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Obecní
zpravodaj
Plesová a masopustní sezona
Stalo se jiţ pravidlem,ţe s příchodem nového roku se otvírá plesová sezona.V našem
regionu to bývají 3-4 plesy,které pořádají společenské či zájmové organizace.
Prvním plesem byl myslivecký,pořádaný ve Slavči 12.ledna.Jiţ tradičně jsou tyto plesy
provázeny velmi bohatou výzdobou z chvojí a lesního porostu,coţ dodává pravou atmosféru
mysliveckého plesu. K tanci a poslechu jiţ po několit let vyhrává dech. hudba Podhoranka
z T.Svinů.
Velmi oblíbené jsou i hasičské plesy jak v Dobrk.Lhotce tak i ve Slavči. Dobrk.Lhotce
se konal 19.ledna a ke spokojenosti takřka všech návštěvníků zde vyhrával Budvarkvintet
z Č.Budějovic. Hasičský ples ve Slavči byl pořádán 26.ledna a k tanci a poslechu vyhrávala
dech.hudba Kameňáci.
Poslední akcí byl Maškarní šipkařský ples,konaný ve Slavči v sobotu 22.března.
Rovněţ zde vyhrával Budvarkvintet a z velmi bohaté tomboly(256 cen) byla značná část cen
z výrobků domácí zabijačky.
Cena vstupného na plesy se pohybovala kolem 80,- Kč.
Všechny tyto akce byly provázeny příjemnou, ničím nerušenou zábavou, coţ by mělo být pro
tyto společenské akce samozřejmostí.
Nemalou zásluhu na zdárném průběhu těchto akcí mají i sponzoři, kteří finančně či
materiálně vypomáhají pořadatelským organizacím.
Poněkud negativní stránkou plesů byla poměrně niţší účast. Nepochybně to ovlivnila krátká
plesová sezona a následně brzký masopust. Takřka pravidelně probíhalo několik akcí v okolí
současně,coţ zapříčinilo jiţ zmíněnou nízkou návštěvnost.

Jak jsem jiţ zmínil doba masopustu se přihlásila neobvykle brzy,neboť velikonoce
připadly jiţ na 23. a 24.března.
První
vesnicí
kde
vyšla
kolednická druţina na koledování byly
Mohuřice a to v pátek 1.února.
Ve Slavči probíhala Staročeská koleda
v sobotu 2.února a v neděli 3.února
byla uspořádána v Dobrk.Lhotce.
Koledování kolednické druţiny je
v podstatě stejné a vţité zvyky a
obyčeje se snaţí kaţdá kolednická
druţina dodrţovat a jimi se řídit.
Zvlášť v Dobrk.Lhotce bylo vţdy dbáno na jejich přesném dodrţování, v coţ se snaţí dodnes.
Nemalou měrou k tomu přispívá i dech.hudba Zaluţanka, která je s průběhem koledování
dobře obeznámena. Tradicí je zde tzv. střílení a pochovávání masopusta, které přináší řadu
velmi komických situací. Tato část Staročeské koledy je jiţ vidět velmi málo a tak není divu,
ţe při pěkném počasí bývá takřka plná náves.
Téměř neodmyslitelnou součástí slavečského masopustu je rybníček rodiny Tůmů č.62. Zde
mohou páni maškarádi popustit uzdu své fantazie a bezprostředně pobavit přítomné diváky,
kteří sem přicházejí ve stále větším počtu. Pro ilustraci jeden minirozhovor u zmíněného
rybníčka,kde probíhalo tradiční „koupání“.
„Takhle dlouho v tej studenej vodě,to musí odstonat“ mínila jedna z přítomných ţen.Stojící
pán vedle jen lakonicky pronesl „Nebojte se paní, ti jsou vyhřívaní zevnitř, těm se nic
nestane.“ Následující dny daly pánovi za pravdu, nikdo nestonal.
Masopust uţ je prostě taková doba,kdy kaţdé šlápnutí bolí jen napůl a mnoho situací se
přejde s humorem. Kéţ by to tak bylo v ţivotě častěji.
Jan Tripes

