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DOBRKOV, LHOTKA, ZALUŽÍ, SLAVČE, MOHUŘICE, KEBLANY,
LNIŠTĚ

Obecní
zpravodaj
„ JAK TEN ČAS LETÍ“
postesknou si mnozí občané. A je to pravda, vždyť už je třetina roku za
námi.
Začátek roku přinesl jako obvykle plesovou sezonu a po té masopust.
Plesová sezona bývala vždy jednou z hlavních společenských událostí
roku. Převážná část návštěvníků plesů, hlavně ženy, si vždy potrpěly,
aby jejich róba byla co nejhezčí, jak se na tuto společenskou událost
sluší. Myslím si, že tato tradice vydržela až do letošní sezony.
Poněkud horší je to s účastí na těchto akcích. Pro udržení
návštěvnosti jsou připravovány velmi bohaté a kvalitní tomboly. Ty
pak zpravidla zachrání celou akci. Je bezpochyby, že účast na
těchto akcích ovlivňuje několik faktorů. O televizi a
pohodlnosti lidí bylo již napsáno mnoho. Je ovšem pravda, že
jsou i pádné důvody, že občané opravdu nemohou.
Nezanedbatelné jsou případy kdy se sejde několik plesů na stejné datum v okolí a velkou roli
hraje i počasí.
V celku slušnou návštěvu měl ples Myslivecký. Průměrnou návštěvu měl Hasičský ples
v Dobrkovské Lhotce a poměrně slabá účast byla na Hasičském plese ve Slavči.
Podstatně lépe je na tom s účastí Staročeská koleda. Je to jistě dáno mnohdy nevázaným
veselím, které o masopustě panuje a povedenými kousky pánů maškarádů, které jsou
mnohdy doslova krkolomné. Důkazem je návštěvnost u rybníčku p. Miroslava Tůmy či
večerní vystoupení na sále ve Slavči nebo v Dobrkovské Lhotce. Zde můžeme v odpoledních
hodinách shlédnout již tradiční střílení masopusta. I to je připraveno tak, aby se přihlížející
příjemně bavili.

Věřím, že drtivá většina návštěvníků Staročeské koledy umí ocenit snahu pánů maškarádů
pobavit přítomné obecenstvo.Nevím kolik lidí si ale dokáže uvědomit, co je nutno podstoupit
a obětovat, aby se nám na masopustu líbilo.
Svou nezastupitelnou roli má bezpochyby i kolednická družina. Je radost pohledět na hezky
vystrojené koledníky vedené hejtmanem a matkou koledy. Jejich vystoupení je však vázáno
jistými zvyky a obyčeji, které je nutno dodržovat.
V posledních letech můžeme vidět ve Slavči i Dětskou koledu, což převážná část občanů jen
vítá. V letošním roce to však mezi Dětskou a dospělou koledou poněkud „zaskřípalo.“ Celé
nedorozumění se vyřešilo na hasičské schůzi a tak věřím, že příští rok uvidíme opět obě
koledy. Vždyť Dětská koleda je zárukou, že tato lidová tradice v našem regionu bude žít i
nadále.
Jan Tripes

Uplynulo již dvacet let
Ano, 15. února letošního roku uplynulo již dvacet let, kdy byla provedena tzv. „porevoluční“
změna ve vedení naší obce. Správu a řízení převzala nová rada a nově doplněné
zastupitelstvo. Asi nikdo z tehdejších nových radních, včetně mě nového starosty, si v této
době neuvědomil, do jak zodpovědné práce se pouští. Chtěl bych se trochu ohlédnout zpět za
těmi uplynulými dvaceti lety jako starosta, který nesel asi největší díl zodpovědnosti za chod
a rozvoj našich obcí. Nechci vyjmenovávat věci, které se podařily nebo nepodařily, nechci
hodnotit práci obce podle kritérií jako jsou např. počet postavených bytů, počet km
opravených cest nebo délka opravených vodovodních řádů. Toto by měli hodnotit lidé , kteří
zde bydlí, a to vyjádřením své spokojenosti či nespokojenosti. Problém je v tom, že každý ke
své spokojenosti potřebuje něco jiného. Někdo je spokojen hlavně s tím, že funguje hospoda,
pro někoho je nejdůležitější školka a jiný se zase neobejde bez sportovního vyžití. Svoji
spokojenost nebo nespokojenost většina občanů projevovala svým hlasem ve volbách nebo
spokojeným či nespokojeným mlčením. Vzhledem k dosavadnímu vývoji se lze proto
domnívat, že lidé v našich obcích jsou převážně spokojeni. Takovéto domněnky nemají
ovšem ten správný reálný základ, ze kterého lze usoudit, že jeho práce se ubírá dobrým
směrem. Při stěhování archivu obce do nových prostorů jsem náhodou narazil na podklady,
které uvádějí, že naše obec v roce 1989 tj. v roce „revolučním“ čítala 489 obyvatel včetně
okolních osad. Porovnáme-li toto číslo s počtem obyvatel ke dni 15. 4. 2010, které činí 585
zjistíme, že za dvacet let se počet obyvatel našich obcí zvýšil o 96 lidí. Pro porovnání je to asi
stejný počet lidí jako mají v současné době Mohuřice, Keblany a Lniště dohromady. Myslím
si, že narůstající počet obyvatel je tím nejvýstižnějším kritériem fungování obce jako je
Slavče, která není satelitem žádného velkého města. Skutečnost, že do našich obcí přicházejí
nový lidé, kteří zde staví nové domy a zakládají své rodiny dává záruky životaschopnosti
obce a je jedním z hlavním kritérií pro hodnocení práce lidí, kteří pracují ve prospěch obce a
jasně ukazuje , že naše obec jde správným směrem. Dovolte mi na závěr, abych poděkoval
všem bývalým i současným zastupitelům, radním, kteří se podíleli a podílí na správě a řízení
našich obcí, za jejich práci a obětavost vynaloženou ve prospěch nás všech.
Josef Tripes - starosta

