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Obecní
zpravodaj
KALENDÁŘ
Končí rok 2012 a začne se psát rok 2013. Většina občanů již má doma kalendář na
následující rok. Ale ne všichni asi vědí, že si zakoupili kalendář Řehořský neboli
Gregoriánský.
Uvedený kalendář má 365 dnů a u nás začíná 1. ledna 2013 v 0 hod. 00 min. 00 sekund.
Tímto kalendářem se řídíme v každodenním životě, neboť jde o poměrně přesný sluneční
kalendář.
Předchůdcem tohoto našeho kalendáře byl kalendář Juliánský, který byl také rokem o
365 dnech. Tento historický významný kalendář byl nazván podle Julia Caesara a začal platit
1. ledna roku 45 před Kristem. Pro celý křesťanský svět byl uznán až v roce 325 na církevním
koncilu v Nicaei v Malé Asii. I když nebyl zcela přesný, trval déle, než se očekávalo. Koncem
16. století se však opožďoval o 10 dnů oproti ročnímu pohybu slunce a tak jej bylo nutno
opravit. Proto Papež Řehoř XIII vyhlásil v r. 1582 bulu Inter gravissimas – nový přesnější
kalendář nazvaný jeho jménem – Řehořský neboli Gregoriánský.
Tento kalendář začaly jako první používat výrazně katolické země – Itálie, Polsko,
Portugalsko a Španělsko. Uvedené země přešly na nový kalendář tak, že po 4. říjnu následoval
15. říjen 1582.
U nás platil Juliánský kalendář až do roku 1584. Na kalendář Řehořský přešli naši
předkové v Čechách a Rakousku tak, že po pondělí 6. ledna 1584 následovalo hned úterý
téhož roku. Ve Slezku přešli na tento kalendář tím, že z 12. ledna skočili na 23. leden a na
Moravě z 3. října na 14. říjen 1584. Podstatně pomaleji a zdlouhavě přecházely na tento
kalendář země protestantské a pravoslavné. Některé jej dokonce přijaly až ve dvacátém století.
Kromě již dvou uvedených kalendářů je kalendář éry řecké neboli byzantské. Jejich
současný rok 7521 začal dle našeho kalendáře 14. září 2012 a rok 7522 dnem 14. září 2013. Je

to dáno tím, že byzantská éra začala 1. září roku 5509 před naším letopočtem, který byl
považován za den stvoření světa.
Dle letopočtu je obdobný kalendář židovské éry. Rok 5773 je obyčejný, neúplný, trvá
353 dny a začal 17. září 2012. Jde o kalendář měsíční, ale přizpůsobuje se slunečnímu tím, že
podle přesných pravidel se občas vkládá do roku třináctý přestupný měsíc Veadar.
Kalendář muslimské éry Hidžry – rok 1434 je přestupný o 355 dnech a začal 15.
listopadu 2012 a skončí 4. listopadu 2013. Významným muslimským měsícem je Ramadán.
Začíná 9. července 2013 a končí 7. srpna 2013.
Dalším kalendářem je ab Urde Condita.( A.U.B. – od založení Říma). Rok 2766 začíná
dnem 14. ledna 2013. Začal r. 753 př. Naš. Letopočtem a dnes je pouze mytickou událostí.
Kalendář Japonské éry Heisei – nastolení všeobecného míru, je souběžný s naším
kalendářem. Jeho éra začala 8. ledna 1989 s nástupem Japonského císaře a používá se
v občanském životě dodnes.
Posledním a velmi složitým je kalendář Scaligerivi Juliánské periody. Jeho letopočet
6726 začíná 14. ledna 2013. Začátek této periody připadá na 1. leden roku 4713 před naším
letopočtem. Kalendář je využíván pro astronomické a kalendářní účely. V roce 2013 uplyne…
-1800 let od ukřižování Ježíše Krista
-1150 let od příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu (r. 863)
-665 let od založení pražské Univerzity Karlovy Karlem IV ( r. 1384)
-635 let od smrti Karla IV českého krále a římského císaře z dynastie Lucemburků
(r. 1316- 1378)
-500 let od prvních ručně psaných novin (v Anglii r. 1513)
-270 let od korunovace Marie Terezie českou královnou (r. 1743)
-130 let od nar. Jaroslava Haška, českého spisovatele a novináře (r.1883- 1923)
-100 let od smrti Mikoláše Alše, českého malíře (r.1852-1913)
Jan Tripes - kronikář

