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D O B R K O V, L H O T K A , Z A L U Ž Í , S L AV Č E , M O H U Ř I C E , K E B L A N Y, L N I Š T Ě

Obecní
zpravodaj
Co čas nevrátí.
Často vzpomínám, když mi moje maminka říkávala, "Pojď, sedneme si a budeme psát
rodinou kroniku a napíšeme co vím o Dobrkově. Přesto, že mne historie všeobecně zajímala,
přeci jen mi byl bližší sport a tehdejší současné dění.
Už před několika lety jsem si uvědomil, jakou jsem udělal chybu, že jsem neposlechl.
Mamka byla Dobrkovský rodák a mnohé události a dění v okolí si pamatovala. Toto vše jsem
si bohužel uvědomil, až když si své vzpomínky a zážitky vzala s sebou. Ale to je zřejmě
úděl takřka každé generace, že se začne zajímat o historii rodu či obce až když začnou
pamětníci odcházet a své vzpomínky si berou s sebou.
Snad proto jsem se rozhodl něco napsat (pokud zdraví dovolí) o nedávné historii našich
vesniček. Věřím, že by mnohé občany zajímalo, kudy vedly bývalé cesty, když ještě nebyly
současné silnice. Kolik zmizelo chalup či domků od poloviny minulého století např. jen ve
Slavči. Kolik polních cest se zcela ztratilo díky zcelování pozemků ve II. polovině minulého
století. Jak a v čem podnikali naši otcové a dědové v našem regionu. Toto jsou otázky, které
pomalu upadají v zapomnění a během času na ně budeme těžko hledat odpovědi. Vím, že to
nebude jednoduché, ale doufám, že v příštím čísle našeho Zpravodaje vyjde první článek.
Jan Tripes

FOTBAL VE SLAVČI – SEZÓNA 2018/2019 JARO
Jarní část sezóny odstartovala koncem března a my jsme do ní vstoupili zápasem ve Zlivi. Byl
to start vítězný a ani další část jara se nevyvíjela vůbec špatně. Bylo sice pár zápasů, které
jsme prohrály, ale těch, které skončily vítězstvím bylo výrazně víc. Úspěšní jsme byli zájmena
v první půli soutěže, kdy jsme hrávali v ustálené sestavě na rozdíl od té druhé, kdy jsme
dohrávali bez některých klíčových hráčů, kteří se zranili a v zápasech výrazně chyběli.
Na konec jsme sezónu, jak se lidově říká, nějak doplácali a skončili s bilancí 8 zápasů
vítězných, 1 zápas remízový a 4 zápasů prohraných s konečným umístněním v soutěži na
výborným 4. místě.
Toto umístnění mělo určitě svoji váhu nejen proto, že jsme byli v okresním přeboru nováčkem,
ale i proto, že vzhledem k ukončení činnosti jednoho oddílu v krajské soutěži jsme dostali
nabídku k postupu do 1. B třídy Krajského přeboru, kterou jsme přijali.
Tento úspěch je určitě nečekaný, pro všechny z nás velice zavazující a posouvá náš tým do
soutěže, která bude zajisté nesmírně náročná, a která, jak tvrdí většina návštěvníků, bude
našemu areálu ve Slavči určitě moc slušet.
Věřím, že všichni uděláme maximum pro to, abychom byli úspěšní a závěrem bych chtěl
pozvat všechny naše fanoušky na zápasy nové sezóny 2019/2020 na slavečské hřiště, protože
VE SLAVČI SE BUDE HRÁT KRAJ.
Karel Brůha

