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Obecní
zpravodaj
Prezidentské volby
11. a 12. ledna 2013 u nás proběhlo první kolo historicky první přímé volby prezidenta
ČR. Kandidátní listiny podalo dvacet uchazečů, ale nakonec bylo k volbě připuštěno celkem 9
kandidátů, kteří hned zahájili kampaně, veřejné debaty a sběr podpisů. Druhé kolo, kde se
volilo už jen mezi dvěma kandidáty, proběhlo o 14 dní později. V kampani před 2. kolem
uspořádala některá média živě vysílané duely Miloše Zemana a Karla Schwarzenberga. Volby
25. a 26. ledna zvítězil s největším počtem hlasů Miloš Zeman, a byl tak zvolen prezidentem
České republiky.
Co ale znamená přímá volba prezidenta a co jí vlastně předcházelo?
Přímá volba prezidenta je systém, ve kterém volbu neprovádí poslanci a senátoři, ale
hlasují všichni plnoletí a svéprávní občané. O zavedení přímé volby prezidenta v České
republice se v politických kruzích hovořilo již v devadesátých letech. Přímá volba prezidenta
existuje v řadě evropských zemí. Přímo se volí např. v Rakousku nebo Polsku. V posledních
letech přešly k přímé volbě prezidenta také Finsko nebo sousední Slovensko.
Parlament přijal změnu ústavy, podle které se prezident volí přímo už dříve, ale musel
schválit změny navržené ústavně-právním výborem. Šlo například o omezení výdajů na
volební kampaň, kde prezidentský kandidát nesmí utratit za kampaň víc než 40 mil. korun. O
10 mil. korun víc pak mohou utratit jen ti dva kandidáti, kteří postoupí do druhého kola.
Kandidáti by navíc měli zveřejnit účetnictví na webu a to do 60 dnů po ukončení voleb.
Až do roku 2012 byl prezident volen parlamentem. Volba prezidenta naší republiky se
v minulosti konala dvojím způsobem. Buď byla volba tajná, při níž volitelé hlasovali volebním
lístkem se jménem kandidáta (event. bez jména, tzv. prázdným lístkem) či veřejně, tzv.
aklamací. Při volbě aklamací se hlasy „provolávajících“ nesčítaly, neboť se vždy jednalo o
volbu demonstrativní, jednohlasnou. Ústava ani příslušné zákony nepředepisovaly, zda má být

