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Obecní
zpravodaj
Jaký bude rok 2018?
Čeká nás opět rok s osmičkou na konci a ty bývají pro náš stát od pradávna dosti významné.
Byly to letopočty, které přinášely jak naději a touhu, tak i léta útrap a zklamání.
Pokud zalistujeme v dávné historii Čech, tak první významný letopočet s osmičkou na konci
se nachází v letech 846 – 870 kdy na Moravě vládl kníže Rastislav, jenž upevnil Moravský
stát.
Avšak první rok s osmičkou na konci byl rok 908, kdy byla zcela rozvracena Velkomoravská
říše.
Dalším významným rokem byl r. 1158, kdy Vladislav II. získal královskou korunu.
Neméně důležitým rokem byl r. 1168, kdy Přemysl Otakar II. zajistil pro královskou korunu
právo dědičné.
1268 přikázal Přemysl Otakar II. provést v Čechách reformu měr a vah.
Smutným rokem pro Českou zemi byl rok 1278, kdy v bitvě u Dürenkurt na Moravském poli
padl král Přemysl Otakar II.
V roce 1348 založil císař Karel IV. Karlovu univerzitu v Praze. První vysoké učení na sever od
Alp.
1378 zemřel císař Karel IV., který opět pozvedl Českou zemi na přední místo v Evropě.
V roce 1458 byl zvolen Českým králem Jiří z Poděbrad, zván také král „Husitský“ či král
„Dvojího lidu“.
Roku 1498 byl zemským soudem v Praze odsouzen k trestu smrti rytíř Dalibor z Kozojed,
příliš mírný k poddaným.
Začátkem XVI. století v letech 1518-21 bylo České království zasaženo velkou morovou
epidemií.

Začátkem roku 1538 se objevila na obloze kometa s dlouhým ocasem, která byla pozorována
po tři týdny. Poté od března do vánoc nastalo veliké sucho. V témže roce vyhořela města
Pardubice, Trutnov, Ústí nad Labem a část Chrudimi.
V roce 1618 začínají v Čechách rozbroje mezi Českou šlechtou a králem Ferdinandem II.,
které vyvrcholili bitvou na Bílé hoře v roce 1620. Po této události začalo pro Českou zemi
opravdové období temna. Byly pálené české knihy (hlavně bible Kralická), lidé byli nuceni
přestoupit na katolickou víru nebo opustit zemi. Úředním jazykem byla němčina. Jen díky
venkovu se udržel český jazyk! Následkem těchto událostí bylo na Staroměstském náměstí
v Praze popraveno 27 převážně českých šlechticů (21.6.1621).
V roce 1648 byla podepsána vestfálská mírová smlouva, která ukončila tzv. třicetiletou válku.
Dalším významným letopočtem byl revoluční rok 1848. Téměř po celé Evropě sílily boje proti
tehdejší vrchnosti. Revoluce se nevyhnula ani Rakousku. Všechna povstání byla sice tvrdě
potlačena, ale některé požadavky lidu byly přece jen vyslyšeny. Například byla zrušena robota
a poté i poddanství.
V roce 1908 mohly poprvé do zemského sněmu kandidovat a volit ženy.
Jedním z nejvýznamnějších roků pro Čechy se stal rok 1918. Skončila I. světová válka a poté
byla 28.října vyhlášena samostatná Československá republika. Skončily třistaleté útrapy
českého národa v rakousko-uherské monarchii! Prvním prezidentem se stal Tomáš Garrigue
Masaryk.
V roce 1928 vyhrál Karel Koželuh titul mistra světa v tenise.
Dalším smutným rokem pro naši republiku byl rok 1938, kdy byla podepsána Mnichovská
dohoda o podstoupení českého pohraničí Německu. Poté bylo zabráno celé české území.
Rok 1948 přinesl další politickou změnu. Moc v zemi převzala Komunistická strana, která
vyhlásila poměrně přijatelný program. Ovšem již padesátá léta ukázala veliký odklon od
původního programu. Nesmyslné uzavření hranic a pronásledování odpůrců režimu se setkala
s velkou nevolí.
Rok 1968 byl rokem veliké naděje na poněkud volnější život v naší zemi. „Pražské jaro“
přineslo významné politické změny a události nabrali rychlý spád. 21. srpen t.r. však vše
zabrzdil. Do republiky vstoupila vojska Varšavské smlouvy a postupně začala takzvaná
„normalizace“.
Na XIX. letních OH v Mexico City získali 4S: sportovci 7 zlatých medailí, z toho čtyři
gymnastka Věra Čáslavská.
O deset let později tj. v roce 1978 byl vyslán do kosmu první čs. kosmonaut Vladimír Remek
z Českých Budějovic.
Rok 1988 byl jakousi předzvěstí „Sametové revoluce“ v roce 1989. Již v tomto roce došlo
k několika demonstracím, hlavě v Praze a Brně. Avšak tyto události považuji už za současné,
neboť mají mnoho pamětníků, kteří mohou podat přímá svědectví z této doby.
Tento výčet událostí je do jisté míry ukázkou jak léta s osmičkou na konci ovlivňovala vývoj a
směr života v naší zemi. Ten kdo se trochu zajímá o historii naší země nepotřebují bližší
informace o tom, které letopočty byly onou touhou a nadějí a které byly zklamáním a
utrpením.
Závěrem bych chtěl popřát všem občanům našeho regionu, aby rok 2018 prožili ve zdraví,
klidu a s potřebnou dávkou štěstí.
Jan Tripes - kronikář

