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ČINNOST ZASTUPITELSTVA
V měsících květnu a červnu 2009 se konaly tři schůze zastupitelstva Městyse Slabce, dvě byly poradami
starosty městyse se členy zastupitelstva, 24. 6. 2009 se konalo veřejné jednání zastupitelstva v Kulturním domě
Slabce. Hosty jednání byli Roman Hartl, kronikář městyse, a Mgr. Jan Hůla, ředitel ZŠ a MŠ Slabce.
Hlavními body jednání byla činnost Základní a mateřské školy Slabce ve školním roce 2008/2009, zajištění
požární ochrany v letním období 2009, projednání zápisu do kroniky městyse za rok 2008 a schválení závěrečného účtu Mikroregionu Balkán za rok 2008.
Na poradách byly postupně projednávány následující okruhy problémů:
STAV ZAJIŠTĚNÍ DOTACÍ NA FINANCOVÁNÍ STAVEBNÍCH AKCÍ ROKU 2009 – PZAD MK ČR
500 tisíc Kč a FOP Středočeského kraje 180 tisíc Kč na další opravy interiéru slabeckého zámku, 95 tisíc Kč
z MK (ministerstva kultury) na dokončení opravy oranžerie ve slabeckém parku, 2 960 tisíc Kč (půjčka Mikroregionu Balkán, spoluúčast městyse) na projektovou dokumentaci na odkanalizování Mikroregionu Balkán
včetně vybudování ČOV ve Slabcích (i s linkovými kanalizačními řady), dotace na upgrade systému CzechPoint na slabecké matrice, POV Středočeského kraje 200 tisíc Kč na opravu pláště ZŠ a MŠ Slabce (včetně 50 %
spoluúčasti městyse), cca 2,5 milionu Kč z Fondu rozvoje měst a obcí Středočeského kraje (FROM) na opravu
exteriéru Kulturního domu Slabce.
ZAJIŠTĚNÍ DOTACE Z REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Středočeského kraje na vybudování dětského hřiště v tělovýchovném areálu za parkem včetně modernizace tenisového kurtu a hřiště na
odbíjenou. V tomto projektu je počítáno i s částečnou opravou tělovýchovných kabin.
Z ROZPOČTU JE POČÍTÁNO SE ZEDNICKÝMI PRACEMI v prameništi vodovodu ve Skupé a napojením hasičské zbrojnice v Kostelíku na místní vodovod.
PROJEDNÁN BYL ZÁVĚREČNÝ ÚČET Mikroregionu Balkán za rok 2008.
V DALŠÍM BYLY KONZULTOVÁNY BODY: zajištění výměny parcel s Agrou Řisuty (Svinařov), pronájem restaurace v Rousínově paní Černovské, problematika některých prodejů pozemků ve vlastnictví městyse
v Kostelíku, bezplatné převzetí kostela v Kostelíku, jehož využití by zajišťovalo Občanské sdružení Kostelík,
zajištění návštěvy hodnotící komise soutěže Vesnice roku ve Slabcích dne 8. 6. 2009,
výměna a vzájemný odprodej pozemků ve
Slabcích v lokalitě „Ve statcích“ tak, aby zde
vznikla možnost zástavby formou územního
zastavovacího plánu, vyčištění potoka v Modřejovicích, zajištění nové internetové stránky
městyse a Mikroregionu Balkán, nákup nového žacího malotraktoru Husqarna, zajištění
voleb do Evropského parlamentu v rámci pěti
volebních okrsků městyse Slabce.
Na poradách starosty městyse se členy
zastupitelstva ve dnech 20. 5. 2009 a 10. 6.
2009 byla projednána prozatímní organizace
využití Kulturního domu Slabce (p. Brabec,
Starosta městyse F. Celba s hodnotící komisí soutěže Vesnice roku. Rakovník), vyčištění příkopu u obecní komunikace v Rousínově, místní šetření ve věci zúžení cesty ve Slabcích k Bártovým a Ing. Biňovcovi, prodej dvou parcel lesních pozemků ve vlastnictví městyse
LZ Křivoklát, a. s., zajištění požární ochrany v letní sezoně 2009, zajištění svateb, rozloučení s předškoláky MŠ
Slabce a podzimní setkání s důchodci.
Na všech výše uvedených schůzích byly také projednávány různé podněty a žádosti občanů (o přidělení
bytu, stavební záležitosti, žádosti o zajištění opravy komunikací atd.)
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VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Volby do Evropského parlamentu se uskutečnily ve dnech 5. a 6. června 2009. Z 575 zapsaných voličů v
městysi Slabce se voleb zúčastnilo 150, tj. 26 % (ve Slabcích 59 z 297 - 19,9 %, v Modřejovicích 41 ze 116 - 35,3
%, v e Svinařově 17 ze 45 - 37,8 %, v Rousínově 16 ze 76 - 21,1 % a ve Skupé 18 ze 41 - 43,9 %). Výsledky jednotlivých volebních stran v městysi a v jednotlivých volebních okrscích naleznete v následujícím přehledu:

Volební strana

Slabce
hlasy v %
Libertas.cz
2
3,4
KDU-ČSL
0
0
Věci veřejné
2
3,4
ODS
13
22,4
Suverenita
4
6,9
Volte Pravý Blok
0
0
SPR-RSČ
1
1,7
EDS
2
3,4
SDŽ-Str. důst. života 2
3,44
KSČM
17
29,3
Starostové a nezávislí 3
5,2
SSO
0
0
SNK-ED
0
0
Nezávislí
0
0
ČSSD
12
20,7

Volební okrsek
Modřejovice Svinařov
Rousínov
hlasy v % hlasy v % hlasy v %
0
0
0
0
1
6,3
0
0
0
0
2
12,5
1
2,4
0
0
0
0
4
9,8
1
5,9
4
25
10
24,4 4
23,5 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
34,1 3
17,6 6
37,5
1
2,4
0
0
1
6,25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4,9
0
0
0
0
9
22
9
52,9 2
12,5

Ostatní volební strany (Česká strana
národodně socialistická, Strana svobodných demokratů, Demokratická
Strana Zelených, Česká strana národně
sociální, Národní strana, Humanistická
strana, Moravané, Spojení demokraté-Sdružení nezávislých, Liberálové.CZ,
Strana demokracie a svobody, Nejen
hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy, Balbínova poetická strana, Strana
zelených, Koruna Česká, Lidé a Politika, Strana soukromníků ČR, Zelení,
Dělnická strana) nezískaly ve Slabcích
žádný hlas.

Skupá
hlasy v %
0
0
0
0
0
0
2
11,1
0
0
1
5,6
1
5,6
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5,6
1
5,6
0
0
12
66,7

Slabce
celkem
hlasy
3
2
3
24
18
1
2
2
2
40
5
1
1
2
44

v%
2
1,3
2
16
12
0,7
1,3
1,3
1,3
26,7
3,3
0,7
0,7
1,3
29,3

Členové volební komise ve Skupé Ing. Helena Benešová a Jiří Levý.

