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Obecní
zpravodaj
Ohlédnutí za komunálními volbami ve Slavči
Dne 29. října proběhlo v salonku pohostinství Slavče ustavující zasedání nového
zastupitelstva, které vzešlo z komunálních voleb ze dne 15. a 16. října 2010. Zvolení
kandidáti sdružení, které jako jediné usilovalo o hlasy voličů (Sdružení nezávislých
kandidátů), zvolilo staronové vedení obce tj. starostu, zástupce starosty a radu, takže vše
pokračuje dále jako v předchozím volebním období. Pro někoho z nás to může být zklamání,
pro některé zase záruka pro další rozvoj naší obce.
Pro mě osobně bylo velkým zklamáním, že do voleb v naší obci byla opět podána
pouze jedna kandidátní listina, což velmi zúžilo výběr pro naše voliče. Chce to asi jistou
odvahu předstoupit před spoluobčany a nabídnout jim svoji představu správy obecních
záležitostí, která může být oceněna buď jeho zvolením, anebo také jeho „zatracením“. To už
se v práci pro veřejnost stává. Chtěl bych proto vyzdvihnou odvahu zvolených zastupitelů,
kteří jsou ochotni „nést svoji kůži na trh“ a rozhodovat o věcech obecních, což je někdy velmi
složité a také nevděčné, protože jak říká jedno přísloví „ není člověk ten, který by se zavděčil
lidem všem“.
Velice si také vážím našich spoluobčanů, kteří ač věděli, že v říjnových komunálních
volbách se v naší obci nebude rozhodovat o vítězství některé z politických stran, a že
Sdružení nezávislých kandidátů je již předem vítězem voleb, přesto přišli a svůj hlas
odevzdali. Těm patří můj velký dík.
Na závěr bych chtěl popřát všem zastupitelům, aby po celé nadcházející volební období
rozhodovali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a hlavně, což bych chtěl podtrhnout,
vždy zodpovědně a v zájmu našich obcí a jejich obyvatel.
Josef Tripes – starosta obce

Usnesení z ustavující schůze obecního zastupitelstva ze dne 29.10.
2010
Obecní zastupitelstvo:
1/ vzalo na vědomí:
zprávu mandátové komise o ověření platnosti volby všech členů OZ
složení slibu všemi přítomnými zastupiteli v předepsaném znění

2/ schválilo:
a) zvolení Josefa TRIPESE (nar. 15. 3. 1955) starostou obce ve veřejné volbě 14-ti
hlasy při volbě z jednoho kandidáta
b) zvolení Rudolfa VEČEŘI (nar. 25. 10. 1969) zástupcem starosty obce ve veřejné
volbě 14-ti hlasy při volbě z jednoho kandidáta
c) zvolení
Františka DVOŘÁKA 14-ti hlasy
Jiřího MANOCHA
14-ti hlasy
Hany VOJTOVÉ
14-ti hlasy
členy obecní rady ve veřejné volbě při volbě ze 3 kandidátů
d) Jednací řád obecního zastupitelstva obce Slavče
e) složení finančního výboru – Ing. Iva Jandová – předsedkyně
David Krátký - člen
Antonín Tripes – člen
f) složení kontrolního výboru – Karel Brůha – předseda
Renata Smoleňová - členka
Michal Gušlbauer – člen
g) složení kulturní a sociální komise – Hana Vojtová – předsedkyně
Monika Papoušková – členka
Marie Tůmová – členka
Václav Janda – člen
h) starostu obce Josefa Tripese jako dlouhodobě uvolněného člena obecního
zastupitelstva
ch) výše odměn pro neuvolněné členy obecního zastupitelstva dle přílohy

Poplatky na rok 2011
Obecní úřad ve Slavči stanovil následující obecní poplatky na rok 2011:

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. 2011.
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. 2011.

