zootechnika Ing. Jiřího Netíka. Je to vynikající zootechnik, výborný člověk, vedle v Lišanech je zootechnikem taky dobrý Ing. Jan Hlaváček, dáte si dohromady partu
a bude dobře. Budeš tam na půl roku, vrátíš se v březnu 1970
a budeš za frajera.“ A taky se tak stalo.
V Kněževsi byl tehdy předseda J. Moder (později se vrátil F.
Ledvinka). Bydlel jsem tam sice ve vybydleném statku č. 55 u

1. máj v Rakovníku v roce 1975. Zleva: Jaroslav Staněk z Rakovníka – předseda JZD Slabce, Josef Beneš
z Újezdce – vedoucí prodejny látek na rakovnickém
náměstí, Josef Beran – Novosedly, Vilda Hamouz ze
Hřebečník – lihovarník, Jindřich Šlaich z Modřejovic
– vedoucí dopravy JZD Slabce, František Franče, řidič
(dílna Slabce); za ruku drží svojí dcerku Zdeňku (nar.
1970), Jaroslava Vyskočilová – pracovnice JZD Slabce,
později skupinářka, Ing. Marie Celbová – účtárna JZD
Slabce; za ruku drží syna Filipa (nar. 1969), Hana
Štičková, nyní Přibíková – z Týřovic (nyní Rakovník),
Josef Holý ze Svinařova - zootechnik, Miroslav Šnobl
z Újezdce - zootechnik, František Šnobl z Újezdce, otec
Miroslava Šnobla – agronom JZD Slabce, Linda Torová,
manželka Jaroslava Tora, ekonoma JZD Slabce od r.
1967 do r. 1989, Jiří Slapnička ze Svinařova - zootechnik JZD Podmokly, Jaroslav Tor – ekonom JZD Slabce,
František Kopřiva z Novosedel, traktorista a čtyřikrát
místopředseda JZD Slabce.
Vrábíků, kde se nedalo nic zamknout, voda u pumpy na dvoře,
hned vedle obrovské hromady koksu, sociální zařízení žádné.
Občas okolo přejel tank, který při cestě od karlovarské silnice
na Kolešovice mířil kanonem mě přímo do oken. A tak jsem si
na noc narazil kulicha, ozbrojil se obuškem a čekal, kdo přijde.
Nepřišel nikdo. Dokončení na následující straně

Zpověď smrtelníka...

Společenská rubrika

Dokončení z předcházející strany V Kněževsi jsem
se po nocích učil šahat do krav a rovnat telata,
dělat různé uzly, honit dobytek na váhu a točit
lasem při chytání jalovic na pastvě u Přílep.
Cowboy hadr. Postupně jsem se seznámil se všemi obyvateli Kněževse a mám na Kněževes jen
ty nejlepší vzpomínky. S rodinou tehdy druhého
zootechnika Jaroslava Hrdého, který doposud
žije, se stýkáme dodnes.
V březnu 1970 jsem se vrátil do JZD Slabce
a začal pracovat jako hlavní zootechnik. K sobě
jsem měl vedoucího chovu prasat Josef Zusku
z Modřejovic č. 15, Václava Chytrého ze Svinařova, který byl vedoucím chovu skotu a Věru Hůlovou z Modřejovic a Růženu Rohlovou ze Slabec,
které se staraly o kravíny v Modřejovicích a Slabcích a o některé stáje mladého dobytka. Postupně
přicházeli mladí zootechnici, kteří byli absolventy
Střední zemědělské školy v Rakovníku a syny členů JZD Slabce. Byli to Josef Holý ze Svinařova,
Miroslav Šnobl z Újezdce a Oldřich Staněk z Týřovic. Jako trochu komická postava se také v JZD
mihnul zootechnik Ing. Josef Zdeněk Štýbr, který
však záhy družstvo opustil. Byl to rodák ze Slabec
č. 4, za Rakouska-Uherska pastoušky .
JZD Slabce bylo tehdy druhé největší na okrese po Kněževsi. Ovšem byl to jih Rakovnicka,
úhor a kamení a na severu, v Kněževsi, úrodná
černozem a hnědý jíl, největší pěstitel chmele v
Československu. Podle toho taky vypadalo množství a kvalita krmení. U nás bída, u nich hojnost.
U nás malá dojivost a přírůstky dobytka na výkrm,
u nich velká dojivost a přírůstky. A za vše mohl
zootechnik. Ale zato byl u nás hezčí výhled na Berounku a Týřov.
JZD Slabce mělo v roce 1970 farmy Slabce
s Malými Slabcemi, Modřejovice s Kostelíkem,
Svinařov, Novosedly a Újezdec. Rozloha 2700
ha. V roce 1971 se vrátil do funkce předsedy JZD
Slabce František Beránek z Újezdce, který však
záhy těžce onemocněl a za něho až do roku 1975
vykonávali funkci místopředsedy postupně Jiří
Vyskočil a František Kopřiva, oba z Novosedel.
Mechanizátorem byl Ing. Jaroslav Zuska, záhy po
něm pak Miroslav Razím z Modřejovic. Agronomem byl František Šnobl z Újezdce, ekonomem
Jaroslav Tor z Rakovníka. Já jako hlavní zootechnik jsem měl ještě na starost kravíny Novosedly
a Újezdec. Dopravní prostředky žádné, později
auto Š 1202, které jsem si jednou vypůjčil a už
nevrátil. Byla z toho velká veselice na poradě.
Ale protože jsme měli auto slíbené již dva roky,
tak to nakonec vedení družstva tak nechalo.
No a v roce 1970 začala také moje kariéra ve
veřejné sféře. A v té jsem vlastně pracoval až do
odchodu do důchodu v roce 2010.
V roce 1971 se konaly první volby do národních výborů po roce 1968. A já jsem se stal
členem rady MNV Slabce a předsedou finanční
komise. Rada MNV Slabce byla tehdy pětičlenná
a byli v ní: předseda MNV Ing. František Vyskočil, místopředseda MNV Jaroslav Beneš, tajemník
MNV Jan Novák, Václav Konopásek, Zdeněk Doubek (brzy odešel a členkou rady se stala Vlasta
Mužíková). Matrikářkou a účetní obce byla Olga
Urbanová z Rousínova. Poslanců MNV Slabce
v roce 1971 bylo 17, po sloučení obcí v roce 1980
dokonce 63. Od nových voleb do národních výborů v roce 1981 bylo poslanců 27. Dnes na témže
katastru je obecních zastupitelů 11.
Ale o tom zase až příště.