KULTURNÍ DŮM SLABCE
Květen patřil celkové údržbě KD a začalo se od podlahy (tedy od jídelny). V jídelně vznikla útulná hospůdka. V hospůdce se čepuje Gambrinus 10° a 12°, nealko Radegast, točená limonáda, káva, čaj aj. Posezení před
vchodem je pod altánkem, přírodní, dál od silnice a tedy výhoda pro maminky s dětmi. V plánu, po dohodě s
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městysem Slabce, je vybudovat oplocené pískoviště s prolézačkou, aby si i maminky mohly posedět u kafíčka.
Hospůdka je otevřena od úterý do čtvrtka od 18 hodin do 22 hodin a od pátku do neděle od 15 do 22 hodin.
Vzorná a usměvavá obsluha Tereza Kodetová a Míla Uher. Rádi vás uvítáme, přijďte posedět. V kuchyni se
pokoušíme nefungující věci odpojit a odvézt do šrotu a za získané peníze vybavit kuchyni, aby bylo možné
podávat malé občerstvení.
Zatím nebyl naplánován další větší úklid, protože dle slov starosty městyse bylo zažádáno o dotaci na vylepšení KD, a pokud by bylo vše schváleno, došlo by na fasádu KD, výměnu oken, snížení stropu na jevišti,
opravu nájezdové rampy apod. Takže tyto naplánované stavební práce zabránily gruntování teď, jinak je ale jen
posunuly o nějaký měsíc. Nutnou údržbu by potřebovaly parkety – vydrátkování a navoskování. Doufáme, že
se nám to podaří. Diskotéka, která byla naplánována na 13. 6., byla přesunuta na pátek 12. 6., protože sobota
patřila Třem sestrám, a celkem se zúčastnilo 50 lidí. Tato diskotéka byla nazvána Kamikadze party podle nápoje, který se stal pitím mladých.
Zahrádkáři pořádali v sobotu 27. června Květinový bál, celkem si přišlo zatancovat 72 lidí. Mezi nimi i Ing.
Zbyněk Vyskočil s manželkou, prvně po 10 letech. Tombola byla hezká a hudba Melodie byla bezvadná. Pro tak
málo lidí k tanci i poslechu hrála až do 2 hodin. Svoz autobusem mikroregionu byl zajištěn, ale ze všech obcí
přijeli jen 2 lidé, proto výbor zahrádkářů rozvoz z bálu zrušil.
A na co se můžeme těšit v červenci? 15. července bude na sále KD na co koukat, prodejce z Hradce Králové nám nabídne obutí, oblečení, něco pro domácnost atd. Letáčky a plakáty budou. 22. července máme na
předváděčce p. Moudrého z Mělníka, něco předvedeme, přijďte se podívat ve 13 hodin do zasedací místnosti.
25. července vás rádi uvidíme na diskotéce Maty a Máchala od 20 h.
A je tu srpen: 8. - 9. srpna V. květinová výstava v KD ve Slabcích, také Dobře utajená country v parku. 15.
srpna diskotéka - Maty a Máchal - a 22. srpna Posezení pod lípou ve Svinařově.
D. Zusková

ČINNOST SPOLKŮ
HASIČI MODŘEJOVICE-KOSTELÍK
Po náročné plesové sezoně připravili hasiči pro své nové i ostatní členy školení přímo při cvičení. 13. června
uspořádali hasiči modřejovické cvičení s technikou, aby si vyzkoušeli svoje schopnosti a schopnosti strojů. Akce
se zúčastnili i kostelíčtí hasiči ve velkém počtu a radost byla, když zaznělo „Voda!“. A už se stříkalo za zahradami
v Modřejovicích.
Školení o tom, jak spustit stříkačku, kam se co zapojí a jak se všechny součástky jmenují, nám provedl strojník Z. Rejšek společně s velitelem Z. Zelenkou a starostou M. Vyskočilem. Vyhodnocení celé akce proběhlo v
zasedací místnosti, kde ještě starosta s velitelem informovali o přípravě na okrskové cvičení v Týřovicích, hlavně o výstroji a bezpečnosti vzhledem k tomu, že u kostelíckých hasičů nejsou už tak kvalitní hadice a mohlo by
dojít k jejich prasknutí. 4. července pořádáme Posezení pod kaštany s hudbou J. Vrábíka od 17 hodin na návsi.
Občerstvení zajistí J. Brabec – grilované klobásy, kuřata a pivečko. Srdečně zveme.
D. Zusková, jednatelka

