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Obecní
zpravodaj
Kostel ve Slavči slaví letos 100 let,
Jak si již mnozí všimli, v loňském roce byla zahájena oprava kostela ve Slavči, který
v tomto roce oslaví 100 let od svého vysvěcení. Obec jako vlastník kostela tuto opravu plánovala již několik let dopředu a také zároveň zajišťovala všechny potřebné náležitosti
k zapsání stavby mezi kulturní památky, jelikož jen tak lze získat na opravu příspěvek Jihočeského kraje. Celková oprava kostela a okolního prostranství byla vzhledem k finanční náročnosti naplánována na 2 roky, a to na rok 2005 a 2006. V loňském roce na jaře byla provedena celková oprava střechy s nákladem 466.536,- Kč. Na podzim téhož roku byly započaty práce na opravě fasády, plotu a
okolí kostela, včetně odkanalizování
dešťové vody a vybudování chodníků. Tato část oprav bude dokončena
v letošním roce a její celkové náklady
budou činit zhruba 1.300 000,- Kč.
Na financování výše uvedených prací
získala obec dotaci od Jihočeského
kraje ve výši 300.000,- Kč. Dále byl
obci poukázán dar 150.000,- Kč ze
sbírky místních občanů a občanů
okolních obcí. Všem, kteří se podíleli
na jednotlivých příspěvcích bych
chtěl ještě jednou touto cestou poděkovat.
Součástí oprav kostela bude i úprava
prostoru kolem „božích muk“ naproti kostelu, který dozná zásadních změn, včetně poražení
stávajících lip, které již vzhledem k jejich poškození ohrožují své okolí.
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24. a 25. června proběhne oslava tohoto významného výročí. Jako součást těchto
oslav připravuje obec sraz rodáků Slavče a okolních obcí. K zajištění těchto oslav byl ustanoven přípravný výbor, který navrhl následující program:
24. června
1. Den otevřených dveří v MŠ Slavče a v kostele + výstava kronik
2. Varhaní koncert v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Slavči
3. Setkání rodáků, koncert Podhoranky, vystoupení žáků MŠ Slavče
4. Taneční zábava
25. června
1. Slavnostní Mše svatá
2. Vysazení lip v prostranství před kostelem
3 Odpolední sportovní program