Sport prosinec 2019
Rok 2019 se z pohledu sportovních výsledků nejvíce vydařilo šipkařskému družstvu
Matouštým Dobrkov. Lhotka. Nejen, že vyhráli 1. Jihočeskou šipkařskou ligu, ale velmi
pěkného výsledku dosáhli na mistrovství České republiky v Králíkách u Nového Bydžova.
Zde obsadili 5. místo ze 40 družstev z celé republiky. Kromě toho se zúčastnili několika
Regionálních turnajů, kde dosahovali rovněž poměrně pěkných výsledků. Poslední regionální
turnaj se konal 7. září, kde Jiří Šobr ml. obsadil v TOP-16 4.místo.
V současné době /22.12.2019/ probíhá soutěž 1. Jihočeská šipkařská liga roč 2019-2020.
Družstvo Matouštým nyní figuruje na 2 - 3. místě s menším bodovým odstupem na vedoucí
družstvo Hořice na Šumavě.
Poměrně dobrých výsledků dosahovalo i družstvo nohejbalistů TJ Slavče.
V okresním přeboru skup. A obsadilo pěkné 3. místo z osmi účastníků této soutěže. Nemalý
vliv na toto umístnění měla i ta skutečnost, že se hráčům vyhýbala dlouhodobá zranění či
nemoc.
3. srpna uspořádal oddíl nohejbalový turnaj O cenu Slavče. Tato akce byla uvedena již v
minulém Zpravodaji obce Slavče. Koncem měsíce srpna se konal ve Veselí nad Lužnicí
nohejbalový turnaj dvojic "Veselské dvojky". Turnaje se opět zúčastnili členové našeho oddílu
Jakub a Michal Smoleňovi a nutno podotknout, poměrně úspěšně. Přes to, že se turnaje
zúčastnili i hráči hrající vyšší soutěže, slavečská dvojice s nimi hrála vyrovnané zápasy. Jejich
zápas o třetí místo se hrál na tři vyrovnané sety. Nakonec obsadili 4. místo, když první tři
místa obsadili dvojice z Prahy. Turnaje se zúčastnilo 19 dvojic což podtrhuje úspěšná
vystoupení Jakuba a Michala Smoleňových.
Jan Tripes

Akce pro naše občany
Dne 5.října2019 se opět v sále v pohostinství ve Slavči setkali naši senioři. Jako vždy jim na
setkání hrála kapela Zalužanka a k občerstvení si pro ně paní hostinská připravila řízek s
bramborovým salátem. K tomu
všemu nechyběla dobrá nálada a
tanec v podání taneční skupiny
Kukačky, pod taktovkou M.
Kabeláčové, která si připravila
předtančení z filmu Starci na
chmelu.

O první adventní neděli, dne 1.12.2019, jsme tradičně v hojném počtu rozsvítili vánoční strom
ve Slavči. Samozřejmě nemohl chybět vyhlášený vánoční punč od Jiřího Šobra s pár kousky
cukroví. K vánoční atmosféře nám zazněly vánoční koledy z místního rozhlasu.

Také letos do Slavče zavítal Mikuláš, anděl a čerti, a to v pátek 6.12.2019. Anděl, který
předčítal z knihy dobrých skutků a hříchů, Mikuláš, který vždy našel rozhřešení a čerti, kteří
každému slibovali, že si je odnesou, se s dětmi rozloučili kolem 19- té hodiny večerní. Poté
nastal čas volné zábavy, focení a skotačení.
Hana Vojtová

