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Obecní
zpravodaj
1. květen - Státní svátek
Letošní 1. máj nebo také svátek práce připadl na úterý, čehož se dalo využít a
prodloužit si víkend. Tím mám na mysli (pokud to situace dovolila) vzít si na pondělí volno či
dovolenou.
Jistě je ještě mnoho pamětníků, kteří zažili prvomájové průvody v Trhových Svinech či
v jiných městech. Nevím kolik účastníků těchto průvodů vědělo či dnes ví, jak vlastně tento
svátek práce vznikl.
Jeho prvopočátky sahají ke konci 19. století do let 1886-90. Zřejmě rozhodující moment
nastal 1. května 1886, kdy se uskutečnila v Chicagu mohutná celodenní stávka, které se
zúčastnilo asi 300000 demonstrantů. Cílem této stávky bylo prosazení osmihodinové pracovní
doby bez ztráty na penězích. Výsledek této stávky není nikde zaznamenán, ale faktem je, že již
3. května došlo v Chicagu k další velké demonstraci.Při této akci došlo ke střetu stávkujících
demonstrantů s pořádkovými silami, při kterém přišlo o život několik demonstrantů
v důsledku policejní palby ze zbraní.
Poprvé se 1. máj jako svátek práce slavil celostátně v USA v r.1888, kdy probíhaly
stávky a demonstrace na památku dva roky starých událostí v Chicagu.
V roce 1889 byl 1. květen na návrh francouzských socialistů přijat jako oficiální Svátek
práce. Poté se postupně rozšířil do ostatních Evropských zemí i světa. Přijali ho i němečtí
nacisté (i když ještě v roce 1922 trval Ad. Hitler na zákazu tohoto „marxistickoanarchistického“ výmyslu).
V roce 1955 jej přijala i katolická církev, která ho zasvětila sv. Josefu, dělníkovi.
V dnešní době se svátek práce 1. květen slaví velmi různě, hlavně však bez okázalých
průvodů, které byly takřka povinné. To byl důvod, proč se mnoha lidem do průvodu nechtělo.
Značným zpestřením této akce byly alegorické vozy, které defilovaly po průvodu. Že byl
zájem o tuto část prvomájového průvodu dokazují prvomájové přehlídky historických vozidel
v Mohuřicích. Stovky lidí, kteří lemují silnici na návsi při této akci sem nikdo nenutí. Jde jen o
to, aby akce byla zajímavá a diváci se i pobavili. A to se mohuřickým organizátorům
bezpochyby daří.

Dnes si význam svátku práce zřejmě málokdo uvědomuje. Snad nejvíce ti kdož ne vlastní
vinou přijdou o práci a pak ji nelehko hledají. Ale taková je dnešní moderní a uspěchaná doba.
Ale je na každém z nás jak tento májový svátek oslavíme a občas si uvědomíme, proč vlastně
vznikl.
Jan Tripes - kronikář

SDH Slavče
Staročeská koleda se v letošním roce uskutečnila v sobotu 18. února. Za poměrně
chladného počasí a za doprovodu kapely Podhoranka vyrazila kolednická družina koledovat
po obci. Letos pod vedením nového hejtmana Jana Tripese, který nahradil po devatenácti
letech Zdeňka Vojtu. Také v kolednické družině se objevily nové tváře a zajímavostí je, že
všichni koledníci byli svobodní mládenci.

Páni maškarádi v tradiční sestavě opět nezklamali své věrné a početné publikum, když na
rybníčku u Tůmů sehráli klasickou pohádku Mrazík. Počasí bylo opravdu mrazivé, přesto se
všichni protagonisté nakonec vykoupali, za což sklidili obdivný a zasloužený potlesk.
Děkujeme tímto všem aktérům za hladký a bezproblémový průběh masopustu, za dobrou a
příjemnou zábavu a také všem, kteří pomáhají s přípravami.
Dále bychom chtěli upozornit na blížící se akce. Nejdříve Vás tímto zveme na Sousedské
posezení, které se uskuteční v sobotu 19. května 2012 u hasičské klubovny na návsi. A také
oznamujeme, že se v sobotu 23. června 2012 uskuteční sběr kovového a ostatního odpadu.
Hana Brůhová

Dobrkovská Lhotka
Snad každý z nás kdo procházel nebo projížděl Dobkovskou Lhotkou, si mohl všimnout
veliké změny, která se stala kolem zdejší nádrže (rybníka). Dobrovolní hasiči kolem nádrže
vykáceli stromky, které tam vyrostly z náletu, poté odklidili všechny odpadky, které se pod
stromky schovávaly a po vyčištění opět vysázeli na břehy stromy (olše, duby, borovice), které
sehnal a přivezl Martin Dvořák. Tím všem umožnili používat větší prostor kolem nádrže a
naskytlo se pro plavce více vstupů do vody. Díky hasičům, kteří si tu odpracovali tři dny
brigád, si tu mohou rybáři i plavci posedět a odpočinout v čistém prostředí.

