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Obecní
zpravodaj
Co se povedlo
O naší obci se začátkem roku mohlo mluvit jako o obci s dostatečnou občanskou
vybaveností. Jediným zařízením, které zde chybělo, byl prostor, kde by mohly trávit svůj
volný čas děti. Proto si obec dala do svého programu, a to již v roce 2004, tento prostor v obci
vybudovat. Ve spolupráci s matkami malých dětí byl připraven projekt, který splňoval naše
představy. Jelikož se jednalo o
dosti
finančně
náročnou
záležitost a peněz v obecní
kase nebylo nazbyt, čekali
jsme s tímto projektem na
vhodný dotační program, který
by tuto akci finančně podpořil.
A povedlo se. Začátkem
letošního roku Místní akční
skupina při Sdružení Růže,
jehož je naše obec členem,
zveřejnila výzvu na předložení
projektů, které by obohatily
život venkovských obcí. My
jsme
byli
připraveni.
Předložený projekt se líbil, a
tak byl vybrán k realizaci. Po
splnění potřebných administrativních podmínek jsme dostali příslib na 100% financování celé
akce z programu Rozvoj venkova (Leader+), který je financován Evropskou unií (80%) a
státním rozpočtem ČR (20%). Celkové náklady na toto dílo činily 438.792,- Kč.

Práce začaly v červenci letošního roku a již 28.
září, ve sváteční den, jsme tento prostor otevřeli
setkáním seniorů všech našich obcí. Hned při
této první akci bylo jasné, že tento prostor bude
našim občanům dobře sloužit. Myslím, že
zahájení provozu nově vybudovaného prostoru se
podařilo, a ten kdo se zúčastnil byl spokojený.
Další sváteční den, tj. 28. října byla uspořádána
na stejném místě
soutěž pro děti
„Cesta
za
pokladem“, kterou připravily a organizačně zabezpečily ženy
naší obce. I tato druhá akce byla velmi úspěšná, což lze soudit z
účasti většiny dětí našich obcí.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem, kteří se
podíleli na organizaci a bezproblémovém průběhu výše
uvedených akcí, hlavně ženám, které přípravě, jak projektu, tak soutěžím pro děti věnovaly
hodně svého volného času. Věřím, že velkou odměnou jim byla spokojenost dětí.
Na závěr bych chtěl vyjádřit víru v budoucnost tohoto prostoru, na kterém budou pořádány,
nejen další hry a soutěže pro děti, ale i další podobná setkání občanů při nejrůznějších
příležitostech i v nadcházejících letech.
Josef Tripes
starosta

Skládka železného odpadu ve Slavči
Ke dni 5.12.2006 byla zrušena skládka železného odpadu za suškou. Skládka byla uklizena a
opatřena závorou, aby zde nebyl odkládán již žádný odpad. Skládka byla zrušena hlavně
z těchto důvodů:
občané nerespektovali hlavně specifikaci skládky to je, že byla určena pouze na železný
odpad a odkládal se zde ponejvíce odpad neželezný, hadry, papír a plasty. Skládka se musela
třídit a tento odpad museli hasiči na své náklady odvézt do sběrného dvora.
další důvod ukončení skládky byl, že občané místní, ale i přespolní z této skládky brali těžší
kusy železa a barevné kovy a tyto prodávali ve svůj prospěch ve sběrných surovinách.
Tyto důvody vedly místní hasiče k ukončení skládky i přesto, že z ní měli finanční prospěch.
Náhradou hasiči v příštím roce v jarních měsících uskuteční železnou sobotu a od občanů
železný odpad po barácích vyberou a odvezou.
Za SDH
Václav Mařík

