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Soptík
Dne 4.5.2007 se v nov vybudovaném prostoru u mate ské školy za pomoci maminek a
hlavn dobrovolných hasi uskute nilo pro d ti nádherné páte ní odpoledne. D ti si mohly
na vlastní k ži vyzkoušet hasi ský útok s hadicemi,ale i s vodou.Pro ty nejmenší d ti m ly
hasi i p ipraven malý vodní hasicí p ístroj,kterým se d ti pokoušely shazovat postavené
ter e.Maminky po náro ném odpoledni d ti odm nily sladkostmi a všechny nakonec
pohostily u ohn ,rozd laného pod dohledem hasi ,kde každý dostal pití a hlavn bu ta.
Hanka Vojtová

D tský den Mohu ice
Tak a je to op t zde…další tradice v Mohu icích se obnovila. 30.6. dobrovolní hasi i po delší
pauze op t uspo ádali den plný her pro d ti i dosp lé na uvítanou prázdnin v areálu st elnice,
kterou ochotn zap j ili pro tento den myslivci.
Tentokráte se z areálu neozývala st elba na holuby a jiné objekty, ale smích, hudba a hlahol.
Je nutno íci, že chvílemi se bavili více rodi e a p ihlížející dosp lí, jelikož pár jedinc
vyššího v ku si muselo samoz ejm vyzkoušet atrakce pro d ti. Nejv tší ohlas sklidil látkový
tubus, kterým se prolézalo na as. D ti ho zvládaly bravurn , ale pánové, kte í do n j vlezli,
m li asto problém s udržením kalhot na správném míst a také s nalezením konce. Pár
odvážlivc to zkusilo i z kopce a to potom vylezli s od enými lokty i koleny…to se doma asi
manželky divily .
Mezi atrakce pat ila st elba vzduchovkou na ter , skákání v pytli, zp v s doprovodem, neboli
karaoke, hody šipkami a v neposlední ad zdravov da, kde si bylo možno vyzkoušet dýchání
do Anduly….samoz ejm figuríny.

Jako pohošt ní bylo pro všechny hosty p ichystáno prasátko pe ené na ohni, grilovaná
k idýlka, zákusky a dortíky a jasn že pive ko a limonády. A pro vít ze spousty krásných cen
– hra ky, rychlé špunty a výborné dorty a to vše za št drého p isp ní Karla Mack ,
d kujeme!
Zábava se protáhla dlouho do noci, to už vše však pokra ovalo bez d tí, které spokojen
chrupkaly doma v postýlkách, utahané po všech zážitcích. K zábav vyhrávala hudba
v podání osv d eného DJ Rudy a o to, aby nevyschly kr ky p ítomných, se staralo dámské
osazenstvo.
Akce se zda ila, bavili se opravdu všichni a proto pevn doufám, že tato taška ice se stane
op t tradicí a p íštího roku se zase všichni sejdeme za ješt v tší ú asti…všichni jste srde n
zváni!
Markéta Kutheilová

Setkání senior
V pátek 28.9.2007 se uskute nilo již podruhé
setkání senior obcí obecního ú adu ve
Slav i. I pro nep íze po así se ob ané sešly,i
když v menším po tu, na krásné posezení
které jim
zp íjemnilo ochutnání ope eného selete a
samoz ejm i dobrá nálada,ke které p isp la
dechová hudba v podání Zalužanky.
Hanka Vojtová

Drakiáda
Poušt ní drak se uskute nilo v sobotu 27.10.2007 za podpory maminek i tatínk .V prostoru
na hraní u mate ské školy se d ti sešly s krásnými barevnými draky,které jsme se všichni
snažily vypustit na oblohu.Až na n jaké výjimky se to poda ilo,nebo i po así tomu p álo a
vítr nám zafoukal. Obloha se tak na chvíli stala
velkým h išt m pro draky.Každé dít které m lo
draka a snahu ho dostat na oblohu,bylo odm n no
dárkovým balí kem.A za to ,že se všichni kdo tam
byl s námi,venku v chladném po así prob hli a
vydrželi, si mohli u ohn opéci špeká ek,vzít si
sladkost a pití.
D kujeme všem maminkám a tatínk m,kte í
ochotn p idali ruku k dílu a p ipravili pro ostatní
nezapomenutelné zážitky a doufáme,že i p íští rok
se op t zase na n jaké akci v hojném po tu setkáme.
Hanka Vojtová

Padesátka v obci, je to velký problém?
Pro spoustu idi asi ano..pravd podobn nemají brýle, nebo tachometr, jinak si nedokážu
vysv tlit, pro to st ílí p es obce stokilometrovou rychlostí a n kdy i více. Pominu-li, že p es
silnici chodí lidé, jezdí pomalé traktory, jezdí se s ko árky, potulují se tu d ti a zví ata.
Nechápu, že jim nezáleží na vlastních životech.
Bohužel statistiky hovo í v jejich prosp ch, v tšinou totiž odnese tuhle zb silou jízdu n kdo
nevinný.
A dá se s tím n co d lat? Asi t žko, policajty jsem tu vid la naposledy dnes ve er, kdy si
ud lali okružní jízdu po návsi a zase se vrátili zp t do teplí ka služebny, pravd podobn m li
spln no. A p i m ení rychlosti, za dobu co tu bydlíme, ani jednou.Retardéry?
Nep ípustné..hlavní silnice! P echod? Co by tu d lal…
Omezení rychlosti? Ha…když nechápou padesátku, ješt
nižší rychlost by jim byla jenom k smíchu. Tak potom tedy
jak je zpomalit?
Mohu ice jsou krásnou ukázkou toho, jak se dá beztrestn
projet auto a vyzkoušet maximální rychlost. Pro také ne,
nic tu nehrozí, ur it ne radar, lidé se uhnout a už se mají
preventivn na pozoru.
Mám dobrého kamaráda u hasi v Bud jovicích. P ála
bych všem t mto pilot m, abys si šli vyzkoušet jeho
zam stnání alespo na jeden den. Je to hnus, sta í, když
ho posloucháte a chce se vám bre et. Kolik lidských
život je zma eno jenom díky rychlé a neopatrné jízd .
P íklad je spousta a nemusíte ani chodit daleko. Podívejte
se na stromy v zatá kách, kolik na nich bývá k ížk ,
vzpome te si na kluka, co se vymlátil na
mašin u Svin , tam to našt stí pro n j
dopadlo dob e a další a další….
Proto se ptám, je n jaké ešení i pomoc??????