Sportovní události
V tomto vydání našeho Zpravodaje bychom chtěli seznámit čtenáře s rozpisem zápasů
fotbalistů a nohejbalistů, abychom mohli chodit fandit a podpořit je v jejich sportovním
zápolení.
V rozpisu pro jaro budou chybět šipkaři Matouštýmu Dobrkovská Lhotka, neboť ti již
mají ročník 2011-2012 prakticky za sebou. A opět velmi úspěšně. Do konce jarní části 2012
jim chybí sehrát 2 utkání. Jedno doma 12.5. od 15.00 hod. s týmem Vodouchové Kardašova
Řěčice a poslední s týmem Jižani České Budějovice v Č. Budějovicích. Ovšem již nyní mají
v čele tabulky dostatečný náskok aby jihočeskou ligu vyhráli.
23. června jim opět budeme držet palce, neboť se zúčastní ve Valdicích u Jičína
mistrovství České republiky družstev 1. ligy. Dalšího velkého úspěchu dosáhli právě ve
Valdicích, kde probíhalo finále Poháru UŠO pro rok 2012. Za účasti 60-ti družstev vybojovali
v sestavě Š. Kalianko, M. Miller, P. Sviták a Zd. Jílek krásné 3. místo BLAHOPŘEJEME.
Rozběhly se soutěže jak fotbalistů tak i nohejbalistů. Zde je jejich program:
Kopaná: Slavče - Temelín B, sobota 5.5. od 16.30 hod
Ledenice B - Slavče , neděle 13.5. od 17.00 hod.
Slavče - Borovany B, sobota 19.5. od 17.00 hod.
Zborov - Slavče
, sobota 26.5. od 17.00 hod.
Slavče – N. Hodějovice, sobota 2.6. od 17.00 hod
Slavče - Ševětín B , sobota 9.6. od 17.00 hod.
Kamenná - Slavče , sobota 16.6. od 17.00 hod.
Nohejbal: Slavče - Regina Č. Budějovice, středa 2.5. od 17.00 hod
K-I-N Č. Budějovice – Slavče , čtvrtek 10.5. od 17.00 hod.
Slavče - Dynín C ,
7-11.5. od 17.00 hod.
Velešín A - Slavče
čtvrtek 17.5. od 17.00 hod.
Slavče - Lišov B
středa 23.5. od 17.00 hod.
Dyn. Č. Budějovice – Slavče,
úterý 29.5. od 17.00 hod.
Slavče - Trhové Sviny B
středa 6.6. od 17.00 hod.
Slavče - Nové Hrady
4-8.6. od 17.00 hod.
Slavče – Trhové Sviny C
středa 13.6. od 17.00 hod.
Regina Č. Budějovice – Slavče pondělí 18.6. od 17.00 hod.
Slavče – K-I-N Č. Budějovice středa 27.6. od 17.00 hod.
Dynín C – Slavče
úterý 28.8. od 16.30 hod.
Slavče - Velešín A
středa 5.9. od 16.30 hod.
Rozlosování podzimní části fotbalistů, nohejbalistů i šipkařů přineseme v dalším čísle
Zpravodaje počátkem září.
Přejeme hodně sportovních úspěchů !!!
Jan Tripes

