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Obecní
zpravodaj
Tak tu máme konečně pravé jaro.
A než to krásné jaro přišlo, tak ne všichni se zamysleli nad svátkem Tří králů,obdobím
masopustu a hlavně Velikonočních svátků.
Prakticky od vánoc až do konce března byla opravdová zima se vším co k ní patří.Vánoční
svátky byly takřka bez sněhu,ale s novým knězem.Páter Mgr.Maricin Zeleny původem
z polských Myslovic přišel po Páteru Ondřeji Huječkovi do Trhových Svinů v říjnu 2008.
Tři králové je lidovým označením pro mudrce,kteří podle novozákonních evangelií
navštívili krátce po narození Ježíše v Betlémě a přinesli mu zlato,kadidlo a myrhu.
Zlato jako symbol královské důstojnosti.Kadidlo,které užívají kněží při obětech a myrhu jako
symbol Ježíšova lidství.Podle legendy ze sedmého století se jmenují tři mudrcové
Kašpar,Melichar a Baltazar. Svátkem Tří králů vrcholí a končí období vánoc a začíná období
masopustu.
Klasické období masopustu by ovšem mělo trvat tři dny před popeleční středou.Masopustní
veselí začínalo v neděli,kdy se sešla celá rodina při obědě k bohatě prostřenému stolu.Po něm
se převážně všichni dospělí odebrali k muzice,kde se hlavně tancovalo,mnohdy až do
rána.Rovněž pondělí probíhalo ve znamení tance,veselí a zábavy.Obdobné označení
masopustu je karneval.Tento výraz je latinského původu a znamená to něco jako „dát sbohem
masu“ než začne půst.Slavení masopustu má různé podoby.Jinak ho prožívají lidé na
venkově,jinak ve městě.
Masopust nebo karneval má své kořeny až ve starověkém Egyptě. U nás se podle kronikářů
objevuje ve 13.století,kdy se čas veselic a bujaré zábavy rozšířil po celé Evropě. Tehdy však
veselí a zábava byly poněkud delší a živější,než je dnes zvykem,a proto byl masopust církvi
trnem v oku.

Popeleční středa je prvním dnem postní doby,která trvá čtyřicet dnů.Křesťané ji prožívají jako
přípravu na oslavu Ježíšova z mrtvých vstání-Velikonoc. V katolických kostelech v tento den
lidé dostávají na čelo znamení kříže,které jim uděluje kněz popelem.Ten je ze spálených
ratolestí posvěcených na Květnou neděli z předešlého roku.Při žehnání říká větu: „Pamatuj,že
prach jsi a v prach se navrátíš.“
Velikonoce jsou pohyblivé svátky,které přichází vždy v neděli a pondělí po prvním jarním
úplňku, tj. po 21.březnu. V období půstu bychom měli společně hledat to co je opravdu
důležité.Pro křesťany přátelství s Ježíšem a pro všechny přátelství a úctu jeden ke druhémunejen v době postní.Zkusit si v této době odříct zábavy,vyvařování masitých jídel a bohatě
prostřené stoly.Vrátit srdci prostotu a radost.
O Velikonocích, nebo také svátcích jara, jak se mnohdy nazývají, končí na Bílou sobotu
čtyřicetidenní půst. Dnešní způsob oslav Velikonoc dali
až křesťané. V dávných dobách je židé oslavovali jako
svátky jara a poté si je připomínali jako vyvedení
židovského národa z egyptského otroctví.Vlastní
Velikonoční svátky začínají na zelený čtvrtek,kdy
umlknou zvony ,o kterých se říká,že odletěly do Říma.
Zvony nahradili chlapci,kteří obcházeli stavení
s řehtačkami a oznamovali ranní a večerní klekání nebo
poledne.Na Velký pátek,kdy Ježíš umírá ve tři hodiny
odpoledne na kříži,se klepaly tři hodiny. Hlavním
svátkem Velikonoc je neděle-Boží hod velikonoční tzv.
vzkříšení.
V pondělí velikonoční přicházejí chlapci s pomlázkou
z vrbového
proutí,vyplácejí
děvčata.
Malovaná
vajíčka,která děvčata dávala chlapcům,vyjadřovala
podle zdobení svůj vztah k nim.
Velikonoční symboly:beránek- jeden ze symbolů Ježíše Krista
řehtačka- svolává k bohoslužbám,kdy umlkly zvony
pomlázka- symbolizuje předání svěžesti,pružnosti a zdraví mladého
prutu
vajíčko- připomíná plodnost,život a vzkříšení
Jan Tripes - kronikář

Vítání občánků
V sobotu 10. 1. 2009 proběhlo v salonku hostince ve
Slavči první „Vítání občánků“, kteří se narodili
v předešlém roce, tedy roku 2008.Kvítání se dostavilo
5 ratolestí se svými rodiči, ale i nejbližšími
příbuznými.