ZAHRÁDKÁŘI SLABCE
Zahrádkáři zhodnotili svoji pololetní činnost na členské schůzi 20. června. V zasedací místnosti KD Slabce
jsme zajistili přednášku p. Pochmana z Lužné na téma brambory - druhy brambor, postřiky, hnojení a vůbec
jak dnes brambory pěstovat. Zúčastnilo se 11 lidí a všichni měli nové poznatky. 3. května jsme v hojném počtu
navštívili zahradnictví p. Lípové v Novém Strašecí - zájezd, který je vlastně malým zahradnictvím na kolečkách.
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V podstatě přemisťujeme 1/4 květin a sadby k nám na Balkán, abychom se měli čím chlubit v srpnu na výstavě
a při fotosoutěži „Rozkvetlé okno Balkánu“. Zájezdu se zúčastnilo 18 lidí. 24. května nás přivítal Průhonický
park. Zájezdu se zúčastnilo jen 14 lidí, ale zážitek byl velký, krásně kvetoucí rododendrony a azalky a vůbec
procházka parkem byla zajímavá. Na své první schůzce se sešel přípravný výbor výstavy, aby připravil veškeré
podklady pro konání této akce. Přijati byli tři noví členové - paní Vajcová Libuše, Rakovník, pan Kratochvíl Ladislav a paní Kratochvílová Růžena, Slabce. Projednána byla příprava Květinového bálu a V. květinové výstavy.
18. července zahrádkáři vyráží na zájezd směr Tábor, první zastávka je na zámku Orlík. Po prohlídce nás parník
odveze na Zvíkov a odtud autobusem do Tábora. Přivítá nás Botanická zahrada a pak o kousek dál v Chýňavě
zahradnictví p. Basíka. Pan Basík vystavoval lilie v Rabasově galerii v Rakovníku 3. - 5. července. V Chýnavě
navštívíme barevnou krápníkovou jeskyni, druhou otevřenou v Čechách. Má 200 schodů a 51 m do hloubky.
D. Zusková, jednatelka

HASIČI SLABCE

V sobotu 23. května hostil hasičský sbor ve Slabcích okresní kolo soutěže v požárním sportu. Zúčastnilo se 21 družstev
mužů, žen a dorostu. Soutěžilo se v překážkovém běhu na 100 m, štafetě, požárním útoku a dvojboji dorostu. V hlavních kategoriích mužů a žen zvítězili hasiči ze Sýkořice a hasičky ze Hřebečník.