SDH Slavče
Letos si připomínáme 110 let od založení hasičského sboru ve Slavči. Hlavním iniciátorem
založení byl pan Eduard Moravec a zakládajících členů bylo 13. Cílem sdružení byla pomoc a
ochrana majetku občanů obce. Už v r. 1901 byla zakoupena ruční hasičská stříkačka, se
kterou vyjížděli členové zachraňovat příbytky svých spoluobčanů nejen ve Slavči, ale i
v okolních vesnicích. Zajišťovali také kulturní činnost v obci – přádali hasičské plesy,
nejrůznější odborné a naučné přednášky a
v letech 1911 a 1947 se konaly i Sjezdy
hasičstva. Dokonce zde v poválečných
letech působil i divadelní ochotnický
soubor.
V roce 1950 byla organizace přejmenovaná
na Československý svaz hasičstva a v tuto
dobu čítala 33 členů. Další přejmenování
bylo v roce 1954 a to na Československý
svaz požární ochrany. V r. 1956 byla
zakoupena nová motorová stříkačka PPS –
8 v hodnotě 10.000 Kčs. I nadále byly
pořádány plesy, pouťové a posvícenské
taneční zábavy a v neposlední řadě
Staročeská koleda. Začali se také provádět
preventivní prohlídky a v době sklizně
žňové hlídky.
V roce 1972 byla zakoupena nová
motorová stříkačka PPS – 12R a v roce 1986 byla vystavěna členy našeho sboru nová
hasičská zbrojnice s klubovnou. V tomto velmi úspěšném období měl náš sbor 76 členů – 61
mužů a 15 žen – naše družstva obsazovala přední místa v okrskových soutěžích. Nejlepší
umístnění získalo družstvo žen, kdy skončilo na druhém místě na Okresní soutěži v Českých
Budějovicích v roce 1991. I v tomto období se členové sboru věnovali kulturnímu vyžití.
K již zmíněným akcím přibylo pořádání velmi oblíbených tuzemských i zahraničních
zájezdů.
V roce 1991 došlo v důsledku politických změn v naší republice k přejmenování organizace
na Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska. Byly přijaty nové stanovy, znak a
vlajka.
Také poslední desetiletí probíhá ve stálé aktivitě. Naši členové ze zásahového družstva
pomáhali při záplavách v roce 2002 v naší obci a v Českých Budějovicích. Účastnili se také
likvidace požáru rašeliniště u Nových Hradů.
V současné době má SDH Slavče 66 členů, z nichž je převážná část aktivně zapojena –
pokračujeme v pořádání Hasičského plesu, Staročeské koledy, akcí pro děti, brigádnicky se
podílíme na zvelebování obce a také se účastníme hasičských soutěží. Mladší členové se
starají o ošetření a údržbu protipožární techniky, zbrojnice i klubovny.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se zasloužili o rozvoj hasičství ve Slavči.
Závěrem chceme pozvat všechny spoluobčany na Obvodovou hasičskou soutěž, která se koná
15. května 2010 ve 13:00 hod. na fotbalovém hřišti. V 18:00 hod. začíná taneční zábava
v místním pohostinství, kde zahraje hudební skupina Hesperos.
Jan Tripes, Hana Brůhová