Mohuřice 1. Máj 2012
1. květen je pro pamětníky spojen s dobou před sametovou revolucí. S velkými
politickými agitacemi, při nichž povinně nastupovala školní mládež, sportovci a pracující.
Všichni povinně jásali a vyvolávali různá politická hesla. Průvody měli být oslavou práce…
Původní myšlenka oslavovat práci není špatná, práce by se měla oslavovat, je důležitá
pro každého z nás. Ale pro většinu lidí je dnes tento státní svátek spojen jen se dnem volna
navíc, pokud připadne na všední den. Je dobře, že myšlenka oslavy práce, už má v naší obci
dlouholetou tradici. Pochopitelně recesi dodávají poutače a hesla. Tentokrát připadl 1. květen
na úterý a byl doprovázen mimořádně pěkným slunečním počasím. Jako každoročně SDH
provedl perfektní úklid prostranství, každý se zapojil dle svého přesvědčení a sil. Znavení
hasiči pak žízeň uhasili zlatavým mokem
Pro Mohuřice je letos již po 13cté každoroční
událostí číslo jedna a to již tradičním průvodem
alegorických vozů a ojedinělých vozů pro volný čas.
Letošní účast byla dobrá, přihlížejících však bylo
téměř dvojnásobně oproti minulému ročníku. Celkem
se průvodu zúčastnilo 30 účastníků na historických
povozech, koňské spřežení, a skupina motorkářů.
Omylem se do průvodu zapojila i skupina
projíždějících cyklistů. Uznání zaslouží účinkující,
kteří se za symbolické občerstvení každoročně k nám
rádi vracejí a někteří na svých alegorických vozech
předvádějí pro diváky tak vděčnou vtipnou improvizaci. Osvědčil se nám opět náš kuličkoměr,
díky němuž porota velice rychle určila pořadí jednotlivých aktérů průvodu, hlasovali diváci,
kterých se sešlo odhadem 900. Skvělý byl také moderátor akce Tomáš Krátký, který neúnavně
představoval publiku aktéry průvodu. Letošní ročník byl též obohacen i štědrými sponzory,
kteří věnovali ceny pro prvních 5 nejhezčích alegorických vozů, vybraných diváky.
Největší sympatie získal vůz Zetor 25 s číslem 6 na přídi, majitel M. Dvořák
a sbor Alexandrovců z Olešnice, který se také umístil na prvním místě a jako odměnu kromě
poháru a diplomu si vybral i soudek s pivkem. V závěsu pak byl vůz s ordinací aktérů
z Trhových Svinů.
Diváci už sice tolik nemávají a neprovolávají
hesla jako v minulých ročnících, přesto byla účast
dobrá a myslím, že kdo přijel, nebyl zklamán.
K dobré náladě přispěla dechová muzika
Zalužanka, stánky rychlého občerstvení. Děti se
vyřádily na atraktivním nafukovacím hradu,
trampolíně a samozřejmě nechyběla zmrzlina, různé
laskominy a bylo otevřené také místní pohostinství.
I naši hasiči se činili v požární zbrojnici a
bohaté občerstvení zde našli diváci i účinkující.
Akce se povedla, a protože se k nám soutěžící i
diváci stále vracejí, bude dobré v této tradici nepolevit.
Poděkování od starosty hasičů patří SDH Mohuřice, sponzorům, účastníkům průvodu a
lidem co přišli prožít krásný den do obce. Pak už jen uklidit prostranství a za rok zase
nashledanou.
David Krátký – starosta SDH

Jaro v naší školce.
Odemyky, zamyky, odemykám trávníky.
Ještě k tomu kytičky, bude dobře pro všecky.
Po dlouhé a mrazivé zimě se naše děti těšily na jaro.
Vytvořili jsme Morenu-symbol zimy, vynesli ji ze vsi a vhodili do
potoka. Rozloučili jsme se tak se zimou a uvítali jaro.
Učíme se písničky a básničky s jarní tematikou.
Na zahradě jsme uspořádali Jarní zahradní slavnost. Vyrobenými klíči
jsme zahradu symbolicky odemkli a upekli si v keramické peci brambory.
V dubnu jsme slavili Den Země úklidem okolí školky a před vchodem jsme
namalovali křídami naši zeměkouli.
Pozvali jsme také na besedu příslušníky Policie ČR, kteří nás
seznámili s dopravními předpisy, abychom se uměli správně orientovat v
silničním provozu. Se zájmem jsme si prohlédli jejich služební auto a
výstroj.
Ještě nás čeká Čarodějnický rej v Borovanech, na který se moc těšíme,
protože se setkáme s našimi kamarády z borovanské školky.
Na naší školkové zahradě si postavíme Májku ozdobenou barevnými
mašlemi. Připravujeme se také na pěkné odpoledne s našimi maminkami,
které mají v květnu svátek.
Máme radost, že přišlo jaro.
Vítání občánků 2012
I letos se 28.1.2012 uskutečnilo v salonku hostince ve Slavči již 5. Vítání občánků.
V tomto roce bylo přivítáno celkem devět dětí a to:
Elen Mášlová - Dobrkovská Lhotka
Amálie Potůčková - Slavče
Veronika Novotná - Slavče
Radka Tisoňová - Slavče
Eliška Suchanová - Keblany
Richard Smetana - Zaluží
Kateřina Kuruczová - Slavče
Jakub Horáček - Slavče
Filip Trajer - Slavče
Dětem bylo věnováno od Obecního úřadu Slavče konto BERUŠKA s počátečním
vkladem a rodičům jako malou upomínku na tento den byl vystaven pamětní list a kytička.
Pro zpestření tohoto okamžiku si děti z MŠ Slavče v doprovodu učitelek opět připravily
básničky a písničky. Navíc našim novým občánkům sami vyrobily zlaté hvězdičky pro štěstí,
které jim během svého vystoupení předaly.
Hana Vojtová

