SLABČICKÉ INFO
INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBCÍ BŘEZÍ, NEMĚJICE, PÍSECKÁ SMOLEČ A SLABČICE
1/2020 – ÚNOR

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
V prvním vydání občasníku INFO v letošním roce Vám
přináším informace o tom, co nás v roce 2020 čeká.
V měsíci lednu naše obec podala žádosti o tyto dotace:
1. na Krajský úřad Jihočeského kraje do dotačního
programu (administrovaný Odborem evropských
záležitostí) Prioritní osa – doprava a mobilita, technická
infrastruktura – Podpora oprav a rekonstrukcí
místních komunikací na opravu místní komunikace
do veřejného tábořiště v Písecké Smolči.
2. na Krajský úřad Jihočeského kraje do dotační výzvy:
Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných
hasičů obcí Jihočeského kraje – na pořízení nového
dopravního automobilu pro JPO Slabčice.
3. na Krajský úřad Jihočeského kraje na dotaci úroků
z úvěru do Programu obnovy venkova 2020
4. na Krajský úřad Jihočeského kraje do Programu
obnovy venkova pro rok 2020 na opravu komunikace
v Březí.
V měsíci únoru a březnu se bude zastupitelstvo obce
na svých poradách zabývat možností podání žádostí
na opravu rybníků v Březí a pod Píseckou Smolčí.
Zároveň problematikou vyhotovení projektových
dokumentací na zbudování nového kanalizačního řadu
a vodovodu. Tyto dotační programy budou otevřeny
na podzim.
Všichni jistě sledujeme i práce na výstavbě nové fary
– komunitního centra. Kontrolní dny stavby jsou
pravidelně 1x za 14 dní.

Ve stejném intervalu probíhají i kontrolní dny stavby
protipovodňového opatření pro Píseckou Smoleč,
na které jsme vždy přizváni a můžeme se vyjadřovat
k daným pracím. Byl přizván i projektant dané stavby,
který vystavil písemné vyjádření na vámi kladené
otázky k ovlivnění stavby na stav vody ve studních
ve Slabčicích a Písecké Smolči. Konstatuje, že ,,stavba
jako taková nemůže mít vliv na stav podzemních vod
v obcích“. Dle předpovědí hrozí sucho i letos. Už teď
bychom měli přemýšlet nad tím, jak šetřit vodou a nad
možností, jak si zachytit dešťovou vodu.
Opět jako každý rok v lednu a únoru vyplňujeme
veškerá hlášení, probíhá inventarizace majetku obce
a jezdíme na školení a semináře. Plánujeme dokončit
úpravy ve dvoře obecního úřadu, opravit a vymalovat
chodby v čp. 43, natřít chatky ve veřejném tábořišti
a dokončit výstavbu přístřešku na komunální odpady
v chatovišti Vápenice.
Intenzivně pracujeme v obecních lesích. Pokračuje
těžba kůrovcového dřeva. V lednu se nám dařil prodej
dřeva a připravujeme plochy na jarní zalesnění. Pokud
by měl někdo z Vás zájem o samovýrobu palivového
dřeva, je nutno se domluvit se správcem lesa Jiřím
Macháčkem na tel: 601165046.

Poděkování:
Mé velké díky patří členům SDH Písecká Smoleč a SDH
Nemějice, členům kulturního výboru a Jawaﬁchtlteamu
Slabčice za organizaci vánočních akcí a Silvestrovských
oslav. Děkuji také dobrovolníkům, kteří přišli uklízet
břehy Vltavy při akci ,,Ukliďme Orlík“.
Jana Patceltová, starostka

PŮJČKY Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ
První letošní zasedání zastupitelstva obce proběhne
24. 2. 2020 v zasedací místnosti Obecního úřadu
ve Slabčicích. Jedním z bodů bude i vyhlášení
výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu
rozvoje bydlení. Na opravu bytů a domů starších
10 let určených k trvalému bydlení se podle vyhlášky
poskytuje půjčka na následující opravy:
• Obnova střechy – do 50.000 Kč
• Zřízení ekologického topení a ohřevu vody
ve stávajícím domě – do 50.000 Kč

• Výměna oken – do 50.000 Kč
• Půdní vestavba do 80.000 Kč
• Oprava vnitřních částí domu (omítky, podlahy,
elektroinstalace, instalatérské a topenářské práce,
zateplení půdy) – do 50 000 Kč
• Modernizace kuchyně – nová kuchyňská linka
a náklady s tím související – 50.000 Kč
• Zbudování vrtané studny – 60.000 Kč

• Dodatečná izolace proti vodě – do 50.000 Kč
• Obnova fasády včetně oplechování – do 50.000 Kč
• Zateplení obvodového pláště domu – do 50.000 Kč

Úrok 3%, doba splatnosti 3 roky s výjimkou půdní
vestavby a zbudování vrtané studny, kde je splatnost
4 roky.

