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Obecní
zpravodaj
Jaký byl rok 2015 z pohledu generací ?
Tuto nebo podobnou otázku si položí, ať nahlas či povědomě, mnozí občané nejen našeho
regionu. Odpověď na tuto otázku bude z většiny občanů závislá na tom, jak se jim vydařil
uplynulý rok. Zda se jim splnila jejich přání, cíle či očekávání. K jakým událostem došlo
v rodině, v kruhu svých přátel atd. Těmito událostmi by byla ovlivněna odpověď na uplynulí
rok napříč všemi generacemi. Ovšem pokud pomineme uvedené události, jaké další priority by
byly uváděny?
U mladé generace by to zřejmě byla otázka vzájemného soužití mezi svými vrstevníky,
něžné pohlaví nevyjímaje. Dalším ukazatelem by asi byla finanční stránka, což je vcelku
logické. Zajistit si byt, zařídit si jej či výstavba rodinného domku není žádná levná záležitost.
A tak lákadlo vyšších výdělků funguje u mladé generace zřejmě nejvíce.
Pokud se uvedené výdaje daří hradit legální výdělečnou činností nebo výpomocí svých
nejbližších je vše v pořádku.Zcela odlišné a pro mnohé jednotlivce či rodiny lákavé a mnohdy
přímo podbízené jsou rychlé a těžko kontrolovatelné půjčky. Zpravidla jsou snadno dostupné a
klient se k finanční hotovosti dostane takřka ihned. Ovšem po podrobném seznámení
s náležitostmi půjčky, zjistí občan jejich „výhodu“.
Pokud občan řádně splácí uvedené splátky je vše v pořádku. Ale stačí malý zádrhel a
nastávají problémy. Mohou nastat sankce, které mnohdy vyústí v nechvalně známou exekuci.
V neposlední řadě by odpovědi ovlivnila i seberealizace ať v kolektivu či ve společnosti. Toto
bývá pro mladé lidi dosti důležitý moment pro další rozvoj osobnosti. Myslím si, že zde záleží
na každém jednotlivci jaké životní priority si zvolí.
Odpovědi občanů střední generace by vyzněly podle toho, jaké má dotyčný zaměstnání, jaké
má v něm postavení a samozřejmě i platové ohodnocení. V současné době by zřejmě bylo dost
kladných odpovědí, neboť situace na trhu práce je poměrně příznivá. Vlivem počasí, které nám
letošní podzim přinesl, lze v mnoha odvětvích ještě pracovat a tak nezaměstnanost je poměrně

nízká. Ovšem i občané střední generace by jistě vzali v úvahu již zmíněné vzájemné soužití.
Vždyť i to přináší této věkové skupině důležitou harmonii – hlavně pro děti v rodinách i mimo
ně. V neposlední řadě by zmíněné odpovědi ovlivňovalo i zdraví otázaných občanů. Je to jistě
důležitý moment v životě člověka, který si uvědomí až při prvních nesnázích.
Hlavním ukazatelem odpovědí na uplynulý rok věkové skupiny seniorů by bylo již zmíněné
zdraví. Je zřejmé, že od zdravotního stavu občana této kategorie se odvíjí další jeho činnost a
duševní stav. Neméně důležitým ukazatelem – kromě výše jeho penze či důchodu- by asi byla
vzájemná tolerance a umět se v klidu navzájem vyslechnout. Právě tyto dva zmíněné jevy se
v poslední době dostávají do sdělovacích prostředků, kde jsou alespoň občas kritizovány.
Avšak tuto neřest vídáme bohužel i v televizi při nejrůznějších diskusních pořadech –
parlament nevyjímaje. Tento zlozvyk se pak přenáší až do menších obcí, kde pak jejich schůze
či zasedání mají podobu tržnic, kde musí překřikovat jeden druhého.
Jan Tripes

ADVENTNÍ ČAS VE ŠKOLCE
Advent jsme letos opět zahájili tím,že jsme
připravili Adventní dílnu.Rodiče s dětmi si
vyrobili
věnce a svícny. Do školky přišel Mikuláš,čert a
anděl a rozdali dětem mikulášskou nadílku.
Jeli jsme na divadlo do Trhových Svinů na
pohádku Příhody Včelích medvídků a také do
Českých Budějovic, kde jsme si prohlédli adventní
trhy na náměstí a v Malém divadle jsme byli
na pohádce Perníková chaloupka.
Nechyběl ani Vánoční den s nazdobeným stromečkem, rozdáváním dárků a slavnostním
obědem. S dětmi jsme nacvičili pásmo říkadel, písniček a tanečků, kterým jsme potěšili rodiče,
prarodiče a seniory v DpS na Chvalkově.