volba prezidenta veřejná nebo tajná. Historicky první veřejné volby prezidenta České
republiky se však konaly až v roce 2008, volby předcházející byly tajné.
První prezident Československa T.G. Masaryk byl zvolen jednohlasnou aklamací, jíž na
návrh K. Kramáře poslanci „potvrdili“ Masaryka ve funkci prezidenta. Prezident pak v roce
1935 ze zdravotních důvodů abdikoval (odstoupil).
Jeho nástupcem se stal na tři roky Edvard Beneš. Kandidoval s Bohumilem Němcem,
který v den voleb odstoupil.
Dalším prezidentem od roku 1938 až 1945 se stal Emil Hácha. Volba proběhla v napjaté
atmosféře pomnichovské, tzv. druhé republiky. Volilo se na společné schůzi obou komor
parlamentu. Poslanci vkládali lístky do uren. Do jedné urny dávali své hlasy slovenští poslanci
, do druhé ti ostatní.
Od roku 1945 se prezidentem opět stal Edvard Beneš. První rok byl v londýnském exilu
jako skutečný prezident republiky. Roku 1948 ze zdravotních důvodů odstoupil, když předtím
odmítl podepsat novou komunistickou Ústavu 9. května.
V roce 1948 byl jediným kandidátem na prezidenta Klement Gottwald. Byl zvolen
aklamací a zemřel během funkčního období.
Jeho nástupcem se stal Antonín Zápotocký, který byl zvolen též aklamací a také zemřel
během funkčního období.
Od roku 1957 až do roku 1968 na prezidentské místo usedl Antonín Novotný. Poprvé
byl zvolen aklamací a během tohoto volebního období se z ČSR stala ČSSR (1960). Podruhé
byl zvolen poprvé podle nové komunistické ústavy na 5 let, ale opět aklamací. V roce 1968
odstoupil pod „tlakem Pražského jara“.
Ludvík Svoboda byl poprvé volen tajným hlasováním. Volbu řídil Alexander
Dubček.Funkce byl zbaven na základě novely ústavy, neboť odmítal abdikovat i přes to, že
nemohl ze zdravotních důvodů funkci vykonávat.
Dalším našim prezidentem se stal Gustav Husák díky nově přijatému zákonu, který si
nechal schválit a na základě kterého byl Svoboda uvolněn z funkce. S přijetím tohoto zákona
se zároveň čekalo, až nebude naživu Antonín Novotný, aby si nemohl funkci znovu nárokovat.
Za celé jeho funkční období byly volby tajné. Dne 10. prosince 1989 odstoupil.
Václav Havel byl zvolen prezidentem aklamací pouze na rok. V roce 1990 byla první
volba hlavy státu po změně jejího názvu z ČSSR na ČSFR. Kandidátem byl pouze Václav
Havel. Byl volen tajným hlasováním a pouze na dva roky. 3. července 1992 se konaly další
volby , které trvaly až do 26. listopadu 1992, kdy ani po šesté volbě prezidenta republiky
nepadlo rozhodnutí. Tento den se uskutečnila schůze v parlamentu, kdy obě komory přijaly
ústavní zákon o zániku federace. Takže funkce prezidenta republiky zůstala neobsazena až do
ledna 1993.
V roce 1993 se Václav Havel stal prvním prezidentem České republiky. Volbu řídil
předseda parlamentu a byli tři kandidáti. Prezident byl zvolen hned v prvním kole. Za pět let
opět vyhrál Václav Havel ze tří kandidátů. Byl zvolen až ve druhém kole.
Na dalších deset let usedl na post prezidenta Václav Klaus. Ani jeho volba parlamentem
nebyla vůbec jednoduchá. V prvém volebním období trvaly volby měsíc. Václav Klaus byl
zvolen prezidentem až ve třetím kole voleb a v druhém volebním období se také stal
prezidentem až po druhých prezidentských volbách a až ve třetím kole. Takže dohady
parlamentu byly neskutečně dlouhé.

A právě toto všechno předcházelo naší přímé volbě prezidenta republiky, které u nás ve
dopadly takto:
1. kolo prezidentských voleb
Č. kand.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Počet hlasů
Slavče
4
35
10
1
1
38
7
32
24

Jméno a příjmení
Zuzana Roithová
Jan Fischer
Jana Bobošíková
Taťána Fischerová
Přemysl Sobotka
Miloš Zeman
Vladimír Franz
Jiří Dienstbier
Karel Schwarzenberg

Počet hlasů
Mohuřice
2
19
1
2
1
24
4
9
20

Počet hlasů
Dobr. Lhotka
3
14
0
1
0
18
0
5
12

2. kolo prezidentských voleb
Č. kand.
6.
9.

Jméno a příjmení
Miloš Zeman
Karel Schwarzenberg

Počet hlasů
Slavče
95
55

Počet hlasů
Mohuřice
37
36

Počet hlasů
Dobr. Lhotka
32
21

Sportovní události 2013
Letošní opožděné jaro zasáhlo i do sportovního dění v naší obci. Zejména do přípravy
fotbalistů a nohejbalistů, jejichž příprava na hřišti byla velmi krátká. Přesto se jejich počáteční
zápasy v okresních přeborech zjevně vydařily.
Bez problémů jsou v tomto směru šipkaři Matouštýmu Dobrkov. Lhotka. Celou sezonu
hrají pod střechou, takže nemají problémy s počasím, ale zato své soupeře mají poměrně
zdaleka. Nejdelší cestu mají do Valdic u Jičína, kam pojedou 14.června na mistrovství
republiky družstev. Tam jim jistě všichni přejeme co nejlepší výsledky! V 1.jihočeské lize
roč. 2012-13 jsou tři utkání před koncem soutěže na 1. místě s dostatečným bodovým
náskokem, který jim zaručuje uvedené 1. místo.
K určitým změnám došlo v nohejbalu. Do okresního přeboru se přihlásila další družstva
a tak byl okresní přebor rozdělen do tří výkonnostních skupin „A“, „B“a „C“ po osmi
družstvech. Družstvo Slavče díky šestému místu v loňském ročníku zůstalo v „A“ skupině
okresního přeboru.Ve středu 24.dubna sehráli první utkání ve Slavči s Kamenným Újezdem a
zvítězili 4:2. Výsledek je o to cennější, že družstvo Slavče nemohlo nastoupit v nejsilnější
sestavě.
Rozpis nohejbalistů TJ Slavče : 1.5. Slavče – KIN v 17.00 hod.
6.5. Start – Slavče v 17.00 hod.
15.5 Slavče T. Sviny „C“ v 17.00.hod.
22.5. Regina – Slavče v 17.00 hod.
29.5. Slavče – Větřní v 17.00 hod.
4.6. Velešín „B“ – Slavče v 17.00 hod.
12.6. K.Újezd – Slavče v 17.00 hod.
20.6. KIN – Slavče v 17.00 hod.
26.6 Slavče - Start v 17.00 hod.
27.8. T.Sviny „C“ – Slavče v 16.30 hod.
4.9. Slavče – Regina v 16.30 hod.
10.9. Větřní – Slavče v 16.30 hod.
18.9. Slavče – Velešín „B“ v 16.30 hod.