Markéta Kutheilová
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Nejv tší investicí lo ského roku, která byla naplánovaná a její realizace schválená
zastupitelstvem v b eznu 2007, byla rekonstrukce vodovodu Dobrkov – 1. etapa, tj. vým na
hlavního vodovodního ádu a
p epojení stávajících vodovodních p ípojek. S touto
rekonstrukcí byla provedena úprava par íku na návsi a položení nového asfaltového povrchu,
jehož první ást byla položena v íjnu lo ského roku a letošní rok na ja e, po provedení

úpravy kanalizace a kanaliza ních vpustí atd., bude celá akce dokon ena položením finální
asfaltové vrstvy. Dobrkovská náves tímto získá zcela nový kabát.
Celá tato investice ve výši cca 1.600 000,- K byla financována z dotace Jiho eského kraje
(878.567,- K ) a zbytek (cca 700 000,- K ) z rozpo tu obce. Financování této akce je jeden
z p íklad , jak je možné realizovat v našich obcích v tší investice a ješt p itom zajistit
ostatní údržbu obecního majetku a b žný chod obce. Tímto zp sobem chceme financovat i
další v tší plánované stavby, jako jsou nap .
- deš ová kanalizace Lništ
- rekonstrukce prameništ Kohout
- 2. etapa vodovodu Dobrkov
- vestavba ob anské vybavenosti nad KD Slav e
- vestavba byt – ZŠ Slav e
a jiné i menší akce, které budou podporovány z nejr zn jších finan ních zdroj Jiho eského
kraje, R a EU. Proto je pot eba tyto stavby v as administrativn p ipravit (projekt, stavební
povolení) a pak trp liv ekat na vhodnou chvíli, kdy budou jednotlivé granty a dotace
vyhlášeny. V ím, že p i schvalování rozpo tu obce na rok 2008 vezmou všichni zastupitelé
tuto skute nost na z etel a zasadí se pro vytvo ení dostate né finan ní rezervy pro
spolufinancování takovýchto projekt .
Josef Tripes - starosta
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V pr b hu roku 2007 dostav li v ížkrajicích areál d tstkého h išt a klidové zóny.Ve
spojení se sportovním h išt m tak vznikl p i jižním okraji ížkrajic areál pro sportování, hry
oddech a setkávání ob an . Výstavbu sportovního h išt financovala obec z vlastních
prost edk s podporou Krajského ú adu z Programu obnovy venkova. D tské h išt bylo
financováno z opera ního programu Rozvoj venkova a multifunk ní zem d lství LEADER +.
Slavnostní otev ení prob hne v letošním roce.
Petr Skamene – starosta obce ížkrajice
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Obecní ú ad ve Slav i stanovil následující obecní poplatky na rok 2008:
poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu
poplatek za psa
h bitovní poplatky
A. Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu
a) osoba trvale hlášená …..............350,- K /osobu a rok
b) majitel rekrea ního objektu …...400,- K /objekt a rok
Splatnost poplatku je 31. 5. 2008.
B. Poplatek za psa
a) základní poplatek …...................100,- K (za druhého a dalšího psa + 50%)
b) d chodci a majitelé samot ….......50,- K (za druhého a dalšího psa + 50%)
c) chovatelé v bytovkách …............200,- K (za druhého a dalšího psa + 50%)
Splatnost poplatku je 31.12. 2008.
C. H bitovní poplatky
a) jeden hrob …...............................160,- K
b) dvojhrob ….................................240,- K
c) urnový háj …...............................160,- K
Splatnost poplatku je 31. 12. 2008.
H bitovní poplatky z místa jsou placeny na dobu 10 let.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vodné na rok 2008 . …........................................14,- k /m3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poplatky je možné zaplatit v ú ední dny, a to v pond lí od 8.00 – 12.00 hod..a ve st edu 14.00
– 16.00 hod.
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Životní jubilea roku 2007 :
Farkaš Vojt ch,Slav e – 75let
Vopelková R žena,Slav e –70let
Kysela Ji í,Dobrkovská Lhotka- 70let
Plch Josef,Slav e – 80let
Holá Františka,Keblany- 80 let
Manoch Jan,Slav e –70let
Žigárdy Vladimír,Slav e- 70let
T ma František,Lništ -75let
Plchová Marie,Mohu ice-80let
T mová R žena,Slav e-70let
Gratulujeme!

P ejeme Všem
Všem tená m š astný nový
nový rok 2008
2008
zpravodaj.slavce@seznam.cz

