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Obecní
zpravodaj
Letní čas
Ze soboty 26.března na neděli 27.března jsme se opět „nastartovali“ na letní čas. To
znamená, ţe jsme ručičky hodin posunuli o jednu hodinu dopředu. Část občanů letní čas
přivítala, neboť se den prodlouţil a tak lze udělat více práce. Mnozí se však na tento posun
příliš netěší, neboť si na tuto změnu zvykají jen pozvolna.
První váţná zmínka o zavedení letního času nás zavede do Londýna v roce 1907. Zde
navrhl zavedení letního času londýnský stavitel p. William Willett. Návrh se však nepodařilo
prosadit, ačkoliv se mu podařilo přesvědčit i jednoho z poslanců.
A tak první zavedení letního času spadá do roku 1916, kdy ho zavedlo několik
Evropských zemí. Jako první jej zavedlo Švédsko a to od 14.dubna do 30.září 1916. Avšak
v dalších letech v této změně nepokračovalo.
Dalšími zeměmi bylo Německo a Rakousko-Uhersko (jehoţ součástí byli i České
země). Zde platil od 30.dubna do 1.října. V obou případech se uplatňoval pouze dva roky.
V roce 1916 jej zavedla i Velká Británie mezi 21.květnem a 1.říjnem. I zde fungoval 1
rok.
V roce 1917 byl zaveden v SSSR a v roce 1918 v USA. V roce 1930 se v SSSR znovu
po několika letech opět měnil čas. Lišil se od pásmového času o jednu hodinu, tedy jakoby
platil letní čas po celý rok. Prakticky stejnou věc praktikují v současnosti Francie a
Špaňelsko.
Letní čas byl znovu zaveden z úsporných opatření za 2.světové války. V Českých
zemích (tedy v Protektorátu Čechy a Morava) fungoval nepřetrţitě od 1.dubna 1940 aţ do
4.října 1942. Dále pak v letních měsících 1943-49. Na přelomu roku 1946 ( od
1.prosince1946 do 23.února 1947) byl zaveden tzv.zimní čas, kdy se ručičky hodin posunuly
o 1 hodinu zpět – coţ bylo světovým unikátem.

Letní čas byl v Československu zaveden v roce 1979. Ustálilo se pravidlo, podle
kterého se letní čas zaváděl posladní březnový víkend a končil posledním zářijovým
víkendem. Od roku 1996 je letní čas o 1 měsíc delší – trvá aţ do posledního víkendu v říjnu.
Tato změna byla provedena v celé Evropské unii, jejíţ součástí je i Česká republika.
Jako kaţdá změna v ţivotě lidí má své zastánce i odpůrce. Nejinak je tomu i u letního
času. Hlavním argumentem zastánců jsou energetické úspory a zmírněný dopad na
energetické špičky při spotřebě elektrické energie.
Odpůrci této změny uvádějí, ţe zavedení letního času nemá na úsporu elektrické
energie takový vliv jak uvádějí jeho zastánci. Úspora energie je znatelná jen v období
rovnodennosti. Dalším argumentem odpůrců je, ţe časový posun působí obtíţe mnoha lidem,
hlavně v pokročilém věku v období jarního přechodu. V tuto dobu se údajně zvyšuje i počet
dopravních nehod. Jistou skutečností však zůstává, ţe přechod na letní čas a zpět působí
jistou dobu negativně na hospodářské zvířectvo a zvířata vůbec. O tom byla napsána nejedna
studie.
Je zřejmé, ţe na kaţdého z nás nepůsobí posun hodinových ručiček stejně. Ale z praxe
vím, ţe s přechodem na začátek letního času to bývá pro mnoho lidí poněkud náročné, neţ se
s touto změnou vyrovná.
Jan Tripes - Kronikář