Dětský den s koníky
Tak jako loňský rok i letos jsme se rozhodli oslavit Den koní a Den dětí
společně. Tento rok připadla tato akce na 3.6. a byla uspořádána za finanční
podpory OÚ Slavče a SDH Dobrkovská Lhotka. Byly připraveny soutěže,
jak s koňmi, tak i bez koní. Soutěží s koňmi se zúčastnilo osm dětí. Jejich
úkolem byla drezurní úloha spojena s parkurem. Nejdříve si děti toto
vyzkoušely na koních, které znají a poté si koně vylosovaly. S koňmi
přijel pan Dobeš z Nesmeně a paní Tripesová z Dobrkova.
Nejmladší účastnice, čtyřletá Lucinka Beranová nám předvedla jízdu
na svém poníkovi - Darince. Na Darinku si troufly sednout i děti z okolí. Další soutěží byl
Trail. Zde si děti vyzkoušely tradiční i netradiční zručnost na koni. Například přejít s koněm
přes nafukovací lehátko, trefit se míčem do koše atd. Odpoledne jsme zakončili pochutnáním
na opečeném seleti a ukázkou podkovářské práce pana Kolafy. Večer jsme poseděli a zazpívali
si při country muzice.
Alena Tripesová

Rozloučení s prázdninami v Dobrkově
26. srpna byl uspořádán již IX.ročník „Rozloučení s prázdninami
v Dobrkově“.
Začalo se jako již tradičně ve 14.00 hod., kdy se rozeběhly nejrůznější soutěže.
Největšímu zájmu se těšila střelba ze vzduchovky, závody na koloběžkách, hod
míčkem na cíl a závody na chůdách.
Vítězové jednotlivých soutěží byli odměněni cenami a všichni soutěžící obdrželi sladkou
odměnu. Organizátorem akce byl Jiří Kysela ml. jemuž pomáhali rodinní příslušníci. Jejich
největší odměnou byl značný zájem dětí, kterých přišlo asi 60.
Závěrem by chtěl p. Jiří Kysela poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli ke zdárnému
průběhu této akce.
Jiří Kysela

II. Ročnik Jezdecké hry v Dobrkově
14.10.2006 uspořádali manželé Tripesovi z Dobrkova za pomoci slečny Kadlecové a
slečny Brožové jezdecké hry. Tato akce na rozdíl od dětského dne s koníky měla docela
slušnou návštěvnost. Soutěže byly rozděleny do 2 kategorií. Hlavní roli v rozdělení zde
nehrál věk soutěžícího, ale věk koně. Byla připravena soutěž na ruce, která má za úkol
ukázat, že není jen na koni jezdit, ale také ho ovládat ze země a umět ho naložit do vozu.
Další část soutěže byl trail. Zde musel soutěžící na koni projít brankou, kterou si musel
otevřít, pak přejít přes koberec, zajít mezi dva klacky na zemi, tam naházet pět kruhů na
kůl, poté z klacků vycouvat. Dále byl připraven čtverec, ve kterém se musela dvojice
otočit, poté následoval úkol nelehký - tlesknout nohama nad krkem koně. Na štaflích byla
igelitová taška s rohlíky, kde si soutěžící měl vyndat rohlík a pospíchat do cíle.
Samozřejmě při zavírání branky rozhodoval čas. V soutěži mladý kůň se sešlo šest
soutěžících. Pro tyto koně jsou tyto akce zvláště zajímavé, protože se najednou ocitnou v
cizím prostředí a hle jsou i jiní koně než jejich mamka. Mladé koně nám předvedli: pan
Smolík z Besednic, jeho dcera Alena, která soutěž vyhrála, za ní se umístil Jan Šedivý ze
Smrhova, dále Fousková Jitka z Nesmeně a děvčata z Branišovic s půlročním poníkem
Májou. Starších koní bylo devatenáct. Tuto disciplínu vyhrála Šulistová Veronika na koni
Fantagira. Snad jen za zmínku stojí, že soutěžící „od nejdál" byla dvě děvčata až z
Alpských Chalup na Šumavě.
Alena Tripesová

