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Obecní
zpravodaj
O podivných zimách
Častokrát jsem slýchal od našich občanů jak nás letošní mírná zima šetřila. Nemuseli jsme
tolik topit, ale hlavně jsme byli ušetřeni mnohdy namáhavého úklidu sněhu. Málo kdo však asi
zná jak mírné či dokonce žádné zimy byly v dobách i dávno minulých. Jen zcela náhodou jsem
objevil v Zemědělských novinách z počátku sedmdesátých let minulého století tento zajímavý
článek nazvaný „ O podivných zimách“ :
„ „ Jak zapsal starý análista, při roku 1129 bylo v Čechách tak teplo, jako někde v dalekých
jižních krajích a po sněhu nebo ledu nebylo za celý zimní čas ani památky. Také zima roku
1186 se podobala spíše předletí, protože již na počátku února byly stromy v plném květu, na
počátku května nastaly žně a na vinicích se počalo sklízet počátkem září. Nejitak tomu bylo i
v roce 1331, kdy na venkově sedláci 6.ledna o svátku Tří králů byli na polích v pilné práci
s orbou i setím.
Rok 1420, jenž byl tak bohatý na vnitropolitické události a znamenal počátek husitských
bouří, byl nadmíru teplý. Po zimě nebylo téměř památky: na začátku března již všude kvetly
stromy, v dubnu byla v plném květu réva na vinicích a než měsíc došel do svého konce, na
stromech dozrála velká úroda třešní. Podobná pohoda nastala potom v roce 1479. Tehdy, mimo
deštivého a větrného povětří, se neukázala ani vločka sněhu a v březnu bylo všechno již
v plném květu.Velmi mírná zima byla roku 1551, kdy trocha ledu i sníh byly naprostou
vzácností, leda vysoko v horách. Ale zato vydatně pršelo, takže vznikaly záplavy a mnohé
řeky a potoky vystoupily ze svých břehů.
Podivuhodně teplá zima byla též roku 1561. Na Štědrý den bylo všude v kraji zeleno,zelenaly
se louky, kvetly fialky a sněženky, dokonce i bez. Teprve v březnu příštího roku začal vát ostrý
severák a přinesl s sebou na několik dnů mrazivé počasí.Další zima, skoro tropická, byla
v roce 1722. Jak se píše v dochované zprávě, bylo v lednu již takové horko, že lidé nechávali

přes den i v noci otevřeny dveře a okna jako v nejparnějším létě.
Také ke konci druhé poloviny 18. století byly zimy po několika let velmi mírné anebo se
neprojevovaly ani ledem ani sněhem. Jak zapsal v r.1777 milčický starosta a vesnický písmák
F.J.Valák, „skrze celý měsíc leden a únor zima trvala dosti divná, nebo ani tuze nemrzlo, ani
příliš teplo nebylo, bez rukavic tu celou zimu jak v stodole, tak v lese pracovat se mohlo…“
Dne 14.února tohoto roku se ukázaly na nebi dvě podivné duhy stojícím sloupům podobné,
které trvaly až do západu slunce. Rok 1783 přinesl zase teplou zimu i záplavy.O pět let později
, roku 1788,byla opět velmi mírná zima a před koncem února již sedláci všude na polích seli a
orali. A takové to zimy byly i v roce 1790,1792 a rok 1794 měl tak mírnou zimu že jak napsal
písmák do svých Pamětí: „ zdála se, jako by všechny obyčejné zimy a mrazy naši zemi českou
opustily a někam daleko do Rusie a Siberie zajdouce, na nás zapomněly…“
Na opravdovou zimu byl také chudý rok 1796. O vánocích byla ještě všude tráva, takže lze
vyhánět dobytek na pastvu. Zima roku 1798 byla zase velmi mírná. V polovině března se na
polích pracovalo, potom se krátce ochladilo a zase přišlo teplé a deštivé počasí. Neúměrně
mírná zima přišla opět roku 1806. Bylo víc dešťů než zimy a sněhu. Práce na polích nastaly již
v první polovině února.
Takových mírných zim by se dalo spočítat i v běhu minulého století dost, a proto
nepravidelnosti počasí nejsou vlastně žádnou výjimečností a jsou to jevy, jichž byli svědky i
naši dávní i nedávní předkové.““
Jan Tripes - kronikář

DUBEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Před Velikonocemi jsme připravili akci pro děti a rodiče na zahradě školy.
Naše setkání bylo pod názvem „PUTOVÁNÍ SE ZAJÍČKEM“.
Pod heslem: „My jsme malí ušáci....“jsme se pustili do plnění úkolů . Největší překážkou pro
nás bylo chladné a rozmarné počasí, ale i tak byla zahrada plná rodičů a dětí.
S pomocí tatínků a rodinných příslušníků se
podařilo zasadit a vytvořit krásnou vrbovou
chýši.
Buřty v peci nám upekla paní Motyčáková a
všichni jsme se schovali do mateřské školy,
kde nás čekal horký čaj. Stačili jsme si ještě
pohrát a popovídat.
Věříme, ženám chýše brzy obroste a bude
dětem sloužit k radosti a pěkným hrám.
Hlídejte nám ji, ať nám ji nikdo nepoškodí.
Děkujeme.
INFORMACE O ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
Žádostí k přijetí bylo podáno dvanáct, přijmout jsme mohli pouze osm dětí.
Postupovala jsem podle platných kritérií a s přihlédnutím ke kapacitě mateřské školy.
Za mateřskou školu
Jitka Vráblíková

Vítání občánků 2014
8.února 2014 jsme v salonku hostince ve Slavči mezi nás přivítali nové občánky. 7.vítání jsme
jako tradičně započali uvítáním a přáním všeho dobrého do života, poté si pro všechny
připravily učitelky a děti z MŠ Slavče pásmo básniček a písniček a nakonec byly maminky a
děti obdarovány drobnými dárky od Obecního úřadu Slavče. Mezi nové občánky bylo
přivítáno sedm dětí :
Magdaléna Sklářová - Slavče
Milan Čepek - Keblany
Stella Eleonor Schwarzová - Lniště
Václav Šíma - Dobrkovská Lhotka
Linda Křiváčková - Lniště
Martin Tibitanzl - Keblany
Matěj Trajer - Lniště

SDH Slavče
Hasiči Slavče letos pořádali ples 1.února.Opět se uskutečnil předprodej vstupenek . Děkujeme
všem, kdo si lístek zakoupil a tím podpořil hasiče . K tanci a poslechu hrála kapela
Kramolínka, kterou jsme mohli slyšet i 1. března, kdy se konala Staročeská koleda. Jako každý
rok nám páni maškarádi předvedli krásnou podívanou na rybníčku u Tůmů. Samozřejmě
nechybělo ani koupání. V klubovně hasičů bylo připraveno pro všechny kdo přišel pohoštění a
samozřejmě nechyběla tradiční cmunda , kterou nám v šatně pohostinství připravili pan J.
Tripes a V.Mařík .
Další akcí byl sběr kovového a ostatního většího odpadu, který se uskutečnil 26.dubna od 8.00
hodin.

SDH Dobrkovská Lhotka
Jako každý rok pořádali hasiči v Dobrkovské Lhotce hasičský ples, který se konal 18.ledna.
K tanci i poslechu hrála kapela Krystal. 2. března se konala Staročeská koleda , kterou po
celou dobu doprovázela dechová hudba Zalužanka. Další akcí bylo 30.dubna stavění máje,
které se naštěstí díky pěknému počasí mohlo uskutečnit na návsi i s občerstvením- krásně
dozlatova upečeným prasátkem.