Vítání občánků
I letos jsme jiţ uţ po čtvrté přivítali nové občánky. Děti, které se narodily v roce 2010, jsme
přivítali 22.1.2011 v salonku hostince ve Slavči. Dětem byla na slavnostním uvítání předána
vkladní kníţka s počátečním vkladem,který jim našetřila Obec Slavče a ani rodiče neodešli
s prázdnou v podobě květiny a pamětního listu na tento den. Jako kaţdý rok nám děti z MŠ
Slavče v doprovodu učitelek , pro nové občánky, rodiče a hosty, zazpívaly a zarecitovaly.
Letos jsme přivítali šest nových občánků: Josef Dartsch – Slavče
Nikol Kutheilová – Mohuřice
Tomáš Kuba – Dobr. Lhotka
Viktor Šlajs – Slavče
Lenka Benáková – Dobr. Lhotka
Jakub Trajer - Lniště

V mateřské škole máme plno.
V měsíci dubnu proběhl zápis dětí na školní rok 2011/2012 do Mateřské školy ve
Slavči. Počet ţádostí o umístění dětí do předškolního zařízení převyšoval počet volných míst.
Ţádost si podalo patnáct rodičů dětí, umístěno mohlo být pouze děvet dětí.
Kapacita naší mateřské školy je 28 dětí a není moţné tuto hranici překročit.
Při rozhodování o umístění dětí postupujeme podle předem určených kritérií.
Kritéria pro přijímání dětí k docházce do Mateřské školy ve Slavči:
1/ Přednost pro přijetí do mateřské školy mají vždy děti s trvalým bydlištem v
obci Slavče a z obcí, které spadají pod OÚ Slavče, a to takto:
–
–

děti jeden rok před zahájením povinné školní docházky
děti podle věku-datumu narození (od nejstarších po nejmladší)

2/ V případě volné kapacity školy se přijímají děti s trvalým bydlištěm mimo obec
Slavče a to takto:
–
–

děti jeden rok před zahájením povinné školní docházky
děti podle věku-datumu narození (od nejstarších po nejmadší)

Je nám líto,ţe se nepodařilo uspokojit všechny zájemce. Snad se to podaří při příštím zápisu
do MŠ.
Jitka Vráblíková
MŠ Slavče

Orientální tance.
Kaţdé úterý se scházíme v 18.00 hod. v tělocvičně ve Slavči, abychom si procvičily
choreografii tanců, které se učíme v T.Svinech, Borovanech a Č. Budějovicích pod vedením
Šárky nebo Mariky.
Právě teď nacvičujeme tance, které bychom rády předvedly na vystoupení v kulturním domě
v Trhových Svinech v září 2011. Toto vystoupení bude v pořadí jiţ páté za existence naší
skupiny.
V Trhových Svinech právě skončil semestr a nový začne v září 2011.
V Borovanech a v Českých Budějovicích výuka pokračuje.
Pokud byste měly o orientální tance zájem, můžete se přijít podívat, popř. nás kontaktovat na tel.:
Kabeláčová Marie 776 733 437
Křečková Šárka 604 848 039

SDH Slavče
První akcí v roce pro nás bývá hasičský ples. Letos se konal 19. února a hrála nám kapela
Hájovanka. Velmi se nám osvědčil předprodej lístků, kdy naši členové obcházejí domácnosti
a osobně zvou spoluobčany na ples. Děkujeme tímto všem, kteří si lístek zakoupili a tím nás
podpořili. Plesu se zúčastnilo asi 140 lidí a k dobré náladě přispěla jak kapela, tak
pomerančová volenka i bohatá tombola – měli jsme 280 cen.
K další akci, na níţ se hasiči podílejí, patří tradiční Staročeská koleda. Letos se konala
poměrně pozdě a to 5. března. Celý den provázela koledu kapela Venkovanka. Za zdárný
průběh bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na této tradici podílejí, ať uţ účastníkům
„Pěkné, Slaměné i Dětské“ koledy, tak ţenám, které vyrobily nové klobouky i pánům, kteří se
starali o občerstvení na návsi a v sále a v neposlední řadě pánům maškarádům, kteří riskují
vlastní zdraví pro pobavení nás všech.