Hřbitovní poplatky
a) jeden hrob …...............................160,- Kč
b) dvojhrob …..................................240,- Kč
c) urnový háj …...............................160,- Kč
Splatnost poplatku je 31. 12. 2011.
Hřbitovní poplatky z místa jsou placeny na dobu 10 let.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vodné na rok 2011 (dvousložkové dle vyhl. 3/2008)............16,- kč/m3 + roční pevná
složka za odběrné místo dle kapacity vodoměru – u běžného vodoměru činí 300,- 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.

Akce pod záštitou obce Slavče
Pouštění draků
30.10 v sobotu se opět rozletěli draci nad
loukou za fotbalovým hřištěm. Vítr foukal, sluníčko
hřálo a děti si daly práci a draka na obloze s větříkem
v zádech udržely.
Po úspěších i neúspěších s draky se opět rozplápolal
oheň na dětském hřišti a opékaly se buřty.
Tak snad opět příští rok se zase setkáme na
louce.

Mikulášská nadílka
V sobotu 4.12. v 15.00 hodin se v sále
v hostinci ve Slavči otevřela brána pekelná a mezi
dětmi se začali rojit čerti. Za nimi v doprovodu
andělů přišel sám Mikuláš s plnými koši nadílek pro
odvážné děti, které se přišly pobavit, zatancovat a říci
Mikuláši básničku, za kterou každý dostal balíček
plný dárků.
Po nadílce a po čertovských tanečcích nakonec sami
děti nastoupily na parket a začala mikulášská
diskotéka.
Děkuji všem, kteří přišli a vytvořili nádhernou
atmosféru a všem, kteří dali ruku k dílu a dětem připravili nádherné odpoledne.
Vojtová Hana

Mohuřická koťata ve školním roce 2010/2011
Na podzim jsme s Koťaty začali náš třetí rok existence. Je nás už zase o něco víc, protože se
k nám přidaly další děti, které s námi byly na letním táboře na Dálavě. Princip našich schůzek
je v letošním roce na bázi jednotlivých akcí, nikoliv pravidelných týdenních schůzek jako
v minulosti.
V září jsme byli na výletě v Tereziině údolí, kde se dětem
moc líbilo, zejména tvrz Cuknštejn či zřícenina za
Lázničkami, nebo umělý vodopád, který v krásném počasí
zval do vody. Největší úspěch měla nově vytvořená
„zdravotní“ atrakce, kde se bosky prochází skrze oblázky z
kamení, přes dřevěné překážky, až po brodění se v říčce
Stropnici a zpět dokola –někteří to stihli projít i pětkrát !
Další akcí byla podzimní dvoudenní Dálava, kde si děti již
ve známem prostředí zavzpomínaly na léto a zase nám počasí přálo, tak jsme trávili spoustu
času venku, nejen v lese honbou za pokladem.
Ještě na podzim jsme stihli návštěvu v Dobrkovské Lhotce u Beranů, kde se všechny děti
projely na koních a vyzkoušely si na něm „akrobatické prvky“. Návštěvu jsme zakončili
buřťákem a nikomu se domů nechtělo.
V listopadu jsme začali nacvičovat
pohádku o Třech slunečních
paprscích, pro kterou jsme si
připravovali kulisy už na Dálavě.
Také jsme při zkouškách využili
Slavečskou tělocvičnu a Ruda
Večeřa nám při té příležitosti připravil v zasedačce
promítání filmu.
Pro
přípravu
Mikulášské
besídky děti udělaly opravdu hodně, nejen že se všichni výborně
naučily své texty rolí zpaměti, ale zapojily i maminky a ty jim
připravily krásné kostýmy. Nakonec se pohádka musela posunout
až na úterý po Mikuláši a navíc nám v den vystoupení vypadla
hlavní hrdinka, ale vše se zvládlo a měli jsme nově zapojené i naše
nejmladší členy - herce Míšu a Martínka Maděrů, jako dvě úžasné
žabičky. Na závěr nás navštívil Mikuláš s dvěma strašlivými čerty, ale děti se nenechaly
vyvést z rovnováhy a všichni statečně odříkaly připravené básničky, za které obdržely nadílku
sponzorovanou Mohuřickými hasiči i obecním úřadem Slavče – děkujeme.
Těsně před vánoci – 22.prosince proběhla slavnostní besídka, kde dětem Ježíšek u
venkovního stromečku jako předzvěst Vánoc nadělil první dárečky.
Takže teď už se děti mohou těšit na léto roku 2011, na které připravujeme opět týdenní tábor,
tentokrát na téma „Harry Potter“. Na závěr bychom rádi poděkovali všem rodičům a
kamarádům za podporu při akcích a Obecnímu úřadu, hasičům a Rudovi Vaněčkovi za
sponzorské příspěvky