Josef Tripes
starosta

Sport v roce 2005.
Rok 2005 byl pro naše sportovce poměrně úspěšný. Velmi dobře si vedli zejména šipkaři
Matoušteamu Slavče, kteří zviditelňují naši obec nejen v jihočeském regionu, ale i na republikových soutěžích. Podstatného zlepšení dosáhli slevečští nohejbalisté i fotbalisté. Obě
mužstva se propracovala na přední místa tabulek ve svých soutěžích. Také šipkařské družstvo Rapid Mohuřice si udržuje dobrou výkonnost a pohybuje se přibližně uprostřed tabulky
3.ligy Jihočeského šipkařského svazu.
Jak jsem již uvedl, nejúspěšnějším družstvem byli šipkaři Matoušteamu Slavče.
V konečné tabulce jihočeské 1.ligy Jihočeského šipkařského svazu ročníku 2004/2005 obsadili velmi pěkné 3.místo. V polovině soutěže 2005/2006 jsou na 1.místě tabulky. Na mistrovství České republiky 5.března v Jičíně obsadil Matoušteam velmi pěkné 7.místo ze 16-ti
startujících družstev. Pozoruhodných výsledků dosahovali členové tohoto oddílu i na různých turnajích. Celorepublikového turnaje v Olomouci se zúčastnili Miroslav Miller a Pavel
Sviták. Miroslav Miller zvítězil v takzvaném zahřívacím turnaji a Pavel Sviták obsadil
v soutěži „mix“ 5.místo. Celkově vybojovali výborné 2.místo. V dlouhodobém turnaji ve
Slavči /20 celovečerních turnajů/ obsadili členové tohoto oddílu první tři místa v pořadí
M.Miller, P.Sviták, Š.Kalianko
Turnaje se zúčastnilo 37 hráčů ze Slavče a širokého okolí. Neméně úspěšnou akcí byl i Šipkařský ples, pořádaný 18.3. ve Slavči. Bohatá tombola a slušná návštěva dokazovaly zájem
oddílu i o kulturní dění.
Členy oddílu jsou : Š.Kalianko, M.Miller, P.Sviták, M.Smoleň, M.Moser, M.Trajer a
D.Hacaj.
Šipkařské družstvo Rapid Mohuřice obsadilo v sezoně 2004/2005 ve 3.lize Jihočeského
kraje Jihočeského šipkařského svazu 6. místo. V současné době hraje ve složení :
P.Souček, R.Dolejší, Z.Trajer, P.Kloc. Téměř všichni se též zúčastňují dlouhodobého turnaje
ve Slavči.
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Podstatného zlepšení dosáhli nohejbalisté ze Slavče, kteří obsadili ve skupině „B“ okresního přeboru 3.místo a jen těsně jim unikl postup do skupiny „A“. 30.července uspořádali členového tohoto oddílu tradiční nohejbalový turnaj „O cenu Slavče“. Zúčastnilo se jej 8 dvojic a po celodenním zápolení byly vyhlášeny tyto výsledky :
1. Leština – Leština ze Sv. Jána nad Malší, 2. Bednář – Ovčík, 3. Janíček – Baudyš, obě
dvojice z Nové Bystřice, 4. Smoleň – Tisoň, 5. Tripes Jos.– Tripes Ant., 6. Tůma – Leština,
7. Trajer – Černý, 8. Šíma – Šíma.
V průběhu roku se členové oddílu se střídavými úspěchy zúčastnili i několika turnajů, a to
2x v Nové Bystřici, v Petříkově, Trhových Svinech a ve Zborově.
Aktivními hráči jsou : L.Trajer st. a ml., Josef Tripes, Antonín Tripes, V.Tůma, M.Smoleň,
J.Černý ml., J.Tůma a V.Šíma.
Fotbalistům ze Slavče se sezona 2004/2005 nevydařila podle představ, neboť obsadili
v okresním přeboru IV.třídy 12.místo. První polovina ročníku 2005/2006 byla již ale zcela
jiná. Po jejím ukončení jsou naši fotbalisté na 6.místě, když se v jejím průběhu pohybovali i
na vyšších příčkách. Lze jim jen přát, aby na novém hřišti ve Slavči v jerní části okresního
přeboru pokračovali ve stejných výkonech.
Hřiště bylo otevřeno 8.10.2005 a hlavním bodem bylo mistrovské utkání okresního přeboru
Slavče – Kamenná. Domácí fotbalisté v něm přesvědčivě zvítězili 5-0. První branku na novém hřišti vstřelil autor dvou gólů B.Krátoška. další branky pak přidali K.Veselý, P.Nocar a
V.Dvořák. Po ukončení střetnutí byl zahájen slavnostní program, jehož součástí byla krátká
vystoupení starosty OÚ Slavče Josefa Tripese a předsedy TJ Slavče V.Farkaše ml. Oba
kladně hodnotili vybudování hřiště a poděkovali všem, kteří se na něm podíleli.
Poté následovalo fotbalové utkání staré gardy Slavče proti současnému mužstvu. V tomto
utkání si zahráli všichni, kteří měli chuť a radost ze hry zvané fotbal. Zápas skončil vítězstvím mladých 6-4 a jako rozhodčí se v něm představil A.Tripes z Dobrkova.
V posledním utkání pak nastoupili starší žáci a dorostenci Slavče proti svým vrstevníkům
z Čížkrajic a Kamenné. I zde byla převaha domácích více než zřetelná a skóre 15-3 hovořilo
za vše.
V současné době má oddíl kopané tento hráčský kádr :
M.Ledvina, K.Brůha, Š.Cahyna, V.Dvořák, P.Halaj, P.Kamenský, B.Krátoška, S.Lávička,
J.Manoch, P.Němec, P.Nocar, P.Novotný, P.Padrta, P.Papoušek, M.polák, M.Svoboda,
R.Šperkr, R.Valíček, K.Veselý a I.Zahradník.
Z uvedeného výčtu je patrné, že sport není našim osadám cizí. Vždyť nohejbal se se zde
závodně hraje již 31 let, fotbal 10 let a šipky 5 let. Kromě těchto sportů, které jsou registrovány v oficiálních soutěžích, se u nás pořádají i soukromé nohejbalové tur
naje /Tibor Rys, Jan Trajer/ a příležitostně i turnaj ve stolním tenisu.