Životní výročí v červenci 2019 slaví
4. července
4. července
7. července
14. července
17. července
18. července
22. července
25. července
25. července

Eva Štěpánová, Kostelík 6
Jiří Narbut, Skupá 25
Miroslav Drábek, Rousínov 6
Filip Celba, Slabce 114
Marta Konvalinková, Rousínov 41
František Gabriel, Malé Slabce 7
Danuška Endrychová, Kostelík 28
Věra Hudečková, Modřejovice 66
Květa Božková, Slabce 121

70
75
70
75
70
70
75
82
88

let
let
let
let
let
let
let
let
let

75
55
60
81
60
60
55
90

let
let
let
let
let
let
let
let

Životní výročí v srpnu 2019 slaví
2. srpna
7. srpna
8. srpna
10. srpna
14. srpna
20. srpna
27. srpna
29. srpna

Věra Viktorová, Rousínov 63
Ivana Černá, Kostelík 13
Václava Topinková, Slabce 144
Irena Jarošová, Slabce 81
Jiří Šíma, Slabce 20
Michal Černý, Kostelík 13
Martin Kos, Svinařov 27
Jiří Slapnička, Svinařov 33

Jubilantům blahopřejeme! Pokud někdo z příštích jubilantů (září, říjen 2019)
nechce být zveřejněn ve zpravodaji, nechť to oznámí na ÚM Slabce do konce srpna.

Úmrtí
20. května
20. května

Josef Koutecký, Slabce
Miroslav Razím, Slabce

Odhlášeni z trvalého pobytu
6. května
13. května
5. června
17. června

Drahomíra Razímová z Modřejovic do Vroutku
Martin Gajdoš ze Slabec do Zavidova
Michal Faflík z Rousínova do Prahy
Miroslav Votava ze Slabec do Hřebečník

Svatby - obřadní síň Slabce
11. května

Čestmír Hák a Kamila Holíková, oba Rakovník

Svatby - park ve Slabcích
1. června
1. června

Michal Závora, Všetaty, a Jana Hlaváčková, Hřebečníky
Lukáš Vrábík a Dana Čermáková, oba Všetaty

Svatby - Modřejovice
22. června

Martin Stöber a Lenka Pánková, oba Kladno

Svatby - Újezdec
17. května

Martin Klement a Julie Matuštíková, oba Praha

Svatby - hrad Krakovec
25. května
19. června

Ondřej Hejna, Rtyně v Podkrkonoší,
a Kateřina Soušková, Starý Plzenec

Vítězslav Svoboda a Petra Šťastná, oba Praha

Svatby - Hracholusky
15. června

Marek Miler a Andrea Ransdorfová, oba Rakovník

Dovolená lékařů
MUDr. Josef Hůla

29. 7. - 2. 8. Slabce - zavřeno,
MUDr. Hůla pouze v Rakovníku (dle ordinačních hodin)
5. 8. - 9. 8. dovolená,
zástup: MUDr. Folková, Rakovník (pouze akutní případy)

MUDr. Jiří Reich

dovolená od 15. 7. do 2. 8.
zástup: 15. 7. - 26. 7 MUDr. Štíchová (jen bolestivé případy),
29. 7. - 2. 8. MUDr. Wünschová (jen bolestivé případy)
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