Šipkaři
Velmi dobrých výsledků v průběhu roku dosahovali šipkaři Matouštýmu Dobrkovská
Lhotka. Na mistrovství České republiky ve Valdicích obsadili velmi pěkné 9. místo z 64.
startujících.
V ročníku 2009-2010 1. Jihočeské ligy obsadili 3. místo.
V současném ročníku 2010-2011 jsou po 10-ti odehraných kolech na 1. místě Jihočeské ligy.
SDH Slavče
Přejeme svým členům i všem našim spoluobčanům krásné vánoční svátky
a do nového roku 2011 hodně štěstí, zdraví, pohody, spokojenosti a pracovních
úspěchů.
Zároveň Vás chceme pozvat na naše nejbližší kulturní akce a to na
Hasičský ples – 19. února 2011 hraje Hájovanka a Staročeskou koledu – 5.
března 2011 hraje Venkovanka.
Výbor SDH

Děti z mateřské školy – pravidelní návštěvníci knihovny
Jakmile se otevřely dveře nových krásných prostor
slavečské knihovny, začala naše spolupráce.
Při první návštěvě se děti seznámily s chodem knihovny,
prohlédly si nové prostředí, dozvěděly se, jak se knihy
půjčují.
Setkáváme se zde několikrát do roka. Každá naše
návštěva má své téma, většinou je spojena s ročním
obdobím. Děti poznávají svoje hrdiny z knih. Nikdy
nechybí čtené slovo, které je navíc doplněno kresbou a
tvořením z papíru. Pan Janda je vždy vzorně
připraven, pro děti má nachystané i malé
občerstvení, prostředí je milé a příjemné. Děti se
sem rády vracejí a na každou návštěvu se moc těší.
Věříme, že se z nich v budoucnu stanou pravidelní
čtenáři slavečské knihovny.
Jitka
Vráblíková, MŠ
Slavče

Obecní knihovna Slavče
nabízí

ZDARMA k vypůjčení
beletrii, detektivky, romány pro ženy,
válečné a historické romány,
dobrodružnou literaturu, literaturu faktů,
velký výběr knížek pro děti
a mnoho dalších výběrem z 3000 knih.

Návštěvní dny:

pondělí
úterý
čtvrtek

18.00 - 20.00 hod
16.30 - 18.30 hod
16.30 - 18.30 hod

Dále nabízíme knihy zapůjčené z českobudějovické knihovny.

Novinky:
Pro děti:

Slůně, Lední medvídek, Lvíče, Malý šimpanz - knížky včetně DVD
Sto tajných dvířek

Pro dospělé:

NOVOHRADSKÉ HORY a NOVOHRADSKÉ PODHŮŘÍ - publikace 848 str.

- příroda, historie, život
Nostradamus - Proroctví pro 21. století
Dcera Afriky - román o lékařce, která vede nemocnici
v africké divočině

Nebe mé lásky - román o životě tří sester, které se
neznají a mají spolu žít rok na ranči, aby nepřišly
o dědictví

Krása přináší smrt - detektivní román M.H. Clarkové
Sny ukryté v závoji - příběh fotografky vyslané
do Afghánistánu, aby zpracovala reportáž o dívkách,
které jsou nuceny do sjednaných sňatků.
Líbáš jako Bůh - román Marie Poledňákové
77 výletů s dětmi po
Čechách
77 výletů s dětmi po
Moravě