Sportovní oddíly
Nejúspěšnějším oddílem TJ Slavče jsou bezesporu šipkaři Matouštýmu Dobrk.Lhotka.
Velmi dobrých výsledků dosahují jiţ od svého zaloţení, ale rok 2007 byl opravdu velmi
zdařilý. V Jihočeské lize ČAKS obsadili 3.místo, čímţ postoupili na mistrovství České
republiky, kde vybojovali 3.místo ze 64 týmů celé ČR!
Na turnaji o Český pohár obsadili v párových dvojicích Miroslav Miller a Pavel Sviták
4.místo. Ve stejné soutěţi jednotlivců se umístil Šimon Kalianko na 8.místě.
V superlize nejlepších týmů České republiky obsadil Matouštým ve sloţení Šimon Kalinko,
Miroslav Miller, Pavel Sviták, Miroslav Smoleň, Dušan Hacaj a Michal Trajer 12.místo.
V Jihočeském ţebříčku jednotlivců je Šimon Kalianko na 1.místě a Miroslav Miller na
3.místě.
To je výčet těch nejlepších úspěchů za loňský rok. Výčet těch méně důleţitých úspěchů
dokazují poháry a diplomy v pohostinství ve Slavči a v Dobrk.Lhotce. Bezpochyby zasluhují
velké poděkování za dosaţené úspěchy, ale i reprezentaci a zviditelnění naší malé obce.
Vţdyť jen cestování za těmito úspěchy podstatně převyšují částku, kterou kaţdoročně obdrţí
od TJ Slavče, která je financována OU Slavče.
Nemalou pomoc tomuto oddílu poskytuje p. Václav Šíma (fa AMIS) svou podporou a
sponzorstvím. V letošním roce vedou 1.Jihočeskou ligu.

Oddíl volejbalu má k 31.12.2007 15 členů. V roce 2007 hrál okresní přebor skupiny
„A“. Na konci soutěţe obsadil 10.místo a tak sestoupil do skupiny „B“. Okresní přebor
vyhrálo druţstvo STARS Č.Budějovice.
V průběhu roku se druţstva nohejbalu zúčastnila několika turnajů se střídavými
úspěchy.Byl to zimní turnaj v Trhových Svinech,turnaj trojic v Nové Bystřici,jednorázový
turnaj ve Velešíně a další.
28.července uspořádal oddíl nohejbalu turnaj dvojic ve Slavči. Zúčastnilo se ho 10 dvojic a
po takřka celodenním zápolení zvítězilo druţstvo Leštinů ze Svatého Jána.2.místo obsadilo
druţstvo Školka-Nová Bystřice a třetí skončilo druţstvo Rychlé Šípy.
Rovněţ v letošním roce je přihlášeno 1 druţstvo muţů do okresního přeboru, který začíná
v polovině dubna.
Jan Tripes

Zpráva o činnosti fotbalového oddílu Slavče:
za rok 2007
V r. 2007 jsme se jako kaţdoročně potýkali s nedostatkem hráčů, bohuţel docházelo i
k tomu, ţe jsme odjíţděli na zápasy i v deseti či devíti. Tato situace je předpokládám dočasná
a nasvědčuje tomu i začátek jarní části soutěţe. Daří se nám do muţstva zařazovat mladé
hráče např.Cahyna David, Trajer Michal, Graňo Vít….
Výsledky bohuţel nebyly pro náš tým přesvědčivá, ale co je nutné vyzdvihnout je ţe, hráči
bojují za kaţdý výsledek.
V létě r. 2007 jsme se zúčastnili přátelského utkání v Rakousku s muţstvem Hellmondsödt.
Taktéţ jsme zorganizovali dětský den, jenţ se stává tradicí v naší obci.
Budoucnost našeho muţstva je velice dobrá a jiţ v těchto dnech je situace lepší, neţ minulé
roky. Cílem oddílu je v r .2008 skončit v horní polovině tabulky. Taktéţ organizace dětského
dnu, turnaje a samozřejmě dál spolupracovat s Rakouským týmem z Hellmondsödt.
Dne 5.4.2008 se konala valná hromada, kde byl zvolen nový výbor fotbalového oddílu:
Předseda: Farkaš V.
Místopředseda: Trajer L. st.
Hospodář: Šperkerová K.
Členové výboru: Brůha K., Hacaj D., Smoleň M., Kalianko Š.

