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Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do pátého měsíce letošního roku a před námi
je pouť ve Slabčicích. Věříme, že přijedou pouťové atrakce,
přivezou pěkné počasí, abychom se mohli potkat, pohovořit,
dopřát našim dětem či vnoučatům nějakou zábavu a
potěšení a zároveň ulehčit naší peněžence.

VALNÁ HROMADA HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
Starosta honebního společenstva požádal o zveřejnění informací ohledně Valné hromady
Honebního společenstva Slabčice.
Tady je jeho článek.
Vážení vlastníci pozemků v okolí obce Slabčice,
Zasílám vám několik informací k probíraným tématům na VH - HS HT Slabčice.
Valná Hromada HS Valná hromada se koná v pátek 11. května 2018 od 18.00 hodin v KD Slabčice
veškeré potřebné písemnosti ke konání valné hromady podle zákonné
povinnosti o zveřejnění včetně přehledu hospodaření HS a
evidence ulovené zvěře budou k nahlédnutí 2 hodiny před začátkem
valné hromady, tedy již od 16,00 v sále KD ve Slabčicích a na
internetových stránkách HS - www. hsslabcice.cz
Podmínky pronájmu - schválení podmínek pronájmu pro možnost jejího využití
do budoucna
- stanovena pevná částka 40.000,- pro všechny zájemce což činí
26,66 Kč/ha
Cena v místě obvyklá - honitba Dražíč 10,- Kč/ha
- honitba Svatkovice 12,- Kč/ha
Všichni případní zájemci mají stejné podmínky - pevná částka byla
stanovena s přihlédnutím k cenám v okolí běžným a k možnostem
honitby tak, aby se zabránilo případným spekulacím s cenou, což by
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mohlo vést k drancování honitby jako takové a nakonec by se toto
jednání obrátilo proti vlastníkům pozemků.
Záleží, zda zájemce splní podmínky podání návrhu na pronájem
honitby HS Slabčice. Koho vlastníci na VH podpoří svým hlasováním,
kdo má jejich důvěru a zda splňují jejich představy o využití honitby a
hospodaření v ní!!!
Tento způsob se jeví jako seriózní, průhledný a čistý. Samozřejmě, že se
najdou jedinci, kteří budou za vším vidět jen peníze a hlásat, že je to
málo, ale s přírodou se nedá dost dobře jen obchodovat - ona si o ty
peníze jednou řekne a pak je nikdo nebude chtít dát!!
Myslivecký srub - nákup od obce
Dle posledního vyjádření obce, není zájem ze strany zastupitelů
myslivecký srub prodávat - nejspíš zůstane i nadále v majetku obce
Slabčice
Využití finančních prostředků Doposud
Finanční prostředky soustředěné na účtu HS jako zisk, který podle
schválených stanov HS po schválení finančního hospodaření na VH
budou ke dni konání VH, která toto schválí, vyplaceny vlastníkům podle
výměry jejich pozemků na základě jejich žádosti.
Návrh
Stejně jako do roku 2012 finanční prostředky budou používány na
údržbu hřbitova, kostela, sjezd rodáků, dětské a kulturní akce pro
občany. Jedině tak je možno smysluplně peníze využít, neboť jestli se
peníze rozdělí mezi 1450 vlastníků, tak nikdo nemá nic a ani si je
nevyzvedne a HS Slabčice je bude stále hlídat na účtu?
Nové stanovy měly by být univerzální jak pro využití honitby v režii nebo v pronájmu.
Doposud ale nikdo návrh nových stanov oficiálně nepředložil.
Výbor HS Je veřejným tajemstvím, že poměry ve výboru HS jsou napjaté a
nevytváří atmosféru pro smysluplné projednávání potřebných
záležitostí HS. Z tohoto důvodu je prospěšné pro uklidnění
vyhroceného stavu zvolit nový výbor HS.
Starosta Honebního společenstva HT - Slabčice Zika Vladimír

POUŤ VE SLABČICÍCH
Letos bude pouť ve Slabčicích 6. května. V tomto termínu nám přislíbili účast
provozovatelé střelnice, dětského kolotoče a krámku s cukrovinkami. Udělejte radost svým
dětem a vnoučatům a přijďte na pouť.
Bohoslužba slova bude v kostele sv. Josefa ve Slabčicích v 9.30 hodin.