POPLATKY ZA SVOZ A TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA ROK 2020
U trvale žijících občanů 400,- Kč za osobu.
U rekreačních nemovitostí 614,- Kč za nemovitost.
Zákon o odpadech a nová obecní vyhláška ukládá platit poplatek ve výši 200,- Kč i majitelům nemovitostí,
ke kterým nelze zajíždět. Jedná se o chatovou oblast
Vranice, chata ev. č. 65, Slabčice 38.
Celou vyhlášku najdete na webových stránkách
www.slabcice.cz v sekci Vyhlášky.

Pro trvale žijící občany, pro chataře i chalupáře je splatný do konce června. Ti z Vás, kteří chtějí zaplatit poplatek z účtu, použijí jako variabilní symbol pro Slabčice
č. 1, pro Píseckou Smoleč č. 2, pro Nemějice č. 3,
pro Březí č. 4 a pro chaty č. 5. Za číslem části obce
uvedte číslo popisné Vašeho domu a letopočet 19
(např. 33419 - poplatek je z Nemějic z čísla 34 za rok
2019).
Číslo obecního účtu je 642 569 389/0800.

PLACENÍ VODNÉHO

POPLATEK ZE PSŮ

V lednu jsme provedli odečet vodoměrů u všech
odběratelů vody z obecního vodovodu.

Poplatek ze psů (splatný do konce června 2020 ) zůstává i letos stejný jako loni. Je to 50 Kč za prvního psa
v domácnosti a 75 Kč za každého dalšího psa.

Cena za rok 2019 je 25,30 Kč/m3
+ 200 Kč paušální poplatek za odběrné místo.
Tento poplatek je splatný také do konce června 2020.

VLTAVA RUN
8.–9. 5. 2020 bude v nočních a ranních hodinách
(z pátku na sobotu) probíhat štafetový běh s názvem
Vltava Run 2020. Trasa povede přes Píseckou Smoleč
a Slabčice. Předávka štafetového kolíku bude na ploše
u kostela ve Slabčicích. V této době lze očekávat větší
množství parkujících aut u kostela i u kulturního domu.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Na záčátku ledna navštívili tradičně naše domácnosti koledníci se zapečetěnými kasičkami. V 17 kasičkách pro
Farní charitu Veselíčko bylo celkem 63 933 Kč. Ve 37 kasičkách pro Farní charitu Milevsko bylo celkem 138 745 Kč.
I v našich obcích byli občané velmi štědří. V Písecké Smolči se vybralo 4 484 Kč, ve Slabčicích 4 681Kč a v Nemějicích
6 012 Kč. Obě paní ředitelky, Marie Sádlová i Alena Růžičková, velmi děkují dárcům za jejich štědrost a koledníkům
za pomoc.

CO NÁS ČEKÁ?
SOBOTA
22. 2. 2020 od 20 hod.

HASIČSKÝ
PLES
v sále kulturního
domu ve Slabčicích.
Hraje TOP TON.

SOBOTA
7. 3. 2020 od 19 hod.

MDŽ v sále kulturního domu
ve Slabčicích. Živá hudba k tanci i poslechu.
Dárek pro každou ženu.
V rámci večera MDŽ se uskuteční přednáška
PhDr. Tomáše Grulicha s názvem

HUMOR SBLIŽUJE
Zveme všechny ženy i muže.

SOBOTA
28. 3. 2020 od 14 hod.

SOBOTA
28. 3. 2020 od 20 hod.

MAŠKARNÍ PLES
PRO DĚTI

MAŠKARNÍ PLES
PRO DOSPĚLÉ

v sále kulturního domu ve Slabčicích.
Odpoledne plné tance a zábavy.
Začátek ve 14 hodin.

v sále kulturního domu ve Slabčicích.
K tanci i poslechu zahraje TEPLICKÝ DRAK.
Začátek ve 20 hodin.

PŘIPRAVUJEME

SOBOTA
4. 4. 2020

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

UKLIĎME ČESKO

Jawa Fichtl Team Slabčice
zve na zimní stadion
v Milevsku na společné bruslení.
TERMÍN JEŠTĚ UPŘESNÍME

Opět se zapojíme do celostátní akce.
Sraz dobrovolníků v 15 hod. na návsi
ve Slabčicích, Nemějicích i v Písecké Smolči
Akci zakončíme v Nemějicích
v kubovně pečením buřtů.