Hana Brůhová

SDH Dobrkovská Lhotka
Hasiči v Dobrkovské Lhotce pořádali jako kaţdý rok Hasičský bál dne 13.ledna, na kterém
hrála kapela Krystal. Další akce byla 6.března a to Staročeská koleda. Masopustní koledu,
která byla jako vţdy zakončena věnečkem, doprovázela kapela Zaluţanka.
Zakládající členové SDH v roce 1931 nám zanechali tradice, které se dodrţují v nezměněné
podobě do dnešního dne. Za to je třeba poděkovat jak našim předkům, tak hlavně těm, kteří
dodrţují tradici bálů, tanečních zábav a hlavně Staročeské koledy do dnešních dnů.
V letošním roce tedy SDH Dobrkovská Lhotka slaví 80 let od svého zaloţení.
Na oslavu zaloţení sboru bude pořádána dne 9.7.2011 hasičská soutěţ , kterou zakončíme
taneční zábavou, případě pěkného počasí na letním parketu a v opačném případě v hostinci
„U Matouše“.
Tímto bychom chtěli na tuto oslavu pozvat všechny občany naší obce i širokého okolí.
Za všechny členy hasičů z Dobrkovské Lhotky velitel
Dvořák František

Sportovní aktuality
Po loňském, zcela úspěšném roce pro slavečské sportovní oddíly, začaly soutěţe letošního
roku.
Šipkaři a fotbalisté mají soutěţ podzim-jaro, nohejbalisté jaro-podzim.
Šipkaři začali tuto část soutěţe jiţ začátkem února neboť ji hrají dvoukolově, kaţdý
s kaţdým. V polovině dubna, kdy zbývalo do konce soutěţe jen několik zápasů, figurovali na
2.místě. Po skončení soutěţe je čeká příprava na mistrovství republiky v červnu ve Valdicích
u Jičína.
Nelze neţ popřát, aby se dařilo!
Fotbalisté začali jarní část přeboru na přelomu března a dubna. Počáteční zápasy se příliš
nevydařily, ale poté vyhráli dva zápasy za sebou a po dvaceti zápasech jsou na 8.místě z 15-ti
startujících druţstev. Toto zlepšení je určitým příslibem do dalších zápasů v okresním
přeboru.
Nohejbalisté začali letošní okresní přebor ve skupině „A“, kam postoupili z 1.místa ze
skupiny „B“v loňském roce. Soutěţ odstartovala před polovinou dubna a první dva zápasy
ukázaly, ţe v obou skupinách je výkonnostní rozdíl. Oba prohráli jen těsně a tak i hráči věří,
ţe i v této silnější skupině se dají odehrát dobré zápasy. Na konec července je opět
připravován nohejbalový turnaj dvojic, na který zveme všechny příznivce sportu.
Jan Tripes

ROZPOČET OBCE 2011

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 2011
A) NÁVRH ZÁKLADNÍCH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2011
1. Lesní hospodářství ……………………………………… 60 tis.
2. Odstraňování komunálních odpadů …………………….325 tis.
3. Opravy komunikací ………………………………………. 45 tis.
4. Školství 240 tis.
5. Kultura (knihovny, kroniky, KD) ……………………….. 60 tis.
6. Sociální výdaje celkem …………………………………… 14 tis.
7. Vnitřní správa - poţární ochrana 30 tis.
- členové obecního zastupitelstva 520 tis.
- soc. a zdravotní pojištění 170 tis.
- cestovné 45 tis.
- správa obecního úřadu (viz. příloha) 539 tis.
Celkem ……………………………………………………. 1.304 tis.
8. Místní hospodářství –
- mzdy 270 tis.
- soc. a zdravotní pojištění zaměstnanců
91 tis.
- tělovýchova
30 tis.
- bytové hospodářství 100 tis.
- veřejné osvětlení (provoz, údrţba) 160 tis.
- vodovod a kanalizace
91 tis.
- pohřebnictví 5 tis.
- ostatní sluţby MH (kotelna) 170 tis.
- veřejná zeleň, vzhled obce 95 tis.
- zimní údrţba cest 100 tis.
Celkem ………………………………………………………..1.112 tis.
9. Příspěvek na žáky ZŠ T. Sviny …………………………...282 tis.
10. FKSP…………………….. …………………………………25 tis.
11. Pojištění Multicar + majetek ……………………………...41 tis.
12. Přestupková komise. ………………………………………. /
13. Zdravotnictví – LSPP ……………………………………...22 tis.
14. Peněžní služby …………………………………………… 14 tis.
15. Sdružení Růže, SMOJK ………………………………….. 16 tis.
16. Ostatní zájmová činnost ………………………………… 20 tis.
17. Vypořádání z roku 2010 ……………………………………18 tis.