Co je nového u nás v mateřské škole?
Určitě jste si všimli, ţe se kolem naší školky dějí velké změny. Ano,budujeme zahradu
s prvky ekologické výchovy.
Součástí je například dřevěný srub na uloţení hraček, pec na vypalování a pečení, smyslový
chodníček, vřesoviště, nové dřevěné sezení, hrací prvky, kamenná zídka, záhonky, chodníčky
z lámaného kamene, které vedou k jednotlivým koutkům.
Jak jsme napsali v projektu: “Chceme vybudovat zahradu příjemnou a poutavou na
pohled. Zahradu, kde je čemu naslouchat, co ochutnat, čemu přivonět, co pozorovat, co
nahmatat a co uchopit. Zahradu, kde se dá zkoumat, učit, hrát a tvořit.“
Věříme, ţe se nám to určitě povede!
Děti si budou svoji zahradu dotvářet, zdobit a podílet se na její realizaci,budou pečovat
o květiny a bylinky.
Určitě se neodkloníme od projektu, jehoţ název je:
„Zahrada pro děti – zahrada, jak si ji děti přejí.“
Ještě pár slov k tomu, co předcházelo její realizaci. Byla to spolupráce OÚ Slavče a
naší mateřské školy na zmíněném projektu. Ţe se tato spolupráce vyplatila je patrné. Náš
projekt byl vybrán a převáţná část peněz putovala do Slavče. Určitou částkou se podílí i obec.
Myslím, ţe si to všichni zaslouţíme, naše děti i školka, vţdyť letos oslavíme její
čtyřicáté narozeniny.
J. Vráblíková
Mateřská škola Slavče

50… Problém?
Padesátka v obci, je to velký problém?
Pro spoustu řidičů asi ano..pravděpodobně nemají brýle, nebo tachometr, jinak si nedokáţu
vysvětlit, proč to střílí přes obce stokilometrovou rychlostí a někdy i více. Pominu-li, ţe přes
silnici chodí lidé, jezdí pomalé traktory, jezdí se s kočárky, potulují se tu děti a zvířata.
Nechápu, ţe jim nezáleţí na vlastních ţivotech.
Bohuţel statistiky hovoří v jejich prospěch, většinou totiţ odnese tuhle zběsilou jízdu někdo
nevinný.
A dá se s tím něco dělat? Asi těţko, policajty jsem tu viděla
naposledy dnes večer, kdy si udělali okruţní jízdu po návsi a
zase se vrátili zpět do teplíčka sluţebny, pravděpodobně měli
splněno. A při měření rychlosti, za dobu co tu bydlíme, ani
jednou.Retardéry? Nepřípustné..hlavní silnice! Přechod? Co
by tu dělal… Omezení rychlosti? Ha…kdyţ nechápou
padesátku, ještě niţší rychlost by jim byla jenom k smíchu.
Tak potom tedy jak je zpomalit?

