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Vážení spoluobčané,
skončil další rok, rok 2008, a mnoho věcí se za ten rok událo. Lidé se rodili i umírali, někteří založili
nové rodiny, jiní se rozcházeli.
Z pohledu podmínek, ve kterých se zastupitelstvo Městyse Slabce snaží naplňovat svůj program, můžeme tento rok považovat za úspěšný. Pochopitelně, že i u nás se nepodařilo některé dobré úmysly zrealizovat, ale hlavní body programu byly splněny. O tom podrobněji v dalším textu tohoto Zpravodaje.
Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych Vám všem a zejména těm, kteří se nějakým způsobem podíleli
v roce 2008 na práci městyse i zájmových nebo společenských organizací v rámci jeho působení, poděkoval za Vaši práci a zájem o dění v městysi. Přeji Vám i Vašim rodinám jménem zastupitelstva městyse
Slabce i jménem svým v roce 2009, který bude patrně pro mnohé z nás složitější než roky předcházející,
hodně zdraví a životní pohody. Čas jde dál a všichni musíme někdy překonávat překážky, které se nám,
třeba i nečekaně, na této cestě vyskytnou. Věřím, že vše dobře dopadne a že se ke konci roku 2009 sejdeme
opět nad stránkami našeho časopisu v klidu a s plným porozuměním jednoho k druhému.
Filip Celba, starosta Městyse Slabce

ČINNOST ZASTUPITELSTVA
Od předchozího jednání zastupitelstva městyse Slabce dne 24. září 2008 se konaly čtyři pracovní
porady starosty se členy zastupitelstva městyse a jedno veřejné zasedání.
Na poradě dne 15. října 2008 se projednávala problematika vzájemné výměny pozemků mezi
Městysem Slabce a ﬁrmou Agra Řisuty s. r. o. za některá parcelní čísla, která byla omylem tomuto
zemědělskému podniku městysem prodána. Jednání ještě nebyla dokončena, předpoklad uzavření
této záležitosti je do konce 1. čtvrtletí 2009. Dále byli členové zastupitelstva seznámeni s činností nově
vzniklého Občanského sdružení Kostelík, prodejem budovy bývalé školy v Rousínově Občanskému
sdružení Rousínov, se žádostí o posouzení bezúplatného převodu kaple sv. Maří Magdalény v Kostelíku na městys, zaslanou na pražské arcibiskupství s tím, že objekt by byl následně pronajat a přenechán
do péče Občanskému sdružení Kostelík. Byla podána informace o organizačním zajištění provozu
Kulturního domu ve Slabcích po odstěhování se pana Ivana Legra a ukončení pronájmu kuchyně paní
Bohumilou Konopáskovou.
Na poradě dne 5. listopadu 2008 byli členové zastupitelstva městyse informováni o stavu projednávání výstavby čističky odpadních vod ve Slabcích v souladu s projektem Mikroregionu Balkán a koupí
pozemku na výstavbu této čističky ve Slabcích dle již vydaného územního rozhodnutí v právní moci
(viz stavební část plnění volebního programu).
Členové zastupitelstva také zaujali stanoviska k různým žádostem občanů o koupi stavebních pozemků a stavební povolení na různé stavby, projednán byl zápis z jednání místní školní rady a ﬁnanční
situace městyse.
Na poradě dne 5. listopadu doporučilo zastupitelstvo upřesnění žádosti o dotace z Programu obnovy venkova Středočeského kraje na rok 2009 (oprava fasády slabecké školy a dotace na úroky z
úvěru předchozích let na výstavbu vodovodu a opravu slabeckého zámku) a pan Vladislav Ledvinka,
pracovník obce od roku 1982, informoval o své žádosti o odchod do předčasného důchodu. Konečně
na poradě starosty městyse se členy zastupitelstva dne 26. listopadu 2008 byla provedena průběžná
kontrola plnění volebního programu zastupitelstva v roce 2008, obecně teoretické otázky přihlašování
občanů na adresu ohlašovny, tj. v případě Slabec na slabecký zámek, upřesněna byla organizace provozu Kulturního domu ve Slabcích v průběhu plesové sezony a zastupitelé byli informováni o výsledku
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provedené hygienické kontroly v Základní a mateřské škole Slabce. Pan Vladislav Ledvinka také úřadu
městyse předal originály protokolů zápisů obecní rady z let 1904-1912 a pokladní knihu z téhož období. Oba materiály nalezl doma při vyklízení půdy.
Na veřejném jednání zastupitelstva městyse dne 17. prosince bylo hlavním bodem schůze celkové
plnění volebního programu zastupitelstva za rok 2008 a některé další věci občanů.