Jan Tripes - kronikář
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VII. ročník pvomájového průvodu alegorických vozů
1. května jako každoročně proběhl v Mohuřicích tradiční průvod alegorických vozů.
Oproti předchozím ročníkům jsme letos měli zdaleka nejvyšší účast cca 1400 diváků.
Počasí nám dodali přesně dle objednávky a obě
kapely (Zalužanka a Country beze jména) hrály
na jedničku. Celkový počet účastníků v průvodu
dosáhl čísla 48 vozů.

Jediné co se ne zcela vydařilo na jedničku bylo pečení
prasete, které mělo několikahodinové zpoždění což ale
ve finále jeho úplné
zkonzumaci nevadilo.

Třídění odpadu
Jak již jistě většina z Vás zaregistrovala máme v obcích instalovány kontejnery pro třídění odpadu. Jelikož jsem se již několikrát setkal s diskuzemi o
tom co vlastně do kterého kontejneru patří a nepatří rozhodli jsme se Vám
poskytnou ucelený jednoduchý návod co a jak:

PAPÍR
Do kontejneru patří












noviny

je surovina

Do kontejneru nepatří



časopisy
katalogy, telefonní seznamy
neznečištěné papírové sáčky
papírové ubrousky
papírová lepenka
kancelářský papír
karton
knihy, sešity, letáky
čistý obalový papír

krabice Tetra Pack od mléka
a ostatních nápojů










uhlový papír (kopírák)
voskovaný papír
papír znečištěný potravinami
obvazy, vložky, použité pleny
pergamen
pauzovací papír
dehtový papír
sklo, plasty, textil
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SKLO
Do kontejneru patří







je surovina

Do kontejneru nepatří

skleněné nádoby
tabulové sklo bez drátěné vložky
barevné sklo
velké skleněné střepy
lahve od nápojů bez kovových uzávěrů











PLASTY
Do kontejneru patří



PET lahve od nápojů

keramika
porcelán
kamenina
žárovky, zářivky
zrcadla
sklo s drátěnou vložkou
automobilová skla
televizní obrazovky
papír, plasty, textil

jsou surovina

Do kontejneru nepatří









sklo, papír, kovy, textil
molitan guma, kabely
vícevrstvé obaly
kov-plast, papír-plast, …
plastové obaly znečištěné
chemickými látkami,
minerálními oleji apod.
kelímky od potravin, igelitové tašky,
mikroténové sáčky
linolea a výrobky z PVC (novodur)
pěnový polystyrén

Upozornění

Obec Slavče upozorňuje potencionální stavebníky, že většina stavebních pozemků v lokalitě „za kostelem“ je již prodána. Ke dni 31. 3. 2006 zbývají k prodeji
poslední 2 stavební parcely. Výměra těchto parcel je cca 900 m2 a cena 1 m2 je
210,- Kč. Případní zájemci o koupi pozemku získají další informace o podmínkách prodeje na Obecním úřadě ve Slavči.
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Zhodnocení hospodaření obce za rok 2005
V roce 2005 byly rozpočtové příjmy ve výši 4.438.000,- Kč.
Naproti tomu byly schváleny rozpočtové výdaje ve výši 5.438.000,- Kč.
Schvaloval se rozpočet schodkový se schodkem 1.000.000,- Kč, tento schodek byl pokryt z rozpočtové rezervy obce, která byla vytvořena úsporou finančních prostředků
z minulých let.
V roce 2005 byly provedeny 4 rozpočtové změny¨, kterými byl rozpočet povýšen o následující finanční prostředky:
140.000,- Kč…… dotace na program obnovy venkova
300.000,- Kč …....dotace KÚ nemovité památky (kostel)
150.000,- Kč …....dar na opravu kostela ve Slavči
62.650,- Kč ……dotace na zalesnění
22.737,- Kč ……dotace z ÚP na VPP
360,- Kč …....dotace na školení hasičů
418.000,- Kč …….přebytek příjmů
Celkem byl rozpočet obce povýšen na příjmové části o 1.093 747,- Kč.
Rozpočtové změny na straně výdajů byly schvalovány na jednotlivých zasedáních
obecního zastupitelstva.
Celkové náklady na jednotlivé akce prováděné v roce 2005:
- oprava kostela ve Slavči
- úprava prostranství kolem kostela ve Slavči
- kabiny a oplocení fotbalového hřiště
- dokončení nástavby nad OÚ
- oprava hřbitovní zdi
- třídění odpadu
Celkem
Náklady na běžnou údržbu a chod obce

