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Obecní
zpravodaj
Adventní čas
Do konce roku zbývá již jen několik dnů a za námi zůstal čas adventu a vánoc. O době
vánoční a jejím kouzlu bylo napsáno poměrně mnoho. Zato doba adventní bývá často
opomíjena. Většina občanů ji vnímá jako čas pro nakupování dárků, přípravě na období vánoc
a příchodu Nového roku.
Slovo Advent bylo převzato z latinského slova „adventus“, což znamená příchod. Myslí se tím
příchod Vykupitele Ježíše Krista a setkání s ním.
Každoročním prožíváním adventu a slavením adventní liturgie církev zpřítomňuje očekávání
starozákonních proroků, kteří připravovali lidstvo na příchod Mesiáše.
První počátky slavení adventu se objevují v Jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. Od
12. do 13. století se stal advent začátkem nového liturgického roku, který do té doby začínal
Vánocemi. Datum první adventní neděle je pohyblivé. Je to proto, že poslední adventní neděle
– čtvrtá – připadá vždy na neděli před 25. prosincem. Ten je hlavním vánočním svátkem.
Advent vždy trvá do půlnoci dne 24. prosince. To je štědrý večer – vigilie – předvečer
hlavního vánočního svátku. Někdy se také stává, že poslední adventní neděle může připadnout
i na Štědrý den. V takovém roce trvá advent jen tři týdny, i když má čtyři adventní neděle.
Symbolem adventu je adventní věnec, zpravidla malý kruh obalený chvojím a ozdoben
dekorací dle vlastní fantazie a možností. Kruhová podoba věnce symbolizuje ustavičnou cestu
slunce a zároveň i Boží věčnost a jednotu. Na věnec jsou zpravidla připevněny čtyři svíce,
které se postupně během adventu zapalují. Různobarevnost svící má i svůj význam. Historicky
je podle křesťanské liturgie hlavní barva adventu fialová. Je to barva důstojnosti, pokání a
půstu, stejně jako barva přivítání příchodu Ježíše Krista na svět. Fialová je také barvou utrpení
během postní doby a velikonočního týdne.
Růžová svíčka se v některých tradicích nazývá „gaudete“, podle latinského slova“ radujte se“.
Bývá rozsvícena na třetí neděli adventní, na znamení brzkého příchodu Ježíše Krista.
Červená svíce znamená lásku, radost, srdce, Krista či důstojnost. Tato barva též upomíná na
krev Kristovu, prolitou za spásu světa.

Bílá barva svíce pak reprezentuje duchovní čistotu Ježíše Krista a jeho Matku Panu Marii.
Kristus i Maria je bez hříchu, neposkvrněný, čistý spasitel.
Věnce ze zelených rostlin byly zřejmě v Evropě používány už před příchodem křesťanství.
Podle některých teorií byl v předkřesťanské době symbolicky (zelené rostliny a svíčky
symbolizující život) využíván věnec v té podobě, kterou má dnes a křesťanstvím byl převzat
někdy okolo šestnáctého století.
Předchůdcem dnešních adventních věnců byl výrobek německého teologa Johana Hinrich
Wichermana v r. 1839. Byl vyroben ze starého dřevěného kola a bylo na něm umístěno 19
malých červených svíček a 4 bílé svíce. Každý den se zapalovala další svíčka a v neděli vždy
velká bílá. Tento zvyk se nejdříve rozšířil po Německu a poté do dalších zemí.
Závěrem bych chtěl uvést motlitbu z jedné divadelní hry, která se stala životním krédem herce
p. Josefa Vinkláře. Zní : „ Bože, dej mi jasnou mysl, abych se dokázal smiřovat s tím co
nemohu změnit. Abych měl odvahu změnit to, co změnit mohu.“
Jan Tripes - kronikář

Hodnocení uplynulého roku 2011
Za pár dní skončí definitivně rok 2011 a bývá dobrým zvykem ohlédnout se za uplynulým
obdobím a zhodnotit vykonanou práci. Práce obecního zastupitelstva a obecní rady se dá
hodnotit pouze tím, jakým způsobem se vyrovnala s vytýčenými úkoly, které byly stanoveny
při schvalování rozpočtu na začátku roku 2011. Při plánování realizace jednotlivých akcí se
berou na zřetel dvě základní věci:
naléhavost provedení záměru i bez možnosti získání dotace
možnost získání dotace na plánovanou akci

