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Obecní
zpravodaj
Volby do parlamentu ČR v našem regionu
Ve dnech 25. a 26. října jsme absolvovali již druhé volby v roce 2013. Jednalo se o
předčasné volby do Parlamentu České republiky. Dle volebního období se však měly konat
v červnu r. 2014. Ze známých důvodů musela vláda odstoupit a presidentem byly vypsány
výše uvedené předčasné volby.
Přihlásilo se do nich 23 stran a hnutí. V obci Slavči usilovalo o přízeň voličů 18 stran a hnutí.
Obec Slavče byla rozdělena do tří okrsků, kde pracovali tyto volební komise.
Okrsek č.1 Dobrkovská Lhotka: Předseda – František Tisoň, zapisovatelka – Pavlína
Dvořáková, členové – Helena Kunáglová a Lenka Benáková.
Okrsek č.2 Slavče . Předseda – Václav Janda ml., zapisovatelka – Monika Dvořáková, členové
– Kateřina Lišková ( Míčková), Zuzana Nocarová, Jan Tripes Sl.72, Jan Tripes Sl. 57.
Okrsek č.3 Mohuřice : Předseda – Rudolf Večeřa, zapisovatel – Jiří Papoušek, členové –
Zdeňka Maděrová a Hana Fišerová.
Volební místnosti, které připravili pracovníci a členové obecního úřadu Slavče,
byly otevřeny v pátek 25.10. od 14.00 hod. do 22.00hod. V sobotu 26.10. od 8.00 hod do 14.00
hod. Asi hodinu poté bylo dokončeno sečtení hlasů a zde jsou jejich výsledky.
Okrsek č.1 Dobrkovská Lhotka : KSČM – 14 hlasů, ANO – 9 hlasů, ČSSD – 8 hlasů, ÚSVIT – 4
hlasy, SVOBODNÍ,ODS, TOP-09 a KDU-ČSL po třech hlasech, SPOZ – 2 hlasy, ZMĚNA a Strana zelených
po 1 hlasu. Bylo zde zapsáno 85 voličů a k volbám přišlo 51 občanů.
Okrsek č.2 Slavče : ANO- 31 hlasů, ČSSD – 29 hlasů, KSČM – 24 hlasů, ÚSVIT – 24 hlasů, TOP 09 – 12 hlasů, KDU-ČSL – 11 hlasů, ODS – 6 hlasů, PIRÁTI, ZMĚNA, strana zelených a SPOZ po 2 hlasech
a SVOBODNÍ – 1 hlas. 2 hlasy byly neplatné. Zde bylo zapsáno 316 voličů a k urnám přišlo celkem 148
občanů.
Okrsek č.3 Mohuřice : ANO – 22 hlasů, KSČM – 16 hlasů, TOP-09 – 12 hlasů, ČSSD – 9 hlasů,
ÚSVIT – 6 hlasů, KDU-ČSL a Strana zelených po 4 hlasech, ODS – 3 hlasy, SVOBODNÍ – 2 hlasy, Dělnická
strana a HLAVU VZHŮRU po 1 hlasu. V Mohuřicích bylo zapsáno 110 voličů a k volbám přišlo 80 občanů.

Celkově v našem regionu dostalo nejvíce hlasů ANO – 62 hlasů, KSČM – 54 hlasů,
ČSSD – 46 hlasů, ÚSVIT – 34 hlasů, TOP-09 – 27 hlasů, KDU-ČSL – 18 hlasů, ODS – 12

hlasů, Strana zelených – 7 hlasů, SVOBODNÍ – 6 hlasů, SPOZ – 4 hlasy, ZMĚNA – 3 hlasy,
PIRÁTI – 2 hlasy, HLAVU VZHŮRU a DSSS po 1 hlasu.
Za obec Slavče přišlo k urnám 54,79% zapsaných voličů. V České republice pak
obdržela nejvíce hlasů ČSSD – 20,73%, hnutí ANO – 16,97%, KSČM – 16,45%, TOP-09 –
12,77%, ODS – 8,08%, ÚSVIT PŘÍMÉ DEMOKRACIE – 7,07% a KDU-ČSL – 6,66%.
Těchto sedm stran bude tvořit český parlament.
Jak je z celostátních výsledků patrné, voliči dali jasně najevo, že chtějí změnu. Je
opravdu těžké předvídat, ale problémů které trápí naše občany je poměrně dost. Zřejmě
nejpalčivějším problémem je korupce, která připravuje státní kasu o nemalé částky. Problémy
přetrvávají ve zdravotnictví, přebujelém státním aparátu a další.
Téměř všechny strany a hnutí slibovaly nápravu přetrvávajících problémů, což je před
volbami běžné. A tak nezbývá než doufat, že nebudou tyto sliby naplňovány na úkor občanů.
Mám na mysli jednoduchý systém: že to do jedné kapsy dostanem a z druhé to vytáhnou.
Jan Tripes - kronikář