VLTAVSKÝ POHÁR
5. května 2018 proběhne od 13.00 hodin na fotbalovém hřišti ve Slabčicích 1. kolo
8. ročníku hasičské soutěže v požárním útoku "Vltavský pohár". Zveme všechny fanoušky
hasičského sportu, aby přišli podpořit domácí soutěžní družstva. Lze očekávat větší
množství parkujících aut na návsi a blízkém okolí. Prosíme proto občany o shovívavost s
případnými nevhodně zaparkovanými auty soutěžících či diváků. Děkujeme
SDH Nemějice
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DĚTSKÝ DEN – POHÁDKOVÁ CESTA
Jako oslavu dětského dne bychom letos opět
rádi připravili Pohádkovou cestu. Předcházející
roky se akce vydařila, a tak bychom na dobré
zkušenosti rádi navázali. Na pohádkové cestě by
měly děti projít trasu, na které potkají mnoho
pohádkových postaviček. Jsou-li mezi Vámi tací,
kteří by se chtěli pohádkové cesty zúčastnit jako
pohádkové postavy či se jinak na organizaci
podílet, budeme velmi rádi. Přihlásit se můžete u
Aleny Liškové na tel. 728 528 788. Vlastní
Pohádková cesta bude v sobotu
26. května 2018.
Start je od 15.00 do 16.00 hodin. Prosíme,
abyste vzali výzvu k aktivní účasti na Pohádkové
cestě vážně. Nedostatek pohádkových
postaviček by mohl vést k zrušení této akce.
Děkujeme za pochopení. Srdečně zveme
všechny děti i jejich rodiče.
Přípravná schůze pohádkových postaviček se koná v pátek 4. května 2018 od 19.00 hodin
v hasičské klubovně v Nemějicích.

NAROZENÍ
16. února 2018 se narodila Anna Šustová z Nemějic čp. 4
Rodičům blahopřejeme a malé Aničce přejeme šťastné
a bezstarostné dětství.

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
27. dubna 2018 oslavila 70. narozeniny Věra Rodová z Nemějic čp. 33
4. května 2018 oslaví 65. narozeniny Stanislav Růžička ze Slabčic čp. 20
Do dalších let přejeme všem pevné zdraví, štěstí a domácí pohodu.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Zvýšení příspěvku na obědy pro důchodce s trvalým pobytem na území obce
Slabčice z 10,-Kč na 15,-Kč
- Nákup 150 kusů nových židlí do sálu kulturního domu ve Slabčicích
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-

Zastupitelstvo obce bude mít ve volebním období 2018 až 2022 stejný počet členů
jako dosud, tedy devět

VE ZKRATCE
●

Znovu připomínáme, že 12. a 13. května 2018 bude v nočních a ranních hodinách
(ze soboty na neděli) probíhat štafetový běh s názvem Vltava Run. Trasa povede
přes Píseckou Smoleč a Slabčice. Předávka štafetového kolíku bude na ploše
u kostela. Lze očekávat v této době větší množství parkujících aut u kostela
i u kulturního domu.

●

Při sběru nebezpečného a těžko likvidovatelného odpadu bylo naplněno
10 kontejnerů, jejichž obsah byl uložen na skládku. Elektroodpad a železný šrot byly
vytříděny zvlášť.

●

Starosta děkuje hasičům i jejich přátelům z Nemějic za zapojení se do akce
„Ukliďme Česko“. Úklidu Nemějic a přilehlého okolí se zúčastnilo 24 členů i nečlenů
SDH Nemějice, sebrali 20 pytlů odpadků a další odpad, který se do pytlů nevešel.

●

V pondělí 7. května 2018 bude Obecní úřad ve Slabčicích uzavřen z důvodu čerpání
dovolené.

●

Jsme v období napouštění bazénů a zalévání zahrádek. Pokud jste napojeni na
obecní vodovod, nenapouštějte bazén v odpoledních hodinách a o víkendu. To samé
platí o zalévání zahrádek. V tuto dobu je vyšší spotřeba vody a dochází ke
stížnostem, že neteče voda. Děkujeme za pochopení.
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