Za mateřskou školu
Alena Rabochová

Sport 2015
Rok 2015 byl pro slavečské sportovní oddíly poměrně úspěšný. Nejvíce se dařilo šipkařům
Matouštýmu Dobrkovská Lhotka, kteří obhájili i v ročníku 2015 1. místo v Jihočeské
šipkařské lize.
Značného úspěchu dosáhli naši šipkaři 27. a 28. června v Králíkách. Na mistrovství České
republiky družstev zde obsadili 3. místo! Pozoruhodných úspěchů dosahovali i na turnajích
v Plavě u Č. Budějovic., jejichž výsledky jsou uvedeny v minulém čísle Obecního zpravodaje.
Rovněž v posledním turnaji v Plavě 17. října byli v celku úspěšní. V novém ročníku 1.
Jihočeské ligy 2016, který byl zahájen již v říjnu 2015 je družstvo Matouštýmu na 2. místě.
Aktualizováno k 16. prosinci 2015.
Nohejbalisté TJ Slavče, kteří v letošním roce hráli ve skupině „B“, tu to skupinu bez
problémů vyhráli. Zvítězili ve všech zápasech a v příštím roce 2016 by měli hrát ve vyšší „A“
skupině. Po celou dobu se hráčům vyhýbala zranění a do družstva se opět vrátil Víťa Graňo,
který byl dlouhodobě zraněný. Pokud bude tento trend pokračovat, je reálná naděje se v „A“
skupině udržet.
Jan Tripes

SDH Dobrkovská Lhotka
Jako již každoročně, i letos uskutečnili naši členové v listopadu brigádu kolem rybníka na
vysekávání trávy a náletu. První adventní neděli se rozsvěcel ve Lhotce na návsi stromeček,
čemuž přihlížely nejen děti, ale i mnoho dospělých z naší obce. Kromě pečení buřtů přinesl
každý malé občerstvení a něco na zahřátí, což jistě přispělo k dobré náladě a pohodě
předvánočního času.
Tímto bychom jménem SDH rádi pozvali všechny občany na tradiční Hasičský bál, který se
bude konat 16.1.2016 v Dobrkovské Lhotce. K tanci a poslechu bude hrát kapela Krystal,
začátek je ve 20hodin.
Pozvánka platí i na Staročeskou koledu, která se již tradičně koná na masopustní neděli, jež
příští rok připadá na 7. února. Masopustní průvod bude doprovázet kapela Zalužanka.
Všem čtenářům přejeme šťastné a veselé prožití vánočních svátků a do nového roku hlavně
pevné zdraví, hodně štěstí a osobní pohody.
Členové SDH Dobrkovská Lhotka

SDH Slavče
V tomto čtvrtletí se už mnoho v SDH nestalo. Na podzim se konala brigáda na sběr brambor
v Čížkrajicích a 3.10. kluci opravili fasádu naší hasičárny.
28.11. se konala valná hromada SDH Slavče.Pan starosta nás seznámil s celoroční prací
hasičů, informoval nás o naší členské základně- máme nyní 69 členů , předal věcné dary
jubilantům a na konci se projednávali věci ohledně plesu a masopustu.
Tímto Vás všechny zveme na Hasičský bál, který se bude konat 23.1.2016, na kterém
bude hrát Blaťácká pětka a na masopust, který se koná 6.2.2016. K tanci a poslechu
bude hrát kapela Kramolínka.

Akce pro občany !
I letos obec Slavče uspořádala akce pro své občany.
V sobotu 3.10. se opět po
roce konalo setkání
seniorů. Od 14.00 hodin
začala hrát kapela
Zalužanka a letos nejen
k poslechu , ale i k tanci.
Nechybělo samozřejmě ani
dobré pití a jídlo –
smažený řízek
s bramborovým salátem.

31.10. v sobotu se opět za suškou přehnalo po obloze hejno draků. Děti s rodiči úspěšně
dostali draky nahoru, vždyť i počasí jim k tomu přálo. Po úspěšných výkonech byli všichni
odměněni pitím a jídlem. Ovšem špekáček si musel každý opéci sám, to přeci k táboráku
patří.
5.12. nás opět po roce v sále navštívili Mikuláš, anděl a tlupa čertů. Pomocí knihy, kde byly
listiny hříchů a dobrých skutků všech dětí které přišly, hned Mikuláš věděl s kým má tu čest.
Po menším kázání a za písničku nebo básničku všem nadělil sladký balíček a pak rozdával
s andělem ještě perníčky. Po nadílce a po odchodu čertů se dětem ulevilo a zaplnily taneční
parket.