Advent v mateřské škole
Toto příjemné období roku jsme začali adventní dílnou. Sešli se rodiče a děti v mateřské
škole a společně jsme vyrobili adventní věnce.
Prohlédli jsme si Krízovy jesličky v Jindřichově Hradci. Následovala návštěva Českých
Budějovic, zde jsme navštívili Malé divadlo a prohlédli si adventní trh na náměstí.
Do školky přišel také Mikuláš s andělem a čertem. Tímto bych chtěla poděkovat p.
Šlajsovi, p. učitelce A. Candové a p. Jelínkovi za přesvědčivé ztvárnění těchto postav.
Pečlivě jsme se s dětmi učili
básně, písně, vytvářeli jsme přáníčka,
pekli perníčky.
Konečně nadešel vánoční den,
přijel Ježíšek s nadílkou, měli jsme
sváteční vánoční oběd. Odpoledne
přišli rodiče dětí. Účast byla letos
opravdu veliká. Poseděli jsme u
stromečku, ochutnali perníčky a
cukroví od maminek, děti si pohrály
s novými dárky.
Nezapomněli jsme ani na
klienty z DpS Chvalkov, zde jsme je
potěšili naším vystoupením a
přáníčkem.
Po celou dobu jsme se těšili z hezkých zážitků, oživovali tradice, prožívali radost
z obdarovávání a setkávání.
Chtěla bych popřát našim sponzorům, přátelům a kamarádům a všem
občanům Slavče šťastný rok 2014, vyplněný zdravím a dobrem.
Jitka Vráblíková
Mateřská škola Slavče

Co dělají Koťata v Mohuřicích?
Protože z koťat se stávají pořádně velcí kocouři a kočky a stále přibývají – je jich už 16
kmenových, tak je velmi těžké je udržet někde v uzavřeném prostoru! Nejlíp je jim prostě
venku. A tak jsme v říjnu vyrazili na výlet na
Kleť. Nahoru se vyškrábali nejčilejší z Koťat
pěšky nejstrmější cestou a zbytek lenošivých
kocourků se vezl pěkně lanovkou. Nahoře byli
všichni na stejno . A protože svítilo krásně
sluníčko, po vydatném občerstvení a pohledu
„z výšky“ jsme vyrazili lesem zpátky.

I cesta vláčkem domů byla
s Koťaty velkým dobrodružstvím. Výlet
se prostě vydařil, jak vidno z fotek .

Listopad byl ve znamení příprav na
Mikulášskou besídku, která se konala 6.
Prosince. Děti si připravily každý své
vystoupení, podle vlastních nápadů. Průvodci
celou besídkou byli vtipkaři Péťa a Ondra
Skamene a dále pak zněly i hudební nástroje
jako flétna, housle, klarinet i kytara a také pár
vánočních i nevánočních písniček a básniček.
Přirozená snaha a odvaha Koťat byla odměněna
úsměvem a potleskem rodičů a také balíčky,
které sponzoroval OÚ Slavče a Mohuřičtí hasiči
a přinesl je hodný Mikuláš a rozpustilý čert.
Finále děti završily hrou v kartách v místní
hospůdce. Všichni byli asi spokojení a o to přeci
jde .

Do Nového roku přejí Mohuřická Koťata všem přátelům, kteří jim fandí a
po celý rok je podporují, hodně zdraví, štěstí a pohody!