12.–13. 4. 2020

NEDĚLE
3. 5. 2020

VELIKONOCE

SLABČICKÁ POUŤ

Na Boží hod i Velikonoční pondělí
se bude konat mše od 8 hod.

Mše, jarmark, posezení u KD Slabčice.
Upřesnění na plakátech

ALEJ ROKU
Děkujeme všem, kteří podpořili nemějickou alej Na Brance v celostátní soutěži Alej roku.
Získala od nás 31 hlasů. Z 96 přihlášených alejí se umístila na 49.místě. Mezi jihočeskými alejemi
skončila na 5.–6. místě. Všechny výsledky najdete na www.alejroku.cz

MAZLÍČKOVÉ – DÍL PRVNÍ
Domácí mazlíček, to není jen tak. Například pes – to
máte: obojek, vodítko, košík, misku na vodu, misku
na žrádlo, granule, boudu. A musíte ho venčit, krmit,
koupat a drbat, cvičit, odčervovat, očkovat i čipovat!
Když se to takhle sepíše, tak děti ze srovnání nevychází tak špatně... Ale zpět k chlupáčům. Mnoha lidem ta
porce starosti spjatá se psem nedochází, jak dokládají
přeplněné útulky. Pejsek nás omrzel – kam s ním? Podle mého pozorování to nejčastěji slízne babička. To nemusí být vždycky špatně. Pak je na řadě onen útulek,
kam bývá pes odložen, je-li ovšem místo. Nebo vezmete
psa, odvezete jej někam na venkov, tam ho zanecháte.
Určitě se tam najde nějaká dobrá duše, která se slituje
a pejska si ponechá. Proti tomu nelze nic mít, pokud
by se nenacházely i dobré duše, kterých se pejska zželí,
a kvapem jej doručí na obecní úřad, jelikož zjistili, že
obec je ze zákona povinna se o zaběhlé chlupatce starat.
Jsme na to připraveni. Obecní zaměstnanci, nemaje co

jiného činiti, pejska prohlédnou, vykoupou, podrbou,
nakrmí, stlučou boudu, venčí jej atd. Pokud pejska něco
trápí, okamžitě vyráží starostka s neduživým zvířetem
k veterináři, tam je pejsek očkován, a zpravidla také čipován. Za úplatu samozřejmě. V útulku nebohé zvíře
nepřijmou (plno) a pokud ano, platí za něj obec pouhých 480,- Kč za den. Jak dlouho? Dokud psa někomu
neudají. Vše ostatní musí počkat a občané jistě chápou,
že posláním obce je starat se o zaběhlá zvířátka. Nebo
myslíte, že není? Já jsem si jistý, že není. Je mi jasné, že
v tom je pes nevinně. Je mi taky jasné, že zákonná úprava „městského typu“ je u nás na vsi trochu nesmyslná.
Je však mnoho nedůvtipných lidí, kteří projevují svůj
soucit s němou tváří na obecní útratu, a snad z toho
ještě mají dobrý pocit. A propos – pokud místo „pes“
čtete „kočka“ platí to úplně stejně.
Zdeněk Vilhelm

MAZLÍČKOVÉ – DÍL DRUHÝ
Je vcelku jedno, co si o tom myslíme, v každém případě
od 1. ledna 2020 musí být pes označen čipem. Přesně
je tato povinnost zakuklena ve vyjádření, že povinné
očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že
je pes označený mikročipem. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději do tří měsíců věku. Pokud
přecházejí k novému majiteli dříve než ve třech měsících věku, musí v moment přechodu být již označena.
Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně
čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011. Za psa bez
označení hrozí správní řízení s uložením až 50tisícové

pokuty. Ze zkušenosti z obce dodávám, že k udělování
pokut ve správním řízení opravdu dochází. Důvody, podrobnosti a odpovědi na časté otázky naleznete např.
na webu Státní veterinární zprávy, ze kterého čerpá
i tento článek: (https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/
povinne-oznacovani-psu/). Pro úplnost dodávám, že
tato zákonná povinnost se týká všech, i když o ní třeba
neví, proto je lepší o ní vědět.
Zdeněk Vilhelm

