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Obecní
zpravodaj
NAŠI SLAVNÍ (rodáci)
Stalo se před 150 lety

Olympionik a mistr šermu mjr. František Dvořák vyrůstal ve
Slavči ve stavení č. 12. Narodil se v Čejrově č. 1 sedmnáctileté
Marii Markové, jejíž matka byla rozená Maříková ze Zaluží č. 9.
Otcem novorozence byl slavečský František Dvořák, syn Jana
Dvořáka (1815) a Marie roz. Maříkové (1815) později provdané
za Jana Popelu. Tito jeho předkové hospodařili na
„Dvořákovci“, statku v centru obce, kde je dnes obecní úřad a
obchod.
Zápisy v matrice prozrazují, že František narozený 21. 1. 1871
byl vlastně nemanželský, otec František Dvořák, narozený 1846,
si vzal matku svého synka 21. 11. 1871 a zřejmě poté si přivedl
svou novou rodinu do Slavče. Jeho rodiče, matka a nevlastní
otec Jan Popela, mu pravděpodobně přenechali hospodářství a
odešli na výminek v tomtéž stavení nebo v čísle 13.
Mladá rodina Dvořákova ve Slavči 12 se utěšeně rozrůstala. Po prvorozeném
Františkovi přišli na svět Jan (1874 – řezník), Karel (1876 – mistr kamenický), Tomáš

(1877 – hospodář v „Hoře“), Václav (1879 – zbrojíř/ puškař) a Marie (1886 –
provdaná Procházková, odešla do USA). Děti, které odešly předčasně, neuvádíme.
Slavči a Lhotce zůstali věrní nejdéle Karel – kameník v lomu v Hoře, Tomáš hospodář na „Dvořáku v Hoře“ - do svého odchodu do Lipna na Plzeňsku odměnou
za legionářské služby, major František – postavil s Karlem vilu ve Lhotce jako svůj
letní byt na penzi.
Karel si vzal Alžbětu Dvořákovou ze Lhotky 1 (u Týdlů), která do sedmdesátých let
žila ve Lhotce. Tomeš ženatý s Marií Ludvovou do roka ovdověl a přivedl si nevěstu
z Besenic, svobodnou matku Marii Věchetovou. František se seznámil v Praze na
korze na Národní třídě (tehdy Ferdinandově třídě) s Josefou Böhmovou, která žila po
jeho smrti až do roku 1972 ve Lhotce ve vile. Pamětníci si ještě pamatují tyto dvě
švagrové, „mistrovou“ a „majorku“.
Kudy vedla cesta ze Slavče k olympijským úspěchům? Jak se dostal kluk z odlehlého
venkova k šermu, tenisu a lyžování? Jak mohl dosáhnout mimořádného
společenského postavení a působit jako trenér šermu v Rotterdamu?
V rodině se tradovalo, že když byl František v učení, utrpěl úraz kopnutí koněm do
obličeje. Zranění zřejmě vyžadovalo hospitalizaci, zdlouhavá léčba přitáhla pozornost
k osobnosti mladého pacienta. Lékař, který ho ošetřoval, upozornil rodiče na jeho
nadání a doporučil, aby se ucházel o studium na vojenské škole. To byla totiž šance
pro nemajetné. Tady se uplatnilo pohybové nadání, obratnost a odolnost kluka ze
Slepičích hor. Jeho specializací se stal sport a tělocvik.
Čtěme z portrétu, jak jej uvádí muzeum Vojenské akademie v Hranicích na Moravě.
František Dvořák byl olympijský reprezentant Československé republiky. V hodnosti
vojenského mistra šermu 2. třídy byl přeložen do Vyšší vojenské reálky v Hranicích a
byl jmenován učitelem šermu. František byl nadaný a kromě šermu učil i tanec.
V Hranicích strávil celkem osm let, odešel ve školním roce 1910 až 1911. Po první
světové válce se stal František jedním z organizátorů olympijské účasti
československých šermířů na letních olympijských hrách v roce 1920 a 1924.
Olympijských her se účastnil i on sám a ve svých čtyřiceti devíti letech byl v roce
1920 nejstarším z devíti československých šermířů. Vybojoval zde postup do
čtvrtfinále a v družstvu fleretistů Československé republiky se dostal do semifinálové
skupiny.
Startoval také v družstvu šermu šavlí, kde vybojoval 8. místo. František se účastnil
letních olympijských her i v roce 1924, kdy ve svých padesáti třech letech dosáhl v
šermu šavlí skvělého 4. místa, což byl jeho největší olympijský úspěch. Odborné
publikace uvádějí, že dosud jediný český medailista v šermu Vilém Goppold z
Lobsdorfu, nositel dvou bronzových medailí, bral hodiny šermu právě u majora

