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Obecní
zpravodaj
Z historie základní školy ve Slavči
Také letošní, slunečními paprsky a teplem obdařené léto uběhlo jako voda a opět je tu nový
školní rok. A v této souvislosti bych chtěl čtenáře Zpravodaje opět seznámit s částí historie
Základní školy ve Slavči.
Původně nebyla ve Slavči škola žádná. Dítky zdejší, později i ze Zaluží a z Dobrkova
docházely do jedné chalupy, kterouž to sobě na obecním pozemku k doživotnímu užívání
postavil jistý pan Jan Čurda (zv. Johanus). Jmenovaný byl již 90 let stár a vyučoval dítky až
do roku 1823 jenom modlitbám zpaměti. Poté i k mechanickému čtení z modlitebních knih,
veřejná škola to tedy nebyla.(Potud výňatek ze školní kroniky z 1881.)
Po roce 1823 byla možnost školu ve Slavči postavit. Velmi příznivě tomu byl nakloněn i
novohradský hrabě Jiří Boguoy. Bohužel se proti tomu postavili někteří občané Slavče a další
občané dávali přednost původnímu vyučování.
Nakonec bylo usneseno, aby na školní vyučování byla pronajata místnost u rolníka p. Tomáše
Tůmy Slavče čp. 4. Tato smlouva platila vždy na šest po sobě jdoucích roků a majiteli bylo
dáno 40 zlatých (šajnů) ročního pachtu.
Od té doby to byla škola veřejná a prvním učitelem byl pan M. Sopek bývalý podučitel
v Žumberku. Jeho plat činil dvě grešle za dítko týdně. Jak dlouho tento podučitel vyučoval,
není známo. Poté ve Slavči vyučoval p. Vojt. Červený. Ten zde pobyl jen krátce a na jeho
místo nastoupil p. Ignác Lehrer z Dobré Vody. Ten zde vyučoval až do výstavby nové školy ve
Slavči v roce 1832.
Vlastní stavba nové školy se však potýkala i s mnohými nepříjemnostmi. Ta největší byla
v tom, že občané spojených obcí (dnešní region OÚ Slavče a Čížkrajice) se nechtěli uvázat
k částečnému nákladu na její výstavbu! Celý spor nakonec vyřešil rozkaz Císařského
královského krajského úřadu v Č. Budějovicích, čímž byli všichni donuceni novou školu

stavět. Škola se začala stavět 30. dubna 1832 a 20. září téhož roku byla její výstavba
dokončena. 10. října byla vysvěcena a následně začalo i vyučování.
Nemalé problémy provázely ZŠ ve Slavči i po jejím otevření, ale o tom až příště.
Jan Tripes, kronikář

ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
V měsíci červnu jsme se rozloučili s dětmi, které v září nastoupí do 1. třídy Základní školy.
Slavnostní rozloučení se uskutečnilo v mateřské škole za účasti rodičů a zástupkyně obce paní
Hany Vojtové, která předala dětem pěkný dárek. Chtěli bychom také poděkovat Zahradnímu
centru Ferenčík z Trhových Svinů, které nám každý rok věnuje pro děti květiny.
Prázdniny utekly jako voda a my jsme se v naší školce opět sešli. Před zahájením nového
školního roku jsme pozvali rodiče nových dětí, které nastoupí v září do školky. Ukázali jsme
jim prostory školky a naší pěknou zahrádku a seznámili je „ Jak u nás ve školce“ Do školy
odešlo 7 dětí a na 7 nových kamarádů se děti ze školky již těší. Máme naplněnou kapacitu
školky.
Děti ve školce přivítá kamarád Kašpárek, který jim zpříjemní první dny v neznámém
prostředí. Budeme se snažit, aby se všem dětem v naší školce líbilo a aby nám spolu bylo
dobře. Chtěli bychom vytvořit pěkné a kamarádské vztahy. Těšíme se na dny, které nás
společně čekají.
Za Mateřskou školu
Alena Rabochová