MAZLÍČKOVÉ – DÍL TŘETÍ
Tenhle díl bude opět zejména o psech – mohl by se týkat také fretek, či prasat, avšak tito mazlíčkové nejsou
na jihu Čech příliš běžní. Máme tedy pejska, ňufáka,
a patří nám svět! Jen ať běhá! Jen ať občas donese slepici od sousedů – to si přece hraje, no hodnej, tu máš
piškotek. Divili byste se, ale někomu tohle připadá v pořádku. Protože většině to v pořádku nepřipadá a s těmi
několika patrně nebyla řeč, dostala se tato problematika i přímo do občanského zákoníku. Vězte, že pokud je
výsledkem pouze to, že majitel psa zaplatí škodu poškozenému, jedná se o velkou shovívavost poškozeného, protože se patrně jednalo o přestupek a rovnou se
ocitáme ve správním řízení s tučnějšími sumami k přemýšlení. Pokud by vás nedejbože podobná situace potkala, pročtěte si příslušná ustanovení občanského zá-

koníku, který pamatuje na potrestání nevychovaných
majitelů nevychovaných psů.
Jelikož někteří majitelé psů neprojevují obecnou ohleduplnost, natož aby znali zákoník, vznikají obecní
vyhlášky na téma chování majitelů psů. Například doporučuji pozornosti širokého obyvatelstva obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se stanovují pravidla
pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Slabčice a vymezují prostor pro volné pobíhání psů. Plné
znění najdete na webu obce (obec / vyhlášky / vyhlášky
obce). Shrnu, aby se to dobře pamatovalo: psa musíte
mít na vodítku až na několik málo výjimek.
Zdeněk Vilhelm

OBECNÍ KNIHOVNA SLABČICE

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ VÝROČÍ

Ráda bych vás v krátkosti seznámila s možnostmi
naší obecní knihovny.

Naši spoluobčané, kteří nedávno oslavili nebo
v nejbližší době oslaví svá významná životní výročí:

Místní knihovna byla vždy pečlivě vedena a na tuto
práci bych ráda navázala. Budu se snažit, aby k nám
kromě stálých čtenářů zamířili i noví, ráda uvidím
hlavně děti. Můžete si přijít půjčit knihy, nebo třeba jen
posedět u kávy a prolistovat nová čísla časopisů Vlasta,
Receptář a Zahrádkář. Pokud stojíte o knihu, kterou
u nás nemáme, pokusím se vám ji zajistit pomocí
meziknihovní výpůjční služby z písecké knihovny.
Všechny naše knihy naleznete v on-line katalogu
na stránkách www.slabcice.cz/obecniknihovna. Zde si
můžete knihu i zarezervovat. Zřídila jsem facebookový
proﬁl „Obecní knihovna Slabčice“, kde budu informovat
o nově nakoupených titulech a akcích naší knihovny.
K dispozici je vám i připojení na internet, které můžete
v knihovně využít zdarma.
Obecní knihovna je pro veřejnost otevřena
každé úterý od 16 do 18 hodin.
Těším se na vaši návštěvu.
Miroslava Šochová

Marie Maříková (Písecká Smoleč čp. 17) 15. 1. – 75 let
Zdeněk Škvára (Slabčice čp. 39) 10. 2. – 75 let
Miroslav Zunt (Písecká Smoleč čp. 12) 12. 2. – 70 let
Miluše Boudová (Slabčice čp. 49) 13. 2. – 60 let
Helena Málková (Březí čp. 4) 28. 2. – 70 let
Věnceslava Kuntová (Písecká Smoleč čp. 67) 1. 3. – 80 let
Jaroslav Bouška (Nemějice čp. 34) 10. 3. – 65 let
Marie Kálalová (Slabčice čp. 60) 11. 3. – 91 let
Miroslav Lhotecký (Nemějice čp. 5) 11. 3. – 70 let
Ladislav Vansa (Slabčice čp. 43) 28. 3. – 60 let
Ladislav Jirásek (Písecká Smoleč čp. 18) 30. 3. – 95 let
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví
a hodně štěstí.

NARODILI SE
13. 11. 2019 se narodila Viktorie Papulová (Slabčice čp. 53),
které přejeme krásné a šťastné dětství a rodičům
blahopřejeme.

ÚMRTÍ
3. 2. 2020 zemřela ve věku 67 let Kamila Kuboušková
z Březí čp. 5. Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast.

Naše obec se společně se společností Mesada, z.s. zapojila do projektu, jehož cílem je dosáhnout prostřednictvím
kombinace prvků podporovaného zaměstnávání, systemického poradenství a cíleného individuálního přístupu zvýšení úrovně dovedností pro uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce. V rámci tzv. publicity vám
přinášíme osobní vyjádření Milana Kocába, který u nás přes tento projekt pracuje.