Dvořáka, vojenského „fechtmistra“. František Dvořák zemřel v roce 1939 v Českých
Budějovicích.
Tolik uvádí muzejní popiska k portrétu majora Františka Dvořáka, mistra šermu
a olympionika. Nezahrnuje však jiné zajímavé stránky jeho života. V počátcích
lyžařského sportu se oba manželé umisťovali na předních místech soutěží, František
též působil jako osobní trenér knížete Schwarzenberka na Hluboké. V neposlední
řadě byl nadšený propagátor automobilismu. Vždyť na místa svého dětství, za rodiči
a sourozenci by se byl těžko vracel tak často, nebýt jeho pragovky …
Nechme promluvit fotografie.

František a Josefa Dvořákovi, Praga Grand 8

Vila v Dobrkovské Lhotce pod Kohoutem

Lyžařský výcvik širší rodiny a přátel ve Lhotce

Dvořák jako trenér šermu v Rotterdamu

Poz. V textu uvádím místní názvy se starým pravopisem, jak jsou uvedeny v matrice. Dnes spisovně Čeřejov, Besednice.
Fotografie jsou z rodinného archivu.

Setkání seniorů 2021
Dne 16.října2021 se po roční odmlce opět v sále v pohostinství ve Slavči setkali naši
senioři.
Jako vždy jim na setkání
k poslechu i k tanci zahrála
kapela Zalužanka a k
občerstvení pro ně paní
hostinská objednala řízek s
bramborovým salátem.

Sport
Rovněž v roce 2021 poznamenala koronavirová pandemie sportovní dění v celé
republice.
Zvláště pak v 1.pol. roku, kdy byly pozastaveny či zcela zrušeny téměř všechny nižší
soutěže. Nebyla dohrána jak fotbalová, tak i šipkařská soutěž, která byla rozehrána na
podzim v r. 2020.
Nohejbalová okresní soutěž nebyla zahájena vůbec. Mimo soutěž byla hrána tak
zvaná „volná soutěž“ do které se přihlásilo sedm družstev ze skupin A a B. Družstvo
Slavče se do uvedené soutěže nepřihlásilo, neboť bylo málo hráčů.
Z týmu Slavče odešel Jakub Smoleň, který se odstěhoval a nyní hraje za družstvo
Dynína krajský přebor. Další výborný hráč Michal Smoleň studuje v Praze na vysoké
škole, což je rovněž citelné oslabení. Dva členové oddílu byli v tuto dobu dlouhodobě
nemocní a jeden pracovně zaneprázdněn. Proto za této situace bylo dohodnuto
soutěže se nezúčastnit.
Začátkem srpna byl uspořádán turnaj nohejbalových dvojic, který byl zaznamenán již
v minulém vydání Zpravodaje.
Vlivem koronaviru byla zrušena také jarní část 1. Jihočeské šipkařské ligy ročník
2020–2021.
Ta byla nakonec přesunuta na podzim tohoto roku a v době kdy byl zpravodaj
připravován se ještě hrály zápasy této části. Začátkem prosince 2021 bylo družstvo
Matouštýmu na 8. místě. Uvedená epidemie zasáhla i do pořádání turnajů, a tak se
členové šipkařského oddílu žádného turnaje nezúčastnili.
Jan Tripes