NAPSALI JSTE
TAK TEDY NEVÍM
Usedám nad list papíru, jeho bělost je fascinující, ani duše nemá tuto barvu. A citátem slavného člověka
kdysi dávno: „Vím, že nic nevím“ to odpovídá momentálnímu stavu mé mysli. Tak do toho.
Loučila jsem se v květnu, že májové polibky jsou atd. Doufám, že jste si to užili i splnili, vzpomněli si.
Květen nám nic moc Žoﬁe neohřála a Medard jako by měl předplaceno a stále si to vybírá. Ale ty dopady.
Na nic, kde nic nezničila voda, si nestěžujte. Pláč, smutek a vztek, emoce patří tam, kde lidé strádají. Víme to
všichni, sledujeme to v televizi, opět nás to nutí vytřeštit oči nad zkázou, kterou dokáží bouře, deště, povodně.
Škoda zmařených životů, ale i poničených myslí a duší těch ubohých. Pomozme podporou, penězi, nic jiného
nemůžeme my, kteří zde nemáme tyto potíže, udělat. Je to morální, a každý dle své možnosti by měl přispět.
V podstatě nám je hej.
Květen mi přinesl setkání dětí a maminek ve škole opět nad kafíčkem, moučníkem, který vyrobily děti pod
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dohledem paní učitelky Jiráskové. Dříve bylo víc řezání pilkou v dílnách, zahradničení na pozemku, hrabání listí. Dnes už je toho v osnovách pomálu, tak alespoň takhle. Díky za to, bylo to milé, těším se na každé setkání.
Červen, čas jahod, malin a letos i hub dal mnoho podnětů, jak ještě lépe zavařit, usušit, posekat všudypřítomnou trávu, potěšit se s košíkem hub. Zahrádkáři se sešli i poradili, zajeli na na výlet a v rámci svých aktivit
dál vylepšují a realizují své nápady. A to je dobře. Však také v rámci hodnocení Vesnice roku jsme je jako Úřad
městyse Slabce pochválili, ale nejen je, myslivce, včelaře, sportovce, svaz žen a z chovatelů by se to spíš zvrtlo na
chovatele psíčků, kočičáků atd. Přesto, že máme co ukazovat a ukázali jsme, informovali i dokumentovali kronikami atd. ocenění se nekonalo. Klíč a hlediska k výběru 1. místa je nevyzpytatelný. Z těchto necelých 40 vesnic
jen jedna je nejlepší. Vyhrály Lány, přejme jim to, gratulujeme. Jen někde v mysli mi tane, zda hraje poli zámek
pana prezidenta a patřičný rozpočet, čtvrť podnikatelského baroka, což pan Masaryk, aby se obracel v hrobě
k problému prznění krajiny. Samozřejmě, že je známo, jaké aktivity a jak dobře si Lány vedou, a vůbec nejsem
ješitná na naše Slabce. Ale vím, kolik malebnosti je na malých vesničkách, za málo peněz jak se starostové, spolky, sdružení snaží. No, je jiná doba, čas ostrých loktů. Malebnost a ráz vesnice a životního stylu venkova se moc
už nenosí. Natož aby tady lítali motýli, žily ještěrky, mloci, vyskytovalo se ptactvo. S tím můžeme jít do háje.
Čas prázdnin nám dá možnost víc vidět děti běhat i jezdit na kolech venku, určitě bude koupání, výlety,
tábory. Ať je to posílí na těle i duchu, ať se nám v pořádku a zdravé vrátí. I vy dospěláci, míříte-li za hranice
všechní dnů. Odpočiňte si, ale opatrujte se. Smutných zpráv i kolem dovolených je příliš.
A my, co zůstaneme doma, tak nám je taky hej, naše byty, domy, dvory a zahrady nám dají pocit štěstí, útočiště se realizovat, odpočinout si. Houbaři hodně nasbírejte a užijte si to, rybáři – Petrův zdar! Kolaři – hodně
dobrých kilometrů a pocit, že jste utužili tělo, a my, co zavařujeme, jedna věta od Betty MacDonaldové z její
fenomenální knihy „Vejce a já“ - Nakládání a zavařování je duševní porucha, právě tak jako každá jiná forma
hromadění věcí. A v tom má Betty 100 % pravdu.
S pozdravem a otázkou: Slunce, kde jsi? Vám přeji krásné léto.
A. Zázvorková

OZNÁMENÍ
Firma STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, Lidická 802, 266 01 Beroun, oznamuje,
že v místě silnice II/233 Pavlíkov-Slabce budou prováděny stavební práce:
OPRAVA SILNICE II/233 PAVLÍKOV - SLABCE
- udržovací nátěr komunikace
- čištění, hloubení příkopů
- úprava krajnic
Poznámka: Při hloubení příkopů budou všechny nezatrubněné hospodářské sjezdy zlikvidovány (v souladu
s vyjádřením SÚS Rakovník).
Zahájení stavby: 9. 7. 2009
Ukončení stavby: 24. 9. 2009
Po dobu provádění stavebních prací budete nuceni se pohybovat po našem staveništi a bude ve větší míře
ohrožena vaše bezpečnost. Věnujte proto zvýšenou pozornost všem nerovnostem terénu, výkopům a pohybu
stavebních strojů. Pokud možno omezte svůj pohyb po staveništi, čímž snížíte případná rizika, kterými jste
ohroženi. Věříme, že vzájemným respektováním rizika snížíme na minimum.

