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Obecní
zpravodaj
Kulturní akce roku 2016
Rok 2016 byl na kulturní a společenské akce přece jen poněkud bohatší než rok 2015. nemalou
zásluhu na této skutečnosti má dostavba a otevření pizzerie Ludmili a Petra Krausových ve
Slavči a poměrně oblíbené akce „Posezení s harmonikou, které připravuje p. Václav Mařík
nejml. v salonku místního kulturního zařízení.
Výstavba víceúčelové
budovy rod. Krausovi ml.
byla poměrně složitá a
náročná. Zvláště vezmemeli v úvahu skutečnost, že
všechny druhy cihel, tak i
cihly ozdobné na parapety
a špalety, stropní trámky,
klínové cihly na klenutí ke
krbu a k barovému pultu a
další, si vyráběli a
vypalovali v Laštovičkově
cihelně v Besednicích sami.
Akce jsou pořádány ve
velmi prostorné hale, kde je
výčepní bar, krb specí na pečení jednotlivých výrobků, taneční parket a prostor pro kapelu.
Hala nemá strop a tak návštěvník může obdivovat pečlivě opracované sesazené dlouhé trámy a
krovy. Ovšem zřejmě první co pohodlně usazeného hosta zaujme je pec s krbem, obložená
ozdobnými cihlami, což zručně postavil p. Jiří Laštovi čka z Besednic. Bezpochyby dalším na
čem spočinou oči hostů je velmi vkusně vyrobený a po zdech vystavěný zvěrokruh. Celé dílo
bylo vyrobeno a vypáleno z hlíny v cihelně v Besednicích paní Ludmilou Laštovičkovou a její

dcerou paní Ludmilou Krausovou. Je až neuvěřitelné, že v místech kde se před nedávnou
dobou proháněla selátka, se dnes peče pizza, tancuje a probíhá příjemná zábava.
Slavnostní otevření
patřilo pochopitelně těm,
kdo se aktivně zapojili
do výstavby tohoto
areálu. Zvláštní
poděkování zajisté
patřilo jak rodičům
Ludmily – Jiřímu a
Ludmile Laštovičkům,
tak i rodičům Petra –
Josefovi a Marii
Krausovým.
První akci v nově
otevřeném areálu
nazvaném „Na Tabulce“
(Dle původního názvu
pozemku na kterém je budova postavena) byla svatební hostina novomanželského páru
z Českého Krumlova. Další akcí, která byla již pro širší veřejnost bylo opékání prasátka na
nerezovém grilu, a to 30. července, kdy k tanci a poslechu vyhrávala taneční skupina Párty
Jos. Vochozky z Nových Hradů. 1.října se uskutečnilo první pečení chleba a housek.Přípravy a
pečení se ujal pekařský mistr p. Augustin Sobotovič z Lenory a jeho výrobky byly hodnoceny
velmi kladně a upečené výrobky si mohli zájemci odnést domů. Asi devadesáti přítomným
vyhrávala skupina Bahňáci. 5.listopadu proběhlo druhé pečení chleba a housek, které bylo
spojeno s ochutnávkou několika uzenářských výrobků z Kaplice formou švédských stolů, kde
byly i pomazánky, které připravila paní Lud. Krausová. K příjemnému posezení i tanci
vyhrávala skupina Párty Jos. Vochozky. Velmi zdařilou akcí byloi i první pečení pizzy, která se
konala 19. listopadu. Pečení se tentokrát ujal p. Jiří Lastovička a dle hodnocení přítomných
k jejich spokojenosti. Pro přítomné vyhrávala „Lingr Liveů, zpěvák a hráč na klávesy z Brna.
Poslední akcí tohoto roku bylo druhé pečení pizzy v sobotu 5. prosince. K tanci i poslechu
vyhrávala tentokrát Blaťácká pětka, která rovněž zanechala dobrý dojem, neboť dokázala
zahrát všem bez rozdílu věku. I zde bylo možno zakoupit si chutné výrobky s sebou domů.
Ceny vstupného na jednotlivé akce jsou velmi různé. Odvíjejí se od přípravy a nákladů na tu či
onu akci a vliv má samozřejmě i hudební doprovod. Nicméně důležitou součástí těchto akcí je
i včasná rezervace místa a toto pokud možno dodržet. I tato eventualita má nemalý vliv na
připravované akce. Uvedené akce jsou – myslím si – dostatečným důkazem, že tyto úvahy
nejsou až tak pravda. Připouštím, že ne všichni občané si mohou z finančních důvodů dovolit
navštívit všechny tyto akce a občas to nevyjde i z časového zaneprázdnění, ale žehrat na málo
akcí je pouhá výmluva. Není to jen pohodlnost?
Jan Tripes - Kronikář