PLNĚNÍ VOLEBNÍHO PROGRAMU V ROCE 2008
STAVEBNÍ ČÁST VOLEBNÍHO PROGRAMU
POKRAČOVÁNÍ OPRAVY INTERIÉRU SLABECKÉHO
ZÁMKU – Celkem v roce 2008 proinvestováno 575 tisíc Kč, z
toho 500 tisíc Kč dotace z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR a 5 tisíc Kč vlastní prostředky obce. Práce byly zaměřeny na prostory bývalé policejní
služebny v druhém podlaží věže zámku, na repase vnitřních
oken a schodů hlavního schodiště z přízemí do 1. patra a opravu některých ostění (deštění). V prostorách bývalé policejní
služebny byl proveden restaurátorský průzkum výmalby a byly
zde nalezeny zachovalé zbytky tří druhů výmalby počínaje
obdobím kolem roku 1800. Určeno bylo, která část bude do
budoucna odborně zrestaurována. Zbourány byly také některé
příčky s tím, že vzniklá velká místnost, ve které je také již zmíněná výmalba, by v budoucnu byla využita jako výstavní síň.
Odstraněny byly radiátory starého ústředního vytápění. Probíhá rekonstrukce sociálního zařízení, elektroinstalace a části
odkrytých parket. Dokončuje se repasování 35 ks vnitřních
oken a provedena byla oprava uměleckého kování v 1. patře.

Obnovené umělecké kování
v 1. patře zámku před úřadem městyse.

OPRAVA ORANŽÉRIE VE SLABECKÉM ZÁMECKÉM PARKU – Celkem v roce 2008 proinvestováno 266 tisíc Kč, z toho dotace z Ministerstva kultury ČR byla 240 tisíc Kč, 26 tisíc Kč z vlastních
prostředků. Provedeny nátěry střechy oranžérie včetně kupole a zpevnění střešní krytiny. Směrem do
parku instalovány nové okapy. Zahájena oprava omítek. Práce by měly být dokončeny v roce 2009.
REGENERACE SLABECKÉHO ZÁMECKÉHO PARKU – Celkem proinvestováno 305 tisíc Kč, z
toho dotace z Programu obnovy Středočeského kraje byla 139 tisíc Kč. V průběhu roku bylo prováděno regenerační sečení trávníků, zdravotní a konzervační úpravy, opravy cestní sítě a úklid listí.
ÚPRAVA ZELENĚ V ČÁSTI MĚSTYSE SKUPÁ – Proinvestováno bylo 80 tisíc Kč, z toho dotace
z Programu obnovy venkova Středočeského kraje byla 48 tisíc Kč. Provedeno vykácení některých nevhodných dřevin a zdravotní a konzervační řezy. Práce provedla odborná ﬁrma Ing. Drlíka z Kařezu.
OPRAVA HASIČSKÉ ZBROJNICE V KOSTELÍKU – Proinvestováno bylo 30 tisíc Kč, z toho
18 tisíc Kč dotace z Programu obnovy Středočeského kraje. Obnoveno bylo napojení objektu na elektrický proud, opraveny vstupní dveře a vnitřní omítky, vylepšeno bylo sociální zařízení, zhotovena
nová věšáková stěna. Vedle odborných ﬁrem p. Vostatka a Šímy (zemní práce, elektro) se na opravách
podíleli členové místního osadního výboru a někteří členové Občanského sdružení Kostelík.
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DOTACE NA ÚROKY Z ÚVĚRU poskytnutého na stavební akce minulých let (vodovod Slabce
– II. etapa, oprava exteriéru zámku) – Z Programu rozvoje venkova Středočeského kraje přidělena
dotace 70 tisíc Kč. Vyúčtování provedeno k 31. 12. 2008.
VYBAVENÍ KNIHOVNY NA SLABECKÉM ZÁMKU – Celkové náklady 29 tisíc Kč, z toho dotace Ministerstva kultury ČR 25 tisíc Kč. Truhlářské práce provedla ﬁrma Tomášek z Novosedel.
DOTACE STŘEDOČESKÉHO KRAJSKÉHO ÚŘADU na vybavení jednotky požární ochrany III
Slabce (JPO III) protipožárními obleky ve výši 100 tisíc Kč – termín dokončení 31. 12. 2008.
DOKONČENÍ ÚPRAVY LIPOVÉ ALEJE V MODŘEJOVICÍCH – Akci investovala Správa chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Práce byly ve stanoveném rozsahu provedeny odbornou ﬁrmou
Arborea Rakovník. Celkový náklad kolem 100 tisíc Kč.
ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD SLABCE – Pojato jako společný projekt Mikroregionu Balkán
s tím, že v rámci společného odkanalizování mikroregionu by měly být vybudovány čističky ve Všetatech, Krakově, Panoším Újezdě, Slabcích a Hřebečníkách. V roce 2008 bylo na akci vydáno územní
rozhodnutí, které již nabylo právní moci. V současné době se pracuje na stavební dokumentaci k vydání stavebního povolení a současně jednáno o různých možnostech ﬁnancování vlastní realizace akce
(Operační program životního prostředí EU, Národní program Ministerstva zemědělství ČR, Státní fond
životního prostředí ČR, úvěr atd.). Celkové předpokládané náklady akce jsou cca 120 milionů Kč.