Přehled událostí za rok 2010
9.1. Ples SDH Dobrkovská Lhotka, hrála Zalužanka, 90 lidí, vstup 80 Kč, bohatá tombola
16.1. Myslivecký ples ve Slavči, hrála Podhoranka, 180 lidí, vstup 80 Kč, bohatá tombola
23.1. Vítání občánků, přivítáno bylo 5 dětí
30.1. Ples SDH Slavče, hrála Hájovanka, 100 lidí, vstup 70 Kč, bohatá tombola
12.2. Staročeská koleda v Mohuřicích a večerní zábava v pohostinství
13.2. Staročeská koleda ve Slavči, tradiční „Tůmů rybníček“ a večerní zábava na sále
14.2. Staročeská koleda v Dobrkovské Lhotce. Tradiční pohřbívání masopusta a večerní
zábava na sále
1.5. Přehlídka historických vozidel v Mohuřicích. Zúčastnilo se na 30 nejrůznějších vozidel
(kola, moto, auta, traktory atd.) a sledovalo ji asi 800 lidí.
15.5 Obvodová hasičská soutěž trhosvinenska. Soutěžilo se ve 4 kategoriích – ženy mladší,
ženy starší, muži mladší a muži starší.
22.5. Otevření „Prostoru pro setkávání občanů“ u pohostinství v Mohuřicích
12.6. Setkání a soutěž traktoristů a traktorů v Dobrkově. Soutěže se zúčastnilo 26 účastníků
ve dvou kategoriích- dospělí a junioři. Soutěž dospělých vyhrál Josef Márovec a
z juniorů Jiří Kysela.
18.6. Vystoupení dechové hudby Babouci v Dobrkovské Lhotce. Již oblíbená akce milovníků
dechovky a Babouků zvláště.
11.7. Hořelo v Zaluží u „ Zachařů“. Hořela část chléva. Zasahoval SPS z Tr. Svinů.
24.7. Hasičská soutěž v Dobrkovské Lhotce- tzv. srandy mač.
1.8. Havaroval v zatáčce na okraji lesa „Paseka“ u Lhotky motorkář. Zasahovala
helikoptéra, která ho dopravila s četnými pohmožděninami do nemocnice.
21.8. Bylo otevřeno nové víceúčelové hřiště. Bude ho využívat hlavně nohejbalové družstvo
TJ Slavče pro zápasy okresního přeboru.
29.8. Byla vysvěcena znovu vystavěná kaplička na Hrbech. Iniciátorem této akce byl
pan Adolf Rienesl. Svěcení kapličky provedl P. Marcin Zelazny, za účasti asi 200 lidí.
14.9. Sehrálo družstvo nohejbalistů TJ Slavče v letošním ročníku závěrečný zápas okres.
přeboru. Porazilo družstvo Trh. Sviny C 6:0, obsadilo ve skupině B první místo a
postoupilo tak do skupiny A.
2.10. Setkání seniorů v sále kulturního zařízení ve Slavči. K příjemnému posezení přispěla
dechová hudba Zalužanka a porce pečeného selátka s pěnivým mokem či sklenkou
vína.
6.10. Navštívili nezvaní hosté rodinný domek ve Lhotce. Odnesli si televizi, motorové pily,
ovladače a další.
19.10.Opět se objevili nezvaní kumpáni, navštívili pohostinství ve Lhotce. Tentokrát vzali
motocykly, řetězové pily, televizi a jiné.
30.10.Opět jako každý rok se uskutečnila Drakiáda. Vítr foukal a buřty byly teplé.
6.11.Fotbalové družstvo TJ Slavče sehrálo závěrečný zápas podzimní části okresního
přeboru 4.třídy.S předním mužstvem tabulky Sokolem Žabovřesky sice prohráli
2:1, ale v tabulce obsadili 9. místo z 15-ti mužstev.
4.12. Opět k nám zavítali Mikuláš, anděl a čerti na Mikulášskou nadílku.

Jubilanti
Hilda Žigárdiová, Slavče, 70 let
Poslední vzpomínka:
Lexová Františka, Mohuřice, 91 let
Valeš Karel, Mohuřice, 89 let

zpravodaj.slavce@seznam.cz