Sportovní události
Sportovní události podzimu nejsou opět jen fotbalové, šipkařské a nohejbalové. Opět se ke
slovu přihlásila sportovní gymnastika, která opět přinesla nemalé úspěchy.
Šipkařský oddíl Matouštým Dobrkovská Lhotka hrající 1. Jihočeskou ligu figuruje v současné
době na šestém místě. Na toto umístění – jak sami hráči uvádějí – má znační vliv posílení
předních klubů o kvalitní hráče a po několikaletém působení na vrcholu 1. Jihočeské ligy
přišel i krátkodobý útlum. 22.listopadu proběhl turnaj Mastrs v Plavě, kterého se zúčastnili i
dva členové šipkařského oddílu. Pavel Sviták obsadil 7.místo a Jiří Šobr ml. 17.místo.
Zúčastnilo se ho 72 hráčů.
Nohejbalisté TJ Slavče obsadili ve skupině A okresního přeboru 6. místo ze sedmi družstev.
Toto umístění ovlivnilo zranění dvou
hráčů základní sestavy.
Předpokládám, že čtenáři již
zaregistrovali, že ve Slavči nejsou jen
šipkami, fotbalisté a nohejbalisté, ale
máme tu i výborné sportovní gymnastky.
Velmi dobré výsledky Šárky Tisoňové
jakoby inspirovaly Natálii
Troupovou,též nadějnou gymnastku.
Chtěl bych však začít úspěšným
pokračováním Šárky Tisoňové. Jejím
velkým úspěchem je účast na
mistrovství České republiky ve
sportovní gymnastice ve Vysokém Mýtě.
Start na této akci byl však náročný a
strastiplný, což se pochopitelně projevilo na celkovém umístění. Byla nejmladší účastnicí ve
své věkové kategorii, měla velmi krátkou dobu na přípravu zcela nové sestavy a to
nejnepříjemnější nakonec, při přípravě na závod si poranila rameno. Na soutěž nakonec
nastoupila a cvičení na kladině, na bradlech a přeskok přes přeskokový stůl se sebezapřením
dokončila a obsadila 64. místo z 69 zúčastněných závodnic. Akce probíhala 22. října. Získala
však další cenné zkušenosti a jak pro ni tak i pro její rodiče to byl nevšední zážitek z atmosféry
celého mistrovství. Chuť do dalšího tréninku a cvičení zřejmě dostala Šárka na krajském
přeboru družstev v Táboře dne 19. listopadu, kde obsadila jako členka čtyřčlenného družstva
Spartaku Trhové Sviny 2. místo! V tomto úspěšném družstvu cvičila i další slavečská
gymnastka Natálie Troupová.
10. prosince se obě gymnastky zúčastnili soutěže v Č. Budějovicích, kde se konal gymnastický
dvojboj – prostná a kladina. Zde Šárka Tisoňová obsadila 4. místo, když jí pódiové umístění
uniklo o 0,20 bodu. Tři první závodnice byly z první desítky mistrovství České republiky.
Natálie Troupová obsadila velmi pěkné 7. místo. Trenérkami dívek jsou paní Zd. Tisoňová a
Mich. Hálová. Závěrem bych chtěl uvést vzkaz paní Zd. Tisoňové: „Kdo by měl zájem cvičit
gymnastiku, jsme tu pro Vás. Čím dřív, tím líp!!!“
Více info na stránkách sportovní gymnastiky Trhové Sviny.
Jan Tripes - Kronikář

SDH Slavče - výlet Jindřichův Hradec
Na den 10. září 2016 opět hasiči ze Slavče
zorganizovali výlet pro své spoluobčany. V 10.00
hodin se odjíždělo směr Jindřichův Hradec.
Jako první zastávka byla rozhledna Rýdův kopec u

Děbolína, kde se nachází nová
rozhledna, kterou zde vybudovali
v roce 2013 . Výška rozhledny je 33m,
výška vyhlídky 24m. Počet schodů je
128 dřevěných nebo 102 ocelových.
můžete odsud vidět Novohradské hory,
Slepičí hory, ale i Alpy nebo na
Šumavě Boubín.