Hodnocení uplynulých let
Vždy v prosincovém zpravodaji jsme hodnotili, co jsme za celý rok v našich obcích vykonali.
Loni jsme tuto část vynechali, a tak dovolte, abychom to napravili.
V roce 2018 se uskutečnili tyto akce, které byli schváleny zastupitelstvem:
1) Oprava MK č.3c a ÚK 1 ve Lništích – tato oprava byla realizována z Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje, který na opravu poskytl dotaci ve výši 230 000,- Kč.
Celkové náklady na tento projekt bylo 698 355,74 Kč a opravu komunikace provedla
firma Swietelsky stavební s.r.o.
2) Dále jsme z Jihočeského kraje z oboru školství získali dotace v rámci Operační
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Dotace byla určena pro žadatele – Mateřskou
školu Slavče, a to ve výši 81 785,60 Kč.
3) Přístavba MŠ Slavče – největší investice v roce 2018 byla určena na přístavbu MŠ.
Cílem projektu bylo vybudovat přístavbu k stávající budově mateřské školy tak, aby
byla s ohledem na předpokládaný demografický vývoj schopna pojmout všechny
uchazeče o předškolní vzdělávání z obce a z dalších okolních obcí, z nichž je
v současnosti evidován zájem o umístění dětí v mateřské škole zajistit rovný přístup
k předškolnímu vzdělávání v obci Slavče a zároveň zlepšit podmínky pro vzdělání dětí
se specifickými vzdělávacími potřebami. Vytvořit podmínky pro zvýšení kvality
předškolního vzdělávání tak, aby v jeho rámci docházelo k intenzívnějšímu rozvoji
mentálních a pohybových schopností dětí. Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu na tento projekt přispělo ve výši
dotace - 4 496 307,15 Kč.
4) Garáž Slavče – nové zázemí pro obecní techniku a pro zaměstnance obce, ucelené do
jednoho místa. Garáž je propojena s kulturním domem ve Slavči. Tato investice vyšla na
2 404 190,30 Kč. Staré zázemí, které zaměstnanci užívali se opravilo a nyní se
pronajímá jako obecní byt s garáží.
Rok 2019:
1) Vybudování asfaltového povrchu na MK 4c Dobrkovská Lhotka – tato akce byla
podpořena Jihočeským krajem v Programu obnovy venkova. Poskytnutá dotace byla ve
výši 250 000,-Kč a celkové náklady ve výši 929 280,-Kč. Tuto akci provedla firma
Swietelský stavební s.r.o.
2) Pořízení kompostérů a štěpkovače pro občany obce Slavče – cílem projektu bylo
vybudování systému pro předcházení vzniku odpadů. Na této akci mělo spoluúčast
Ministerstvo životního prostředí s 85% (1 511 931,31 Kč) a z vlastních zdrojů jsme
zaplatili 15% (266 811,41Kč).
3) Z Jihočeského kraje – krajský úřad Odbor školství, na základě žádosti z MŠ Slavče,
přišlo oznámení, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje žadateli
dotaci ve výši 396 642,- Kč na realizaci projektu Operační program Výzkum, vývoj a
vzdělávání.

V průběhu roku se dělají různé opravy a úpravy, které máme zařazeny v Programu obnovy
venkova obce Slavče:
1) Oprava mostu – propusti v Dobrkovské Lhotce
2) Částečná úprava účelové komunikace ÚK 5 Dobrkovská Lhotka
3) Vybudování bytu v BJ č. 77
4) Oprava bytu v BJ č. 25
5) Výmalba a oprava společných prostor BJ č. 25
6) ZTV 6RD – vodovod, kanalizace
Poplatky na rok 2020
Zastupitelstvo obce Slavče stanovilo následující obecní poplatky na rok 2020:
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. 5.2020
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 30.6.2020
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. 2020.
Rekreační poplatek – 15,- Kč za osobu a den
Poplatek z místa – 2 až 5,-Kč/m2 dle účelu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

Vodné na rok 2020(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 a 13-00 – 16.00 a ve středu 14.00 – 17.00 hod.
Hana Vojtová

Pozvánky

Myslivecký spolek HÁJ Mohuřice
Vás srdečně zve na Myslivecký ples, který se
koná 4. 1. 2020, kde Vám k tanci i poslechu
zahraje kapela „Správná pětka“.

SDH Slavče
Vás zve na hasičský bál, který se bude konat 8.
2. 2020. K poslechu i k tanci bude hrát kapela
Blaťácká pětka.
Nesmíme zapomenout ani na masopust. Ten se
koná22.2.2020 a hrát bude kapela Kramolínka.

Jubilanti září – prosinec
Síkora Jaroslav – Mohuřice
Dvořáková Marie – Slavče
Plchová Marie – Mohuřice
Nečasová Hana – Slavče
Sekáčová Anna – Slavče
Němcová Věra – Slavče
Poslední vzpomínka:
Hilda Žigárdyová – Slavče
Josef Petr - Slavče

www.slavce.cz

