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Obecní
zpravodaj
Vážení spoluobčané,
právě držíte v ruce první vydání Obecního zpravodaje Obecního úřadu
ve Slavči. Impuls k jeho vydání vzešel od kronikáře obce Jana Tripese ve
chvíli, kdy seznamoval členy obecní rady s návrhem znění zápisu do
kroniky za rok 2004. Návrh byl všemi členy rady vřele přijat a od nápadu
k činu nebylo v tomto případě daleko. Již za týden se za přítomnosti
starosty Josefa Tripese sešla redakční rada ve složení Jan Tripes, Václav
Ondok a Rudolf Večeřa a zahájili jsme diskuse o tom, co by náš zpravodaj
měl obsahovat, jak často by měl vycházet, jaké by mělo být jeho poslání.
Čtvrtek 21.4.2005 tedy můžeme považovat za den, kdy se obecní zpravodaj
začal rodit.
Naším cílem, a tedy i cílem zpravodaje, je to, abychom umožnili vám
všem nahlédnout více do života obce, informovat vás o novinkách,
zajímavostech i o obyčejném dění kolem sebe. Chceme vám přinášet
přehledy o činnosti obecní rady, informovat vás o jednáních a závěrech
obecního zastupitelstva, nabídnout vám nejzajímavější pasáže z obecní
kroniky, mapovat kulturní a sportovní činnost ve všech našich osadách,
připomenout vám významná životní jubilea našich spoluobčanů.
V tomto úvodním čísle najdete příspěvky od nás zakladatelů, ale věřte,
že naší největší radostí by bylo, kdyby příspěvky do dalších čísel přicházely
především od vás, kdyby vyjadřovaly vaše názory, postřehy a pocity ze
života v obci, kdyby zachycovaly to, co se vám líbí, i to, co si myslíte, že by
bylo potřeba zlepšit. Přáli bychom si, aby za vámi náš zpravodaj přicházel
čtyřikrát ročně. Pokud budeme mít dostatek příspěvků a pokud se jeho
vydání setká s příznivou odezvou, věřte, že jej rádi vydáme vícekrát. Tak
tedy zajímavé čtení a příjemnou zábavu.
Václav Ondok - zástupce starosty
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Víte o našich obcích?
Správní území obce Slavče tvoří v současné době sedm sídel. Jsou to Slavče, Mohuřice,
Dobrkov, Lhotka, Zaluží, Keblany a Lniště. V nich žije celkem 527 obyvatel, z toho je 447
dospělých a 80 dětí. Z uvedeného počtu dospělých je 93 občanů, kteří pobírají starobní důchod a 24 občanů, kteří pobírají buď plný nebo částečný invalidní důchod.
Dění v obci řídí patnáctičlenné zastupitelstvo, které vzešlo ze dvou nezávislých kandidátek. Starostou obce je Josef Tripes ze Slavče. Dalšími členy zastupitelstva jsou Václav Ondok, Karel Brabec, Jiří Manoch, Karel Brůha, František Krátký, Rudolf Večeřa, František
Dvořák ze Lhotky, Josef Kaňka, Vladimír Dvořák, Ladislav Trajer, Václav Mařík st., Josef
Kraus, Karel Valeš a Šimon Kalianko. Radu Obecního úřadu Slavče tvoří starosta J.Tripes,
zástupce starosty V.Ondok a členové F.Dvořák, R.Večeřa a J.Manoch.
Dále byly při Obecním úřadu ve Slavči ustaveny dva výbory a dvě komise.. Kontrolní
výbor ve složení V.Dvořák jako předseda a K.Brůha a K.Brabec jako členové, finanční výbor ve složení L.Trajer jako předseda a F.Krátký a V.Mařík jako členové, stavební komise
ve složení K.Valeš jako předseda a J.Manoch a Š.Kalianko jako členové a sociální komise
ve složení V.Ondok jako předseda a J.Kraus, M.Krátká, H.Vojtová a Z.Mariňáková jako členové.
Po roce 1990 zde působily dvě politické strany, Komunistická strana Čech a Moravy a
Československá strana lidová. Dále jsou ve Slavči dvě aktivní organizace, Sdružení dobrovolných hasičů a Tělovýchovná jednota. Sdružení dobrovolných hasičů ve Slavči bylo založeno v roce 1900 a jeho zakladateli byli zdejší učitel Eduard Moravec a Čeněk Mačí. Hlavní
činností členů organizace, jak vyplývá z názvu, bylo bojovat s častým nepřítelem spoluobčanů – požárem. Postupem času se však ukazuje, že hasičské sbory jsou také jediným nositelem kultury v obcích. Pořádají různé besedy, plesy, staročeskou koledu a v neposlední řadě okrskové soutěže a zájezdy. V současné době má SDH Slavče 63 členů a starostou organizace je Václav Mařík st.