Další zastávkou bylo už
město Jindřichův
Hradec, Zde si výletníci
mohli prohlédnout vše
podle svých zájmů.
Zámek, který má 2
prohlídkové trasy a
černou věž, městskou
věž, muzeum města,
muzeum gobelínů aj.
Poté byla společná exkurze v pivovaru
Černý orel s ochutnávkou piv, který se
nachází v Grand hotelu na náměstí
Míru.
Výlet byl ukončen posezením
v Lásenicích u večeře a u piva u velmi
malé hospůdky, ale s výbornou
obsluhou.

Akce pod záštitou obce
22. října se v sále ve Slavči
setkali po roce opět senioři.
Mnozí si zavzpomínali,
popovídali o běžných věcech,
pro zábavu, ale i k tanci jim
hrála kapela Zalužanka a
k občerstvení byl řízek
s bramborovým salátem. Pro
mnohé to bylo příjemně
strávené odpoledne.
První adventní neděli, dne 27.
listopadu, jsme se sešli docela
v hojném počtu na našem
prvním rozsvěcování vánočního stromu. Na tento slavnostní
den si pro nás Jiří Šobr přichystal vynikající vánoční punč
s cukrovím a Vašek a Pavlínka Maříků nám zahráli a
zazpívali vánoční koledy.

I letos k nám zavítal Mikuláš s andělem a partou čertů. Sešli
se ve Slavči na sále 10. 12., kam se za nimi přišlo podívat i
spousta dětí. Anděl po přečtení hříchů a dobrých skutků z pekelné knihy se radil s Mikulášem,
co s nezbedným dítětem udělat.
Pokaždé však Mikuláš usoudil, že se
nezbeda polepší, propustil ho a na
cestu mu přidal i sáček s dobrotami.
Nakonec spolu s andělem ještě rozdali
perníky a všichni pak společně zahnali
čerty zpátky do pekla.
Hana Vojtová

Mládí pomáhá myslivcům
Myslivecký spolek Háj Mohuřice již po několik let spolupracuje s Mateřskou školu
Slavče. Tato spolupráce spočívá ve sběru lesních plodů – žaludů a kaštanů. Je až neuvěřitelné,
jak ti nejmenší vyšli s velkým zápalem vstříc žádosti našeho spolku s výše uvedenou činností.
Každý rok děti z mateřské školy nasbírají více jak 100 kg žaludů a kaštanů a spolupodílí se tak
na zimním přikrmování lesní zvěře. Ne
jinak tomu bylo i v letošním roce. Jako
poděkování pak vždy následovalo
pozvání do zázemí mysliveckého spolku,
a to do areálu a klubovny v obci
Mohuřice. Zde si děti prohlédly voliéry s
bažanty a divokými králíky, v klubovně
různé druhy trofejí. Je potěšující, že tito
malí „ špunti „ mají velmi dobré znalosti
o zvěři žijící v našich lesích. Na konci
setkání byly děti odměněny věcnými
cenami.
V letošním roce se vzhledem k
nepříznivému počasí uskutečnilo setkání
v mateřské škole ve Slavči. Děti opět
ukázaly své vědomostí a sdělily své postřehy, jak ze sběru plodů , tak ze setkání se zvěří v
přírodě. Za odměnu jim byly předány medaile a mateřské škole diplom s poděkováním a
finančním darem.
Za myslivecký spolek bych chtěl ještě jednou poděkovat našim malých příznivcům přírody,
paním učitelkám a všem rodičům.
Spoluobčanům bych chtěl poděkovat za ohleduplné chování k naší přírodě a popřát
hodně zdraví a spokojenosti v roce 2017.
S pozdravem myslivosti zdar.
Za myslivecký spolek Háj Mohuřice
Vladimír Dvořák . předseda

Rozvoj obce je prioritou
Koncem každého roku se nabízí možnost bilancování závazků a úkolů, které si obec stanovila
na jeho začátku. Investice rozpočtu letošního roku směřovaly hlavně do oblastí, které mají
zásadní vliv na rozvoj obce , tedy do oblastí ZTV (základní technické vybavení, tj. voda,
kanalizace a komunikace).
Tento rok se podařilo obnovit další úsek hlavního vodovodního řádu, a to úsek Záluží - Slavče.
Na realizaci stavby jsme získali grantovou podporu Jihočeského kraje ve výši
650 000,Kč. Tímto byla dokončena celá trasa vodovodního řádu Kohout - Slavče včetně prameniště.