Mohuřice jsou krásnou ukázkou toho, jak se dá beztrestně projet auto a vyzkoušet maximální
rychlost. Proč také ne, nic tu nehrozí, určit ne radar, lidé se
uhnout a uţ se mají preventivně na pozoru.
Mám dobrého kamaráda u hasičů v Budějovicích. Přála
bych všem těmto pilotům, abys si šli vyzkoušet jeho
zaměstnání alespoň na jeden den. Je to hnus, stačí, kdyţ
ho posloucháte a chce se vám brečet. Kolik lidských
ţivotů je zmařeno jenom díky rychlé a neopatrné jízdě.
Příkladů je spousta a nemusíte ani chodit daleko. Podívejte
se na
stromy v zatáčkách, kolik na nich bývá
kříţků, vzpomeňte si na kluka, co se vymlátil na mašině u Svinů, tam to
naštěstí pro něj dopadlo dobře a další a další….
Proto se ptám, je nějaké řešení či pomoc??????

Markéta Kutheilová

Obecní úřad připravuje nový územní plán
Na základě nového stavebního zákona , který platí od 1. 1. 2007, rozhodlo obecní
zastupitelstvo svým usnesením nechat vypracovat nový územní plán, a to nejen pro obec
Slavči, ale i pro jeho celé správní území tj. i pro obce Dobrkovská Lhotka, Zaluţí, Keblany,
Mohuřice a Lniště tak, jak stanovuje nový stavební zákon.
Prvním krokem zpracování tohoto územního plánu bude vyhlášení jeho zadání, které bude
zveřejněno na úřední desce obce a ve vývěskách ve všech obcích správního území Obce
Slavče.
Z tohoto důvodu se tímto obracím na všechny vlastníky pozemků v jednotlivých katastrálních
územích výše uvedených obcí, aby si připravili své krátkodobé i dlouhodobé stavební
záměry na svých pozemcích a po zveřejnění zadání územního plánu své záměry písemně
oznámili jeho zpracovateli nebo OÚ ve Slavči, který je nechá zapracovat do nového návrhu.
Jedná se především o plánované stavby rodinných domů, rekreačních staveb, provozoven,
zalesňování pozemků atd.
Ţádáme všechny vlastníky pozemků, aby k této výzvě obce přistoupili zodpovědně, protoţe
územní plán obce se zpracovává minimálně na 10 aţ 15 let a případné budoucí změny budou
časově i finančně náročné a hlavně budou prováděny na náklady jednotlivých ţadatelů.
Ještě jednou upozorňuji, ţe veškeré návrhy a poţadavky jednotlivých vlastníků nemovitostí
budou přijímány na Obecním úřadě ve Slavči nebo na MěÚ – Stavební úřad Trhové Sviny až
po zveřejnění zadání připravovaného územního plánu Obce Slavče a zároveň zdůrazňuji,
ţe toto zadání bude zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu ve Slavči a ve všech
vývěsních skříňkách obcí správního území Obce Slavče.
Josef Tripes - starosta

Návrh rozdělení finančních prostředků na údržbu a investice dle
jednotlivých akcí pro rok 2008.
__________________________________________________________________________
Akce plánované na rok 2008:
- komunikace ( Dobrkov náves).……..………….…………… ……………. 390 tis.
- komunikace Mohuřice ……………………………………………………… ..280 tis.
- kostel Slavče – fakturace z r. 2006…………………………………………….. ..80 tis.
- D. Lhotka – dokončení Kaplička, čekárna …………………………………….... 30 tis
---------------------------------------------------------------------------------------------- výměna střešní krytiny bj. 25.……………………………………………..
300 tis.
- výměna střešní krytiny sál……………...………..…………………..…..
300 tis.
- oprava komunikace Mohuřice – náves…..……………………...…….
200 tis.
- výměna oken v bytech…………………………………………………………. 100 tis.
- oprava hřbitovní zdi…………….…………………………………………….... . 30 tis.
- územní plán obce………………………………………………………..
150 tis.
- oprava komunikace kolem MŠ Slavče - POV ………………………. …….... 200 tis.
- oprava prostranství před aut.čekárnou D. Lhotka ……………………………… .50 tis.
- oprava výpusti rybníka D. Lhotka………………………………..........................210 tis.
- oprava překopú komunikace Keblany ………………………………………
50 tis.
- projektové dokumentace ……………………………………………………….100 tis
- zahrada MŠ Slavče… …………………………………………………...
40 tis.
- paspart místních komunikací………………………………………………………40 tis.
- oprava kanalizace Dobrkov, Mohuřice…………………………………………….25 tis.
- výměna kotle BJ čp. 71

------------------------------------------------------------------------------------Celkem opravy a investice
2.575 tis.
Běžný provoz obce
2.985 tis.
_______________________________________________________________________

Výdaje celkem v roce 2008
Zůstatek ve fondu rezerv – 2.120 tis. Kč

5.560 tis.