KULTURNĚ-SPOLEČENSKÁ ČÁST VOLEBNÍHO PROGRAMU
Na plnění úkolů v této oblasti se podílejí zejména pracovnice matričního úřadu Slabce a členky
kulturní komise starosty Městyse Slabce.
V roce 2008 bylo zajištěno 37 svatebních obřadů (dosud nejvyšší počet v historii matriky), z
toho 7 v obřadní síni slabeckého zámku, 17 v slabeckém zámeckém parku, 18 na hradě Krakovci,
jedna svatba v Hřebečníkách a jedna svatba ve
Skryjích.
Vítání občánků – 2x – celkem přivítáno 8 dětí.
Návštěvy při dosažení významných životních
jubileí občanů (ve všech částech) – 44.
Zajištění důstojného průběhu výročí zlaté svatby občanů městyse – 2x.
Zajištění oslavy rubínové svatby – 1x.
Slavnostní rozloučení se žáky opouštějícími
Základní školu Slabce – 1x, mateřskou školu – 1x.
Beseda s důchodci v KD Slabce – 21. 11. 2008.
Účast okolo šedesáti občanů.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromku
– 8. 12. – s kulturním pásmem žáků ZŠ a MŠ.
Pravidelné vydávání Zpravodaje Městyse Slabce ve dvouměsíčních intervalech. V roce 2008 celkem 6 čísel s nákladem 400 ks na jedno vydání.

Rozsvícení vánočního stromu.

Beseda s důchodci.
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ORGANIZAČNÍ ČÁST VOLEBNÍHO PROGRAMU
Porady starosty Městyse Slabce se členy zastupitelstva jsou vždy jednou za 3 týdny.