Zpráva o činnosti fotbalového oddílu Slavče: r. 2013
Sezóna 2012/2013 je nejúspěšnější v historii našeho fotbalu. Sezóna byla završena
postupem do III.třídy.
Sezóna 2012/2013 nás zastihla ve velmi dobré formě. Do našeho mužstva jsme
integrovali mladé hráče (p.Trajer M., Tůma J., Tisoň D., Papoušek T.), podařilo se tyto hráče
získat alespoň na hostování z Trh. Svinů a okamžitě se stali platnými posilami. Výsledky hned
na začátku sezóny byly vynikající, pohybovali jsme se na předních místech tabulky, velmi
pozitivní bylo, že na domácí zápasy návštěvnost diváků stoupla.
Závěr sezóny byl velmi dramatický, důvodem bylo, že v čele tabulky se pohybovalo
několik mužstev a do konce soutěže nebylo jasné, kdo bude postupovat do vyšší třídy.
Nakonec naši fotbalisté tento boj zvládli a stali se postupujícími.
V nové sezóně 2013/2014 jsme potvrdili velmi dobrou formu. Soutěž jsme zahájili
remízou na Nových Hradech. Další zápasy jsme taktéž zvládli velmi dobře viz tabulka:

Dovolte mi, abych na závěr poděkoval obci Slavče za podporu, bez této podpory
bychom nedokázali efektivně pracovat a podporovat sport
Předseda oddílu
Farkaš V.

Sportovní události
Druhá polovina roku 2013 se slavečským sportovním oddílům evidentně vydařila.
Družstvo šipkařů, které zvítězilo v 1. Jihočeské lize roč. 2012 – 13, úspěšně pokračuje i
v ročníku 2013 – 14. Po prvních osmi kolech je družstvo Matouš týmu Dobrovská Lhotka opět
na 1. místě.
Nohejbalisté, kteří mají systém jaro – podzim si své postavení v tabulce vylepšili právě
v podzimní části. Vyhráli několik posledních zápasů a tím postoupili ze čtvrtého na druhé
místo. A právě toto umístění by mělo být postupové do „A“ skupiny. Kladem tohoto roku je i
ta skutečnost, že byla vystavěna u nohejbalového hřiště pergola. Byla vybudována takřka
brigádnickou činností nejen hráčů nohejbalu, ale i díky několika obětavým jedincům z obce.
Závěrem bych chtěl poděkovat členům všech třech oddílů za jejich letošní sportovní
výkony a do roku 2014 jim popřál pevné zdraví, co nejvíce sportovních úspěchů a tolik
potřebné „sportovní štěstíčko“.
Jan Tripes - kronikář

SDH Slavče
V sobotu 14. září letošního roku jsme po
dlouhých letech uspořádali poznávací zájezd s tímto
programem: Pořežany – návštěva muzea historických
vozidel
Bechyně – návštěva hasičského muzea
Písek – Středověká krčma
Během dne jsme mohli obdivovat staré kočáry,
traktory, techniku, hasičskou výstroj a výzbroj a večer
jsme se pobavili ve středověké krčmě.
Děkuji všem „ účastníkům zájezdu“ za
příjemnou náladu a krásný společně strávený den.
Přejeme všem svým spoluobčanům krásné
vánoční svátky a do nového roku 2014 pevné zdraví,
hodně štěstí, spokojenosti, radosti a pracovních
úspěchů.

Tímto bychom Vás také chtěli pozvat na Hasičský ples 1. února 2014 a na
Staročeskou koledu 1. března 2014.
Na obou akcích zahraje dechová hudba Kramolínka.
Hana Brůhová