ADVENTNÍ ČAS V MATEŘSKÉ ŠKOLE.
Období před Vánocemi je u nás doba velké práce, oslav, akcí, těšení se a radosti.
Před nástupem adventu jsme se sešli s rodiči na adventní dílně a společně vyrobili
krásné věnce. Navštívili jsme Malé divadlo v Českých Budějovicích a prohlédli si vánoční trh
na budějovickém náměstí. S pomocí ochotných rodičů se uskutečnila Mikulášská nadílka.
Následoval „Vánoční den“, přijel Ježíšek s dárky, měli jsme slavnostní oběd- řízek a salát,
nechybělo vánoční cukroví , které napekla p. Kyselová a p. Motyčáková.
Potěšili jsme seniory v DpS Chvalkov, kde jsme je obdarovali naším vánočním
vystoupením a přáníčky.
Děti udělaly radost i svým nejbližším, když jsme se sešli odpoledne u vánočního
stromku . Po vystoupení dětí následovalo společné vánoční posezení s ochutnávkou cukroví.
Pozvali jsme k nám i seniory z obce.
Během předvánočního období jsme děti seznamovali s tradicemi a zvyky, které patří
k této sváteční době.
Chtěla bych Vám za všechny z naší mateřské školy popřát do nastávajícího
nového roku hodně pohody, radosti a zdraví.
Chcete-li o nás vědět více, podívejte se na www.msslavce.cz.
Jitka Vráblíková

SPORT
Rok 2012, ale hlavně II. Polovina skončila pro slavečské sportovní oddíly velmi dobře.
Šipkaři po velmi dobré první polovině roku pokračují ve stejném duchu i v nové sezóně
podzim 2012 – jaro 2013. doposud neprohráli ani jeden zápas a v posledním utkání remizovali
s teamem Sanchez Č. Krumlov 9:9.
Také nohejbalisté si udrželi v letošním ročníku okresního přeboru svůj standart. Navzdory
zraněním, které je v průběhu soutěže provázelo, obsadili v „A“ skupině 6. místo. Je to stejné
umístění jako v roce 2011. Věřím, že pokud bude příští sezóna probíhat bez zranění a
v pohodě, může toto družstvo pomýšlet i na lepší umístění. Napovídají tomu velmi těsné
výsledky a mnohdy i smolné zápasy, které v letošní sezóně sehráli.
Velmi úspěšný rok mají za sebou fotbalisté TJ Slavče. V ročníku podzim 2011 – jaro 2012 se
umístili v první polovině tabulky – na 6. místě. Toto poměrně dobré umístění jakoby bylo
předzvěstí velmi úspěšného podzimu ročníku 2012 – jaro 2013. Úspěšné tažení fotbalistů se
zastavilo až v závěrečných kolech podzimu, kdy přišly zápasy se silnějšími mužstvy IV. třídy
okresního přeboru. Nakonec sice skončili na třetím místě, avšak s minimálním bodovým
odstupem na obě vedoucí mužstva. A tak můžeme očekávat velice zajímavou a napínavou jarní
sezónu 2013.
V této souvislosti bych chtěl apelovat na příznivce sportu, aby přišli povzbudit nejen slavečské
fotbalisty, ale i nohejbalisty a šipkaře.
Nejlepšími střelci fotbalového oddílu jsou David Tisoň se šesti brankami, Filip Vítek s pěti
brankami a Jaroslav Vodička se čtyřmi brankami. Jako hostující hráči ve fotbalovém týmu TJ
Slavče do konce roku působili: David Tisoň, Marek Trajer, Jiří Tůma a František Pavel
z Trhových Svinů.
Jan Tripes - kronikář

SDH Dobrkovská Lhotka
Dne 1.12.2012 se v Dobrkovské Lhotce uskutečnila výroční schůze SDH .
Hasiči zhodnotili hospodaření za rok 2012 a zároveň projednávali akce na rok 2013.
V roce 2012 se za vydělané peníze z brigád zakoupili čtyři zcela nové uniformy a opět se
uskutečnila hasičská soutěž u rybníka, kterou hasiči plánují i na rok 2013. V plánu jsou opět
brigády jako např. oprava hasičské zbrojnice, kde se bude měnit podlaha aj. Samozřejmě
nejprve sezónu zahájí plesem a to 18.1.2013, kde zahraje kapela Krystal a 10.2.2012 se
uskuteční tradiční Masopust za doprovodu kapely Zalužanky.
Přejeme Všem krásné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí do nového roku 2013.
František Dvořák

SDH Slavče
Sbor dobrovolných hasičů Slavče přeje všem svým spoluobčanům šťastné a veselé
vánoce a do nového roku 2013 hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, lásky, porozumnění a
životního elánu.
Dále bychom všechny chtěli pozvat na naše nejbližší akce a to 9. února 2013 na
Staročeskou koledu – hraje hudba Hlubočanka a na Hasičský ples, který se uskuteční
netradičně po Masopustě a to 23. února 2013 - hraje hudba Hájovanka.
Hana Brůhová

