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Obecní
zpravodaj
Čas vánoc.
Stalo se jiţ téměř tradicí, ţe čas vánoc na mnoha místech naší republiky symbolizují
Vánoční stromy. Nejinak je tomu i v našich vískách- ve Slavči, v Mohuřicích a ve Lhotce.
Rozsvěcují se začátkem prosince, kdy atmosféra vánoc začíná – je Advent.
Zcela opačně (alespoň na mne a převáţnou část mých známých) působí vánoční výzdoba a
nabídka vánočního zboţí v listopadu a mnohdy jiţ v říjnu. Myslím si, ţe takováto překotná
nabídka způsobuje urychlení tohoto svátečního období a příchod pravé vánoční atmosféry
proţíváme jaksi setrvačností.
Vánoce byly odedávna povaţovány za křesťanské svátky, které měly přinášet mír, klid a
pohodu. A příprava na tento čas trvala zpravidla čtyři neděle, coţ je doba Adventu. Tím
začíná nový křesťanský rok.
Ještě v minulém století byla práce pro převáţnou část lidí podstatně fyzicky náročnější a
vyčerpávající. Zřejmě i proto byl pro ně tento čas opravdovým zklidněním a zastavením..A o
to bychom se měli snaţit i nyní v této velmi uspěchané době.
Na závěr bych chtěl čtenáře seznámit se zajímavou myšlenkou bývalého trhosvinenského
děkana p. Jaroslava Holuba. Uvedl: “Vím, ţe do kostela nechodí všichni lidé z křesťanského
přesvědčení, ale potěší mne i to, kdyţ se člověk slušně obleče a přijde do kostela, aby se zde
zamyslel jak uplynulý týden či období proţil.“
Kronikář Jan Tripes

Evropské dotace jsou pro naši obec realitou
Jistě mnozí z našich spoluobčanů, kteří sledují dění kolem sebe, vzpomínají na velké
mnoţství zpráv, jeţ nás informovali o miliardách, které „přitečou do České republiky“
v letech 2007-20013 z nejrůznějších fondů Evropské unie. Od té doby uplynuly necelé dva
roky a naše obec můţe konstatovat, ţe se na tomto čerpání úspěšně podílí. Je nutné ovšem
zdůraznit, ţe získání takových dotací není samozřejmostí a nestačí jen natáhnout ruku.
Prvním předpokladem k jejich získání je potřeba připravit dobrý projekt, který splní cíle
stanovené v jednotlivých programech. Obec Slavče měla jiţ koncem roku 2007 připraveny
dvě akce, se kterým se mohla o takovéto dotace ucházet. Byly to projekty, jejichţ realizaci
by naše obec zvládla sama zafinancovat jen těţko.
Všichni asi tuší, ţe se jedná o modernizaci Mateřské školky ve Slavči a Stavební
úpravy čp. 52 ve Slavči – nástavba. Další moţnosti se naskytly v oblasti sportu a
společenského ţivota, a tak byly v roce 2008 připraveny ještě další dvě stavby tj. Víceúčelové
hřiště ve Slavči a Prostor pro setkávání občanů - Mohuřice, které vznikly z iniciativy TJ
Slavče a SDH Mohuřice.
Jednotlivé projekty byly ještě jednou posouzeny zastupiteli a po jejich zařazení do
finančního plánu obce na léta 2008 a 2009 začal kolotoč podávání jednotlivých ţádostí
výběrovým komisím, které tyto projekty hodnotily a doporučovaly k realizaci. Jednotlivé
ţádosti byly zpracovány ve spolupráci s Mgr. Jarolímkem , coţ se později ukázalo jako dobrý
tah. Ţádosti byly zpracovány velmi dobře a ani v jednom případě nedošlo k vrácení projektu
z důvodu procesní chyby.
První byl přijat projekt Modernizace MŠ Slavče a
jeho realizace probíhala od prosince 2008 do
května 2009. Stavební práce provedla firma Sexta
Ć. Budějovice
a
celkové
náklady
na
tuto
stavbu
činily
1.581
tis.
Kč
.
Z dotace EU
bylo uhrazeno
1.359 tis. Kč.
Druhý projekt Stavební úpravy čp. 52 Slavče – nástavba byl zahájen v lednu 2009 a v září
téhoţ roku byly předány do uţívání občanů nově vybudované prostory – knihovna, sportovní
herna, zasedací místnost a částečná rekonstrukce sálu.
Stavební práce prováděla Stavební firma Šulek – Lavička
Kaplice a celkové náklady na tuto stavbu činily 6.844 tis.
Kč. Z dotace EU bude uhrazeno 6.280 tis. Kč. Oba dva
tyto projekty
byly
podpořeny
z Regionálního
operačního
programu EU.