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 JE VYROVNANÝ
Příjmy
Nedaňové příjmy - tř. 2
1031 - Lesní hospodářství ……………………………………………………..60 tis.
2341 - Obecní rybník - nájem ............................................................................. .6 tis.
3392 - Činnost v kultuře - nájem sálu ............................................................... 6 tis.
3612 - Bytové hospodářství - nájem ............................................................. 790 tis.
3613 – Nebytové prostory,pozemky – nájem……….………………………….42 tis.
3632 - Pohřebnictví ............................................................................................…6 tis.
3634 – Zásobování teplem ……………………………………………………...50 tis
6171 - Činnost místní správy ......................................................................…… 50 tis.
28 tis. příjmy z úroků
22 tis. manipul. poplatkys,exekuce
_________________________________________________________________________
Nedaňové příjmy celkem ............................................................
1.010 tis.
Kapitálové příjmy - tř. 3
Prodej a nájem obecních pozemků ....................................................................25 tis.
Splátky bytů
……………………....…………………………………… 135 tis.
Kapitálové příjmy celkem ................................................................................160 tis.
Daňové příjmy - tř. 1
1111 - Sdílené daně ......................................................................................... 3.750 tis.
1112 - daň z příjmu FO z podnikání ...................................................................50 tis.
1311 - Správní poplatky ...................................................................................... 1 tis.
1341 - Poplatky ze psů ......................................................................................... 11 tis.
1342 - Poplatek za rekreační pobyt .......................................................................3 tis.
1343 - Poplatky za užívání veř. prostranství ........................................................1 tis.
1347 - Poplatek z dobývacího prostoru .............................................................0,7 tis.
3722 – Poplatek z odpadu…………………………………………………….. ..290 tis.
1511 - Daň z nemovitosti .................................................................................. . .600 tis.
________________________________________________________________________
Daňové příjmy celkem ................................................................................ 4.706,7 tis.
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM…………………………………………….. 5.876,7 tis.
DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU .........................................................185,3 tis.

ÚHRN PŘÍJMŮ CELKEM NA ROK 2010

6.062 tis. Kč

Výdaje
Návrh rozdělení finančních prostředků na údržbu a investice dle jednotlivých akcí pro rok 2010.
__________________________________________________________________________
Akce plánované na rok 2010
- Mohuřice – Prostor pro setkávání občanů
175 tis.
- úprava okolí KD Slavče +WC
350 tis.
-oprava komunikací Slavče ,Keblany
450 tis.
- oprava čekárny Slavče
150 tis.
- víceúčelové hřiště Slavče
80 tis.
- výměna střešní krytiny bj. 76
150 tis.
- výměna oken v bytech
350 tis.
- oprava hřbitovní zdi
40 tis.
- územní plán obce
165 tis.
-výstavba chodníků – ulice za kostelem POV
300 tis.
- paspart místních komunikací
40 tis.
- projektové dokumentace
80 tis.
- úroky z půjčky KB Č. Budějovice
40 tis.
- vítání občánků
20 tis.
- Multicar
362 tis
------------------------------------------------------------------------------------Celkem opravy a investice
2.752 tis.
Běžný provoz obce

3.310 tis.

_______________________________________________________________________

ÚHRN VÝDAJŮ CELKEM NA ROK 2010

6.062 tis. Kč

Vítání občánků
V salonku hostince ve Slavči dne 23. ledna 2010 proběhlo již třetí vítání našich nových
občánků. Přivítány byly děti, které se narodily v druhé polovině roku 2009. Celkem se sešlo
pět občánků se svými rodiči a příbuznými.
Dětem byla opět věnována vkladní knížka s počátečním vkladem, který jim věnovala Obec
Slavče a rodiče, kteří se podepsali do naší pamětní knihy, dostali malý dárek v podobě
pamětního listu na tento den a malé kytičky. V doprovodu učitelek z MŠ přišly děti, které
maminkám a tatínkům zazpívaly a zarecitovaly.
Přivítány byly tyto děti: Lucie Staníková -- Zaluží
Stanislav Nocar -- Slavče
Natálie Rybáková -- Dobrkovská Lhotka
Daniel Klišík -- Slavče
Anna Sojková -- Dobrkovská Lhotka
Hana Vojtová