Tělovýchovná jednota byla ve Slavči založena v roce 1974 a zakládajícími členy bylo
deset nadšenců nohejbalu. Předsedou TJ byl zvolen Ladislav Trajer. také TJ Slavče přispívala k rozvoji kultury ve Slavči. Byly pořádány plesy a nohejbalové turnaje k různým výročím. Dále členové oddílu uspořádali několik turnajů 1.kola Zemědělské olympiády. 6.října
1995 pak byl založen oddíl kopané, u jehož zrodu bylo 11 mladých lidí ze Slavče. Největším problémem prvopočátku byla skutečnost, že ve Slavči nebylo fotbalové hřiště. Proto se
trénovalo na nejrůznějších místech a mistrovská utkání se hrají v Kamenné. V současné době má oddíl asi 17 členů a jeho předsedou je již od založení Vojtěch Farkaš ml.
Dalším oddílem, který je součástí TJ Slavče je oddíl šipek. Byl založen 10.9.2001 a jeho
předsedou byl zvolen Michal Trajer z Dobrkovské Lhotky. při jeho založení bylo 7 příznivců této zajímavé a oblíbené hry. Tento šipkařský oddíl pod názvem Matouš Team Slavče
(zpočátku Matouštým Dobrkovská Lhotka) dosahuje velmi dobrých výsledků jak
v turnajích, tak i v soutěži. V současné době hraje 1. ligu ČAKS. V září roku 2004 byl založen další šipkařský oddíl, a to v Mohuřicích pod názvem Rapid Mohuřice. Založilo jej 6
členů a vedoucím oddílu je Pavel Souček z Mohuřic. Oddíl hraje 3. ligu ČAKS.
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Ve Slavči žilo koncem roku 2004 331 obyvatel. V roce 1832 zde byla otevřena základní
škola. Pro nedostatek žáků byl její provoz ukončen v roce 2000. V letech 1903 – 1906 byl
ve Slavči vystavěn chrám Páně, zasvěcený sv. Filipu a Jakubovi. V roce 1968 byla vystavěna mateřská škola. Rozsáhlou výstavbu bytových jednotek pak přinesla 70. – 80. léta minulého století.
V osadě Mohuřice jsou dvě zájmové organizace. Sdružení dobrovolných hasičů Mohuřice a Myslivecké sdružení Háj Mohuřice. Hasičská organizace byla založena v roce 1924 a
jejím prvním starostou byl František Kocina. Velitelem byl zvolen Jan Mikoláš. Také zde
byla organizace kromě svého hlavního poslání – boje proti ohni – nositelkou kulturního vyžití občanů. I tady byly pořádány plesy, zábavy, staročeská koleda a v současné době pak i
průvod alegorických vozů na 1.máje. Nyní má sdružení asi 24 členů a starostou je Václav
Kolář ml. Dále je v Mohuřicích myslivecké sdružení, které bylo založeno v roce 1923. Nejvyšší funkcí u této organizace je hospodář, kterým byl v době založení pan Šícho. Hlavním
úkolem mysliveckého sdružení je péče o polní a lesní zvěř a v neposlední řadě též ochrana
přírody. Dále sdružení pořádá různé střelecké soutěže a pravidelně též myslivecký ples.
Sdružení má pronajatou honitbu o výměře 1540 ha, o kterou se stará 19 členů organizace.
V současné době je předsedou Miloslav Gušlbauer a hospodářem Karel Štěpánek. Při MS
Mohuřice bylo ustaveno Honební společenství Slavče – což jsou vlastníci pozemků, kteří
pronajali půdu k provozování honitby pro MS Háj Mohuřice. Jeho předsedou je Jan Mikoláš.
V osadě Dobrkovská Lhotka je jedna zájmová organizace, a to sdružení dobrovolných
hasičů. I zde je kromě svého poslání hlavní nositelkou kulturního vyžití zdejších občanů.
Také ona pořádá plesy, staročeskou koledu, zájezdy a hasičské soutěže. Sbor byl založen
v roce 1931 a měl 17 členů. Starostou byl zvolen Ludvík Kašpar a velitelem František Dvořák. V současné době má tato organizace 39 členů a starostou je František Drajer. Je pochopitelné, že v těchto organizacích mohou být a jsou zapojeni i občané jiných obcí a osad. Je
to dáno již tím, že převážná část obyvatel žije ve Slavči. Tam je trvale hlášeno 331 obyvatel,
v Mohuřicích 70 obyvatel, v Dobrkovské Lhotce 87, ve Lništích 13, v Keblanech 15 a
v Zaluží 11.
Jan Tripes - kronikář