UPOZORNĚNÍ
Na základě množících se stížností občanů na znečištění veřejných prostranství psími exkrementy žádáme
chovatele psů o dodržování čistoty při venčení psů. Buďte ohleduplní k ostatním, uklízejte za svým psem.
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ORDINACE LÉKAŘŮ V LETNÍCH MĚSÍCÍCH
MUDR. J. HŮLA
2. 7. – ordinace dle ordinačních hodin
6. 7. - 10. 7. – MUDr. Hůla dovolená – sestra sama – zástup MUDr. Ivana Folková, Poliklinika Rakovník,
telefon 313 511 446
13. 7., 14. 7., 15. 7., 17. 7. - MUDr. Hůla ordinuje pouze v Rakovníku, ve Slabcích sestra sama
16. 7. – MUDr. Hůla – ordinace Slabce – 7-8.30 h
20. 7. - 24. 7. – ordinace uzavřena – dovolená – zástup MUDr. Ivana Folková, Poliklinika Rakovník,
telefon 313 511 446
27. 7. - 31. 7. – MUDr. Hůla ordinuje pouze v Rakovníku (27. + 28. 7. ve Slabcích sestra sama.)
3. 8. - 14. 8. – Ordinace ve Slabcích uzavřena, MUDr. Hůla ordinuje pouze v Rakovníku, telefon 313 516 804
Od 17. 8. ordinace dle ordinačních hodin.

MUDR. J. REICH
Dovolená: 25. 7 – 17. 8.

OBECNÍ KNIHOVNA SLABCE
Půjčovní doba červenec-srpen: středa 9.00-18.00
Z nových knih
Pro děti:
Vaculík, L. - Petr má medvěda
Kahoun, J. - O mašinkách
Procházková, I. - Vyprávění o Leonardovi
Lišková, M. - Vaříme s písničkou

Pro dospělé:
Dvořák, F. - Triumfální cesta...
Yates, R. - Nouzový východ
Clark, M. - Na viděnou
Váňová, M. - Past
Procházková, L. - Slunce v úplňku

POZVÁNKY
SKOTSKO V KOSTELÍKU
Občanské sdružení Kostelík pořádá v pátek 24. července od 19 hodin na návsi v Kostelíku koncert skotských
dudáků a bubeníků 1st Czech Pipes and Drums. Na programu akce s názvem Skotsko v Kostelíku je dále ukázka
skotských tanců, ochutnávka skotské whisky a výstava Skotsko ve fotograﬁích. Občerstvení zajištěno. Vstupné:
Děti do 140 cm zdarma, ostatní 100 Kč, rodinné vstupné 250 Kč.
DOBŘE UTAJENÁ COUNTRY
V sobotu 8. srpna se v zámeckém parku ve Slabcích uskuteční 14. ročník festivalu folkové a country hudby
Dobře utajená country. Program zahájí v 11 hodin dopoledne skupina Hop Trop, následovat budou vystoupení
kapel a interpretů: Žížeň band, Rakovnickej potok, Přímá Linka, Náplava, Nová Sekce, Paciﬁk, V. H. S. Rebel,
Jitka Vrbová a Standa Chmelík, PC Prima – Brno, Rangers a program uzavře Petr Kocman Band. Více informací najdete na plakátech a na www.country-slabce.cz
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ROUSÍNOVSKÉ SYMPOZIUM
Ve dnech 10. – 15. srpna se v Rousínově uskuteční 11 ročník Rousínovského sympozia ROUS 11. Na programu
jsou výtvarné dílny (nejrůznější výtvarné techniky si můžete sami vyzkoušet, nebo jen přihlížet), a to denně od
14 do 16 hodin, a večerní koncerty od 20 hodin. Podrobnosti na plakátech.

Z HISTORIE REGIONU
MOST PŘES ŘEKU BEROUNKU U SKRYJ

Slavnostní otevření mostu v roce 1948.