Uvítáni do života byli: Jan Šobr – Slavče
Marek Gušlbauer-Dobrkovská Lhotka
Michaela Dvořáková-Slavče
Michal Kos-Slavče
Rozárie Potůčková-Slavče
Přítomným přišly přednést básničky a zazpívat děti
v doprovodu svých učitelek z místní MŠ.
Po podpisu rodičů do Pamětní knihy „Vítání občánků“,
byla v upomínku na tento den předána maminkám květina,
tatínkům pamětní listina a dětem bylo založena vkladní
kniha
s počátečním
vkladem,
který
každému
novorozenému občánku věnovala Obec Slavče.
Vojtová Hana

Maškarní rej
Dne 21. 3. 2009 uspořádaly maminky za podpory Obce
Slavče a SDH pro děti maškarní odpoledne. Pro děti
byly připraveny soutěže a samozřejmě i odměny.Ty
nejmenší si zkusily porazit co nejvíce kuželek a ti větší
si zahrály známou soutěž s muzikou a židlemi.
Po krátkém osvěžení byly
všechny masky svolány na
parket a každý kdo si našel
čas přijít se pobavit, dostal
odměnu v podobě balíčku,
ve kterém pak děti nacházely sladkosti a i hračky.
Na konec byla volná zábava, při které se na parketu sešli indiáni,
kovbojové, čarodějnice, princezny a jiné postavy z říše pohádek.
Zahanbit se nenechaly ani maminky a pustily se také s dětmi do tance.
Vojtová Hana

INFORMACE PRO OBČANY OBCE SLAVČE
Vzhledem k častým dotazům v souvislosti s platbou vodného a stočného ve dvousložkové
podobě, dovolujeme si krátce připomenout historii zavedení této formy platby:
Zavádění dvousložkové ceny umožňuje Zákon č.274/2001 Sb, O vodovodech a kanalizacích,
a v poslední době se zavádí ve většině námi provozovaných obcí, i když se zpočátku setkává
s jistou nelibostí a nedůvěřivostí občanů.
Změna oproti účtování v jednosložkové podobě (dřívější systém) spočívá v tom, že na rozdíl
od předchozího účtování stanovenou cenou za každý odebraný kubík, se nyní fakturovaná
suma skládá ze dvou částí:
1. pevná složka ceny – což je částka placená 1x ročně všemi, kdož vlastní vodovodní
přípojku. Výše pevné složky se může lišit podle množství odebrané vody,
velkoodběratelé vody platí vyšší částky. V odsouhlasené kalkulaci Slavče na rok 2009 je
pevná složka pro domácnost 300 Kč / rok.
2. pohyblivá složka ceny – konkrétně spotřebované kubíky vody u každého odběratele
(bez rozdílu množství odebrané vody) vynásobené stanovenou aktuální cenou, která na
letošní rok zůstává na stejné úrovni jako v roce 2008, tedy 14,0 Kč/m3 pitné vody.
Pro rok 2009 platí cena pevné složky vodného pro občany (na 1 domácnost) 300 Kč/rok.
Pohyblivá složka vodného je 14,0 Kč za každý odebraný kubík pitné vody.
(Pozn.: Všechny ceny jsou pro přehlednost uvedeny bez 9% DPH) .
.
Vzhledem k tomu, že fakturační období v obci Slavče je od února jednoho roku do února
dalšího roku, občané se poprvé seznámili s fakturací ve dvousložkové podobě již letos, ale
pouze za malou část roku 2009. Na faktuře byla vyznačena 2 období:
1. od února 2008 do konce prosince 2008 – to bylo účtováno klasicky jednosložkovou
podobou (počet kubíků x cena 14 Kč)
2. od ledna do února 2009 – přibyla poměrná část za paušál (za 2 měsíce z ročního
paušálu 300 Kč) + cena vody za skutečně odebrané kubíky
Pro občany vlastnící vodovodní přípojku, z které berou vodu jen doplňkově, a zároveň též
vlastnící zdroj vody, je platba za pevnou složku (tzv. paušál) nová, ale tímto způsobem tak i
oni hradí alespoň část nákladů na provoz a obnovu vodovodu (min. se účastní i plateb za
výměny vodoměrů, které probíhají nezávisle na tom, zda je z přípojky čerpána voda či
nikoliv).
V případě potřeby nabízíme i možnost individuálního řešení dotazů a připomínek občanů u
nás v Českých Budějovicích, na oddělení pro styk se zákazníky (Tel. 844 844 870), kde naše
pracovnice rády vše jednotlivě s občany proberou.
Z společnost Vodovody a kanalizace Jižní Čech a.s.
Ing. Alena Reischlová
obchodní zástupce