883.322,- Kč
481.264,- Kč
924.475,- Kč
372.519,- Kč
48.096,- Kč
36.837,- Kč
2.746 513,- Kč
3.035 183,- Kč

Výdaje celkem
5.781 696,- Kč
Příjmy celkem
5.684 096,- Kč
Zůstatek na konci roku 2005 činil 1.448.667,- Kč a tímto stavem jsme zahajovali rok 2006.
Josef Tripes - starosta
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Rozpočet obce na rok 2006
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 4. 3. 2006 byly projednány a poté i schváleny rozpočtové příjmy a výdaje na letošní rok. Celkové příjmy plánované na rok 2006 byly
schváleny ve výši 5.906 000,- Kč. Výdajová část rozpočtu byla schvalována ve dvou částech:
1. Běžné výdaje ve výši 2.997 000,- Kč – tyto základní výdaje jsou určeny na pokrytí
nutných provozních výdajů, které se v malých obměnách opakují každý rok (správa OÚ,
veř. osvětlení, školství, údržba obecního majetku, likvidace odpadu atd.)
2. Druhá část finančních prostředků výdajové části rozpočtu byla rozdělena na konkrétní akce plánované na rok 2006, a to
- vybudování základní tech. vybavenosti pro 8RD ve Slavči..………….… .. .1.400 tis.
- oprava kostela …………………………………………………………………700 tis.
- oprava komunikace před BJ Okal ve Slavči…………..…………………..…...250 tis.
- rekonstrukce komunikace Dobrkov –Slavče (zaplacení faktury)……….……..300 tis.
- výměna oken v bytech………………………………………………………….100 tis.
- oprava hřbitovní zdi…………….…………………………………………….... 25 tis.
- dešťová kanalizace Lniště(dokončení)……………….……………………… 200 tis.
- nákup pozemků ( Slavče, Mohuřice)……….………………………………..... 100 tis.
- rekonstrukce kotelny MŠ Slavče……………………………………………….150 tis.
- úprava čekárny D. Lhotka……………………………………………………….30 tis.
- hromosvody -sál Slavče………………………………………………………. 45 tis
- vratky po kolaudaci RD….………………………………………………..…….90 tis.
- projekt VO Keblany …………………………………………………………….20 tis.
- příspěvek pro fotbalový oddíl …………………………………………………..10 tis.
- úprava dopravního značení……………………………………………………...17 tis.
- sraz rodáků Slavče a okolních obcí ………………………………………… 30 tis.
- úprava čekárny ve Slavči ……………………………………………………….50 tis.
- oprava komunikace k BJ Mohuřice

Celkem opravy a investice

3.517 tis.

Schodek vzniklý mezi výší příjmů a výdajů ve výši 608.000,- Kč bude pokryt z finanční rezervy vytvořené v minulých letech.

Josef Tripes - starosta
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Společenská kronika
Jménem obce bylo blahopřáno těmto jubilantům :
k 70. narozeninám panu Antonínu Jirkalovi z Dobrkovské Lhotky
panu Františku Prýglovi ze Lnišť
k 75. narozeninám paní Zdeňce Dvořákové z Dobrkovské Lhotky
k 80. narozeninám paní Jaroslavě Tůmové ze Lnišť
paní Marii Valešové z Mohuřic
k 85. narozeninám panu Karlu Moserovi ze Lnišť
paní Marii Bartyzalové ze Zaluží
paní Věře Moserové ze Lnišť

Naposledy jsme se rozloučili :
s D. Spanlangovou, naposledy bytem Slavče 48
s L. Kabeláčem, naposledy bytem Dobrkovská Lhotka 69
s M.Vondrů, naposledy bytem Keblany 10

Narodili se, rodičům blahopřejeme :
Damian Drevko
Sofie Drevko
Martin Gušlbauer
František Dvořák
Miroslav Sojka