Byl vyroben během 2. světové války v Ostravě – Vítkovicích. Původně se skládal ze tří částí a měl sloužit jako železniční most kdesi na Podkarpatské Rusi. K této realizaci však
v důsledku války nedošlo. Do Luhu u Skryj byla převezena
pouze jeho střední část. Se stavbou se započalo v roce 1946
zásluhou rolníka Karla Rohly ze Skryj čp. 6, který měl důležité
kontakty na ministerstvu zemědělství tehdejší československé
republiky. Most byl uveden do provozu za veliké slávy v roce
1948. Na týřovické straně byla k mostu zbudována část nové
silnice a na skryjské straně se most napojil na již zbudovanou
novou silnici z let 1929-30. Před postavením mostu sloužil
pro obyvatelstvo celá staletí přívoz, který se nacházel o cca
400 m níž ve směru toku řeky v místech, kde od roku 1653
stojí bývalá skryjská rybárna (čp. 29 – U Spalů).

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ V ČERVENCI SLAVÍ:
4. 7.
4. 7.
6. 7.
14. 7.
15. 7.
22. 7.
31. 7.

Eva Štěpánová, Kostelík 6
Jiří Narbut, Skupá 25
Zdeňka Ikrenyiová, Svinařov 17
Filip Celba, Slabce 114
Jindřiška Chytrá, Slabce 30
Danuška Endrychová, Kostelík 28
Karel Ortman, Skupá 47

60 let
65 let
88 let
65 let
81 let
65 let
81 let

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ V SRPNU SLAVÍ:
1. 8.
2. 8.
8. 8.
14. 8.
23. 8.
29. 8.

Růžena Macáková, Kostelík 2
Věra Viktorová, Rousínov 63
Václava Topinková, Slabce 144
Jiří Šíma, Slabce 20
Vlasta Brdová, Rousínov 87
Jiří Slapnička, Svinařov 33
Všem jubilantům blahopřejeme!

82 let
65 let
50 let
50 let
86 let
80 let
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Pokud někdo z příštích jubilantů nechce být zveřejněn ve zpravodaji,
nechť to nahlásí na Úřad městyse Slabce do 31. 8. 2009.

ÚMRTÍ
22. 5.

Petr Žďánský, Slabce

ODHLÁŠENI Z TRVALÉHO POBYTU
6. 5.
20. 5.
11. 6.

Eva Nováková ze Svinařova do Úpice
Lucie Troppová ze Slabec do Chomutova
Zuzana Wolfová z Kostelíka do Rakovníka

SŇATKY (OBŘADNÍ SÍŇ SLABCE)
27. 6.

Jiří Soukup z Rakovníka a Irena Kučerová z Panošího Újezda

SŇATKY (SLABCE - PARK)
6. 6.
27. 6.

Martin Wolf z Rakovníka a Zuzana Spalová z Kostelíka
Martin Gozsler z Vratimova a Marie Štýbrová z Litoměřic

SŇATKY (HRAD KRAKOVEC)
7. 6.
19. 6.

Vladimír Pazdernatý z Jesenice a Věra Mourková ze Hvozda
Michal Hájek a Lenka Štrosová z Kamenných Žehrovic

OSTATNÍ AKCE
VÍTÁNÍ DĚTÍ (OBŘADNÍ SÍŇ SLABCE)
27. 6.
Nikolas Kováč, Slabce ev. č. 40
Anna Julia Hofmanová, Slabce 66
Aneta Večeřová, Slabce 107
Aleš Janoušek, Skupá 21
Lukáš Sloup, Slabce 115
Tomáš Začal, Slabce 122
Matrikářky městyse Slabce Zdeňka
Vyskočilová a Romana Brožíková při
přípravě svatebního obřadu na hradě
Krakovci.

Zpravodaj ÚM Slabce III/2009. Text neprošel jazykovou opravou: Přispěli: F. Celba, Z. Vyskočilová,
R. Brožíková, D. Zusková, A. Zázvorková a další. 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