MOJE PRÁCE PRO OBEC SLABČICE
O projektu Cesta ke změně II jsem se dozvěděl na svém
obecním úřadě ve Slabčicích, od naší paní starostky
a od organizace Mesada, která se zabývá umísťováním
lidí se zdravotním postižením. Tuto práci jsem viděl
jako novou příležitost, jak uchopit svůj život po pracovní stránce, jak nabýt nové pracovní zkušenosti a rozvíjet své vzdělání v oboru výpočetní techniky.
Začátkem října se mi naskytla možnost pracovat jako
administrativní pracovník přes IT. Ze začátku jsem
měl z této práce strach. Po předešlém zaměstnání jako
správce databáze e-shopu, kde to bylo náročné, mě najednou čekala práce v administrativním prostředí, které mi bylo úplně neznámou oblastí. Takže tahle práce
byla velká změna. Najednou jsem měl na starosti celé
webové stránky a ještě všechny příslušné zákonné paragrafy… takže spousta učení.
Ale poté, co jsem se dokázal prokousat úvodní administrativou, jsem zjistil, že tato práce obsahuje spousty za-

jímavých činností. Od tvorby různých letáčků a plakátů
až po samotnou údržbu anebo přidání nového obsahu
na webové stránky. Moje práce zahrnuje i tvorbu a editaci dalších tabulek, dokumentů a různých podkladů.
Jednou z mých prvních povinností bylo digitalizovat
(skenovat) obecní fotky. Bylo docela hodně zajímavé
podívat se na vzpomínky z dětství a připomenout si
lidi, které dnes již nepotkáte.
Nikdy by mě nenapadlo, že se dá na místě, jako je úřad,
kam všichni chodíme jen z nutnosti, zažít tolik legrace.
Prostě, když je dobrá parta lidí (kolegů), tak je dobře
všude.
A moje díky také patří samotné Mesadě, která mi umožnila v životě otevřít nové dveře a získat nové kolegy
a kamarády, ale také nové zkušenosti do života a nové
dovednosti v mém oboru.
Milan Kocáb ml.
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TERMÍNY SVOZŮ KOMUNÁLNÍHO A TŘÍDĚNÉHO ODPADU

SLABČICE – 2020
POPELNICE

SKLO

PLASTY

PAPÍR

Leden

8. 1. / 22. 1.

2. 1. / 30. 1.

9. 1.

23. 1.

Únor

5. 2. / 19. 2.

27. 2.

6. 2.

20. 2.

Březen

4. 3. / 18. 3.

26. 3.

5. 3.

19. 3.

Duben

1. 4. / 15. 4. / 29. 4

23. 4.

2. 4. / 30. 4.

16. 4.

Květen

13. 5. / 27. 5.

21. 5.

28. 5.

14. 5.

Červen

10. 6. / 24. 6.

18. 6.

25. 6.

11. 6.

Červenec

8. 7. / 22. 7.

16. 7.

23. 7.

9. 7.

Srpen

5. 8. / 19. 8.

13. 8.

20. 8.

6. 8.

Září

2. 9. / 16. 9. / 30. 9.

10. 9.

17. 9.

3. 9.

Říjen

14. 10. / 28. 10.

8. 10.

15. 10.

1. 10. / 29. 10.

Listopad

11. 11. / 25. 11.

5. 11.

12. 11.

26. 11.

Prosinec

9. 12. / 23. 12.

3. 12.

10. 12.

24. 12.

ANO:
běžný domovní odpad
Dodržujte,
prosím, tato
pravidla:

NE:
nebezpečné látky, hořlaviny,
toxický odpad, plasty, sklo, papír,
bio odpad (listí, větve), suť

ANO:
ŽLUTÉ PYTLE:
čisté sklo bez víček PET lahve, kelímky,
igelity, polystyren,
NE:
lahve od mycích
víčka, zátky,
prostředků
zrcadla, keramika,
porcelán, igelitové ORANŽOVÉ PYTLE:
tašky, krabice
krabice od nápojů

ANO:
krabice, kartony,
časopisy, noviny
NE:
plastové desky,
plastové výplně
obalů

Kartonové krabice vždy rozložte nebo sešlapejte tak, aby se jich do kontejnerů vešlo co nejvíce.
Pytle s plasty a nápojovými obaly vždy pečlivě uzavřete. V obalech nenechávejte zbytky potravin.
Na sběrná místa na návsích neukládejte jiné odapdy - na ty je určen sběrný dvůr u obecního úřadu.
Pokud si nejste jisti kam s odpadem, poraďte se se zaměstnanci obce. Na sběrných místech udržujte pořádek.
Vysvětlete svým dětem, že sběrná místa nejsou určena na hraní a mohou být nebezpečná.

DĚKUJEME, ŽE SPRÁVNĚ TŘÍDÍTE ODPAD! POMÁHÁTE TÍM SVÉ OBCI.