Sportovní události
Velmi dobrých výsledků dosahuje jako obvykle družstvo šipkařů Matouštýmu Dobrk. Lhotka.
Jak už bylo uvedeno v minulém čísle Obec. Zpravodaje, zvítězili zcela přesvědčivě
v Jihočeské 1. lize a vynikajícího výsledku dosáhli i na mistrovství České republiky družstev
ve Valdicích u Jičína. Konalo se 15. a 16. června a družstvo Matouštýmu zde obsadilo 3. místo
z 32 startujících. Gratulujeme!
Družstvo nohejbalistů TJ Slavče
dosahuje ve své skupině okres.
Přeboru střídavých výsledků. Po
jarní části soutěže jsou na 4.
místě z osmi družstev. Do konce
sezony chybí sehrát tři zápasy a
tak lze ještě o postup bojovat.
3. srpna uspořádali členové

nohejbalového oddílu 38. ročník
nohejbal. Turnaje dvojic „O cenu
Slavče“. Zúčastnilo se ho 7 dvojic
a tak se hrál systém na jednu
skupinu. Turnaj se hrál za
úmorného horka(+34°C) a tak
snad i z tohoto důvodu byla slabší
účast.

Výsledky turnaje:
1. Smoleň Jakub – Graňo Vít
2.Tisoň Zdeněk – Trajer Lad. ml.
3. Zátková – Zátka z Prahy
4. Tripesové Ant. Ml. a Vojtěch
5. Tůma Jiří – Šobr Jiří ml.
6. Tripes Ant. st. - Tůma Václav st.
7. Smoleň Michal – Mařík Václav nejml.
První tři dvojice obdrželi finanční obnos dle umístění a ostatní věcné odměny.
Jan Tripes, kronikář

Letní tábor
Vedoucí dětského oddílu Mohuřická koťata spolu s dalšími kamarády pořádali v prvních 14
srpnových dnech letní tábor, letos opět ve Stálkově pod Landštejnem. Počasí nám víc než přálo
a celý první týden jsme se každý den koupali v přilehlém rybníku a kromě jedné letní bouřky
s krupobitím (ale to nás vůbec nerozhodilo ) bylo až do konce tábora jak na „objednávku“.
Tábor v duchu rytířském a tématikou
Pána prstenů všechny do jednoho,
včetně královských vedoucích, doslova
pohltil. Tři patnáctičlenné družiny
Theodénova, Rohanští jezdci a Rudí
elfové mezi sebou bojovali jako lvi, ale
zároveň si ve chvílích volna užívali
společně a velmi přátelsky. Konec
konců hlavním cílem celotáborové hry

nebylo jen vyhrávat drahokamy a území, ale
hlavně si hry užívat a získávat šlechtické
tituly za „šlechetné činy“. To se podařilo
celkem dvanácti dětem!!!
Při závěrečném rozloučení na táboře
předvedly děti rodičům vystoupení, které se
samy naučily od jedné z nejmladších dívek,
která právě touto skladbou vyhrála na táboře „MISS STŘEDOVĚK“.
Když
se
dětí
zeptáte, na nejlepší
zážitek nebo hru,
tak
většinou
vyhrává přespávání
pod širákem na
hradě
Landštejn
s noční hrou, ale je i
desítky dalších, o
jejichž „nejlepší“ se děti přou, takže věříme, že si to
opravdu všichni užívali a že se za rok zase na
Landštejně sejdeme.
Závěrem musím poznamenat
obrovský dík všem skvělým vedoucím a kuchařkám,
kteří zdarma věnovali dětem 14 dní svého osobního
volna a veškerou svoji energii ).

Dobrkovskou dolinou se proháněli traktory ZETOR 25 A,K
Snem každého sběratele a
majitele historického skvostu je jeho
předvedení na veřejnosti. Nejinak je
tomu i u majitelů historických strojů a
traktorů. On totiž “vymazlený”
traktor svým
poblafáváním
a
zadýmením
zpestří každé setkání
veteránů. A protože zachráněných
traktorů
naštěstí
stále přibývá,
pořádají se již specializované srazy
zaměřené
pouze
na
starou

zemědělskou techniku. Jeden takový se pořádá i
v našem okolí a to v Dobrkově. Letos se konal v
sobotu 15. Června v odpoledních hodinách již
12. ročník srazu majitelů traktorů Zetor 25 A, K.
Zde majitelé traktorů nejen předváděli svou
ošetřovanou techniku, ale dokazovali i svou
dovednost a zručnost při slalomu, nebo při
couvání s vlekem na trati, kterou jim pořadatelé
připravili. Celkem bylo zaregistrováno 18. těchto
strojů, na kterých závodilo 24. účastníků ze širokého okolí. Stejně jako v loni byl po konečném
součtu časů ze všech soutěžních disciplín vyhlášen vítězem p. Zdeněk Šinákl z Otěvěka. Po
skončení odpoledního programu byla zajištěna hudební produkce českobudějovické kapely
„Tamara“ a pro všechny přítomné i příjemné občerstvení.
Pořadatelé by chtěli ještě
jednou touto cestou poděkovat
všem sponzorům a zúčastněným
za finanční a materiálovou
podporu, bez které by se toto
setkání a závod nemohl uskutečnit.