Hodnocení uplynulého roku 2013
Končí rok 2013 a je dobré se opět trochu ohlédnout za uplynulým obdobím tohoto roku
a zhodnotit výsledky práce obecního úřadu. Na začátku roku obecní zastupitelstvo schválilo
rozpočet, který dal zelenou investicím, jež přispějí k lepšímu životu občanů naší obce. A tady
je vyhodnocení jednotlivých akcí, jejichž provedení bylo schváleno zastupitelstvem.
1. Obnova prameniště Kohout – II. etapa
Na tento projekt získala obec Grant Jihočeského kraje ve výši 800 000,- Kč. Stavbu
provedla firma Swietelsky, Vodohospodářské stavby Č. Budějovice za náklady 2 044 040,- Kč.
Firma byla vybrána ze tří obdržených nabídek.
2. Oprava komunikace Zaluží
Tato akce byla realizována v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje, na
kterou obec získala příspěvek ve výši 200 000,- Kč. Opravu provedla firma Ertl, Kaplice za
cenu 648 112,-Kč. Tato nabídka byla cenově nejvýhodnější ze tří podaných nabídek.
3. Oranžové hřiště
Rekonstrukce antukového hřiště ve Slavči byla provedena za významné podpory
Nadace ČEZ, která na tuto rekonstrukci poskytla částku 750 000,- Kč. Vítězem výběrového
řízení se stala firma Swietelsky, Sportovní stavby J. Hradec s nabídkou 1 120 742,- Kč.
Výběrového řízení se zúčastnily tři stavební firmy.
4. Úprava návsi Dobrkovská Lhotka
Realizace této stavby proběhla s podporou finančních prostředků Programu rozvoje
venkova, který je financován Evropskou unií. Tento náš projekt byl komisí vybrán a podpořen
částkou ve výši 578 942,- Kč. Ze tří nabídek na realizaci stavby byla vybrána nabídka firmy
Ertl, Kaplice za cenu 943 303,- Kč.
5. Opatření proti přívalovým dešťům
Toto opatření bylo provedeno na komunikaci 3871/1 v Dobrkovské Lhotce. Akce byla
financována z Projektu obnovy venkova Jihočeského kraje prostřednictvím Sdružení Růže,
které se podílelo finanční částkou 69 285,- Kč. Stavební úpravy provedla firma Ertl Kaplice za
celkovou cenu 105 633,- Kč.
V tomto roce se realizovaly další tři stavby, které byly financovány pouze z rozpočtu
obce Slavče:
- Zateplení bytového domu čp. 76 Slavče
Stavbu provedla firma Bintr, Č. Budějovice, jejíž nabídka zvítězila jako cenově
nejvýhodnější. Nabídku na realizaci podaly 3 stavební firmy. Celkové náklady na zateplení a
výměnu oken činily 811 377,- Kč.
- Oprava komunikací – náves Lniště
Stavbu provedla firma Switelsky, Dopravní stavby Kájov, která byla vybrána ze tří
podaných nabídek. Oprava byla provedena za celkovou cenu 532 180,- Kč.
- ZTV 4RD Slavče
Touto stavbou byly zainvestovány 4 stavební parcely pro výstavbu RD ve Slavči.
Výběrového řízení se zúčastnilo 5 firem, které podaly nabídku. Pro realizaci stavby byla
vybrána firma Ertl, Kaplice, jejíž nabídka byla cenově nejvýhodnější. Náklady na tuto stavbu
činily 642 080,- Kč
Josef Tripes - starosta

Akce pod záštitou obce Slavče

Tak jako každý rok se i letos
uskutečnily akce pro naše občany.
V sobotu 5. 10. se v místním
hostinci opět setkali naši senioři. Jako
vždy zavzpomínali na staré časy a
poklebetili o dnešních problémech nad
sklenkou dobrého pití, nad dobrým
jídlem a to vše při dobré muzice,
kterou jim hrála kapela Zalužanka.

Za týden v sobotu 12.10. se na
louce za suškou po obloze rozletěli
draci.. Sluníčko svítilo, větřík
pofukoval, ale málo a tak dalo dost
práce draky na obloze udržet. Děti to
stálo mnoho úsilí a proto si za
odměnu a na posilnění, poté co draci
dolétali, opekly buřty. Na závěr
krásného odpoledne se ještě stačily
vydovádět na dětském hřišti ve Slavči.

A v pátek 6. 12. se sál v hostinci
ve Slavči na chvíli proměnil v peklo a
ráj. Vystřídali se zde pekelníci
s Mikulášem a andělem, aby dětem
drobet pohrozili, ale hlavně nadělili
Mikulášskou nadílku. Po všech
básničkách a písničkách, které děti
předvedly, se parket v sále proměnil
na taneční, neboť na programu byla
diskotéka.

Doufám, že se akce všem zúčastněním líbili, děkuji za to, že přišli a že si je opět jako
každý rok zopakujeme. Děkuji také všem, kteří přiložili ruku k dílu, neboť bez nich by se toto
vše neuskutečnilo.
Hana Vojtová

Jubilanti: září – prosinec 2013
Plchová Marie - Mohuřice
Jandová Marie - Mohuřice

Poslední vzpomínka
Míček František - Slavče
Gušlbauer Antonín - Dobrovská Lhotka
Kolář Václav - Mohuřice
Líkavcová Anna - Mohuřice

POZVÁNKA
Myslivecké sdružení HÁJ - Mohuřice
Vás co nejsrdečněji zve na tradiční Myslivecký ples,
který se koná ve Slavči dne 11.1.2014 od 19:00 hodin
K tanci a poslechu hraje: PODHORANKA
VSTUPNÉ OBVYKLÉ

www.slavce.cz