Mohuřická KOŤATA
Chýlí se opět konec školního roku a naše
Koťata tu již také zakončují druhý školní rok své
existence. Co jsme vlastně všechno za tu dobu
stihli ? Podařilo se to, za jakým účelem jsme kroužek
zakládali – dát dohromady partu dětí z vesnice a
okolí, která se bude pravidelně (1 týdně) scházet a
bude také oficiálně jako oddíl zaregistrovaná.
Začínali jsme s 5ti členy a už je nás 14. Jezdí sem i
kamarádi z okolních vsí a jsou u nás všechny děti od
3 do 10ti let z Mohuřic. Strávili jsme spolu cca 250
hodin času na schůzkách a dvou víkendových

pobytech na Dálavě. A co vlastně děláme ? Chodíme všude po okolí Mohuřic od jara až do
zimy. Běháme, tančíme, zpíváme, tvoříme, šplháme a cvičíme, sáňkujeme i bruslíme, jezdíme
i na koních a plaveme v Borovanech, chodíme do kina i do divadla, děláme táboráky, plníme
Bobříky a další soutěže včetně Dětských dnů.
Nejúspěšnějšími akcemi byly právě víkendy na táborové základně Dálava u Benešova nad
Černou a také tři představení pro rodiče a sympatizanty z řad ostatních. Také jsme přiložili
ruku k dílu při budování „místa pro setkávání občanů“, které také pravidelně využíváme ! Co
nás v nejbližší době čeká ? Na květen
jsme si naplánovali třetí víkendové
setkání na Dálavě v duchu „Království
pohádek“
a
v srpnu
chystáme
celotýdenní tábor na téma „Indiánská
stezka“, na který zveme i další děti ve
věku od 7 do 10ti let. Jediné co nás
trápí, asi stejně jako všechny maličké
organizace, je nedostatek finančních
prostředků. Přesto děkujeme za
pravidelné „dvacetikorunky“ jako
příspěvky od rodičů a všem babičkám
a kamarádům za příspěvky při
vystoupeních. Všechny tyto penízky
věnujeme výhradně na nakupování
pomůcek pro děti a snažíme se, aby zbylo i například na ceny za soutěže při výletech nebo
víkendech. Jen je nám trošku líto, že Obecní úřad nám prý dle „pravidel“ může přispět pouze
na jednorázové akce jako je Dětský den a nikoliv na naši celoroční činnost či tábor  Přesto
věříme, že se budeme v dalším roce setkávat dál na
spoustě akcí pro děti z Mohuřic a okolí 
Zuzana Hanžlová, Monika Papoušková

1. Máj
Je to skromná tradice, co zavedla parta přátel do středu obce SDH Mohuřice. Na sváteční den,
pod ozdobeným májem potěšit známé decentním zážitkem. Jak čas dával roky dále,
společnost nás podpořila dokonale. Nezdá se to ani trochu máme tady jedenáctku. Ohodnotí
lide snahu? Cenou, potleskem, či smíchem poznáte to roky příští.
Postupem let budou děti generacím vyprávět jak krásné je do Mohuřic se navracet.
1.místo-Jakub Jindra z obce
Olešnice použil valník tažený
traktorem na kterém v časti
návsi odehrál po boku přátel
hokejový zápas.
2.místo-Besednice
zastoupil
Josef
Smolík
kočíroval
šlechtěné plemeno tažných koní.
3.místo-(viz foto) pan Šedivý
přivezl od obce Smrhov
pohádkové vodníky a do
spřežení
zapojil
hnědé
polokrevníky.

Polojasné počasí prvního květnového dne, nebo tak dobře známá ekonomická krize odradila
samotné účastníky na průvodu obcí. Moderátor Ladislav Maděra a Tomáš Krátký seřadily na
zadní části obce Mohuřice decentních třicet ojedinělých vozů pro volný čas. V odpoledních
hodinách nastala slunečná obloha a kapelník František Dvořák dechové kapely Zalužanka
odehrála občanů nezapomenutelný zážitek. Pro naše děti byla připravena maximální
skluzavka, nebo trampolína. Společnost měla možnost ochutnávat pečené sele nebo menu 5
stánků. Poděkování od starosty hasičů patří SDH Mohuřice, sponzorům, účastníkům průvodu
a lidem co přišli prožit krásný den do obce.
Tomáš Krátký

Jubilanti
Dvořáková Marie - Slavče
Soukup František - Dobr. Lhotka
Pečmanová Marie - Zaluží
Bartyzal Josef
- Dobr. Lhotka
Spanlangová Ivanka - Slavče
Tůmová Marie
- Zaluží
Motyčák Jan
- Dobr. Lhotka
Lexová Františka - Mohuřice
Moserová Věra
- Lniště

- 75 let
- 80 let
- 80 let
- 80 let
- 70 let
- 85 let
- 70 let
- 91 let
- 89 let

Poslední vzpomínka: Faltová Růžena
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