Udržovat veřejné prostranství by měli všichni
Jednou ze základních povinností obce je pravidelná údržba obecního majetku,
komunikací a veřejných prostranství našich obcí. Tentokrát bych se chtěl trochu zamyslet nad
poslední jmenovanou povinností, a to údržbou veřejných prostranství. Jelikož začalo jaro,
budu se věnovat údržbě v době vegetace, tj. každoroční práci od dubna do října. Jak asi všichni
víte stěžejní záležitostí činnosti v této době je sečení trávy a její likvidace. Zelených ploch
mají obce ve správě Obecního úřadu Slavče značné množství a jejich výměra činí více jak 10
ha. Údržba takovéto plochy vyžaduje velké úsilí a samozřejmě s tím i nezanedbatelné finanční
náklady. V rozpočtu na letošní rok je vyčleněna částka cca 530 tis. Kč, kterou je nutné pokrýt
jak materiální, tak i mzdové náklady této činnosti, včetně potřebných služeb. Peníze obec
získává z daňových výnosů, které dostává prostřednictvím finančního úřadu. Daní, ze které je
hrazena údržba veřejného prostranství, je daň z nemovitosti, jejíž výše je daná zákonem, který
ovšem dává právo jednotlivým obcím tuto daň měnit, a to směrem nahoru až pětinásobkem.
Zastupitelstvo obce Slavče zatím o žádném takovém navýšením daně z nemovitosti neuvažuje,
protože nechce více zatěžovat majitele nemovitostí, kteří svůj majetek nejen užívají, ale také
udržují. Jak už jsem uvedl na začátku, udržovat musí i obec a všichni poplatníci očekávají za
své odvedené daně nějaký výsledek, který by se měl projevit v jejich bydlišti uklizenou návsí,
pravidelně posekaným trávníkem, a to nejlépe až k plotu soukromého pozemku. Proč ne! Jak
se říká: „Za peníze v Praze dům“. Pokud ovšem chceme vystačit s výše uvedenou částkou 530
tis. Kč a nechceme navyšovat daň z nemovitosti, bylo by dobré, aby se všichni vlastníci
nemovitostí na údržbě veřejného prostranství částečně podíleli. Podíl, o kterém hovořím, je
minimální a myslím si, že většina vlastníků domů, zahrad a předzahrádek tento podíl bere již
jako samozřejmost. Tímto podílem není nic jiného než posečení a úklid 2 až 3 metrů kolem
svých nemovitostí. Vlastníky přijde tato činnost na pár hodin práce ročně a trochu benzínu, ale
obec ušetří minimálně jednoho sezónního pracovníka, kterého by musela zaplatit ze
zvýšené daně z nemovitosti. Bylo by dobré se nad tímto zamyslet již dnes, i když zatím nám
na sezónní pracovníky přispívá úřad práce. Je ovšem dost možné, že již od příštího roku bude
vše jinak.
Josef Tripes - starosta

Pozvánka na společenské akce
Dne 9. června v sobotu se opět koná v Dobrkovské Lhotce „na točně“ sraz majitelů
traktorů Zetor 25. Zápis prezentace ve 13.00 hodin a soutěž vypukne ve 14.00 hod. Přijďte se
podívat, držet palce, něco pojíst, vypít a večer zatancovat s kapelou TAMARA.
22. června v pátek se opět v 18.00 hodin rozezní v Dobrkovské Lhotce „na točně“
dechová hudba v podání kapely BABOUCI. Zveme všechny příznivce nejen dechovky, ale i
dobrého jídla a pití.

INFORMAČNÍ SERVIS

Sběrný dvůr Trhové Sviny – provozní hodiny:
PONDĚLÍ
17-19 hod.
ÚTERÝ
16-18 hod.
STŘEDA
17-19 hod.
ČTVRTEK
16-18 hod.
PÁTEK
15-18 hod.
SOBOTA
8-12 hod.
Knihovna Slavče – provozní hodiny:
PONDĚLÍ
18-20 hod.
ÚTERÝ
16.30-18.30 hod.
ČTVRTEK
16.30-18.30 hod.

VÝZVA
Milý spoluobčané i vy můžete přispět svým článkem nebo nápadem do dalších
zpravodajů. I vy zde můžete prostřednictvím článků říct co Vás těší nebo naopak trápí v našich
obcích a chtěli byste se o to podělit se všemi.

Jubilanti leden - duben 2012
Gušlbauer Antonín, Dobrkovská Lhotka – 92 let
Tůmová Jaroslava, Lniště – 86 let
Vopelková Růžena, Slavče – 75 let
Tůmová Marie, Zaluží – 87 let
Trajerová Růžena, Slavče – 70 let
Kysela Jiří, Dobrkovská Lhotka – 75 let
Vondrková Ludmila, Dobrkovská Lhotka – 70 let
Moserová Věra, Lniště – 91 let
Poslední vzpomínka
Valíček Štěpán - Slavče

www.slavce.cz