1. Máj 2014
Tentokrát připadl 1. květen na čtvrtek a byl doprovázen mimořádně pěkným slunečním
počasím. Jako každoročně SDH provedl perfektní úklid prostranství, každý se zapojil dle
svého přesvědčení a sil.
Pro Mohuřice je letos již po 15cté každoroční událostí číslo jedna a to již tradičním průvodem
alegorických vozů a ojedinělých vozů pro volný čas. Celkem se průvodu zúčastnilo 32
účastníků na historických povozech, koňské spřežení, a skupina motorkářů. Uznání zaslouží
účinkující, kteří se za symbolické
občerstvení každoročně k nám rádi vracejí
a někteří na svých alegorických vozech
předvádějí pro diváky tak vděčnou vtipnou
improvizaci. Osvědčil se nám opět náš
kuličkoměr, díky němuž porota velice
rychle určila pořadí jednotlivých aktérů
průvodu, hlasovali diváci, kterých se sešlo
odhadem 1000. Letošní ročník byl též
obohacen i štědrými sponzory, kteří
věnovali ceny.
Na celé čáře zvítězilo alegorické vozidlo
z Olešnice s námětem ruské pohádky
Mrazík. Druhé místo patřilo Doudlebanům
s tématem Ženy za pultem, třetí obsadil Karel Macek a jako čtvrtý pan Smolík s koňským
spřežením.
K dobré náladě přispěla dechová muzika
Šumavanka, stánky rychlého občerstvení.
Děti se vyřádily na atraktivním
nafukovacím hradu, trampolíně a
samozřejmě nechyběla zmrzlina, různé
laskominy a bylo otevřené také místní
pohostinství. I naši hasiči se činili v
požární zbrojnici a bohaté občerstvení
zde našli diváci i účinkující.
Poděkování od starosty hasičů patří SDH
Mohuřice, sponzorům, účastníkům
průvodu a lidem co přišli prožít krásný
den do obce.
David Krátký – starosta SDH

Sportovní události
Sportovní dění tohoto roku začalo již začátkem února, kdy pokračovala 1. Jihočeská liga
šipkařů . Družstvo Matouš Teamu Dobrovská Lhotka je v současné době (28.4.) na druhém
místě se ztrátou 1 bodu na vedoucí družstvo Olympia Tábor „A“. Do konce soutěže chybějí
sehrát ještě tři kola a tak je reálná možnost na obhájení 1. místa pro družstvo Matouš Teamu.
Utkání ve Slavči: 17.5. Matouš Team – Sněženky a Machři Hořice na Šumavě
31.5. Matouš Team – Olympia Tábor „A“
Družstvo nohejbalistů TJ Slavče zahájilo soutěž okres. přeboru „A“ ve Velešíně 24. dubna.
Družstvo Velešín „A“ však potvrdilo svou roli favorita a zvítězilo.
Domácí zápasy odd. nohejbalistů : 12.5. Slavče – Nové Hrady
26.5. Slavče – Start
9.6. Slavče – Velešín „A“
23.6. Slavče – Dynamo Č.B. „B“
1.9. Slavče – Křenovice
15.9. Slavče – Trhové Sviny „B“
Začátky zápasů jsou od 17.00 hodin.
Mužstvo fotbalistů TJ Slavče sehrálo svůj první zápas okres. přeboru 3. třídy již 5. dubna
ve Slavči. Nastoupilo proti vedoucímu mužstvu soutěže z Nových Hradů a prohrálo jen těsně
1:2. K dnešnímu dni (28.4.) sehráli fotbalisté další tři zápasy okresního přeboru s vyrovnanou
bilancí 1 vítězství, 1 remiza a 1 prohra. K uvedenému datu jsou slavečští fotbalisté na pěkném
6. místě s jednadvaceti body.
Domácí zápasy fotbalistů TJ Slavče : 3.5 Slavče – Borovany „B“
10.5. Slavče – Lišov „B“
24.5. Slavče – Římov
7.6 Slavče – Benešov nad Vltavou
Začátky zápasů jsou od 17.00 hodin.
Závěrem bych chtěl popřát všem třem oddílům hodně sportovních úspěchů, sportovního
štěstíčka a spokojených diváků.
Jan Tripes - kronikář

PROVOZNÍ HODINY
Sběru posečené trávy ze zahrad a odpadní zeminy v prostoru pozemku č. 127 k.ú. Slavče
– bývalé úložiště odpadní zeminy

Středa

17 -

18

Sobota

14 -

16

Možnost ukládání uvedeného odpadu se nevztahuje na právnické osoby.
Provozní hodiny jsou platné od 10. 5. 2014 do 15. 10. 2014.