Na jaře letošního roku nám opět štěstí přálo a podařilo se nám uspět i v Programu rozvoje
Venkova, který je také podporován EU.
Nejdříve jsme uspěli s projektem Víceúčelového
antukového hřiště ve Slavči, který byl doporučen
Místní akční skupinou při Sdruţení Růţe jiţ
v prosinci 2008 a v dubnu 2009 byl přijat k
realizaci i projekt Prostor pro setkávání občanů
Mohuřic. Stavba Víceúčelového antukového hřiště
začala v květnu letošního roku a její realizaci
provedla firma Jipama Hrachoviště, která společně
s TJ Slavče – oddíl nohejbalu a pracovníky obce
vybudovala toto krásné sportoviště za pouhých 950
tis. Kč. Dotace z programu rozvoje venkova bude
činit 705 tis. Kč. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem členům nohejbalového oddílu, kteří
svoji prací, a to bez nároku na odměnu přispěli k tomuto povedenému dílu. Věřím, ţe i
všichni zastupitelé při schvalování finančního příspěvku pro tento oddíl na rok 2010 vezmou
tuto skutečnost na vědomí.
Poslední projekt podpořený z prostředků EU je Prostor pro setkávání občanů Mohuřic,
který je v současné době před
dokončením a na jaře uţ by měl
slouţit také svému účelu. Tuto stavbu
provádí
firma
Rudolf
Večeřa
Mohuřice, která většinu prací
realizovala prostřednictvím nových
pracovníků, kteří pocházeli z řad
členů SDH Mohuřice a ostatních
občanů Mohuřic. Celkové náklady na
tuto stavbu budou činit 581 tis. Kč.
Projekt
je
podpořen
dotací
z Programu rozvoje venkova ve výši 505 tis. Kč.
K dokreslení celého našeho letošního snaţení musím doplnit, alespoň zmínkou o dalších
menších dotacích , které naše obec získala z jednotlivých programů a grantů Jihočeského
kraje:
Program obnovy venkova – příspěvek 100 tis. Kč
Program na úhradu úroků (půjčka od KB) – příspěvek 157 tis. Kč
Program ţivá kultura Dobrkovské slavnosti (Babouci) – příspěvek 20 tis. Kč
Program pěstební činnosti v lesích – příspěvek 28 tis. Kč
Program zaměstnanosti Úřadu práce Č. Budějovice – příspěvek 208 tis. Kč.
Neuspěli jsme pouze ze ţádostmi o příspěvek na zpracování územního plánu obce a se
ţádostí o dotaci na opravy hasičských zbrojnic.
I tak lze rok 2009 hodnotit jako jeden z nejúspěšnější po roce 1989. Věřím, ţe rok příští 2010
naváţe na letošní úspěšný rok a některý náš projekt opět získá podporu příslušného fondu
Evropské unie.
Na závěr mi dovolte, abych všem našim občanům popřál do nového roku 2010 pevné zdraví,
hodně spokojenosti a bezproblémové souţití mezi námi všemi v celém příštím roce.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
Největší kulturní akcí se stal den otevřených dveří našeho nového Kulturního domu Slavče.
Nově opravený sál jsme si mohli prohlédnou
jiţ 26.9. ,kde se pro malé i velké diváky
odehrálo
divadlo
s názvem
„FERDA
MRAVENEC“ ,které
zahrál ochotnický
soubor „V BRANCE“ Besednice.
Druhý den 27.9. proběhlo oficiální otevření
dveří KD Slavče. Samozřejmě u takové slávy
nesmělo
chybět
slavnostní
přestřiţení
pásky.Poté si naši spoluobčané mohli
prohlédnout nové kulturní prostory- knihovnu, sportovní
hernu a zasedací místnost,kterou nejvíce ocenili děti,
neboť v této místnosti pro ně bylo připraveno promítání
pohádek.
Ve společenském sále se jako kaţdý rok uskutečnilo
„Setkání seniorů“. K poslechu a i k tanci jim jako vţdy
hrála Zaluţanka.
Hudbu si mohli
poslechnout i ostatní spoluobčané, kteří se
přišli podívat na nové kulturní prostory a
zašli na sousedské posezení,které bylo jak
v salonku tak i na terase.Samozřejmě
nechybělo pohoštění o které se postaral
pan hostinský. Na tento slavnostní den si
pro nás připravil opečené sele a opečené
plátky na roštu.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
6.12.2009 připravily maminky pod záštitou obce Slavče pro děti
Mikulášskou nadílku. Po tanci a dovádění mezi děti přišel Mikuláš se
svými pomocníky andělem a čerty. Ze svých poznámkových knih četli
dobré skutky, ale i hříchy a dětem dali po zásluze odměnu.
Doufáme, ţe příští rok se nás sejde víc, neboť zrovna tyto dny nás
zavalila spousta chřipek a nachlazení.