Co je to poplatek z odpadu!
Nejen naše obec, ale i všechny ostatní se potýkají a v budoucnu určitě potýkat budou
s problémem likvidace komunálního odpadu, jež produkujeme my všichni, kteří v našich
obcích žijeme trvale nebo zde trávíme svůj volný čas na svých chalupách nebo chatách.
Myslíme si, že když si koupíme popelnici, zaplatíme obci poplatek z odpadu a popelnici
v určený den připravíme před svým domem k odvozu, máme problém vyřešen. S tímto
bychom mohli do jisté míry souhlasit, pokud je nám jedno, jak vysoký poplatek musíme
zaplatit.
Poplatek, který obec stanovuje na začátku roku není
náhodné číslo, ale jsou to rozpočítané celkové náklady
na likvidaci všech odpadů, které se v našich obcích
vyprodukují. To znamená, že jsou to i náklady na
vyčištění skládky odpadní zeminy, kterou si někteří
naši spoluobčané pletou se smetištěm jen proto, že se
jim svůj objemný odpad nechce vozit na sběrný dvůr
v T. Svinech, anebo si šetří svoji novou popelnici, či
snad někteří proto, že popelnici vůbec nemají. To už
vůbec nehovořím o těch, kteří svůj odpad ukládají do
stok kolem silnic a považují to za vrchol svých
úsporných opatření. Takovýto spoluobčané
nebo chalupáři ušetří trochu své námahy, ale
na úkor zvýšených nákladů obce na likvidaci
takových to nešvarů, které pak zaplatíme my
všichni poplatkem z odpadu. Čisté obce a
jejich okolí by neměla být záležitost jen
obecního úřadu, ale měla by být i záležitostí
všech jejich občanů, kteří zde žijí. Nenechme
si od několika jedinců obec znečišťovat jen
proto, že si můžeme myslet, že to není naše
věc. Je to naše věc a hlavně naše peníze,
které na úklid tohoto nepořádku vydáváme
z našich kapes. Na závěr mi dovolte
připomenout, že na skládku odpadní zeminy lze ukládat pouze odpadní zeminu, čistou
stavební suť (bez dřeva, kovu, kabelů, plastů atd.) a ořezané větve, to vše pouze po dohodě
s Obecním úřadem ve Slavči.

Poplatky na rok 2009
Obecní úřad ve Slavči stanovil následující obecní poplatky na rok 2009:
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. 2009.
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. 2009.
C. Hřbitovní poplatky
a) jeden hrob …...............................160,- Kč
b) dvojhrob …..................................240,- Kč
c) urnový háj …...............................160,- Kč
Splatnost poplatku je 31. 12. 2009.
Hřbitovní poplatky z místa jsou placeny na dobu 10 let.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vodné na rok 2009 (dvousložkové dle vyhl. 3/2008)............14,- 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.

Schválený rozpočet obce Slavče na rok 2009
__________________________________________________________________________
Akce plánované na rok 2009:
- modernizace MŠ Slavče……………..………….…………… ……………. 1.071 tis.
- oprava Slavče čp.52 - nástavba……………………… …………………… 6.644 tis.
- víceúčelové hřiště Slavče…………………………………………….. …… . 950 tis.
- oprava kapliček – Slavče , Keblany…….. ……………………………………..30 tis
- výměna střešní krytiny bj. 76.……………………………………………..
350 tis.
- výměna oken v bytech……………………………………………………… 100 tis.
- oprava hřbitovní zdi…………….…………………………………………….... 30 tis.
- územní plán obce………………………………………………………..
150 tis.
- oprava komunikace Slavče - POV ………………………. …….................... 350 tis.
- oprava překopů komunikace Keblany ………………………………………
50 tis.
- paspart místních komunikací…………………………………………………… 40 tis.
- projektové dokumentace ……………………………………………………… 80 tis.
- úroky z půjčky KB Č. Budějovice …………………………………………… 250 tis.
- vítání občánků
20 tis.

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

3.255 tis.

_______________________________________________________________________

Výdaje celkem v roce 2009
Příjmy celkem v roce 2009

13.370 tis.
12.504 tis.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 866 tis. bude pokryt z rezervy obce.

Jubilanti
Piterková Růžena, Dobrkovská Lhotka - 70 let
Lexová Františka, Mohuřice - 90 let
Moserová Věra, Lniště - 88 let

zpravodaj.slavce@seznam.cz