ČINNOST SPOLKŮ
SDH MODŘEJOVICE – KOSTELÍK
Dne 6. prosince se konala ve velmi dobré
náladě výroční členská schůze SDH Modřejovice – Kostelík. Schůzi připravili členové
sboru v Kostelíku, kde opravili, vyzdobili a
uvedli do provozu schůzovou místnost v požární zbrojnici. Přítomno bylo 22 členů a 9
hostů. Za hosty Ing. Celba, starosta Městyse
Slabce, p. Kessler za okresní sdružení hasičů, K. Mužík za okrsek a dále zástupci sborů
z okolí. Výroční schůzi zahájil Z. Zelenka a
minutou ticha jsme uctili naše zesnulé členy
p. Kouteckého a Koláře. Hlavní zprávu o činnosti přečetl Z. Rejšek, zprávu o hospodaření
V. Čiháková, plán na rok 2009 Z. Zelenka. Bylo předáno vyznamenání členům, kteří se nemohli zúčastnit 110. výročí založení SDH. Přijati byli noví členové do našich řad K. Valta a B. Svobodová, oba
z Kostelíka. Dále byl předložen návrh na složení nového výboru, protože starosta K. Vinický odstoupil
ze zdravotních důvodů. Schválen byl starosta Miroslav Vyskočil, místostarosta Jaroslav Razím, velitel
Zdeněk Zelenka, strojník Zdeněk Rejšek, pokladní Vladimíra Čiháková, jednatel Dagmar Zusková
a členy výboru se stali Jiří Spal, Pavel Šlaich a Miroslav Leitner. Poté proběhla diskuse se zdravicemi
jednotlivých sborů a oceněna byla dlouholetá vedoucí činnost K. Vinického od Městyse Slabce, okrsku
i samotné organizace. Po výborném guláši od Jiřího Spala následovala volná zábava při muzice.
V hodnocení činnosti byl na prvním místě tradiční ples a příprava oslav 110. výročí založení sboru. Zde nás navštívil dnes již bývalý hejtman Středočeského kraje ing. Petr Bendl, jemuž vděčíme i za
ﬁnanční příspěvek na oslavy. Dále okrskové cvičení, cvičení u Modřejovického rybníka, půlnoční cvičení okrsku a cvičení sborů v Lužné. Opravena byla hasičská zbrojnice, nové obutí dostal i Ford a zakoupeny byly pracovní stejnokroje pro 4 členy, přispěli jsme na oslavy Dne dětí ve škole a na maškarní
bál pro děti. Návštěvy výročních schůzí sousedních sborů, okolních okrsků i okresu. Nadále je vítaná
spolupráce s Městysem Slabce. Zvláštní poděkování patří Aleši Opatrnému z Kostelíka, který opravil
stříkačku a všem ostatním za dobře připravenou místnost a průběh výroční schůze. Plán na rok 2009:
21. února ples, v dubnu čarodějnice, v květnu školení nových členů v rámci organizace, červen patří
okrskovému cvičení, červenec posezení pod kaštany, cvičení u Modřejovického rybníka, srpen sběr
železa, listopad valná hromada a prosinec silvestrovské posezení. Doufáme, že i nadále bude naše
spolupráce s Městysem Slabce, okresem, okrskem, s ostatními sbory tak dobrá jako doposud a všem
obyvatelům v Modřejovicích a Kostelíku děkujeme za jejich podporu při konání akcí. Též děkujeme
K. Vinickému za dobré vedení naší organizace a novému výboru přejeme hodně sil do další práce.
D. Zusková, jednatelka
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TJ SLABCE
Fotbalové mužstvo TJ Slabce se na konci podzimní části umístilo na 2. místě, ale bylo jen o skóre
horší než vedoucí celek ze Senomat. Hráči nasbírali 31 bodů, a to za 10 výher, 1 remízu a 3 porážky.
Mužstvo hrálo ve složení: Lev Tomáš, Matuščin Jiří, Holý Petr, Konopásek Radek, Novák Jan, Ikrényi
Petr, Blecha Josef, Schejbal Václav, Tvrz Jaroslav, Černohorský Pavel, Čihák Luděk, Votava Miroslav,
Gajdoš Jakub, Bárt Tomáš, Jelen Jiří, Vaidiš Josef. Nejlepšími střelci se stali: Černohorský Pavel – 15
gólů, Tvrz Jaroslav – 11 gólů, Čihák Luděk – 7 gólů.
Mladší žáci TJ Slabce – Naši žáci skončili na 7. místě v polovině soutěže. Nasbírali 16 bodů za
5 výher, 1 remízu a 4 porážky. Družstvo hrálo ve složení: Lev Tomáš, Heller Petr, Zuda Matěj, Galia
Daniel, Beránek Petr, Galia Michael, Mužík Pavel, Hlaváčková Lucie, Faﬂík Benjamín, Vyskočil Zbyněk, Lisner Jiří, Cílek Ondřej, Švácha Jan, Paterová Simona. Nejlepšími střelci jsou: Vyskočil Zbyněk
– 13 gólů, Faﬂík Benjamín – 8 gólů, Hlaváčková Lucie – 7 gólů. Trenéři mladších žáků jsou Mužík
Pavel a Galia Daniel.