Na začátku roku 2011 bylo naplánováno 7 akcí, na které byla možnost požádat o dotaci buď
od Jihočeského kraje, nebo ze státního rozpočtu. Byly to tyto projekty:
Vodovod a kanalizace pro 3 RD ve Slavči – obec získala dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve
výši 150 000,- Kč. Stavba byla zrealizována za cenu 290 903,- Kč.
Oprava komunikace na poz. 455 ve Slavči – obec získala dotaci z Programu rozvoje venkova
Jihočeského kraje ve výši 170 000,- Kč. Komunikace byla vybudována za cenu 344 380,- Kč.
Výstavba chodníku ke hřbitovu – obec získala dotaci od Ministerstva zemědělství ČR (SZIF), a to
prostřednictvím Místní akční skupiny při Sdružení Růže ve výši 536 599,- Kč. Výstavba tohoto chodníku byla
provedena za cenu 1 300 667,- Kč.
Rekonstrukce kapličky Lniště – obec získala dotaci 90 510,- Kč z Programu rozvoje venkova, který je
ve správě Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Rekonstrukce byla dokončena za částku 129 300,- Kč.
Čištění a úprava návesního rybníčku v Dobrkově – obec získala dotaci z grantu Jihočeského kraje
ve výši 60 000,- Kč. Tato akce byla provedena za celkovou částku 100 800,- Kč.
Nákup malotraktoru – na tento projekt získala obec dotaci z Programu rozvoje venkova ve výši
153 180,- Kč. Nákup malotraktoru byl realizován za celkovou částku 499 000,- Kč.
Výstavba vodojemu pro Mohuřice – tento projekt nebyl realizován z důvodu jeho nezařazení mezi
priority Jihočeského kraje, a tudíž nebyl finančně podpořen z dotačního titulu Ministerstva zemědělství ČR.
Výstavba vodojemu byla posunuta na rok 2012.

Do rozpočtu obce na rok 2011 byly zařazeny i dva projekty, na které nebylo možno získat
žádný příspěvek a jejich financování bylo zajištěno obecním rozpočtem. Byly to projekty:
Výměna oken a zateplení BJ čp. 77 ve Slavči – celkové náklady na tyto stavební úpravy činily
851 708,- Kč.

Výstavba chodníku směr Chvalkov – tato stavba nebyla realizována z důvodů nevyjasněných
vlastnických vztahů k pozemkům.

Výběr dodavatelů pro jednotlivé akce byl prováděn dle směrnice obce pro zadávání zakázek
malého rozsahu. Hodnocení došlých nabídek prováděla obecní rada na svých zasedáních.
Josef Tripes - starosta

Poplatky na rok 2012
Obecní úřad ve Slavči stanovil následující obecní poplatky na rok 2012:
Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu
a) osoba trvale hlášená …..............450,- Kč/osobu a rok
b) majitel rekreačního objektu …...500,- Kč/objekt a rok
Splatnost poplatku je 31. 5. 2012
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. 2012.
Hřbitovní poplatky
a) jeden hrob …...............................160,- Kč
b) dvojhrob …..................................240,- Kč
c) urnový háj …...............................160,- Kč
Splatnost poplatku je 31. 12. 2012.
Hřbitovní poplatky z místa jsou placeny na dobu 10 let.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vodné na rok 2012 (dvousložkové dle vyhl. 3/2008)............18,- 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.

Mikulášská nadílka
10.12. v sobotu se v sále v hostinci ve Slavči opět otevřela pekelná brána. Na parketu se
začali rojit čerti, které se snažil Mikuláš v doprovodu
anděla drobet krotit. Pro statečné a odvážné děti, které
se nebály přijít a řekly básničku nebo i zazpívaly
písničku, měl Mikuláš ve svém velkém koši schovanou
vždy nějakou tu sladkou odměnu.
Po nadílce a
čertovském
tančení se
nakonec rozjela
malá dětská
diskotéka.

Drakiáda
Za krásného slunečného dne, i když málo větrného se opět po roce na obloze rozletěli draci.
A tak se 15.10 opět louka za suškou proměnila v dětské a dračí zápolení. Po zápolení s draky si
děti zasloužily odměnu a tak se pro ně připravilo pohoštění na dětském hřišti. U ohně si děti po
odpoledním prohánění na louce opékaly buřty a některé si ještě na hřišti pohrály. Tak snad opět
za rok za krásného a větrného počasí.

Události za rok 2011
8.1.
15.1.
22.1.
19.2.
4.3.
5.3.
6.3.
30.4.
1.5.
7.5.
11.6.
24.6.
9.7.
23.7.
6.8.
3.9.
24.9.
24.9.
2.10.
15.10.
10.12.

Myslivecký ples ve Slavči
Ples SDH v Dobrkovské Lhotce
Vítání občánků
Ples SDH Slavče
Staročeská koleda v Mohuřicích
Staročeská koleda ve Slavči
Staročeská koleda v Dobrkovské Lhotce
Stavění májek
1.Máj Mohuřice
Sousedské posezení ve Slavči
Soutěž majitelů Z-25 A a K v Dobrkovské Lhotce
Babouci v Dobrkovské Lhotce
Soutěž hasičských družstev v Dobrkovské Lhotce k 80.výročí založení sboru
Sběr kovového a nekovového šrotu ve Slavči
Nohejbalový turnaj ve Slavči
Dětský den ve Slavči
Soutěž a setkání majitelů koní v Dobrkovské Lhotce
Setkání seniorů v kulturním zařízení ve Slavči
Posvícenecká taneční zábava v Dobrkovské Lhotce
Drakiáda ve Slavči
Mikulášská nadílka v kulturním zařízení ve Slavči

Jubilanti
František Dvořák, Slavče, 70 let
Marie Jirkalová, Dobrkovská Lhotka, 70 let
Václav Nečas, Slavče, 70 let
Přejeme všem svým spoluobčanům hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, životních i
pracovních úspěchů do nového roku 2012.
Zároveň Vás tímto chceme pozvat na nejbližší společenské akce a to na Hasičský
ples 4. února 2012 – hraje Hájovanka a Staročeskou koledu 18. února 2012 – hraje
Podhoranka.
SDH Slavče