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - 2014
Nedaňové příjmy
1031 - Lesní hospodářství ……………………………………………………140,0 tis.
1070 – Rybářství - rybník nájem.........................................................................6,0 tis.
2119 – Příjmy úhrad z dobývacího prostoru .....................................................0,3 tis.
2310 – Pitná voda - nájem vodovod …………………………………………350,0 tis.
3392 - Činnost v kultuře - nájem sálu………….................................................3,0 tis.
3612 - Bytové hospodářství - nájem .............................................................1 070,0 tis.
3613 – Nebytové prostory – nájem……….……………………………………33,0 tis.
3632 - Pohřebnictví ............................................................................................ 6,7 tis.
3634 – Kotelna – prodej tepla ………………………………………………….41,0 tis
3639 – Prodej, pronájem pozemků……………………………………………600,0 tis.
3722 – Svoz KO právnické osoby ………………………………………………44,0 tis
4116 – Úřad práce ..............................................................................................30,0 tis
6171 ,6310 - Činnost místní správy - příjmy z úroků, manipulační
poplatky, přijmy z poskytovaných služeb ….………………...40,0 tis
Celkem nedaňové příjmy

2 364,0 tis
Daňové příjmy

1111-13-21-22, 1211 - Sdílené daně................................................................ 5.400,0 tis.
1361 - Správní poplatky ...................................................................................... 2,4 tis.
1341 - Poplatky ze psů ......................................................................................... 12,0 tis.
1342 - Poplatek za rekreační pobyt .......................................................................6,0 tis.
1343 - Poplatky za užívání veř. prostranství ........................................................1,0 tis.
1340 – Poplatek z odpadu…………………………………………………….. ....370 tis.
1511 - Daň z nemovitosti .................................................................................. ... .867 tis.
Daňové příjmy celkem

6.658,0 tis.

9.022,4 tis.
2. DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU .................................................. 110, 6 tis.
9 133,0 tis.
1. VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM………………………………………..

ÚHRN PŘÍJMŮ CELKEM............................. 9

133,0 tis.

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA ROK 2014
__________________________________________________________________________

Akce plánované na rok 2014
2212 – Silnice…………………………………………….................1. 900,0 tis.
- komunikace Slavče , oprava v rámci POV JčK.............400 tis.
- oprava komunikace náves Keblany................................ 600 tis.
- parkoviště hřbitov.......................................................... 320 tis.
- cesta k hamru Dobrkov................................................. 280 tis.
- Zaluží náves................................................................... 150 tis.
- oprava mostu Slavče ……………………………………….150 tis.
3612 – Bytové hospodářství………. ……………………................1 620,0 tis
- 3 bj bývalá ZŚ Slavče...................................................1 220 tis.
- výměna oken Okál 71,70,69,68,67..................................400 tis.
3613 – opravy nebytových prostor .....................................................840,0 tis.
- oprava has. zbrojnice Lhotka............................................20 tis.
- střecha nocležna Dobrkov...............................................150 tis.
- topný kanál do ZŚ, rozvod vody kotelna..........................120 tis
- Pošta Slavče …………………………………………………550 tis.
3631 – Veřejný osvětlení Slavče, Keblany Lniště............... ..............120,0 tis.
3745 – Nákup sekačky s horním výsypem ..........................................350,0 tis
2310 - Prameniště Kohout 2. etapa .....................................................170,0 tis.
000 – Projektové dokumentace ........................................ ..............100,0 tis
- 3 BJ Slavče ZŠ
- kanalizace D. Lhotka
- kanalizace Lniště 2. etapa

------------------------------------------------------------------------------------Celkem opravy a investice
5.100 tis.
Běžný provoz obce

4.033 tis.

_______________________________________________________________________

Výdaje celkem v roce 2014

9.133 tis.

Zlatá svatba
Dne 30.4. 2014 oslavili Adolf a Alena Rieneslovi 50 let společného života. Gratulujeme

Jubilanti leden – duben 2014
Tůmová Jaroslava , Lniště – 88 let
Tripes Jan , Slavče – 70 let
Bajerová Květoslava, Slavče – 70 let
Tůmová Marie, Záluží – 89 let
Piterková Růžena, Dobrkovská Lhotka – 75 let
Kahounová Marie, Slavče – 70 let
Moserová Věra, Lniště – 93 let
Poslední vzpomínka
Soukup František, Mohuřice

www.slavce.cz

