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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
scházíme se v letošním roce již u pátého vydání
občasníku INFO. V posledním vydání roku vždy rádi
vzpomínáme, jak jsme ten předešlý spolu prožili. Byla
bych ráda, kdybych mohla o roce 2020 napsat samé
hezké věci, ale bohužel celý rok byl poznamenán
celosvětovou pandemií, která se dotkla života nás
všech.
Koronavirus nás letos zastihl podruhé, razantněji než
na jaře. Dalo by se předpokládat, že po první zkušenosti
budeme poučeni. Bohužel vidíme kolem sebe plno
nepoučitelných a situace zůstává stále vážná.
Děkujeme všem, kteří dodržují nařízená opatření.
Jsme připraveni pomoci všem, kteří budou potřebovat
a požádají o pomoc při zajištění nákupu základních

potravin a léků. Upozorňujeme občany, aby nenechávali
nákup léků na poslední chvíli, protože se stane,
že lékárna léky nemá na skladě a musí je objednávat,
tudíž dojde k posunutí termínu dodání léků.
Je nám všem smutno po příbuzných a kamarádech,
málokdo vede svůj obvyklý život. Možná až teď nám
dochází, jak cenné je dobré zdraví.
Blížící se Mikuláš a Vánoce budou letos opravdu
netradiční, musíme oželet spoustu společenských
a kulturních akcí i rodinných zvyklostí. Zřejmě
se ukáže, že dárky opravdu nejsou to nejdůležitější.
Máme ale lákavou vyhlídku: když budeme ohleduplní
a trpěliví, vše se bude pomalu vracet do normálu.
Dovolte nám tedy pár informací.

Jana Patceltová, starostka

pf
Děkujeme všem za klidné zvládání tohoto složitého období
a přejeme vám krásné a spokojené Vánoce a v novém roce
hlavně zdraví, štěstí a hodně osobní spokojenosti.
Starostka a zastupitelstvo obce Slabčice

Z DĚNÍ V OBCI
V současné době probíhají závěrečné práce na výstavbě komunitního centra. Budova dostává svou novou
tvář. Snažíme se, aby se co nejvíce podobala naší
staré faře. Na říjnovém zasedání zastupitelstva jsme
se rozhodli podat žádost do programu Zelené oázy
a v jarních měsících budou provedeny terénní úpravy
v zahradě a přilehlém parku, budou zde vysázeny třešně a osázeny záhony s bylinkami a trvalkami.

dél nově zaměřených polních cest v Písecké Smolči
a v Březí. Duby máme vypěstované ve školce, kůly si
uděláme z vytěženého dřeva. Snad nám to počasí ještě
dovolí a pokud ne, dosázíme aleje v jarních měsících.
Pracujeme na novém vzhledu webových stránek obce.
Snažíme se na webové stránky dávat pro Vás co nejvíce informací. Rovněž máme koupené i nové venkovní
vývěsky do Písecké Smolče a Nemějic.

V listopadu jsme začali vysazovat dubové aleje po-

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2020
Tento rok byl opravdu netradiční. Z jednání mezi
úřady zmizel sociální kontakt, všechna jednání byla
on-line, mailem nebo telefonicky, někdy i pozdě
ve večerních hodinách. Úřední hodiny na úřadech
byly omezené a dokonce i s lékaři jsme se naučili psát
maily a objednávat se, když máme teplotu. Zasedání
zastupitelstva se odehrávají v sále KD s velkými rozestupy za dodržení přísných bezpečnostních opatření.
Kulturní akce byly zrušeny, ale přesto jsme na jaře
oslavili MDŽ, v létě si užili soutěž Starých stříkaček,
kterou pořádal SDH Nemějice. Všichni, kteří se těšili
na muzikál, stihli i náhradní termíny na Mýdlového
prince i Kata Mydláře. Za to patří velké poděkování
organizátorům a členům kulturního výboru.
Poděkování patří i všem občanům, kteří nám v letních
i podzimních měsících pomáhají s údržbou obecní
zeleně a sběrem listí.

