Číslo 20

Září 2012

D
DO
OB
BR
RK
KO
OV
V,, L
LH
HO
OT
TK
KA
A,, Z
ZA
AL
LU
UŽ
ŽÍÍ,, S
SL
LA
AV
VČ
ČE
E,, M
MO
OH
HU
UŘ
ŘIIC
CE
E,, K
KE
EB
BL
LA
AN
NY
Y,, L
LN
NIIŠ
ŠT
TĚ
Ě

Obecní
zpravodaj

Škola
3.září skončily dětem prázdniny a začal opět nový
školní rok. Pro několik prvňáčků začalo časné ranní
vstávání, aby stihly autobus, který je bude vozit do školy
v Trhových Svinech.
Tato změna nastala v roce 2000, kdy byla škola ve
Slavči uzavřena pro malý počet žáků.
A v této souvislosti bychom chtěli naše čtenáře seznámit
s počátky školy a školního vyučování v naší obci, tak jak je
zaznamenán v obecní kronice.

To je stručný výpis z Obecní kroniky založené v roce 1925. Ovšem školní kronika se
začala psát již v roce 1881! Proto je její čtení velmi poutavé. Kronika má tři díly, s jejichž
nejzajímavějšími pasážemi bychom chtěli čtenáře Zpravodaje postupně seznámit. Pro úplnost
bych chtěl uvést, že tato kronika je dostupná na internetových stránkách.
kronikář Tripes Jan

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK ZAČÍNÁ
Nový školní rok začíná. Naše mateřská škola je opět plná dětí. Kapacita školy, která činí
28 dětí je naplněna. Do základní školy odešlo sedm dětí a stejný počet jsme přijali.
Neuspokojili jsme šest zájemců o předškolní vzdělávání.
Během prázdnin jsme nově uspořádali interiér MŠ, vytvořili pro děti nové koutky pro
hru. Probíhá úprava školní zahrady. Moc litujeme naší krásné staré vrby, která byla poškozena
během letní bouřky. Vrba byla dominantou zahrady, v jejím stínu si děti hrály.
Čeká nás rok plný akcí. Přivítáme nové děti. Na zahájení půjdeme na vycházku na
Hrba, pojedeme na výlet do ZOO Hluboká, setkáme se s rodiči dětí. Prohlédneme si
„Pohádkovou půdu“ v Borovanském mlýně, setkáme se s kamarády ze školek na
„Mateřinkovém posvícení.

Přejeme nám všem příjemný školní rok plný pohody a krásných zážitků!
J. Vráblíková
Mateřská škola Slavče

Sport
V sobotu 4.srpna uspořádal nohejbalový oddíl TJ Slavče již 38.ročník nohejbalového
turnaje dvojic. Do turnaje se presentovalo 12 dvojic, které byly rozlosovány do dvou skupin po
6-ti družstev.
Protože se nedostavila některá z pozvaných družstev, tvořili převážnou část
zúčastněných dvojic z místního oddílu. Potěšitelný byl sympatický výkon nejmladší dvojice,
kterou tvořili Michal Smoleň a Václav Mařík nejml.
Po téměř celodenním zápolení byly vyhlášeny předsedou nohejbalového oddílu
p.Ladislavem Trajerem st. Tyto výsledky:
1. Smoleň Jakub – Tůma Jiří
2. Tripes Antonín ml. – Tripes Vojtěch
3. Trávníček Martin – Janíček Radek z Nové Bystřice
4. Tůma Jan – Trajer Ladislav ml.
5. Zátka Vítězslav – Zátková Pavla z Prahy
6. Bahenský Bohumír – Petr Tomáš z Horní Stropnice
7. Graňo Vít – Brůha Karel
8. Tůma Václav st. – Tůma Václav ml.
9. Paďourek Miroslav – Hilenka Petr z Nové Bystřice
10. – 12. Smoleň Michal Mařík Václav nejml.
Nocar Pavel – Tisoň David
Kahoun Jiří – Tácka Jan
Dvojice umístěné do šestého místa obdržely hodnotné odměny dle umístění a malou
odměnu obdržela nejmladší dvojice.
Vedoucím turnaje byl Smoleň Miroslav a Trajer Ladislav st.. Dále spolupracovali Tripes
Antonín st. a Tripes Jan.
Za pěkného slunného počasí přihlíželi asi tři desítky diváků, kteří viděli zvláště
v závěrečných zápasech pohledný nohejbal.
Tripes Jan

Mohuřická koťata v létě
Léto Koťata přivítala oslavou Dne dětí v červnu. Letos nám přálo i počasí a celý
den bylo krásně teplo a svítilo i sluníčko. Zúčastnila se všechna Koťata z Mohuřic i okolí a
v 16ti sportovně soutěžních disciplinách strávila celé odpoledne. Získané zlaťáky byly
v závěru směněny za spoustu cen, za které vděčíme Obecnímu úřadu Slavče, a buřťákem byl
den pro děti úspěšně zakončen.