Sportovní události
Velmi dobře si v tomto roce vedli nohejbalisté TJ Slavče. V „A“ skupině okresního přeboru
obsadili velmi pěkné 2. místo z devíti družstev. Na tomto úspěchu se podíleli: L.Trajer ml., J.
Smoleň, J.Tůma, M.Smoleň, V.Graňo, Z.Tisoň, V.Tripes, J.Černý. Dalšího úspěchu dosáhli
Jakub a Michal Smoleňovi na turnaji dvojic 30. července ve Veselý nad Lužnicí. Vítězství na
tomto turnaji je o to cennější, že se ho zúčastnilo 14 dvojic, mezi nimiž nechyběli i hráči 2.
ligy. S pohárem pro vítěze obdržel Jakub Smoleň i pohár pro nejlepšího hráče turnaje.
Také družstvo šipkařů Matouštýmu D.Lhotka si vede vcelku úspěšně. V současné době jsou na
3. místě 1.Jihočeské šipkařské ligy. Kromě toho se členové Matouštýmu zúčastnili několika
velkých turnajů, kde rovněž dosahovali dobrých výsledků.
21.ledna – regionální master Jižních Čech v Plavě, 104 hráčů – Miloslav Gryč – 5. místo
Jiří Šobr ml. – 33. místo
Jiří Šobr str. – 65. místo
dvojice: 27 dvojic –
Gryč a Šobr ml. – 5. místo
18. března – turnaj v Plavě – 93 hráčů –
Zdeněk Jelínek – 9. místo
Jiří Šobr ml. – 33. místo
Jiří Šobr str. – 49. místo
dvojice:25 dvojic –
Jílek a Šobr ml. – 9. místo
Dvořák – Šobr str. – 17. místo
TOP: 16 hráčů –
Mil. Gryč – 7. místo
9.září – Žabovřesky – 70 hráčů –
Miloslav Gryč – 1. místo
Jiří Šobr st. – 12. místo
Jiří Šobr ml. – 33. místo
dvojice: 29 dvojic Gryč a Šobr ml. – 2. místo
Novotný a Šobr st. – 13. místo
21. října – Strážkovice – 70 hráčů –
Jiří Šobr ml. – 5. místo
dvojice:28 dvojic –
Gryč a Šobr ml. – 9.místo
TOP 16 hráčů –
Miloslav Gryč – 11. místo
Rovněž v podzimních měsících měly slavečské gymnastky Šárka Tisoňová a Natálie
Troupová, reprezentující Spartak Trhové Sviny, poměrně dobrou formu.Obě si vylepšily své
umístění na mistrovství České republiky v Litomyšli a na dalších závodech v rámci kraje
obsadily přední místa. 27.-28. října – Mistrovství České republiky, žákyně C – Šárka Tisoňová
– 26.místo z 46 dívek a juniorky C – Natálie Troupová – 18. místo z 25 dívek.
18. listopadu – Krajský přebor družstev- družstvo Trh. Svinů ve kterém cvičila Šárka Tisoňová
obsadilo 3. místo
9. prosince – České Budějovice – dvojboj: kladina, prostná – Šárka Tisoňová a Natálie
Troupová– 4.místo z 28 dívek.
Své sportovní nadání potvrdila Š. Tisoňová i v jiném sportovním odvětví. Přihlásila se na
ALLKAMPF – JITSU(sebeobrana), kde po měsíčním tréninku obsadila na krajském přeboru
3. místo. Zřejmě velmi dobrá průprava z gymnastiky.
Závěrem bych chtěl popřát všem sportovcům našeho regionu mnoho sportovních úspěchů do
roku 2018.
Jan Tripes