Velmi vydařený start do jarní části okresního přeboru měli fotbalisté TJ Slavče.
K prvnímu utkání nastoupili v Černém Dubu u Českých Budějovic, odkud si za vítězství 3:2

přivezli 3 body. Druhé utkání sehráli již doma ve Slavči, kde porazili béčko Dolního Bukovska
4.2. Ziskem šesti bodů z obou zápasů se bodově dotáhli na vedoucí Strýčice, které jsou první
jen díky lepšímu skóre. Bylo by předčasné dělat jakékoliv závěry, ale začátek je velmi dobrý a
mnohé naznačuje.Proto, aby se podařil kýžený postup je potřeba aby se mužstvu vyhýbala
zranění, aby ke každému utkání bylo připraveno nastoupit co nejvíce hráčů, kolektivní
bojovný duch a nezbytné sportovní štěstíčko. Avšak záleží i na nás, na sportovních fanoušcích
abychom přišli povzbudit naše fotbalisty, nohejbalisty a šipkaře. Věřím, že i hráče potěší,
pokud mohou hrát pro širší diváckou kulisu.
Přejeme všem třem oddílům mnoho úspěchů v průběhu jak jarní tak i podzimní sezony.
Sportovní události byly aktualizovány k 26.dubnu 2013!
Rozpis utkání fotbalového oddílu TJ Slavče : 1.5. Nové Hodějovice – Slavče ve 13.00 hod.
4.5. Slavče – Ševětín v 17.00 hod.
8.5. Slavče – Zborov v 17.00 hod.
11.5. Srubec „B“ – Slavče v 10.00 hod.
18.5. Slavče – Kamenná v 17.00 hod.
22.5. Slavče – Ledenice „B“ v 17.00 hod.
2.6. T.Sviny „B“ – Slavče v 15.00 hod.
8.6. Slavče – Strýčice v 17.00 hod.
15.6. Temelín „B“ – Slavče v 17.00 hod.
Jan Tripes - kronikář

SDH Slavče
Naší první kulturní akcí v letošním roce byla Staročeská koleda, která se konala 9. února
2013. Za mrazivého, slunečného počasí a za doprovodu dechové hudby Hlubočanka vyrazila
kolednická družina už v 9 hodin ráno na obchůzku po naší obci a Zaluží. V odpoledních
hodinách dorazila až k Tůmům, kde se letos konal „Masopustní dostih – Velká Slavečská“,
kdy páni maškarádi osedlali papírové koně a cválali kolem rybníčku. Závod nakonec neměl
vítěze, protože všichni aktéři skončili ve vodě, což se od nich každý rok očekává a za což
sklidili obdivný potlesk od početného publika, které sem k nám přijíždí mnohdy jenom za
touto vyhlášenou atrakcí.
Večer na sále páni maškarádi a někteří koledníci zatančili taneček z filmu Slunce, seno,
jahody. Po věnečku trvala zábava až do půl čtvrté ráno, kdy se Hlubočanka střídala s Mírou
Melicharem, který pouštěl disco – písničky na přání.
Hasičský ples se letos konal 23. února. O dobrou náladu se nám postarala kapela
Hájovanka a také bohatá tombola – vždyť v ní bylo 245 více či méně hodnotných cen.