DC Rapid Mohuřice
Rád bych napsal něco historii našeho týmu DC Rapid Mohuřice. Nejen pro to, abych nás
prezentoval našemu okolí, ale i proto, že je stále těžší vzpomenout si na naše začátky. Tak
dokud to je ještě možné, uvádím zde několik (doufám pravdivých) údajů:
Vznik v létě roku 2003
Po neoficiálním turnaji turnaji jednotlivců v hostinci v Otěvěku, kde jsme obsadili první, třetí
a čtvrté místo. Poté již následoval vstup našeho družstva do ligy.
1. sezona září 2004- květen 2005
hráli jsme ČAKS (česká asociace kompaktních sportů) ve složení: Souček Pavel, Tisoň
Pavel, Kos Michal, Dolejší Radoš - celkové umístění v této soutěži: 6. místo
2. sezona září 2005-květen 2006
též soutěž ČAKS v lehce změněném a doplněném složení: Souček Pavel, Kos Michal,
Dolejší Radoš, Trajer Zdeněk, Burda Michal, Burdová Petra. - celkové umístění opět na
šestém místě
3. sezona září 2006
Hlavně časových důvodů a vzhledem k pro nás velké zdálenosti soutěží ČAKS jsme
přestoupili pod Český šipkařský svaz(ČŠS), jehož soutěže se konají v přijatelných
vzdálenostech. Během této sezony proběhla další změna v našem mužstvu a hrajeme nyní
ve složení: Souček Pavel, Kos Michal, Dolejší Radoš, Trajer Zdeněk, Nový Martin.

Rozhodně se nijak nebráníme přijetí dalších
odhodlaných nadšenců tohoto sportu.
Sezona ještě zdaleka nekončí, ale věříme, že si v této
pro nás nové lize, vybojujeme důstojné místo. K tomu
nám všichni naši příznici držte palce, a vy, naše drahé
polovičky mějte s námi strpení, když se vám nejméně
dvakrát týdně ztrácíme na tréninky do hospůdky v
Mohuřicích a na zápasy do hostinců okolních.
Pavel Souček

Myslivost v obci Slavče a okolí
V k.ú. obecního úřadu Slavče je prováděna myslivost ve společenstevní honitbě, kde výkon
práva myslivosti provádí Myslivecké sdružení Háj - Mohuřice.
Uvedená honitba se rozkládá na 1564 ha polí, lesů, luk, vodních a ostatních ploch. Je
zařazena do třetího bonifikačního stupně / úživnosti /. V naší honitbě žije zvěř, která se dělí
na myslivecky obhospodařovanou a ostatní. Zvěř myslivecky obhospodařovaná se dělí na
zvěř spárkatou / srnčí, dančí a černá - prase divoké/, drobnou, kde naše sdružení hospodaří s
zajícem polním, bažantem obecným a kachnou divokou. V některých lokalitách se
vyskytuje i koroptev polní, jeřábek lesní, holub hřivnáč, hrdlička zahradní a
divoká. Dále do výše uvedené skupiny patří zvěř škodná, kam patří liška obecná,
jezevec lesní, kuna skalní a lesní. Dravci jsou zastoupeni kání lesní,
jestřábem lesním, krahujcem obecným, poštolkou obecnou, rodem
pilichů a výrem velkým. Tito jsou pouze vedeni ve sčítacích
výkazech statisticky a myslivost s nimi nehospodaří. Rovněž tak je
monitorována i chráněná vydra říční. MS má celkem 20 členů, dva
hosty a jednoho adepta. Nechybí zde ani lovečtí psi. Všichni
členové se celoročně starají o svěřené úseky. Zejména v zimním období je tento koníček
náročnější, kdy je nejtěžší doba zvěře a je nutné přikrmování. Myslivci musí ke krmelcům a
zásypníkům i několikrát týdně, jako tomu bylo v předcházející zimě. V letošním roce bylo
vypuštěno do volné přírody celkem 40 ks bažanta obecného, který byl odchován v odchovně
MS.
Tímto článkem bych chtěl širokou veřejnost požádat o dodržování pohybu domácích zvířat
v honitbě dle platného zákona o myslivosti a následně i dle vyhlášky obce Slavče. Není jen na
myslivcích, ale na nás všech, aby se výše uvedené druhy zvěře vyskytovaly v naší honitbě /
přírodě / i v budoucnu .
Myslivosti zdar.
Předseda MS Vladimír Dvořák