Adventní čas v mateřské škole
Na advent jsme se všichni pečlivě chystali a již moc těšili.
Školku jsme krásně vyzdobili uvnitř i venku. Kdo šel okolo
všiml si, že jsme využili
k výzdobě světelné
řetězy, které navodily
sváteční a vánoční
atmosféru.
Do školky přišel Mikuláš
s andělem a dětem rozdal
mikulášskou nadílku. Ve
čtvrtek 16. 12. si děti
dopoledne u stromečku
rozdaly dárky od Ježíška.
V podvečer jsme se
všichni společně s rodiči sešli na nasvícené
školní zahradě. Zde děti předvedly připravené
vystoupení. V přátelské atmosféře jsme si
společně zazpívali koledy a ochutnali punč a
vánoční cukroví. Diváků byla plná zahrada.
Prožili jsme společně krásný adventní podvečer.

CELÝ KOLEKTIV MATEŘSKÉ ŠKOLY
VÁM VŠEM PŘEJE KLIDNÉ A
POHODOVÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A
HODNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE.
Kolektiv Mateřské školy Slavče

Vítání občánků 2021
Vítání nových občánků, kteří se narodili v roce 2020, jsme museli z důvodů vládních
opatření zrušit. Jak jsme již informovali v květnovém zpravodaji. Na přání rodičů,
kteří chtěli vítání občánků uskutečnit a bylo jedno kdy, jsme toto přání splnili 15.
října 2021.
Vítání proběhlo opět v salonku v hostinci ve Slavči. Doprovodný program si opět
připravili děti z MŠ Slavče za doprovodu učitelek. Předvedli krásné pásmo písniček a
básniček a pro nové občánky připravili i krásná přáníčka. Obec Slavče přeje všem
novým občánkům hodně zdraví, štěstí a rodičům přejeme hodně trpělivosti a
pochopení.
Letos jsme přivítali:
Markétu Zadražilovou – Slavče
Anežku Vítů – Mohuřice
Dominiku Jirkalovou – Slavče
Daniela Buříka – Mohuřice
Aleše Jelínka – Slavče
Matyáše Daniela – Dobrkovská
Lhotka
Jasmínu Ině – Dobrkovská Lhotka

Rok 2021
Za několik dní skončí rok 2021 a bývá dobrým zvykem ohlédnout se za uplynulým obdobím a
zhodnotit vykonanou práci. Práce obecního zastupitelstva a obecní rady se dá hodnotit pouze
tím, jakým způsobem se vyrovnala s vytýčenými úkoly, které byly stanoveny při schvalování
rozpočtu na začátku roku. Na plánování realizace jednotlivých akcí se letos podepsala i
covidová situace a zdražování materiálu.
Roku 2021 byly naplánovány akce, na které byla možnost požádat o dotaci buď od
Jihočeského kraje, nebo ze státního rozpočtu.
Byly to tyto projekty:
Dotace pro MŠ Slavče – neinvestiční účelová dotace z MŠMT pro MŠ Slavče na realizaci projektu
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 257 469,-Kč.

MŠ zahrada – obec získala dotaci Jihočeského kraje pro rok 2021 z dotačního programu – Podpora školství
na vybavení a úpravu školních zahrad na realizaci projektu – Zahrada MŠ Slavče – místo kde poznáváme
přírodu. Ve výši 50 900,-Kč. Zahrada byla vybavena za cenu 120 494,96 Kč.

Vybudování asfaltového povrchu na části ÚK 5 Dobrkov – na tento projekt získala obec dotaci z
Programu obnovy venkova ve výši 280 000,- Kč. Výstavba komunikace byla provedena za cenu 585 690,- Kč.

Oprava MK 9c,10c D.Lhotka – tento projekt nebyl realizován z důvodu jeho nezařazení mezi priority
Jihočeského kraje, a tudíž nebyl finančně podpořen z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj. Oprava
komunikace byla posunuta na rok 2022.