CO NÁS TRÁPÍ
Přesto, že se snažíme zlepšit vzhled našich obcí a blízkého okolí, trápí nás neukáznění občané.
Dne 25. 10. 2020 nám neznámý pachatel zanechal
63 pneumatik u lesní cesty na Široké. Incident byl
nahlášen na PČR, pneumatiky odklidili zaměstnanci
obce a s likvidací pomohlo ZD Nemějice.
Uklízíme vyházené kůže z ovcí, které roztahá divoká zvěř na loukách. Myslím, že každý chovatel ví, jak
s takovým odpadem má naložit! Určitě ne do remízků
okolo luk nebo do lesa.
Majitelé lesních pozemků, kteří v současné době těží
kůrovcové dřevo a používají k jeho skládkování pozemky obce a přilehlé komunikace, prosíme, aby si po odvezení dřeva tyto pozemky také uklidili od odřezků

S radostí jsme si všichni každý den prohlíželi novou fotograﬁi, kterou nám přes facebookové stránky posílala
Vendulka Štoﬄová. Moc děkujeme. Těšíme se na další
krásné záběry.
V srpnu se uskutečnilo v sále KD ve Slabčicích setkání
občanů. Akci jsme si užili. Program byl hezký, místní
občané přinesli vlastnoručně vyrobené dobroty a také
jsme hlasovali o nejlepším rybáři a o nejkrásnější
květinové výzdobě. Výhercem rybářské soutěže se stal
Ondřej Skalák z Písecké Smolče a výherkyní o nejhezčí
květinovou výzdobu Maruška Hoﬀmannová z Písecké Smolče. Fotograﬁe z akce naleznete na stránkách
obce.
Členové TJ Slabčice zorganizovali nohejbalový turnaj
o pohár starostky obce. Akce se povedla, zúčastnilo
se 7 týmů. Těšíme se na další ročník.

a větví a cesty uvedli do původního stavu. Opravy cest
nás stojí nemalé peníze a není přeci automatické,
že zaměstnanci obce budou toto uklízet.
Chtěli bychom moc poděkovat členům SDH Slabčice
za napuštění návesního rybníka ve Slabčicích a SDH
Nemějice za úklid pozemku u rybníka v Březí.
Přes všechnu snahu nám oba rybníky nedrží vodu.
Členové SDH Písecká Smoleč spálili navezené větve
u Ovčína. Nyní nás čeká pálení větví na naší komunitní
kompostárně. V příštím roce označíme prostor na větve a prostor na bioodpad ze zahrad, bohužel tam máme
naházený i odpad, který tam nepatří a nejde seštěpkovat.
Budeme rádi za veškeré Vaše podněty i připomínky
k naší práci.

,,NESPOLEČENSKÉ“ AKCE PRO DĚTI
Z oblíbených akcí pro děti jsme si toho letos opravdu
moc neužili. Kvůli zhoršené epidemiologické situaci
jsme nadále všichni nabádáni k minimálním sociálním
kontaktům, tudíž se z našich tradičních společenských
akcí staly akce nespolečenské.
V listopadu se naším krajem mihnul svatý Martin. Mnohé děti potěšil vzpomínkovým kamínkem, který si děti
našly na louce za hřbitovem. (Pozn. Kamínků bylo celkem 90) V neděli začala doba adventní, doba rozjímání,
radostného očekávání. Dříve byla tato doba spojená
s půstem, se zákazem zábav a zpěvu. Letos se tomu dřívějšímu adventu zřejmě velmi přiblížíme. Prožijme ho
v klidu, v pohodě a VE ZDRAVÍ, v úzkém kruhu rodin-