KULTURNÍ DŮM SLABCE
Kulturní dům Slabce vás v roce 2009 přivítá již 10. ledna na Mysliveckém plese, který pořádá Myslivecké sdružení Lověna Slabce, začíná se ve 20 hodin, hudba Skanzen Most, bohatá tombola. SDH
Slabce vás zve 24. ledna od 20 hodin na Hasičský bál s hudbou Exploze a bohatou tombolou. A další
z pořadatelů, Sbor dobrovolných hasičů Modřejovice – Kostelík, vás zve 21. února na Hasičský bál, od
20 hodin s hudbou Classic Band pana Neckáře z Plzně a bohatou tombolou. V březnu vás na Sportovní bál zve TJ Slabce, a to na 14. března od 20 hodin, hraje Fernet a čekejte i bohatou tombolu.
Kulturní dům prošel několika změnami, již v uplynulé sezoně jste si jistě všimli nových sociálních
zařízení pro muže i ženy. Městysi Slabce a pivovaru Plzeň se podařilo vybavit výčep novým výčepním
zařízením. Nové je chladící zařízení, nové narážecí a výčepní kohouty, nový proplach a tlakování sudů
je prováděno Biogonem, který zaručuje vysokou kvalitu piva. Na pivě si pochutnáte v nových sklenicích umytých v moderní myčce. K dispozici jsou stojánky s tácky a menu lístky. Na akci si můžete
půjčit bílé ubrusy (celkem 50 ks) a jiné novoty, které uvidíte při návštěvě jednotlivých bálů. Pořadatelé
akcí si mohou objednat pivo, které by se mělo točit – Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10°, Velkopopovický Kozel, nealko pivo Radegast. Na další úpravy a vybavení čeká kuchyně. Zde je potřeba vyměnit staré nefungující věci za moderní vybavení. Zatím máme mikrovlnou troubu a varné konvice.
Naším cílem je, aby Kulturní dům sloužil těm účelům, na které byl postaven. Tedy ne jenom čtyřmi
bály na začátku roku a výstavou zahrádkářů a setkáním důchodců konče. Rádi vás obsloužíme při
výročních, členských nebo jiných schůzích, besedách, školení řidičů apod. Z kultury musím také dát
prostor mladým o prázdninách při diskotékách, pro seniory plánujeme hezké odpoledne s dechovkou.
Do budoucna lze využít KD i na konání svateb. Na řadě je také povídání o cenách, již několik let se
nezměnil nájem za sál KD a náklady bohužel neklesly, proto od 1. 1. 2009 platí tyto ceny:
- na ples za sál 1500 Kč pro pořadatele
- za schůzi nebo školení 500 Kč za sál + 500 Kč příspěvek na topení (v topné sezoně)
Schvalování akcí nadále bude obstarávat Úřad městyse Slabce, změna nastává pouze v tom, že některé akce v KD budou evidovány, aby nedošlo k zdvojení akcí a to na čísle telefonu 724 082 946
u managera KD Dagmar Zuskové. Správcem KD zůstává Ivan Legr. Výčep a kuchyň má na starosti též
manager, který zajistí občerstvení i na schůze, školení apod.
D. Zusková
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OBECNÍ KNIHOVNA V ROCE 2008
Celkem bylo půjčeno 11 510 knih a časopisů.
Zapsáno bylo 166 čtenářů, z toho 62 děti do 15 let.
Návštěvnost knihovny byla 2 071 čtenářů.
Nakoupeno bylo 79 svazků knih v hodnotě 14 102 Kč.
Pro ZŠ a MŠ Slabce bylo připraveno 17 akcí – lekce knihovnické výchovy, internet v knihovně,
Velikonoce, Vánoce, Týden knihoven.
27 dětí se zúčastnilo výtvarné soutěže o nejhezčí záložku do knihy. Vyhodnoceny jako nejlepší
byly Martina Hejduková a Anička Vanišová ze 2. ročníku ZŠ.
S dospělými čtenáři se setkala při „Povídání“ spisovatelka Iva Procházková.
Knihovna získala od Středočeského kraje grant v hodnotě 25 000 Kč na nové vybavení. Cena nábytku celkem i s příspěvkem obce činila 29 032 Kč.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ a MŠ Slabce se uskuteční dne 28. 1. 2009. Týká se dětí narozených od
1. 9. 2002 do 31. 8. 2003. Zápis proběhne v ředitelně školy od 8 do 15.30 hodin. S sebou je nutné vzít
rodný list dítěte.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2009
V roce 2009 je možno zakoupit samolepicí známku na celý rok, a to:
Vývoz každý týden ve středu