Veřejné osvětlení Keblany a Lniště– Vlivem prodloužení dodacích lhůt projektové dokumentace a
povolení k realizaci stavebního záměru jsou tyto akce posunuty do roku 2022.

Vodovod Slavče – Výhon – Mohuřice – projekt byl podán na dotační titul Jihočeského kraje –
podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury. Bohužel ani tady jsme neuspěli

Zateplení bytových jednotek BJ 67–71 a BJ 25 - projekt zateplení a rekonstrukce bytových domů
byl podán na Ministerstvo financí na výzvu Podpora obnovy výstavby a obnovy komunální infrastruktury.
Bohužel počtem získaných bodů jsme na dotaci nedosáhli.

Podpora Úřadu práce na zaměstnance – jako každý rok i letos jsme požádali o příspěvek na
vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání.
Příspěvek jsme z úřadu práce dostali ve výši 237 367,-Kč.

Do rozpočtu obce na rok 2021 byly zařazeny projekty, které byly financovány z obecního
rozpočtu. Byly to projekty:
Komunikace ZTV 6 RD Slavče – celkové náklady na komunikaci činily 4 524 983,59 Kč.
Oprava můstku Slavče – celkové náklady na opravu činily 139 323,04 Kč.
Výběr dodavatelů pro jednotlivé akce byl prováděn dle směrnice obce pro zadávání zakázek
malého rozsahu. Hodnocení došlých nabídek prováděla obecní rada na svých zasedáních.

Odpady
Zastupitelstvo obce Slavče dne 10.12.2021 schválilo navýšení poplatku za svoz komunálního
odpadu na 600,- Kč na osobu a 600,- Kč za rekreační objekt.
V roce 2020 byl poplatek 500,-Kč na osobu a rekreační objekt. V tomto roce obec již
doplácela na svoz komunálního odpadu 14 500,-Kč. V roce 2021 obec nechala poplatek ve
stejné výši, ale vlivem zdražení všech služeb se doplatek za svoz komunálního odpadu zvýšil
na 84 000,-Kč.
Jelikož svozová služba oznámila, že vlivem dalšího zdražování služeb, pohonných hmot aj.,
také ona zvýší ceny. Ceny se zvýší i ve skládkování odpadu. Vlivem zdražování by schodek za
komunální odpad byl razantně vyšší.
V roce 2021 byl zákonný poplatek za skládkování 800,-Kč za tunu, když se překročí limit 200
kg odpadu na osobu. V roce 2021 jsme vyprodukovali v průměru 180 kg komunálního odpadu
na osobu. Protože jsme se vešli do limitu naše cena za skládkování se snížila na 500,-Kč za
tunu.
I v roce 2022 nás čekají změny. V roce 2022 bude zákonný poplatek za skládkování 900,-Kč
za tunu, když se překročí limit 190 kg komunálního odpadu na osobu. Pokud budeme třídit
tak, že naše produkce odpadu bude menší než 190 kg na osobu, získáme opět slevu a naše
skládkování bude ve výši 500,-Kč za tunu.
Pokud jste si všimli stále mluvíme jen o komunálním odpadu. Tříděný odpad jako je papír,
plast máme pořád podporovaný ze Sdružení růže, kterými jsme členy. Pak je zde úložiště
zeminy, které se nachází v obci Slavče a samozřejmě sběrný dvůr v Trhových Svinech, který
je pro naše občany k dispozici po celý rok. Poplatky, které platíme za tyto služby jsou
obsaženy též ve výdajích za vyprodukování odpadu.
Hana Vojtová