BUDE OBEC SLABČICE ROZŠIŘOVAT
OBECNÍ VODOVOD?
V posledním roce se nám na obci sešlo více dotazů na možnost připojení se k obecnímu vodovodu,
zejména v jihovýchodní části Písecké Smolče. Ať už
z důvodu nedostatečnosti stávající studny, či jen tak,
pro sichr, jak se říká. Je pravda, že kvalita vody je
po vybudování nového zdroje poměrně dobrá a kapacita obecního vrtu je dostatečná pro zásobování všech
domácností v obci. Tu a tam – napsal bych jednou
za 2 roky, ale nechci to uřknout – je obecní vodovod
stižen poruchou. Inu, stav odpovídá stáří, jak se říká.
Přesto z hlediska zásobování pitnou vodou představuje celkem jistotu. Takže to protáhneme dál, a je to,
ne? Dnes už to ovšem nejde ani se zavřenýma očima
udělat tak, jako v dobách vzniku vodovodu, kdy jeden
ukázal, druhý vyhrabal, třetí položil hadici a bylo. Bylo
to sice efektivní, ale mělo to i své mouchy – například
to čtvrtý nenamaloval do mapy.
Rozšíření vodovodní sítě dnes obnáší vypracování projektové dokumentace v souladu s platnými předpisy.
A že jich je. Na druhou stranu samotné stavební provedení je dnes mnohem jednodušší a všechna proble-

PROJEKT SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
Během podzimu jsme na několika jednáních se zástupci projekční ﬁrmy vyřešili základní rysy projektové dokumentace. Nyní běží kolečko žádostí o všechna
potřebná vyjádření a očekáváme, že v lednu bude
zahájeno územní a stavební řízení. To, co vás mnohé
zajímá zdaleka nejvíc, je konkrétní řešení napojení vaší
nemovitosti. Této části kanalizační přípojky, která leží
na soukromé parcele, se říká „soukromá část kanalizační připojky“, narozdíl od „veřejné části kanalizační přípojky“, která je přivedena k hranici soukromé

ném. Vánoční atmosféru jistě navodí prohlídka místních betlémů a nasvícených stromků i domů. Pokud
jste ještě neposlali dopis Ježíškovi, máte nejvyšší čas!
Nyní jsme pro děti připravili „adventní křížovku“,
která by Vás měla vytáhnout na procházky okolím
Slabčic. Spousty otázek jistě zodpovíte i bez procházky,
s některými pomůže internet nebo kniha o Slabčicích.
Vyplněné odpovědi rozkryjí tajenku. Na děti, které
přinesou správně vyplněnou křížovku do místního
obchodu, čeká u paní Mariny malá sladká odměna.
Výdej bude ukončen 19. 12. 2020.
(pozn.: křížovka je na samostatném listě vloženém
do tohoto vydání Infa)

matická místa se spolehlivě řeší zemním protlakem.
Po zjištění potřebných informací se zastupitelé zabývali možností prodloužení vodovodní sítě. Ukázalo se,
že by to byla akce administrativně náročná a poměrně
nákladná. Což o to, papírování je jen otázka času, řeklo
by se, byť domluva se soukromými vlastníky parcel
bývá někdy složitá. V současné době ovšem administrujeme poměrně rozsáhlý projekt rekonstrukce fary
ve Slabčicích, a státní správou jsme jednoznačně směřováni k postupu ve věci splaškové kanalizace, jejíž
projektová dokumentace vzniká. A ﬁnanční stránka
věci je ve světle krácení prostředků státního rozpočtu
tedy i krajů a obcí podstatná. Stručně shrnuto nelze
ve střednědobém výhledu počítat s rozšiřováním
vodovodní sítě v naší obci. Něco jiného je zřízení přípojky v místě, kudy již vodovod prochází. To je možné,
a pokud se vás taková situace týká, obraťte se prosím
na obec.
Těm, kteří se potýkají s nedostatkem vody, vychází
obec vstříc možností poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení na vybudování vrtané studny. Půjčka může
dosáhnout až 60 tisíc korun a je při výhodném úročení
splatná po dobu 4 let.

parcely a končí v šachtici. V současné chvíli jsou řešeny
pouze veřejné části přípojek, hlavní stoky, a čistírna
odpadních vod. Soukromé části přípojek a s nimi související přesná poloha připojovacích šachtic se bude
řešit až ve stupni dokumentace k provádění stavby.
Tuto část plánuje projekční ﬁrma začít zpracovávat
v dubnu či květnu příštího roku. Teprve v této fázi
půjde o diskuzi s majiteli nemovitostí nad konkrétní polohou šachtice na konci veřejné části přípojky.
Přes zimu tedy vy můžete odpočívat, úředníci budou
pracovat, a na jaře vás o postupu prací budeme včas
informovat.