Základní rozpočtové výdaje celkem

3.600 tis.

B) Návrh rozdělení finančních prostředků na údržbu a investice dle
jednotlivých akcí pro rok 2011.
__________________________________________________________________________
Akce plánované na rok 2011
- ZTV pro 3 RD Slavče
500 tis.
- Výstavba chodníku ke hřbitovu
1.337 tis.
-Výstavba vodojemu pro Mohuřice
250 tis.
- Výměna oken a zateplení BJ čp. 77
950 tis.
-Výstavba chodníku u komunikace (směr Chvalkov) 250 tis.
- Projektové dokumentace
100 tis.
- Vítání občánků
20 tis.
- Nákup malotraktoru
330 tis.
- Rybník Dobrkov – čištění
45 tis.

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

3.600 tis.

_______________________________________________________________________

Výdaje celkem v roce 2011

7.382 tis.

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - 2011
Nedaňové příjmy - tř. 2
1031 Lesní hospodářství ……………………………………………………. ..50 tis.
2341 - Obecní rybník - nájem ..............................................................................6 tis.
2310 – Nájem vodovod ……………………………………………………….130 tis.
3392 - Činnost v kultuře - nájem sálu, kříž hřbitov.........................................16 tis.
3612 - Bytové hospodářství - nájem ............................................................. 880 tis.
3613 – Nebytové prostory,pozemky – nájem……….………………………….42 tis.
3632 - Pohřebnictví ............................................................................................…2 tis.
3634 – Zásobování teplem ……………………………………………………...40 tis
6171 - Činnost místní správy ......................................................................…… 50 tis.
28 tis. příjmy z úroků
22 tis. manipul. poplatkys,exekuce
_________________________________________________________________________
Nedaňové příjmy celkem ............................................................

1.216 tis.

Kapitálové příjmy - tř. 3
Prodej a nájem obecních pozemků ..................................................................225 tis.
Splátky bytů ………………………………………………………………… .. 85 tis.
Dotace SZIF – chodník ke hřbitovu …………………………………………537 tis.
Kapitálové příjmy celkem ................................................................................847 tis.
Daňové příjmy - tř. 1
1111 - Sdílené daně ......................................................................................... 3.950 tis.
1112 - daň z příjmu FO z podnikání ...................................................................50 tis.
1311 - Správní poplatky ...................................................................................... 2 tis.
1341 - Poplatky ze psů ......................................................................................... 11 tis.
1342 - Poplatek za rekreační pobyt .......................................................................4 tis.
1343 - Poplatky za užívání veř. prostranství ........................................................1 tis.
1347 - Poplatek z dobývacího prostoru ..............................................................0,3 tis.
3722 – Poplatek z odpadu…………………………………………………….. ..350 tis.
1511 - Daň z nemovitosti .................................................................................. . .800 tis.
________________________________________________________________________
Daňové příjmy celkem ................................................................................... 5.168,3

tis.

7.231,3 tis.
DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ...................................................150,7 tis.
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM………………………………………..

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

7.382 tis.

Jubilanti leden-duben 2011
Tůmová Jaroslava, Lniště
Jirkal Antonín,
D.Lhotk a
Prýgl František,
Lniště
Tůmová Marie,
Zaluţí
Moserová Věra,
Lniště
Manochová Libuše, Slavče

-

85 let
75 let
75 let
86 let
90 let
70 let

zpravodaj.slavce@seznam.cz