Hasičská soutěž
V sobotu 7. 5. 2005 uspořádala obec Petříkov Hasičskou soutěž, ve které nás reprezentovalo 2 družstva hasičů ze Lhotky a 1 družstvo z Mohuřic. Hasiči ze Slavče se nezúčastnili,
protože ve stejném termínu se konala pouť ve Slavči.
Nejlépe se umístilo družstvo ze Lhotky v kategorii nad 35 let, které si vybojovalo celkové
druhé místo.
Druhé družstvo ze Lhotky (do 35 let) bylo bohužel diskvalifikováno ve štafetě pro drobnou
chybu a proto obsadilo celkové 12 místo.
Mohuřice (do 35 let) vybojovaly celkové 5 místo za což si vysloužily od místního podnikatele Fr. Ježka k nedělnímu obědu každý řízek.
Rudolf Večeřa - radní
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Mohuřice 1.Máj 2005
1. květen je pro většinu lidí pouze den volna navíc, pokud nevyjde na neděli jako
v letošním roce, nebo svátek práce který si zpravidla spojí s dobou před sametovou revolucí.
Pro Mohuřice je letos již pošesté každoroční událostí číslo jedna a to již tradičním průvodem alegorických vozů. Ačkoliv letošní účast jak v průvodu tak i přihlížejících byla nižší
než v loňském roce a to téměř o polovinu myslím že kdo přijel, nebyl zklamán.
V průvodu se mezi 30 alegorickými vozy objevily i opravdové perly jako traktor
LANZE BULLDOG z roku 1941 pana Vrožky
z Olšovic u Netolic nebo rozličné modifikace
již tradičních účastníků.
Letošní ročník byl též obohacen i štědrými
sponzory kteří věnovali ceny pro prvních 7
nejhezčích alegorických vozů, vybraných diváky (kterých se sešlo více než 800) svými
hlasy v kuličkovém hlasovacím zařízení.
Největší sympatie získal vůz z číslem 6 na přídi - Škoda
Octavia kteří si vybrali jako cenu soudek piva.
O zábavu se postarali v průběhu dne dechová kapela Zálužanka a večer v Mohuřické hospůdce Country
kapela Sebranka v čele s Láďou Maděrou.
No a co říci závěrem: Děkuji zejména všem hasičům z Mohuřic, lidem z domova důchodců Chvalkov,
obci Slavče, městu Trhové Sviny a dalším lidem kteří
nám pomohli z organizací
všem sponzorům za pěkné ceny:
Hospůdka z Mohuřic – Pavel Souček
Hospodářský dům – Karel Valeš
DŘEVOSTAVBY – Večeřa Rudolf
Chov králíků – Rudolf Kovařík
Prodej slepic – Petr Skamene
STIHL – Jan Jezvík
a zejména účastníkům v průvodu a všem lidem kteří vytvořili bezva atmosféru a proměnili malou vesničku na několik hodin ve velkoobec.
Rudolf Večeřa - radní
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Informace obecního úřadu

ZHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2004
V roce 2004 byly rozpočtové příjmy ve výši 4.185 tis. Kč.
Naproti tomu byly schváleny rozpočtové výdaje ve výši 6.885 tis. Kč.
Schvaloval se rozpočet schodkový se schodkem 2.700 tis. Kč, tento schodek byl pokryt
z rozpočtové rezervy obce, která byla vytvořena úsporou finančních prostředků
z minulých let.
V roce 2004 byly provedeny 4 rozpočtové změny¨, kterými byl rozpočet povýšen o následující finanční prostředky:
300.000,- Kč…… dotace na program obnovy venkova (povodně)
570.000,- Kč …….neplánované příjmy - prodeje pozemků atd.
65.300,- Kč …….dotace volby
320.000,- Kč …….fond rezerv - půjčka na byty (čp. 64)
844.600,- Kč …….dotace KÚ na mzdy pro MŠ
38.800,- Kč …….dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce
1.200,- Kč …….dotace hasiči refundace mezd
Celkem byl rozpočet obce povýšen na příjmové části o 2.139 900,- Kč.
Rozpočtové změny na straně výdajů byly schvalovány na jednotlivých zasedáních
obecního zastupitelstva.

Vyhodnocení nákladů na jednotlivé akce prováděné v roce 2004:
Plán
Skutečnost
nástavba kulturního zařízeni…………………...
1.500 tis.
1.122 928,- Kč
hřiště – oplocení, sekačka a kabiny.…1/04*…..
770 tis.
911.702,- Kč
rekonstrukce soc. zařízení – pohostinství……...
250 tis.
274.264,- Kč
rekonstrukce komunikace Dobrkov –Slavče…..
600 tis.
600.000,- Kč
opravy z roku 2003…………………1/04*…...
451 tis.
486.109,- Kč
zateplení BJ čp. 76…………………………….
160 tis.
41.413,- Kč
oprava hřbitovní zdi…………….……………..
130 tis
91.628,- Kč
oprava výpustě rybníka D. Lhotka…1/04*…...
70 tis
139.541,- Kč
příspěvky na posílení sítě JČE (hřiště, výstavba rod. domků)
82 tis.
83.272,- Kč
projekty: ……………………………………….
150 tis.
132.009,- Kč
(dešťová kanalizace Lniště, rekonstrukce vodovodu Dobrkov, nástavba KD Slavče)
internet knihovna……………………………….
10 tis.
7.709,- Kč
půjčky občanům ……………………2/04*…...
46 tis.
366.000,- Kč
Celkem opravy a investice
4.219 tis.Kč 4.256 575,- Kč
Zůstatek na konci roku 2004 činil 1.546.267,- Kč a tímto stavem jsme zahajovali rok 2005.
*) číslo schválené rozpočtové změny
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Návrh rozdělení finančních prostředků na údržbu a investice dle
jednotlivých akcí pro rok 2005.
_________________________________________________________
Akce plánované na rok 2005:
nástavba kulturního zařízeni(stavba dokončena v roce 2004 faktura uhrazena v roce
2005 po odstranění nedodělků a závad + hromosvod)…………………...… .. 430 tis.
oprava kostela…………………..…………………………………..………… 600 tis.
hřiště – oplocení, kabiny.………………...………………………………….. 700 tis.
rekonstrukce komunikace Dobrkov –Slavče………...………………………. 300 tis.
zateplení BJ čp. 76 (práce započaty již v roce 2004)…...…………………. 100 tis.
oprava hřbitovní zdi (práce započaty již v roce 2004)………………...……..
40 tis.
dešťová kanalizace Lniště……………………….…………………….……... 200 tis.
nákup pozemků ……………………………………………………….……... 34 tis.
třídění odpadu ……………………………………………………………….. 40 tis.
půjčky občanům ……………………………………………………………..
10 tis.
ostatní drobné akce ……………………………………………………….…. 24 tis.

Celkem opravy a investice

2.478 tis.
Josef Tripes - starosta
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Společenská kronika
Jménem obce bylo blahopřáno těmto jubilantům :
k 70. narozeninám paní Marii Dvořákové ze Slavče
k 75. narozeninám paní Marii Pečmanové ze Zaluží
panu Františku Soukupovi z Dobrkovské Lhotky
panu Josefu Bartyzalovi z Dobrkovské Lhotky
k 80. narozeninám paní Marii Tůmové ze Zaluží
Naposledy jsme se rozloučili :
s panem Ivanem Graněm, naposledy bytem Slavče ,
který zemřel ve věku nedožitých 45 let
s paní Jarmilou Trendovou, naposledy bytem Lniště,
která zemřela ve věku nedožitých 74 let
s panem Janem Pečmanem, naposledy bytem Zaluží,
který zemřel ve věku nedožitých 82 let

Jak dál
Předpokládáme, že další vydání vyjde v průběhu měsíce září a bude zdarma k dispozici na
obecním úřadě, v obchodě ve Slavči a v hospodách ve Lhotce, Dobrkov, Slaveč, Mohuřice
Vaše příspěvky, články, podněty, inzeráty a požadavky na reklamu uvítáme
e-mailem:
zpravodaj.slavce@seznam.cz
nebo na adrese: Obec Slavče
Slavče 52 373 21
Soukromá inzerce ve zpravodaji je zdarma s jediným omezením a to máme v každém čísle
pro inzerci vyčleněnu maximálně jednu stranu tj. po naplnění další inzeráty nebereme
Firemní inzerce a reklama je zpoplatněna následovně : řádková inzerce - 1 řádka = 5,plošná - strana 12x18cm = 400,1/2 strany = 200,- atd
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DŘEVOSTAVBY

U hřiště 122, Adamov
373 71 Rudolfov

tel./fax:387 229 442
tel.: 777 273 494
E-mail: drevostavby@volny.cz

VEČEŘA

http://mujweb.cz/www/drevostavby

Montované dřevěné domy
Zahradní domky a chaty
Sruby
Od návrhu po realizaci na klíč

František JEŽEK

OPRAVY SILNIČNÍCH VOZIDEL
PRODEJ PNEU
ZÁMEČNICKÉ PRÁCE
SVAŘOVÁNÍ

Mohuřice 32

tel.: 607 763 429

Mohuřická hospoda

U Růženky
Zve k příjemnému posezení vždy ve středu, v pátek a v sobotu od 19.00 hod.