NÁVRH ZÁKLADNÍCH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2008
1. Lesní hospodářství ……………………………………… 80 tis.
2. Odstraňování komunálních odpadů …………………….280 tis.
3. Opravy komunikací ………………………………………. 39 tis.
4. Školství 228 tis.
5. Kultura (knihovny, kroniky, KD) ……………………….. 50 tis.
6. Sociální výdaje celkem …………………………………… 10 tis.
7. Vnitřní správa - poţární ochrana 30 tis.
- členové obecního zastupitelstva 520 tis.
- soc. a zdravotní pojištění 140 tis.
- cestovné 36 tis.
- správa obecního úřadu(viz. příloha) 368 tis.
Celkem ……………………………………………………. 1.094 tis.
8. Místní hospodářství –
- mzdy 230 tis.
- soc. a zdravotní pojištění zaměstnanců
92 tis.
- tělovýchova 30 tis.
- bytové hospodářství 100 tis.
- veřejné osvětlení (provoz, údrţba) 105 tis.
- pohřebnictví 5 tis.
- ostatní sluţby MH (kotelna) 110 tis.
- veřejná zeleň, vzhled obce 80 tis.
- zimní údrţba cest 100 tis.
Celkem ……………………………………………………….. 852 tis.
9. Příspěvek na žáky ZŠ T. Sviny …………………………...240 tis.
10. Opravy vodovodního řádu ……………………………….. /
11. Pojištění Multicar + majetek ……………………………...43 tis.
12. Přestupková komise. ………………………………………. 6 tis.
13. Zdravotnictví – LSPP ………………………………………14 tis.
14. Peněžní služby ……………………………………………….14 tis.
15. Sdružení Růže, SMOJK ………………………………….. 15 tis.
16. Ostatní zájmová činnost …………………………………….20 tis.

Základní rozpočtové výdaje celkem

2.985 tis.

Dne 29. 2. 2008 přijalo na svém zasedání Obecní zastupitelstvo obce Slavče příjmový a
výdajový rozpočet, s nímţ bude zabezpečen běţný chod obce, včetně realizace plánovaných
investičních akcí.

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - 2008

Nedaňové příjmy - tř. 2
1031 Lesní hospodářství ……………………………………………………. ..5 tis.
2310 - Vodovod – prodej vody........................................................................... 50 tis.
2341 - Obecní rybník - nájem ..............................................................................6 tis.
3392 - Činnost v kultuře - nájem sálu ............................................................... 6 tis.
3612 - Bytové hospodářství - nájem ............................................................. 500 tis.
3613 – Nebytové prostory – nájem …………………………………………….36 tis.
3632 - Pohřebnictví ............................................................................................…6 tis.
3634 – Zásobování teplem ……………………………………………………...50 tis
3639 - Komunální služby .................................................................................. /
3722 - Sběr a odvoz komunálního odpadu .................................................….255 tis.
6171 - Činnost místní správy ......................................................................…. 88 tis.
20 tis. přijmy z úroků
68 tis. splátka půjčky,exekuce
_________________________________________________________________________
Nedaňové příjmy celkem ...............................................................................1.002

tis.

Kapitálové příjmy - tř. 3
Prodej a nájem obecních pozemků .....................................................................25 tis.
Kapitálové příjmy celkem ..................................................................................25

tis.