Hodnocení uplynulého roku 2012
Končí další rok a všichni už se těší, že po dlouho trvajícím předsvátečním shonu v klidu
oslaví Vánoční svátky roku 2012 a zároveň většina z nás začíná v myšlenkách hodnotit skoro
již uplynulý rok. Také obecní úřad, resp. zastupitelstvo, rada a starosta hodnotí své celoroční
snažení, jenž by mělo přinášet prospěch našim obcím a osadám. Na začátku 2012 schválilo
zastupitelstvo rozpočet, ve kterém rozhodlo o realizaci oprav a investic, které jsou pro naši
obec nezbytné. Samozřejmě, že jsme se snažili maximálně využít nabízených možností,
různých dotací a příspěvků. Ne každý rok se daří dle našich představ, a tak v letošním roce se
podařilo získat dotaci pouze na 3 projekty, které nebyly až tak finančně náročné. Byly to:
- dotace na opravu kapličky v Dobrkově ve výši 77 250,- Kč z Ministerstva pro místní
rozvoj ČR. Oprava byla provedena F. Beranem z D. Lhotky(zednické práce) a D.
Krátkým z Mohuřic (vstupní dveře a okýnka) za celkovou cenu 110 360,- Kč. Na
zakázku byla provedena poptávka u dalších dvou firem.
- dotace na obnovu komunikace 935/3 ve Slavči ve výši 150 000,- Kč z Programu
obnova venkova Jihočeského kraje. Stavbu provedla firma Ertl Kaplice za cenu
473 440,- Kč. Firma byla vybrána ze 3 podaných nabídek jako nejvýhodnější a
nejlevnější.
- dotace na projekt Vodojem Slavče – přerušovací stanice ve výši 332 000,- Kč od
Ministerstva zemědělství ČR. Stavbu provedla firma Strabag Č. Budějovice za cenu
639 563,- Kč. Firma byla vybrána ze 4 nabídek jako nejvýhodnější a nejlevnější.
Bohužel nebyli jsme úspěšní s požadavkem dotace na projekt Obnova prameniště Kohout, o
kterou bylo zažádáno v evropských fondech Programu rozvoje venkova, a to ve výši 8 mil. Kč.
Z tohoto důvodu bylo OZ rozhodnuto provést tuto obnovu v několika etapách z vlastních
prostředků, které má obec ve svém rezervním fondu. První etapa byla zahájena a také
dokončena v tomto roce. Bylo obnoveno 1 535 m vodovodního potrubí, 4 pramenní jímky a 2
jímací studny. Celkové náklady stavby činily 2 138 762,- Kč. Na všechny prováděné práce
byla uzavřena smlouva s firmou Swietelsky Č. Budějovice, která byla vybrána ze 4 podaných
nabídek jako nejvýhodnější a také nejlevnější.
Další investicí byla oprava komunikace Na Hrba v Dobrkovské Lhotce. Tuto opravu provedla
firma Ertl Kaplice za cenu 639 000,- Kč. Na tuto akci nám nebyla poskytnuta žádná dotace a
všechny práce byly uhrazeny z vlastních prostředků obce. Nabídka firmy Ertl Kaplice byla
vybrána jako nejlevnější ze 3 podaných nabídek.
Poslední investiční akcí v roce 2012 byla výstavby dešťové kanalizace ve Lništích, jejíž
stavbou byla pověřena firma Ertl Kaplice, která zvítězila ve výběrovém řízení, kterého se
zúčastnily další 3 stavební firmy. Celkové náklady této akce činily 1 156 337,- Kč.
Josef Tripes - starosta

Kulturní akce pod záštitou obecního úřadu
Na Den české státnosti 28. října se
uskutečnilo další setkání seniorů.
K poslechu a kdo chtěl i k tanci hrála
kapela Zalužanka a jako občerstvení
byly pro seniory připraveny plátky
krkovice na roštu.

Další akcí, jako každý rok, byla Drakiáda. Pouštění draků se odehrálo 14. 10. na louce za
suškou. Počasí bylo krásně slunečné, ale vítr nám moc nepřál. Avšak po větší námaze se nám
pár draků podařilo na oblohu dostat, a tak za odměnu děti po zápolení s draky dostaly
opečeného buřta na ohni a limonádu.
Poslední akcí byla Mikulášská nadílka. Pekelná brána se otevřela na sále ve Slavči v sobotu
8.12. Na parket se vyrojili čerti, které pak následoval Mikuláš s andělem. Pro statečné děti,
které se přišly podívat, měl Mikuláš schovanou nadílku. Po odchodu všech čertů se na parketu
opět rozjela dětská diskotéka.
Chtěla bych poděkovat všem lidem, kteří se zúčastnili a zároveň chci poděkovat všem, kteří
nám pomohli s přípravami, aby se tyto akce mohli uskutečnit.
Hana Vojtová

Poplatky na rok 2013
Zastupitelstvo obce Slavče stanovilo následující obecní poplatky na rok 2013:
poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu – OZV 3/2012
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. 2013
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. 2013
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. 2013.
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 274,- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.

Jubilanti září – prosinec 2012
Soukupová Marie, Dobrkovská Lhotka – 70 let
Žigárdy Vladimír, Slavče – 75 let
Plchová Marie, Mohuřice – 85 let
Tůmová Růžena, Slavče – 75 let

Poslední vzpomínka
Brabec Jiří, Slavče

www.slavce.cz

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám popřál jménem obce a redakční rady klidné a
spokojené prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí, osobních a
pracovních úspěchů v nastávajícím novém roce 2013.

Rudolf Večeřa - místostarosta

PF 2013