52 výsypů ročně

1746 Kč

Vývoz kombinovaný
42 výsypů ročně
od 1. 1. - 30. 4. a 1. 10. - 31. 12. každý týden ve středu
od 1. 5. - 30. 9. lichý týden ve středu

1436 Kč

Vývoz 1x za 14 dní

26 výsypů ročně

1004 Kč

Vyvoz 1x za měsíc
první lichý týden v měsíci ve středu

12 výsypů ročně

752 Kč

Poplatky za rok 2009 je třeba zaplatit přiloženou poštovní poukázkou a na úřadu městyse ve Slabcích po předložení ústřižku odebrat známku na celý rok. Pokud nemáte možnost po zaplacení si známku odebrat osobně, bude Vám po telefonické domluvě zaslána.
Samolepicí známku je možno nalepit celou na rok, nebo přestřihnout na dvě pololetí a použít každou polovinu zvlášť.
V průběhu měsíce ledna 2009 je možno vyvážet odpad ještě na známku z roku 2008.
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NAPSALI JSTE
DŮLEŽITOST PŘÁTELSTVÍ
Mrzne, až praští, nejen dnes venku, ale i ve světě. Třetí leden 2009 je mrazivý, jiskřivý, vpravdě
zimní; my venkovani máme koloběh drobných prací kolem zvířat, kamen, domu. Ti ve městech, v
satelitních domech a panelácích rozjímají, zda už vyjít ven se psem a zda mu dát svetr, o něco později
padne tato volba na dítě, které také chce ven. Anebo je to ovladač k TV, DVD a jiným nedůležitým
„krámům“, které nám umí ukrást čas, dovolí nám lenošit, moc se nehýbat. Je to slast? Asi ne. Člověk je
sice od přírody líný, ale pohyb těla a duše je výhra nad všechny statky, potvrzuje to už rčení Tyrše, že
ve zdravém těle zdravý duch. Na konci roku 2008 jsem měla možnost setkání s lidmi, kteří mají rádi
své zahrádky, kytičky, zeleninu i tu práci kolem pěstění. Bylo to setkání vždy kratičké, u vrátek s předáním dárku a přáním zdraví a pohody v roce novém 2009. Je důležité se setkávat. Kdekoliv a kdykoliv.
Na tom stojí svět. Je smutné, je-li to setkávání se zlobou až válečnou. Jsou toho plná média a posléze
naše hlava ať chceme nebo nechceme. Nikdy to nekončí a vždy je tato černá hrůzná skvrna někde ve
světě, umírají lidé, staří, mámy, děti, nevinní. Jde o peníze a nikdy se nic nevyřeší, nic nekončí smírem
na věky. Buďme šťastní, že jsme v oblasti Evropy, kde se neválčí, neničí, nekončí životy hromadným
násilím. Jak dlouho ještě? Vše se opakuje. Stále není možné udržet situaci na uzdě a dávat „chléb a
hry“. Každý se musí snažit přispět svým dílem a dobře. Snažil se o to Karel IV., Jiří z Poděbrad, J. A.
Komenský, T. G. Masaryk, Václav Havel a mnozí jiní, intelektuálové, vědci, spisovatelé, i lidé obyčejní.
Hodně jich to také „odskákalo“. To je také úděl. Uměli bychom nést tuto oběť? Mám pochybnosti. Ale
třeba se mýlím. Jaká předsevzetí jste si dali? Pokud ano, ať se vám daří je plnit. Mé je neztratit přátele,
ani jednoho! Jsou důležití. Jen ta smrt nám to kazí. To je ale život, to nejde ovlivnit. Závěrem jeden
citát, čtěte: Zruční zloději mohou zlomit zámky a odnést tvé úspory, oheň může strávit tvůj dům... Naštěstí nemůže odnést to, co ti dali přátelé. Toto bohatství ti zůstává navždy. Dobré časy a pevné zdraví
všem!
A. Zázvorková