Daňové příjmy - tř. 1
1111 - Sdílené daně ..........................................................................................…3.500 tis.
1112 - daň z příjmu FO z podnikání ................................................................... 90 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 ......................................................…0.7 tis.
1347 - Poplatek z dobývacího prostoru .............................................................… .1 tis.
1511 - Daň z nemovitosti ..................................................................................… 470 tis.
________________________________________________________________________
Daňové příjmy celkem ....................................................................................

4.076.7 tis.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM ..................................................................5.103.7

tis.

DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ........................................................51,3 tis.
ÚHRN PŘÍJMŮ ........................................................................................... 5.155

tis.

Vyuţití fin. prostředků z fondu rezerv .......................................... 405 tis.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM

5.560 tis.

Vodovod Dobrkov – investice dle našich představ
Největší investicí loňského roku, která byla naplánovaná a její realizace schválená
zastupitelstvem v březnu 2007, byla rekonstrukce vodovodu Dobrkov – 1. etapa, tj. výměna
hlavního vodovodního řádu a
přepojení stávajících vodovodních přípojek. S touto
rekonstrukcí byla provedena úprava parčíku na návsi a poloţení nového asfaltového povrchu,
jehoţ první část byla poloţena v říjnu loňského roku a letošní rok na jaře, po provedení
úpravy kanalizace a kanalizačních vpustí atd., bude celá akce dokončena poloţením finální
asfaltové vrstvy. Dobrkovská náves tímto získá zcela nový kabát.
Celá tato investice ve výši cca 1.600 000,- Kč byla financována z dotace Jihočeského kraje
(878.567,- Kč) a zbytek (cca 700 000,- Kč) z rozpočtu obce. Financování této akce je jeden
z příkladů, jak je moţné realizovat v našich obcích větší investice a ještě přitom zajistit
ostatní údrţbu obecního majetku a běţný chod obce. Tímto způsobem chceme financovat i
další větší plánované stavby, jako jsou např.
- dešťová kanalizace Lniště
- rekonstrukce prameniště Kohout
- 2. etapa vodovodu Dobrkov
- vestavba občanské vybavenosti nad KD Slavče
- vestavba bytů – ZŠ Slavče
a jiné i menší akce, které budou podporovány z nejrůznějších finančních zdrojů Jihočeského
kraje, ČR a EU. Proto je potřeba tyto stavby včas administrativně připravit (projekt, stavební
povolení) a pak trpělivě čekat na vhodnou chvíli, kdy budou jednotlivé granty a dotace
vyhlášeny. Věřím, ţe při schvalování rozpočtu obce na rok 2008 vezmou všichni zastupitelé
tuto skutečnost na zřetel a zasadí se pro vytvoření dostatečné finanční rezervy pro
spolufinancování takovýchto projektů.
Josef Tripes - starosta

Provozní hodiny - Sběrný dvůr Trhové Sviny
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

17
16
17
16
15
8

-

19
18
19
18
18
12

Poplatky na rok 2008
Obecní úřad ve Slavči stanovil následující obecní poplatky na rok 2008:
poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu
poplatek za psa
hřbitovní poplatky
A. Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu
a) osoba trvale hlášená …..............350,- Kč/osobu a rok
b) majitel rekreačního objektu …...400,- Kč/objekt a rok
Splatnost poplatku je 31. 5. 2008.
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. 2008.
C. Hřbitovní poplatky
a) jeden hrob …...............................160,- Kč
b) dvojhrob ….................................240,- Kč
c) urnový háj …...............................160,- Kč
Splatnost poplatku je 31. 12. 2008.
Hřbitovní poplatky z místa jsou placeny na dobu 10 let.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vodné na rok 2008 . …........................................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.
Společenská kronika 2008
Jubilanti
Lexová Františka, Mohuřice - 89let
Bartyzalová Marie, Zaluţí - 87let
Moserová Věra,Lniště - 87let
Poslední vzpomínka
Vopelka Bohuslav,Slavče
Bajer Josef,Slavče
zpravodaj.slavce@seznam.cz