Poplatky na rok 2022
Zastupitelstvo obce Slavče stanovilo následující obecní poplatky na rok 2022:
poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu – OZV 2/2021
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 …..............600,- Kč/osobu a rok
b) majitel rekreačního objektu …...600,- Kč/objekt a rok
Splatnost poplatku je 31. 5.2022
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 30.6.2022
Hřbitovní poplatky
a) jeden hrob …...............................310,- Kč
b) dvoj hrob …..................................420,- Kč
c) urnový háj …...............................270,- Kč
Hřbitovní poplatky z místa jsou placeny na dobu 10 let.
Splatnost poplatku je 31. 12. 2022.
Rekreační poplatek – 15,- Kč za osobu a den
Poplatek z místa – 2 až 5,-Kč/m2 dle účelu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vodné na rok 2022(dvousložkové dle vyhl. 3/2008) ............21,- kč/m3 + roční pevná složka
za odběrné místo dle kapacity vodoměru – u běžného vodoměru činí 250,- 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

Odstartovala nová etapa dotačního programu Nová zelená úsporám pro obytné
domy
Program Nová zelená úsporám přichází s novým konceptem, kterým se snaží být zase o něco
zajímavějším, přehlednějším a přístupnějším většímu okruhu žadatelů.
Jednou z hlavních novinek je, že program je určený pro celý bytový segment, nejen pro pro
rodinné domy, ale nově též pro bytové domy po celé ČR a třeba i rekreační objekty, které
jsou využívány k trvalému bydlení.
Zároveň došlo ke sloučení s jinými programy, čímž se zájemcům otevřela poměrně široká
nabídka dotací. Vedle hlavní nabídky na zateplení a výměnu oken ve stávajících objektech,
výstavby nových domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu zdrojů tepla,
řízeného větrání a instalaci solárních systémů, lze z programu NZU žádat i na instalaci
venkovní stínící techniky, výstavbu zelené střechy, hospodaření s dešťovou vodou a nově také
na zřízení dobíjecích stanic pro elektromobil nebo výsadbu stromů v okolí bytových domů.
Po delším období, kdy byly vyčerpány prostředky z kotlíkových dotací, je nyní opět možné
žádat o dotaci na výměnu zdrojů ve stávajících objektech. Pokud stále někdo provozuje jako
hlavní zdroj vytápění kotel 1. či 2. emisní třídy na pevná paliva či lokální topidla na pevná
paliva (uhlí, dřevo), má nyní poslední příležitost využít dotaci pro přechod na ekologičtější
zdroj. Od září 2022 bude totiž provoz těchto původních zdrojů zakázán pod pokutou až 50 tis.
Kč.
U některých opatření došlo k navýšení dotačních částek a byly zavedeny tzv. bonusy, které
mají motivovat žadatele ke kombinaci více opatření. Např. za každé další opatření lze získat
bonus v řádech desítek tisíc u rodinných domů.
Příjem žádostí odstartoval v polovině října a měl by trvat minimálně do poloviny roku 2025.
Jednou z dalších novinek je, že veškerá administrace žádosti probíhá již zcela online a to
jednoduchým nahráním dokumentů přes informační systém.
V případě zájmu o bližší informace se můžete obrátit na spolek Energy Centre České
Budějovice (www.eccb.cz), které nabízí jak bezplatné a nezávislé poradenství, tak i služby
energetických specialistů. Tel.: 387 312 580, mobil: 773 124 580, email: eccb@eccb.cz.

Činnost Energy Centre České Budějovice je spolufinancována z rozpočtu Jihočeského kraje.

Jubilanti září - prosinec 2021
Adigamov Vladimír – Mohuřice
Tisoňová Anna – Dobrkovská Lhotka
Müllerová Blanka – Záluží
Švehla Václav – Slavče
Mikolášová Anna – Mohuřice
Jirkalová Marie – Dobrkovská Lhotka
Holý František – Keblany
Přejeme všem stálé zdraví, hodně štěstí a mnoho optimismu do dalších let.

Poslední vzpomínka září - prosinec 2021
Dvořák František – Slavče – 79 let
Havlová Věra – Keblany – 86 let

Hezké svátky!
Šťastný nový rok!

www.slavce.cz