Poplatky na rok 2016
Zastupitelstvo obce Slavče stanovilo následující obecní poplatky na rok 2016:
poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu – OZV 1/2013
poplatek za psa – OZV 2/2010
hřbitovní poplatky – Nařízení obce 1/2012
rekreační poplatek - OZV 2/2010
poplatek z místa - OZV 2/2010
Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu
a) osoba trvale hlášená …..............500,- Kč/osobu a rok
b) majitel rekreačního objektu …...500,- Kč/objekt a rok
Splatnost poplatku je 31. 5. 2016
Poplatek za psa
a) základní poplatek …...................100,- Kč (za druhého a dalšího psa + 50%)
b) důchodci a majitelé samot ….......50,- Kč (za druhého a dalšího psa + 50%)
c) chovatelé v bytovkách …............200,- Kč (za druhého a dalšího psa + 50%)
Splatnost poplatku je 30. 6. 2016
Hřbitovní poplatky
a) jeden hrob …...............................310,- Kč
b) dvojhrob …..................................420,- Kč
c) urnový háj …...............................270,- Kč
Hřbitovní poplatky z místa jsou placeny na dobu 10 let.
Splatnost poplatku je 31. 12. 2016.
Rekreační poplatek – 15,- Kč za osobu a den
Poplatek z místa – 2 až 5,-Kč/m2 dle účelu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vodné na rok 2013(dvousložkové dle vyhl. 3/2008)............20,- kč/m3 + roční pevná složka
za odběrné místo dle kapacity vodoměru – u běžného vodoměru činí 234,- Kč. Ceny jsou
uváděny bez DPH.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poplatky je možné zaplatit v úřední dny, a to v pondělí od 8.00 – 12.00 hod..a ve středu 14.00
– 16.00 hod.
Josef Tripes - starosta

Obec Slavče má tři nové sociální byty
Bývalá ZŠ ve Slavči má od 1. prosince letošního roku nové využití. Obě třídy a tělocvična se
změnily na sociální byty tzv. vstupní byty. Celá přestavba byla finančně podpořena z Programu
bydlení ministerstva pro místní rozvoj, a to částkou 550 000,- Kč na každý byt. Tento
příspěvek je ovšem vázán několika podmínkami pro jejich přidělování do pronájmu. Nájemní
smlouvu lze uzavřít pouze s nájemníkem, který není vlastníkem(ani podílem) jiného bytu či
domu, nachází se v nepříznivé sociální situaci a jeho měsíční příjem nepřesáhne stanovený
koeficient 0,6 násobku průměrné měsíční mzdy. Na základě těchto skutečností rozhodla rada
obce, že preferovanou cílovou skupinou žadatelů o pronájem sociálních bytů budou matky
samoživitelky a pak další osoby, které doloží svou tíživou sociální situaci dle pravidel pro tyto
vstupní byty. Podotýkám, takovéto byty nemohou být přidělovány příjemcům starobních
důchodů.
Celkové náklady na tuto přestavbu činily 2 698 458,- Kč, z toho příspěvek z Programu
ministerstva pro místní rozvoj činil 1 650 000,- Kč a podíl Obce Slavče byl 1 048 458,- Kč.
Přestavbu prováděla firma Sexta, s.r.o., Planá u Č. Budějovic.
První nájemníci se budou moci nastěhovat po napojení od příslušných provozovatelů sítí(el.
energie, voda), a to se předpokládá v březnu 2016. Věřím, že tato investice splní svůj účel a
dopomůže k bydlení mladým rodinám, které se nachází tísni bytové nebo sociální.
J.Tripes - starosta

POZVÁNKA
Myslivecké sdružení HAJ - Mohuřice
Vás co nejsrdečněji zve na tradiční Myslivecký ples,
který se koná ve Slavči dne 9.1.2016 od 19:00 hodin
K tanci a poslechu hraje: PODHORANKA
VSTUPNÉ OBVYKLÉ

Jubilanti září – prosinec 2015
Marie Valíčková – Slavče – 75 let
Marie Plchová – Mohuřice – 88 let
Ladislav Vaškovič – Slavče 70 let
Hilda Žigárdyová – Slavče – 75 let
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a mnoho životního optimismu do dalších let.

Všem občanům přejeme krásné
prožití svátků vánočních
a do nového roku
hodně štěstí a zdraví.

www.slavce.cz