SEZONA 2017/2018 PODZIM
Je za námi podzimní část sezóny mančaftu, který vznikl, jak bylo popsáno v minulém čísle
Obecního zpravodaje, sloučením našeho oddílu TJ Slavče s oddílem TJ Spartak Trhové Sviny,
do kterého přestoupilo 9 slavečských hráčů. Sloučený oddíl má oficiální název TJ Spartak
Trhové Sviny B, domácím hřištěm je hřiště ve Slavči a trenérsky je veden Jiřím Šafránkem.
Začali jsme letní přípravou a bylo znát, že nová situace přinesla nový náboj. Zvýšila se účast
na trénincích, hráči opět dostali chuť na sobě pracovat a tento zápal se zúročil i v přípravných
zápasech s Novými Hrady a s Benešovem, které jsme s převahou vyhráli. Tato utkání nám
samozřejmě vlila optimismus do žil a do nové sezóny jsme šli s velikým očekáváním a s cílem
poprat se o postup do okresního přeboru.
Začátek se nám v celku povedl a první dva zápasy jsme vyhráli. Poté sice přišla prohra s
Lišovem B, ale z té jsme se oklepali a spravili si chuť v místním derby s Kamennou, v kterém
jsme vyhráli 9:2. V další části
soutěže jsme prohráli už jenom s
Rudolfovem B, který se umístil na
konci podzimní části na prvním
místě, dva zápasy skončily smírně a
zbytek se nám podařilo vyhrát.
Přestože jsme nakonec skončili na
slibném druhém místě se ztrátou
dvou bodů na prvního, nemůžeme
být celkově s výkonem úplně
spokojeni. V průběhu soutěže jsme
se potýkali s vysokou marodkou,
nedařilo se nám vytvořit nějakou
stabilnější sestavu, což se projevilo
zejména v nesehranosti hráčů a to,
co nás nejvíce limitovalo, byla velmi nízká produktivita v zakončení.
Závěrem bych chtěl ale říct, že podzimní část lze hodnotit optimisticky, že se vydařila. Soutěž
máme rozehranou tak, že je stále o co hrát a na zmíněných nedostatcích se dá pracovat a to, jak
se na podzim zvýšila účast fanoušků na domácích zápasech, je skvělé. Jenom to potvrzuje to,
že bylo správné udělat vše pro to, aby se fotbal ve Slavči zachoval.
Za TJ Slavče oddíl kopané Karel Brůha

Akce pod záštitou obce
Ve Slavči v sále se setkali po roce
30.9.2017 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 3.prosince 2017, jsme se sešli docela v hojném počtu na našem
rozsvěcování vánočního stromu. Na
tento slavnostní den si pro nás Jiří Šobr
opět přichystal vynikající vánoční punč
s cukrovím.
I letos k nám zavítal Mikuláš s andělem
a partou čertů. Sešli se ve Slavči na sále
v pátek
8.12.,kam se 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 sami
čerti rozdali perníky a všichni se pak společně na památku fotili.
Hana Vojtová

Hodnocení uplynulého roku 2017
Končí rok 2017 a je dobré se opět trochu ohlédnout za uplynulým obdobím tohoto roku a
zhodnotit výsledky práce obecního úřadu. Na začátku roku obecní zastupitelstvo schválilo
rozpočet, který dal zelenou investicím, jež přispějí k příjemnějšímu životu občanů naší obce. A
tady je vyhodnocení jednotlivých akcí, jejichž provedení bylo schváleno zastupitelstvem.
1. Dešťová kanalizace Lniště II. etapa
Tento projekt byl financován pouze z rozpočtu obce. Stavbu provedla firma Ertl Kaplice za
náklady 1 247 037,- Kč. Firma byla vybrána ze tří obdržených nabídek.
2. Terasa u BJ č.82 ve Slavči
I tento projekt byl financován pouze z rozpočtu obce. Opravu provedla firma Stavby Haňur,
H. Stropnice za cenu 648 112,-Kč. Tato nabídka byla cenově nejvýhodnější ze dvou podaných
nabídek.
3. Workoutové hřiště Slavče
Výstavba Workoutového hřiště pro mládež a seniory ve Slavči byla provedena za dotační
podpory Ministerstva pro místní rozvoj, které na tuto výstavbu poskytla částku 278 911,- Kč.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Enuma Elis, s.r.o. Praha s nabídkou 398 443,- Kč.
Výběrového řízení se zúčastnily tři stavební firmy.
4. Opravy komunikací
V roce 2017 obec Slavče zrealizovala 4 významné projekty na opravu komunikací za celkovou
částku 2 411 607,- Kč. Opraveny byly tyto komunikace:
- Komunikace Slavče – ke Kříži (směr Dobrkov). Stavbu provedla firma Swietelsky za
cenu 980 932,- Kč. Oprava byla dotována částkou 490 466,- Kč z Ministerstva pro
místní rozvoj
- Komunikace Dobrkovská Lhotka – Hrba. Stavbu provedla firma Swietelsky za cenu
522 868,- Kč. Oprava byla dotována částkou 220 000,- Kč z Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje.
- Komunikace Mohuřice – k hlavní silnici na Keblany. Stavbu provedla firma Swietelsky
za cenu 610 481,- Kč. Oprava byla dotována částkou 304 918,- Kč z programu Podpora
oprav místních komunikací Jihočeského kraje.