Chceme tímto poděkovat všem účastníkům i těm, kteří pomáhají s přípravou plesu a
hlavně masopustu, za obětavost a za zdárný průběh těchto akcí.
Výbor SDH

1. Máj 2013
Pro Mohuřice je letos již po 14-cté 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 800. Letošní ročník
byl též obohacen i štědrými sponzory, kteří věnovali ceny.

Největší sympatie získalo práškovací letadlo na kravský pohon z Nesměně. Druhé
místo obsadili SDH Olešnice s tématem Zasloužená rekreace na Balkáně a jako třetí pan
Smolík s koňským spřežením.
K dobré náladě přispěla dechová muzika Zalužanka, stánky rychlého občerstvení.
Poděkování od starosty hasičů patří SDH Mohuřice, sponzorům, účastníkům průvodu a lidem
co přišli prožít krásný den do obce.
David Krátký – starosta SDH

Dobrkovská Lhotka
Dne 19. 1. 2013 se konal tradiční hasičský bál, na který i přes velmi mrazivý večer dorazilo
asi 70 lidí. Hrála hudba Crystal. V tombole mohli účastníci plesu vyhrát až 116 cen, takže
tombola byla velmi bohatá:)
Tradiční masopustní koleda, pořádaná SDH, letos připadla na neděli, 10.2.2013. Koledu
provázela po celý den i noc dechová hudba Zalužanka, na návsi probíhalo za hojné účasti
diváků vysekávání kop a pohřbívání masopustu. Celý průvod se po té přesunul do místního
hostince U Matouše, kde pokračovala zábava se scénkami, zejména pro děti. Ve večerních
hodinách následoval tradiční věneček a zábava pokračovala až do ranních hodin.
Další událostí v naší obci bylo dne 30.4.2013 stavění májky, u kterého se sešla celá vesnice a
hlavně kupa dětí. Již od dopoledních hodin se na návsi peklo selátko, na kterém si všichni k
večeru pochutnali. Dospělý si Filipojakubskou noc užili u ohně až do rána, aby májku řádně
ohlídali.
Pavlína Dvořáková

DĚTSKÝ MASOPUST A JEŠTĚ MNOHEM VÍC
Zima byla letos velmi
dlouhá. Ve školce nám čas
utíkal rychle. V lednu jsme se
staršími dětmi nacvičili pásmo
písníček, básniček a tím jsme
přivítali v Salonku ve Slavči
novorozené občánky. V únoru
jsme si zazpívali Červenou
růžičku, zatočili kolečka a
užili si při 17. ročníku
Školkového
Masopustu
masopustního veselí.
Jezdili jsme na výlety
do Trhových Svinů. Kamarádi
z Mateřské školy nás pozvali
do Nového sálu Kulturního
domu na Karneval. Děti měly krásné karnevalové masky. Užily si dopoledne plné zpěvu, tance
a soutěží. Dvakrát jsme jeli na divadelní představení. První pohádka se jmenovala Matylda
zasahuje aneb povídačky naší kačky a druhá Příhody včelích medvídků. Brumdu a Čmeldu
znaly děti z televizních večerníčků.
V březnu jsme jeli poměřit síly s ostatními dětmi do Hopsária v Českých Budějovicích.
Konal se tam 1.ročník Dopravní soutěže Mateřských škol. Soutěžilo se ve třech disciplínách:
jízda na dopravním hřišti (základní návyky pohybu na silnici)
jízda zručnosti
obecný test (poznávání značek, jak předejít nehodě, kam volat apod.)
Naše děti byly moc šikovné a umístily se na velmi pěkném 12. místě.
Oslavili jsme svátky jara Velikonoce a už se na jaro těšíme. S dětmi budeme moci
využívat při různých činnostech a hrách naši krásnou zahradu. Čeká nás ještě mnoho
zajímavých akcí, než se v létě rozloučíme s našimi kamarády, kteří půjdou v září do 1. třídy a
bude konec školního roku.
Za Mateřskou školu
Alena Rabochová