Z HISTORIE MĚSTYSE
VÍTE, ŽE…
- dne 1. 1. 1919 byla otevřena ve Slabcích měšťanská škola pro chlapce. Ředitelem byl ustanoven
František Bureš, správce školy v Červeném Zámku (dnešní Krakovec), prvním učitelem byl jmenován
František Patera.
- dne 3. 1. 1919 byla založena Dělnická tělovýchovná jednota ve Slabcích se sídlem v hostinci
U Suchánků. Jednota měla na svém počátku 6 členů zakládajících, 31 činných a 35 žáků. 21. září 1919
bylo konáno veřejné cvičení v zámeckém parku.
- od 1. 1. 1979 byl náčelníkem policejní služebny ve Slabcích nadstrážmistr František Hubka
za kapitána Dokulila, který odešel do důchodu.
- v roce 1924 stál metrák pšenice 180 korun, žita 150 a ječmene 170 korun.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ V LEDNU SLAVÍ:
6. 1.
6. 1.
8. 1.
18. 1.
23. 1.
24. 1.
25. 1.
25. 1.

Zdeňka Vydrová, Slabce 51
Anna Holá, Svinařov 25
František Grubner, Slabce 121
Vladislav Ledvinka, Slabce 82
Mirko Beneš, Slabce 64
Vlasta Vydrová, Slabce 44
Pavel Spurný, Rousínov 88
Václav Beneš, Skupá 33

81 let
60 let
60 let
60 let
50 let
60 let
55 let
88 let

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ V ÚNORU SLAVÍ:
2. 2.
11. 2.
19. 2.
22. 2.
25. 2.
25. 2.

Rudolf Vávra, Svinařov 11
Jaroslava Kodetová, Slabce 45
Jaroslava Otradovcová, Rousínov 27
Anna Šlaichová, Modřejovice 18
Marie Burianová, Modřejovice 21
Josef Novák, Svinařov 38

83 let
82 let
55 let
86 let
55 let
60 let

Všem jubilantům blahopřejeme!

NAROZENÍ:
8. 11.
13. 12.

Aneta Večeřová, Slabce 107
Aleš Janoušek, Skupá 21

ÚMRTÍ:
8. 11.
13. 12.

František Kolář, Modřejovice 51
Zdeňka Polcarová, Skupá 45

PŘIHLÁŠENI K TRVALÉMU POBYTU:
2. 12.
3. 12.
29. 12.

Vít a Lenka Škantovi s dětmi Marií a Tomášem Františkem z Kralup do Rousínova
Eva Bauerová z Krakova do Slabec
Ladislav a Růžena Kratochvílovi a syn Ladislav z Rakovníka do Slabec

ODHLÁŠENI Z TRVALÉHO POBYTU:
19. 11.
10. 11.
10. 11.

Milan Karaﬁát z Rousínova do Rudné, okres Praha-západ
Pavel a Eva Kelichovi s dětmi Zdeňkem a Terezou z Modřejovic do Lubné
Marta Žáková z Malých Slabec do Veltrus, okres Mělník

SŇATKY:
15. 11.

Martin Vyskočil a Jana Varechová, oba Modřejovice

obřadní síň Slabce

OSTATNÍ (OBŘADNÍ SÍŇ SLABCE):
15. 11.
15. 11.

Zlatá svatba - Jaroslav a Marie Spalovi, Hradiště
Vítání dětí - T. Kosová, Modřejovice, J. Hlaváček, Svinařov, M. Peterka, Slabce

Zpravodaj ÚM Slabce VI/2008. Text neprošel jazykovou opravou: Přispěli: F. Celba, V. Štiller, Z. Vyskočilová,
R. Brožíková, M. Staňková, A. Zázvorková, M. Votava, J. Hůla. 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: ouslabce@orﬁnet.cz