VÝHLED NA ROK 2021
Při sestavování rozpočtu na rok 2021 jsme naplánovali,
že v příštím roce necháme vyhotovit projektovou dokumentaci na opravu rybníka v Březí a v Písecké Smolči.
Také bychom chtěli vyprojektovat opravu veřejného
osvětlení v našich obcích. Další projekt, který nás čeká
je na opravu šaten na hřišti ve Slabčicích. Budeme
doufat, že i v dalším dotačním období budou tyto akce
podpořeny.
Z dotace POV jsme se rozhodli pořídit nový komunální
traktor se sběrným košem a vyklápěním do výšky
na sečení travnatých ploch. Z druhého opatření budeme žádat o částečné proplacení úroků z úvěru.
Ve spolupráci se SORP Písek jsme byli úspěšní v podání
žádosti na nové kontejnery na bioodpad. Kontejnery
budou sloužit na větve z vašich zahrad a budou umístěny v místech s kontejnery na bioodpad.

Z kulturních akcí se moc těšíme, až budeme moci
společně s Vámi zkolaudovat nové Komunitní centrum,
posvětit nové hasičské auto a oslavit 120 let od posvěcení kostela sv. Josefa ve Slabčicích. Snad už budeme moci
uspořádat všechny tradiční akce, které se u nás každoročně konají.

POPLATKY
Výše poplatků za odvoz odpadů v roce 2021 zůstává
stejná jako v letošním roce. Rozpis termínů odvozu
komunálních odpadů bude znám po Novém roce
a doručíme Vám jej do schránek během měsíce ledna.

PRACOVNÍ DOBA ÚŘADU
Poslední úřední den v tomto roce bude 21. 12. 2020,
mezi vánočními a novoročními svátky bude úřad
uzavřen. První úřední den v novém roce bude 4. 1. 2021.

BLAHOPŘÁNÍ OSLAVENCŮM
Dne 7. 10. 2020 oslavila 101 narozeniny paní Anna Kurﬁrstová
ze Široké. Oslavenkyně se těší dobrému zdraví.
Naši spoluobčané, kteří nedávno oslavili nebo v nejbližší době
oslaví svá významná životní výročí:
v září:

Josef Horažďovský (Písecká Smoleč 31) – 85 let
Eva Kálalová (Slabčice 64) – 65 let
Ladislav Ernst (Slabčice 61) – 65 let
Eva Jírovcová ( Písecká Smoleč 9) – 60 let

v říjnu:

Anna Kurﬁrstová (Slabčice 37) – 101 let
Marie Kolářová (Slabčice 20) – 92 let

v prosinci:

Josef Kunt (Písecká Smoleč 67) – 91 let
Anna Fuchsová (Slabčice 53) – 70 let

Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví
a hodně štěstí.

VÝZVA – POHŘEBNICTVÍ

ÚMRTÍ

Píši knihu o pohřebnictví ve Slabčicích a okolí. Chtěl
bych požádat občany, pokud by někdo měl nějaké materiály týkající se místního pohřebnictví a byl by ochoten
je zapůjčit, budu velmi rád. Myslím tím fotograﬁe z pohřbů ve Slabčicích, Nemějicích, Písecké Smolči a Březí
nebo fotograﬁe ze hřbitova ve Slabčicích. Dále parte,
ohledací listy, úmrtní listy, staré nájemní smlouvy ze
hřbitova atd. Zapůjčené materiály si oskenuji a vrátím.

18. listopadu zemřela ve věku 83 let Milada Králová
ze Slabčic čp. 36.
26. listopadu zemřel ve věku nedožitých 96 let
Ladislav Jirásek z Písecké Smolče čp. 18.
28. listopadu zemřel ve věku 79 let Michal Viščur,
chalupář ze Slabčic čp. 75.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Pokud by někdo něco měl a byl ochoten zapůjčit,
můžete to přinést na Obecní úřad ve Slabčicích
nebo se ozvěte. Děkuji.
Tel. 792 304 810, email: zdendakunt@seznam.cz
Děkuji za spolupráci, Zdeněk Kunt, správce hřbitova.
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