Vítání občánků
16. února 2013 se konalo již šesté vítání občánků. Slavnostní předávání dárků dětem i rodičům
se opět uskutečnilo v salonku hostince ve Slavči. Krásným zpestřením tohoto okamžiku, kdy
byly děti přivítány mezi spoluobčany, bylo vystoupení dětí z MŠ Slavče v doprovodu učitelek.
Připravily si pro nás pásmo básniček a písniček. Letos bylo přivítáno šest dětí: Noemi
Bauman – Dobrovská Lhotka
Patrik Krátký – Mohuřice
Jiří Kunágl – Dobrovská Lhotka
Tomáš Kraus – Slavče
Matyáš Gušlbauer – Dobrovská Lhotka
Nela Klišíková – Slavče
Hana Vojtová

Schválený rozpočet na rok 2013
Na posledním zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo 5. března 2013 byl
projednáván jako stěžejní bod programu návrh rozpočtu obce na rok 2013. Do tohoto dne obec
hospodařila podle rozpočtového provizoria, které schválilo OZ na svém prosincovém jednání.
Rozpočtovým provizoriem obecní zastupitelstvo schvaluje pouze základní výdaje obce, jako
jsou platby za el. energii, odvoz odpadů, zimní údržba komunikací, mzdy atd. Jednoduše
řečeno jen výdaje na základní provoz obce, a to po dobu než je připraven rozpočet, ve kterém
jsou již zahrnuty všechny plánované investice a větší opravy. Všechny návrhy investic a oprav
na letošní rok byly během ledna a února projednány v radě obce a finančním výboru. Z těchto
jednání vzešel konečný návrh, který byl 5. března 2013 na zasedání obecního zastupitelstva
předložen ke schválení a po krátké rozpravě byl i schválen. I když většina občanů si již
jednotlivé příjmy a výdaje přečetla na úřední desce, chtěl bych některé hlavní příjmy a výdaje
obce připomenout.
Zásadní položkou obecních příjmů jsou příjmy sdílených daní, jejichž výše závisí na počtu
trvale hlášených občanů. Tato položka činí – 5 300 000,- Kč. Další významnou položkou je
daň z nemovitosti ve výši 865 000,- Kč, na které se podílí všichni majitelé nemovitosti ve
správním území Obce Slavče. Příjmy z ostatní činnosti obce ( nájmy, poplatky, prodej
pozemků atd.) byly naplánovány na 2 139 000- Kč.
Celkové plánované příjmy na rok 2013 jsou 8 304 000,- Kč.
Výdaje obce, jak již bylo uvedeno jsou rozděleny na základní provoz a výdaje investiční .
Tyto byly schváleny takto:
- základní výdaje : 4 022. 000, -Kč
- investiční výdaje : 5 748. 000,- Kč
Celkové výdaje pro 2013 číní 9 770 000,- Kč.
Pozornému čtenáři neuniklo, že schválený rozpočet není vyrovnaný, tj. že existuje schodek
mezi příjmy a výdaji ve výši 1 466 000,- Kč. Tento schodek bude financován z rezervy obce,
která byla vytvořena přebytkovým hospodařením minulých let.
Na závěr bych chtěl ještě připomenout schválené investiční akce na letošní rok:
- oprava části komunikace Zaluží – Klení ............................650 tis. Kč
- zateplení bytového domu čp. 76 ve Slavči .........................800 tis. Kč
- oprava komunikací na návsi ve Lništích ............................550 tis. Kč
- rekonstrukce prameniště Kohout – 2. etapa.....................2 100 tis. Kč
- úprava návsi ve Lhotce .......................................................800 tis. Kč
- ZTV pro 4 stavební parcely ve Slavči za suškou ...............570 tis. Kč
- ostatní opravy majetku....................................................... 278 tis. Kč
Podrobný příjmový i výdajový rozpočet obce na letošní rok je umístěn na stránkách obecního
úřadu www. slavce.cz.
Josef Tripes - starosta

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 15. 5. 2013 do 15. 10. 2013.

Jubilanti leden – duben 2013
Gušlbauer Antonín , Dobrovská Lhotka – 93 let
Tůmová Jaroslava, Lniště – 87 let
Tůmová Marie, Zaluží – 88 let
Karel Kahoun, Slavče – 70 let
Welemin Petr, Slavče – 70 let
Mizerová Věra, Lniště – 92 let
Poslední vzpomínka
Trajerová Albína, Dobrovská Lhotka

www.slavce.cz