Sportovní činnost v naší obci probíhá jako obvykle ve třech oddílech.
Oddíl kopané, šipek a nohejbalu.
Oddíl kopané presentoval svou činnost jiţ v polovině roku v Obec. Zpravodaji č. 11. Ze
správy o činnosti je patrné podstatné zlepšení výkonů muţstva Slavče, které pokračovaly i
v podzimní části ročníku 2009-2010.
Druţstvo nohejbalistů pokračovalo v průměrných výkonech a tak skončilo ve skupině
B okresního přeboru na 3.místě. 1.srpna uspořádal tento oddíl nohejbalový turnaj dvojic „O
cenu Slavče“. Turnaje se zúčastnilo 11 dvojic, rozlosovaných do dvou skupin. Vítězem
turnaje se stala dvojice Leština Petr, Leština Jan ze Sv.Jána n. Malší. Druhé místo obsadila
dvojice Baštýř, Bíca z Trh.Svinů. Třetí skončil Tůma Jiří a Graňo Vít ze Slavče a čtvrtí Tisoň
Zd. A Trajer Lad.ml rovněţ ze Slavče. Za velmi pěkného počasí přihlíţelo tomuto
sportovnímu zápolení asi 30 diváků.
Velmi dobrých výsledků stále dosahuje druţstvo šipkařů Matouštýmu Dobrkovská
Lhotka.
V ligové sezóně 2008-2009 v 1.Jihočeské lize JČOŠS obsadili 4.místo. Stejnou pozici drţí
v ligové sezóně 2009-2010. V květnu 2009 se zúčastnili mistrovství České republiky
v Teplicích, kde obsadili 17.místo z 64 startujících druţstev. Mnoho dalších úspěchů
dosahovali během roku na několika turnajích, kterých se zúčastnili.
Kronikář Jan Tripes

SDH Dobrkovská Lhotka
Ani v Dobrkovské Lhotce hasiči nezaháleli a své zkušenosti ukázali letos na čtyřech
soutěţích, kterých se zúčastnili. 16.května Petříkov-5 místo
27.června Trhové Sviny – 15 místo
4. července Číţkrajice – 2 místo
18. července Dobrkovská Lhotka – 3 místo
Jako kaţdý rok tak i na ten příští , 2010 připravují členové SDH Dobrkovké Lhotky kulturní
akce.Tímto zveme všechny přátele dobré hudby a koledy na Hasičský bál, který se koná
16.ledna 2010 a masopustní koledu která
vypukne 14. února 2010.
Přejeme všem mnoho štěstí a pevné zdraví
v dalším roce.
SDH Dobrkovská Lhotka

SDH Slavče v roce 2009
Jako jiţ tradičně jsme rok započali Hasičským plesem 24. ledna a Masopustem 21.
února – tyto akce patří k velmi vydařeným, o čemţ svědčí celkem dobrá návštěvnost. Horší
je to se Sousedským (pouťovým) posezením v květnu, kdy se nás sejde jenom pár.
Pro děti jsme uspořádali Dětský karneval 21. března a Rozloučení s prázdninami 5. září.
Náš sbor má tři soutěţní druţstva: ţeny nad 30 let, muţi nad 35 let a muţi. Letos jsme se
zúčastnili celkem pěti soutěţí : 16.května Petříkov . ţeny nad 30 let – 1 místo,
.
muţi nad 35 let – 4 místo
muţi
– neplatný pokus
27.června Trhové Sviny: ţeny nad 30 let – 1 místo
muţi
– 12 místo
4.července Číţkrajice: muţi – neplatný pokus
18.července Dobrkovská Lhotka : ţeny nad 30 let – 1 místo
muţi nad 35 let – 1 místo
muţi
– 5 místo
29. srpna Mokré : muţi nad 35 let – 1 místo
muţi
– neplatný pokus
V rámci brigádnické činnosti jsme uklízeli sál
po celkové rekonstrukci, provedli jsme svoz
ţelezného šrotu a domovního odpadu a pálili jsme
klestí v lese.
Děkujeme tímto všem aktivním členům za
vykonanou práci Přejeme všem našim
spoluobčanům do nového roku hodně štěstí a
pevné zdraví a zveme tímto všechny na Hasičský
ples dne 30. ledna 2010 - hraje Hájovanka a
Staročeskou koledu dne 13. února 2010 – hraje Venkovanka.
Výbor SDH Slavče

Poplatky na rok 2010
Obecní úřad ve Slavči stanovil následující obecní poplatky na rok 2010:
poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu
poplatek za psa
hřbitovní poplatky
A. Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu
a) osoba trvale hlášená …..............400,- Kč/osobu a rok
b) majitel rekreačního objektu …...500,- Kč/objekt a rok
Splatnost poplatku je 31. 5. 2010.
B. 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 31.12. 2010.
C. Hřbitovní poplatky
a) jeden hrob …...............................160,- Kč
b) dvojhrob …..................................240,- Kč
c) urnový háj …...............................160,- Kč
Splatnost poplatku je 31. 12. 2010.
Hřbitovní poplatky z místa jsou placeny na dobu 10 let.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vodné na rok 2010 je dvojsložkové:
- pevná složka …………………………….300,- Kč/rok a odběrné místo
pohyblivá složka ……………………….14,- Kč/m3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
Sekáčová Anna, Slavče – 70 let
Vránková Marie, Dobrkovská Lhotka – 80 let
Tůma Jan, Slavče – 75 let

zpravodaj.slavce@seznam.cz