Zbývající poslední část vodovodu Kohout - Slavče - Mohuřice - Lniště (tj.Slavče - Mohuřice)
je v projektové přípravě. Ve výhledovém plánu obce je i rozšíření vodovodu pro samoty Slavče
"Vejhon" a Lhotka "Hrba".
Stejně důležitým vybavením jako je vodovod je i kanalizace, kterou má obec ve své správě.
Naší snahou je rozšiřovat možnost napojení, nejen pro novou výstavbu ve Slavči, ale i pro
stávající nemovitosti ostatních obcí. V tomto roce bylo dokončeno rozšíření kanalizace v D.
Lhotce a ve Slavči (novostavby). V následujícím roce 2017 je připravena k realizaci 2. etapa
dešťové kanalizace ve Lništích.
Celkem obec v roce 2016 investovala do nových vodovodů a kanalizací částku ve výši 2
457 383,- Kč.
V neposlední řadě je snahou obce provádět opravy a rekonstrukce místních komunikací, které
jsou pro rozvoj obce také velmi důležité. V roce 2016 byly opraveny 3 úseky komunikací:
- komunikace na poz. č. 3863/8 v D. Lhotce(směr Besednická hora) v délce 220 m. Oprava
byla podpořena z programu obnovy venkova Jihočeského kraje částkou 200 tis. Kč.
- komunikace na poz. č. 3869 v D. Lhotce
kolem obecního domu v délce 110 m
- komunikace na poz. č.1638/1 Dobrkov "kříž"(směr Slavče) v délce 600 m . Tato oprava
byla podpořena dotací z Ministerstva pro místní
rozvoj ve výši 400 tis. Kč.
Do
oprav
a rekonstrukcí
místních
komunikací bylo v roce 2016 investováno 1
829 596,- Kč.
Nová komunikace D. Lhotka směr Besednická
hora
Josef Tripes - starosta

Poplatky na rok 2017
Zastupitelstvo obce Slavče stanovilo následující obecní poplatky na rok 2017:
poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu – OZV 1/2013
poplatek za psa – OZV 2/2010
hřbitovní poplatky – Nařízení obce 1/2012
rekreační poplatek - OZV 2/2010
poplatek z místa - OZV 2/2010
Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu
a) osoba trvale hlášená …..............500,- Kč/osobu a rok
b) majitel rekreačního objektu …...500,- Kč/objekt a rok
Splatnost poplatku je 31. 5. 2017
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 30. 6. 2017

Hřbitovní poplatky
a) jeden hrob …...............................310,- Kč
b) dvojhrob …..................................420,- Kč
c) urnový háj …...............................270,- Kč
Hřbitovní poplatky z místa jsou placeny na dobu 10 let.
Splatnost poplatku je 31. 12. 2017.
Rekreační poplatek – 15,- Kč za osobu a den
Poplatek z místa – 2 až 5,-Kč/m2 dle účelu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vodné na rok 2017(dvousložkové dle vyhl. 3/2008)............20,- kč/m3 + roční pevná složka
za odběrné místo dle kapacity vodoměru – u běžného vodoměru činí 234,- Kč. Ceny jsou
uváděny bez DPH.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
Josef Tripes - starosta

Pozvánky
SDH Slavče Vás zve na hasičský bál, který se bude konat 28.1.2017. K poslechu i k tanci
bude hrát kapela Blaťácká pětka. Nesmíme zapomenout ani na masopust. Ten se koná 25.2
2017 a hrát bude kapela Kramolínka.
SDH Dobrkovská Lhotka Vás zve na hasičský ples, který se koná 14.1.2017 a bude vyhrávat
kapela Krystal.Zároveň všechny zvou na masopust, který je v neděli 26.2.2017 za doprovodu
kapely Zalužanka.
Myslivecké sdružení HAJ Mohuřice Vás srdečně zve na Myslivecký ples, který se koná
7.1.2017. Jako tradičně hraje kapela G-Klub.

Jubilanti září – prosinec 2016:
Adigamov Vladimír, Mohuřice – 70 let
Tisoňová Anna, Dobrkovská Lhotka – 70 let
Müllerová Blanka, Záluží – 70 let
Dvořák František, Slavče – 75 let
Plchová Marie, Mohuřice – 89 let
Jirkalová Marie, Dobrkovská Lhotka – 75 let
Nečas Václav, Slavče – 75 let
Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a mnoho optimismu do dalších let.

www.slavce.cz