SDH Slavče
Poslední prázdninovou sobotu 31. srpna jsme uspořádali na návsi před hasičárnou
Sousedské posezení a pro děti Rozloučení s prázdninami.
Děti v hojném počtu soutěžily od 14:30 hod. v různých disciplínách, ale nejvíce se jim
líbila střelba ze vzduchovky, házení šipek, stříhání dárků poslepu ze stromu a stříkání z hadice
na plechovky. Ze všech stanovišť si každý odnesl nějaký dárek nebo pamlsek.
Od 17:00 hod. se k dětem přidali i ti „dříve narození“ a za doprovodu country kapely
Bahňáci začalo Sousedské posezení.
K občerstvení se podávaly bramboráky, pečené jehněčí maso, vepřové steaky, buřty,
klobásy a obložené talíře a děti si ještě pochutnaly na sladkých mufinách, dušené kukuřici a
tvarohových koláčcích.
Spojili jsme tak dvě akce dohromady a vzniklo z toho příjemně strávené odpoledne, které
se protáhlo až do půlnoci.
K celkově dobré atmosféře přispělo i počasí, kdy se z mokrého a chladnějšího týdne
vyloupl hezký letní den
Díky všem zúčastněným.
H. Brůhová

Naše obec bude mít Oranžové hřiště
Mluvíme-li o oranžovém hřišti asi jen málo z nás si toto spojí s výrobou elektrické
energie. Je to ale opravdu tak. Nadace energetické společnosti ČEZ vyhlašuje každý rok
grantová řízení, ve kterých je možné žádat o příspěvky na tzv. Oranžové projekty (oranžové
hřiště, oranžové schody, oranžová učebna atd.) Jednou z podporovaných oblastí jsou tedy i
oranžová hřiště, které chceme zřídit v naší obci. Od roku 2010 je ve Slavči využíváno
víceúčelové antukové hřiště, které bohužel vzhledem k náročnosti na údržbu a úpravu
antukové plochy není využíváno, tak jak si obec představovala. Z tohoto důvodu bylo
rozhodnuto přeměnit polovinu stávajícího antukového hřiště na plochu s umělým povrchem, u
kterého jsou nároky na údržbu a úpravu takřka nulové. Tímto se maximálně zvýší možnosti
jeho využití pro všechny věkové vrstvy našich spoluobčanů. Obecní úřad proto zpracoval a
následně podal žádost do již zmíněného grantového řízení Oranžové hřiště Nadace ČEZ a
úspěch se dostavil. Obec získala na tento projekt příspěvek 750 000,- Kč a se spoluúčastí
370 000,- Kč z rozpočtu obce vznikne veřejné sportoviště (tenis, malá kopaná, bengbinton,
nohejbal, basketbal atd.) v částce 1 120 000,- Kč, které bude sloužit široké veřejnosti ke
sportovnímu vyžití.
J. Tripes - starosta

Plánované akce do konce roku 2013
Ještě do konce roku má obec Slavče naplánované kulturní akce pro naše občany.
Jako každý rok se uskuteční „Setkání seniorů“ , které letos bude 5. října. Opět se můžete těšit
na příjemné posezení s přáteli, dobrým jídlem a pitím a samozřejmě to vše při dobré muzice.
Pro děti se připravuje opět pouštění draků na louce, ale termín bude upřesněn podle počasí a
snad i letos se ve Slavči objeví Mikuláš s čerty. Tak se na Vás všechny už těšíme.

Jubilanti květen – srpen 2013
Brunová Marie – Slavče
Plch Josef - Slavče
Holá Františka - Keblany
Štěpánková Marie - Slavče
Soukup František - Mohuřice

www.slavce.cz