Vyvrcholením léta pro nás byl letní
dětský tábor, tentokrát v překrásném prostředí
České Kanady, ve Stálkově pod Landštejnem.
Tábora se zúčastnilo 40 dětí, které se na
jedenáct dní staly „Piráty z Karibiku“. Mezi
nejsilnější zážitky „pirátů“ patřila noc pod
širákem v hradním příkopu Landštejna.
Nejoblíbenější disciplinou byla pro většinu dětí
plavba na vorech vlastní výroby po místním
táborovém rybníku. Také dvě velké noční
bouřky všichni přečkali ve zdraví bez úhony a
všechny zbývající dny nám už pak počasí
nemohlo více přát. Už se všichni těšíme na rok 2013 v duchu Pána prstenů. 
Další akcí Koťat v nejbližší době bude víkend na rodné základně Dálava na konci září.
Pro získání informací a hlavně fotek našich akcí a aktivit si můžete otevřít webové stránky
OÚ Slavče, kde se pod hlavičkou Mohuřických koťat dozvíte více.
Zuzana Hanžlová, Monika Papoušková

Dobrkovská Lhotka
V Dobrkovské Lhotce na tzv. „točně“ se i letos konali v červnu dvě akce, které jsou s
„točnou“ už dlouho spjaté.
9.června se tu opět sešli příznivci traktorů Zetor 25.Konal se už 11.ročník závodů těchto
traktorů. Počasí nám přálo a tak se sešlo celkem 29 soutěžících a spousta diváků. Závod byl
odstartován ve 14.00 hod. Soutěžící byli rozděleni do tří skupin: chlapi, ženy a děti. Soutěžili
v pěti disciplínách a to: slalom s větší pneumatikou od traktoru, jízda na přesnost, slalom
s traktorem, jízda do kopce a couvání.
Ve skupině mužů vyhrál Šinákl Zdeněk, druhý – Franěk Milan, třetí- Pavlík Václav a
čtvrtý byl Kocábek Lukáš.
Děti se umístily takto:1. Bárta Petr, 2. Kysela Jiří, 3. Soukup ml., 4.Bárta Filip.
Statečné ženy se přihlásily dvě a skončili: 1. Stráská Nela, 2. Prachařová Iveta
Po náročném dni všem večer zahrála k poslechu a hlavně k tanci skupina „TAMARA“.

Druhá akce se konala v pátek 22. června. Tento den se sešli příznivci dechové hudby, ale
hlavně příznivci kapely BABOUCI. Kapela hrála jako vždy od 18.00 hod. nejen k poslechu,
ale hrála i k tanci i když byl parket jenom trávníkový.
???

Mohuřice
SDH Mohuřice, jako poděkování všem, kteří se v letošním roce aktivně podíleli na
organizaci masopustu a prvomájového průvodu alegorických vozů, vymysleli a uspořádali
výlet do Hluboké nad Vltavou.
Počasí sice, nám výletníkům, nebylo právě nakloněné, ale naši dobrou náladu to
v žádném případě nezkazilo. Po prvním úseku cesty, uskutečněném „brčálově zeleným
busem“ následovala plavba parníkem z Lannovy loděnice v Českých Budějovicích do
Hluboké nad Vltavou.
Původně jsme měli objednanou loď s otevřenou horní palubou, přesto byla i plavba
v uzavřeném parníku s otevřeným barem neméně okouzlující. Naši nejmenší si dosyta
vychutnávali pohled na řeku z přídě lodi, nezapomenutelná však pro ně byla návštěva
kapitánského můstku.
Po přistání v Hluboké nad Vltavou se „účastníci zájezdu“ rozdělili. Jedna skupina se
vydala na zámek, kde se rozešla na jednotlivé trasy prohlídek podle svých zájmů, druhá do
zoologické zahrady. Zde se sice jednotlivci nejprve vzájemně poztráceli, ale nakonec se
šťastně pohledali. Kde jinde, než u bufetu…
Návrat do Mohuřic byl v odpoledních hodinách a ztráty nebyly (alespoň dosud) hlášeny.
Po skončení výletu pronesl nejmladší účastník zájezdu: „Supeu, jetě jednou!“
Zdenka Maděrová

Pozvánka pro seniory
Také v letošním roce plánuje Obecní úřad ve Slavči setkání seniorů našich obcí. Toto
setkání se uskuteční v pátek 28. září 2012 v sále Kulturního domu ve Slavči od
14,00 hodin. Chtěl bych touto cestou co nejsrdečněji pozvat všechny, kteří dosáhli
seniorského věku tj. 60- ti let . Myslím si, že to bude velice dobrá příležitost pro setkání se
svými známými vrstevníky a zavzpomínat s nimi na staré časy. Pro všechny bude jako vždy
připraveno malé pohoštění a samozřejmě, že nebude chybět ani dechovka od Zalužanky. Ještě
jednou všechny seniory co nejsrdečněji zvu a věřím, že všichni kteří se zúčastní, stráví pěkné
sváteční odpoledne.
Josef Tripes
starosta

Jubilanti květen – srpen 2012
Kyselová Růžena, Dobrkovská Lhotka – 70 let
Brunová Marie, Slavče – 88 let
Plch Josef, Slavče – 85 let
Holá Františka, Keblany- 85 let
Trajerová Albína, Dobrkovská Lhotka – 93 let
Soukup František, Mohuřice – 87 let
Poslední vzpomínka
Bendová Marie, Dobrkovská Lhotka

www.slavce.cz