- Komunikace Slavče na poz. 455/1 a 446/10 (u bývalého antukového hřiště). Stavbu
provedla firma Swietelsky za cenu 297 326,- Kč. Oprava byla provedena z rozpočtu
obce.
Výběr dodavatele těchto oprav byl proveden ze tří podaných nabídek.
5. Přístavba MŠ Slavče
Zvláštní pozornost bych chtěl věnovat největší investici v uplynulém roce, a to je přístavba
MŠ Slavče. Na zasedání zastupitelstva v prosinci 2016 bylo rozhodnuto o realizaci tohoto
záměru. Od této doby začal souboj s časem. Během 6 měsíců bylo potřebné vypracovat
projektovou dokumentaci, zajistit stavební povolení, zpracovat podklady pro výběrové řízení a
v neposlední řadě podat žádost o dotaci z programu IROP prostřednictvím Místní akční
skupiny Sdružení Růže. Vše se s většími či menšími potížemi podařilo stihnout tak, že
stavební práce byly zahájení 1. 7. 2017, tedy na začátku prázdnin a harmonogram prací byl
nastaven tak, aby 1. září 2017 byl provoz MŠ pro stávající žáky opět obnoven. Toto se
podařilo, ovšem za obrovského úsilí všech zúčastněných, zvláště všech zaměstnanců MŠ, kteří
po dobu dalších 2 měsíců pracovali ve velmi „specifických“ podmínkách. Za toto bych jim
chtěl ještě jednou poděkovat. Bohužel ani toto velké úsilí nakonec nevedlo ke kýženému cíli.
K dnešnímu dni máme všechny stavební práce dokončeny a předány, ale kolaudační řízení
nebylo dokončeno a to z důvodu závady požárního charakteru, což je vedení NN sítě, které
přechází nad přístavbou školky. Toto bohužel bylo ze strany obce trochu podceněno a z
důvodu zimního počasí je možné přeložku vedení provést až na jaře 2018 a pak lze dokončit
kolaudační řízení. Chtěl bych se tímto omluvit všem rodičům, kteří jsou nuceni počkat
s umístněním svých dětí až do kolaudace přístavby MŠ tj. duben 2018. Na závěr několik údajů
k provedené stavbě. Stavbu provedla firma Stavby Haňur H. Stropnice v celkových nákladech
7 004 158,- Kč včetně DPH. Firma byla vybrána ve výběrovém řízení, ve kterém bylo
osloveno 6 firem. Nabídku na provedení požadovaných prací podali pouze dva uchazeči.
Interiér a kuchyně mateřské školky byly vybaveny novým nábytkem a zařízením v ceně
498 498,- Kč.
Josef Tripes - starosta

Poplatky na rok 2018
Zastupitelstvo obce Slavče stanovilo následující obecní poplatky na rok 2018:
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. 2018
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. 2018
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. 2018.
Rekreační poplatek – 15,- Kč za osobu a den
Poplatek z místa – 2 až 5,-Kč/m2 dle účelu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vodné na rok 2018(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 27.1.2018. K poslechu i k tanci
bude hrát kapela Blaťácká pětka.
Nesmíme zapomenout ani na masopust. Ten se koná 10.2.2018 a hrát bude kapela
Kramolínka.
SDH Dobrkovská Lhotka Vás zve na hasičský ples, který se koná 13.1.2018 a bude vyhrávat
kapela Krystal.
Zároveň všechny zvou na masopust, který je v neděli 11.2.2018.
Myslivecké sdružení HAJ Mohuřice Vás srdečně zve na Myslivecký ples, který se koná
6.1.2018.

Jubilanti září – prosinec 2017
Soukupová Marie – Dobrkovská Lhotka – 75 let
Žigárdy Vladimír – Slavče – 80 let
Plchová Marie – Mohuřice – 90 let
Tůmová Růžena – Slavče – 80 let

Poslední vzpomínka
Krátký Miroslav - Mohuřice

Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a mnoho optimismu do dalších let.

www.slavce.cz