Komunální volby 2006
Ve dnech 20. a 21. října letošního roku proběhly, jako ve většině obcí České republiky,
volby do obecního zastupitelstva ve Slavči. Naši občané – voliči rozhodovali o tom, kdo
dostane důvěru a stane se na další čtyři roky jejich zástupcem při řízení věcí obecních.
Všichni, kdo chtěli vzít na sebe zodpovědnost a ucházet se o přízeň svých spoluobčanů,
museli svůj úmysl dát najevo tím, že jako kandidáti se museli nechat zaregistrovat na MěÚ T.
Sviny, a to buď samostatně nebo jako člen sdružení popřípadě politické strany. Jiným
způsobem nemůže být žádný občan zvolen zastupitelem své obce.
Z naší obce byla podána k této registraci pouze jedna kandidátní listina, a to kandidátní listina
„Sdružení nezávislých“ a tím byl dán těmto volbám jednoznačný průběh. Je velká škoda, že
se nenašel již nikdo, kdo by dal dohromady a poté nechal zaregistrovat další kandidátní
listiny. Volby tímto ztratily na své přitažlivosti, zajímavosti a občan – volič také ztratil větší
výběr při své volbě.
Konečný výsledek voleb do obecního zastupitelstva je následující:
Zvolení členové obecního zastupitelstva na volební období 2006 – 2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Josef Tripes
František Krátký
Jiří Manoch
Monika Papoušková
František Dvořák
ing.Ida Jandová
Rudolf Večeřa
Michal Gušlbauer

9. Karel Kahoun
10. Karel Brůha
11. Marie Tůmová
12. Antonín Tripes
13. Jan Manoch
14. Hana Vojtová
15. Karel Brabec

Na ustavujícím zasedání nově zvoleného obecního zastupitelstva byl zvolen starosta, zástupce
starosty a obecní rada. Dále pak byla provedena volba výborů obecního zastupitelstva a
kulturní a sociální komise.
Starosta obce – Josef Tripes
Zástupce starosty – Rudolf Večeřa
Obecní rada – Josef Tripes, Rudolf Večeřa, Jiří Manoch, Hana Vojtová a František Dvořák
Výbory a komise:
Finanční výbor
Ing. Ida Jandová – předsedkyně
Krátký František – člen
Tripes Antonín – člen
Kontrolní výbor
Brůha Karel – předseda
Brabec Karel – člen
Gušlbauer Michal – člen
Sociální a kulturní komise
Vojtová Hana – předsedkyně
Papoušková Monika – členka
Tůmová Marie - členka

Poplatky na rok 2007
Obecní úřad ve Slavči stanovil následující obecní poplatky na rok 2007:
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. 2007
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. 2007
C. Hřbitovní poplatky
a) jeden hrob …............................... 160,- Kč
b) dvojhrob …................................. 240,- Kč
c) urnový háj …............................... 160,- Kč
Splatnost poplatku je 31. 12. 2007
Hřbitovní poplatky z místa jsou na 10 let
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vodné na rok 2007 . …........................................12,- 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.

Sběrný dvůr Trhové Sviny
Protože skládka železného šrotu ve Slavči je již zrušena upozorňujeme občany na možnost
uložení všech odpadů ve sběrném dvoře - Nábřeží Svatopluka Čecha, Trhové Sviny, který je
otevřený:
Po
Út
St
Čt
Pá
So

17,00
16,00
17,00
16,00
15,00
8,00

-

19,00 hod.
18,00 hod.
19,00 hod.
18,00 hod.
18,00 hod.
12,00 hod.

Nakonec malé ohlédnutí za oslavami 100-letého výročí vysvěcení kostela sv. Filipa a
Jakuba ve Slavči:

Sázení lípy v prostoru „Božích muk“ před kostelem
dne 25. 6. 2006

Vystoupení žáků Mateřské školky ve Slavči na setkání rodáků
24. 6. 2006

Společenská kronika
Naposledy jsme se rozloučili :
v červenci
s pí. Haláčkovou Boženou, naposledy bytem Keblany
v srpnu
s p. Smoleněm Josefem, naposledy bytem Slavče
v listopadu
s pí. Dvořákovou Marií, naposledy bytem Dobrovská Lhotka
s p. Moserem Karlem, naposledy bytem Lniště

Narodili se, rodičům blahopřejeme :
Erhart Vojtěch
10.08.2006 Slavče
Horáček Pavel
13.08.2006 Slavče
Kutheil Denis
16.08.2006 Mohuřice

Přejeme Všem čtenářům šťastný nový rok 2007
zpravodaj.slavce@seznam.cz

