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Obecní
zpravodaj
Slavečské posvícení
Zřejmě již od r.1906 kdy byl ve Slavči vystavěn kostel, slavilo se převážně druhou
neděli v září v naší obci posvícení.
Posvícení, vynález krále Šalamouna, který v Jeruzalémě uspořádal hodokvas u
příležitosti vysvěcení svého chrámu.
Posvícení, nebo správněji posvěcení se slavilo
nebo také jak se říkává „drželo“ na počest posvěcení
kostela v té či oné vesnici. Tak se například slaví či drží
posvícení na Povýšení svatého kříže to je 14.září, což je
právě Slavečské.
Dále jsou posvícení - Matoušské, Václavské, Havelské, Martinské atd. Zřejmě jak si ta či ona
vesnice či město posvícenskou neděli určilo. Proto už císař Josef druhý velký reformátor
nejen církve, ale i dosavadního běžného života a zvyků na venkově, se snažil sjednotit data
všech posvícení na jednu stejnou neděli-třetí neděli říjnovou. Vycházel s toho, že hlavní práce
na polích byly ukončeny a lidé si mohli spíše oddychnout a poveselit se.
Vznikaly však veliké potíže, neboť nebylo možno sehnat na tuto neděli tolik kapel. Toto tzv.
„Císařské posvícení“ se někde slaví dodnes.

Letošní posvícení ve Slavči však bylo přinejmenším podivné. Nejen proto, že je naši
občané drží různě (buď o týden dříve nebo později), to bych vcelku pominul, ale že právě
v neděli 14.září je slyšet sekačky na trávu a někde dokonce i cirkulárku, je důkazem že
mnoho lidí o posvícení ani neví či vědět nechce! Myslím si, že by bylo bobře dodržovat
posvícenské tradice a zvyky. Nejen proto, že je ctili naši dědové a otcové, ale pro věky příští.
Dosti často se ohlížíme za hranice České republiky převážně na jih a na západ. Tam se
v neděli, hlavně odpoledne, takřka nepracuje. A pokud je to nevyhnutelně nutné, tak
způsobem, aby nerušil sousedy hlukem.
Věřím, že je to v našich silách, abychom o těchto svátečních nedělích jako je posvícenská
dodrželi klid a pohodu.
Jan Tripes

Kultura v Dobrkovské Lhotce
Co se událo v naší malebné vísce,Dobrkovské Lhotce, za účelem kulturního vyžití mládeže a
osob středního věku (každý je tak stár, jak se cítí a víc jak 30 tam nikomu dle tohoto
pořekadla jistě nebylo:o)))
Pleádu letních akcí jako již tradičně odstartovala nejstarší jihočeská dechovka Babouci. I
když počasí nebylo přímo ideální na pobyt venku, sešlo se mnoho lidí jak místních, tak i z
okolí - mladí, staří, z vesnice i města - tyhle všechny veselé písničky a dobrá nálada přilákaly
do Dobrkova na točnu.Sice oblečeni do teplých bund a zamotáni do dek, ale i přesto si
všichni tento koncert hudby užili plnými doušky. Před deštěm nás všechny chránily velké
stany a před chladem šťopičky dobrého moku.
Druhou akci zorganizovali kluci ze SDH v Dobrkovské Lhotce. Přišlo jim líto, že tak krásné
koupaliště a hřiště u něho zeje prázdnotou a tak na břeh rybníka pozvali ostatní k poslechu a
tanci při tónech písní z repertoáru skupiny Hesperos na 2.srpna letošního roku. Organizace
této akce byla velice náročná a klukům zabrala hodně jejich volného času. K tomu všemu jim
nemalé vrásky na čele připravil i vytrvalý déšť, který ustal až v sobotní podvečer a noc
nakonec prozářilo i pár hvězdiček. Nakonec se večer i noc vydařily a odměnou za úsilí
organizátorů byly spokojené tváře těch, kterým se chtělo strávit pár chvil po širým nebem se
svými přáteli a s Trhovosvinenskou kapelou.
Konec léta uzavřelo v Dobrkovské Lhotce tradiční Václavské posvícení. Letos to vyšlo
přesně na den, kdy svátek Václava a zároveň státní připadly na neděli. Posvícenská zábava
pořádaná SDH v Dobrkovské Lhotce byla ovšem den předem, tedy v sobotu a to v hostinci U
Matouše. K poslechu a hlavně tanci hrála kapela Zalužanka. Krom veselých písniček a
dobrých kořaliček byla během noci prodávaná i tombola, na níž se kupa lidí také velice těšila
a vyhrané ceny jim udělali jistě nemalou radost.
V letošním roce už naši vísku žadná veselice nečeká a tak se budeme těšit na rok příští, kdy
hned na jeho začátku SDH obvykle pořádá Hasičský bál a o něco později Staročeskou koledu.
Pavlína Dvořáková

Mateřská škola Slavče slavila 40. narozeniny
Přípravy začaly již začátkem nového školního roku. Oslavy vypukly v pondělí 8. září a
trvaly celý týden.
První z akcí bylo zábavné dopoledne s Kašpárkem na naší nové zahradě, děti zde plnily
všelijaké neobvyklé úkoly. Povedené dopoledne jsme zakončili opékáním brambor v peci.
V rámci výročí školy jsme uspořádali Dny otevřených dveří. Pozvali jsme absolventy, rodiče
s dětmi a všechny přátele na prohlídku školy a zavzpomínat si nad kronikami. Za kulturním
zážitkem, v podobě představení „Za zvířátky do pohádky“ divadla Zvoneček, jsme se sešli ve
čtvrtek odpoledne.
Oslavy vyvrcholily
v sobotu 13. září sešlostí všech bývalých i současných
zaměstnanců, sponzorů a představitelů obcí Slavče a Trhových Svinů. Na programu bylo
slavnostní přivítání, vystoupení dětí, prohlídka budovy školy. Oslava pokračovala na školní
zahradě. Posezení proběhlo v přátelském duchu.
Těšíme se při další příležitosti nashledanou.
Alena Rabochová
učitelka MŠ Slavče

Odpoledne s divadlem

Sobotní odpoledne s našimi hosty

NOVÝ DĚTSKÝ ODDÍL KOŤATA
KDE
v Mohuřicích v přísálí místního pohostinství
KDY
každou středu od 16 do 18 hodin, začínáme 7.10. 2008
PRO KOHO děti od 3 do 7 let, mladší s rodičem, starší po domluvě
JAK
hlavně hravě, hodně venku, méně uvnitř, často na výletě
PROČ
abychom se znali, abychom spolu uměli být a žít
S KÝM
s Monikou Papouškovou a Zuzanou Hanžlovou a dalšími vítanými
pomocníky

Kdo nestihne první schůzku přijďte na některou další nebo si v příštím čísle přečtěte,
jak si zatím vedeme.

Setkání seniorů
V sobotu 20.září uspořádal Obecní úřad Slavče již třetí setkání seniorů našich vesniček.Akce
proběhla v kulturním zařízení ve Slavči,neboť původní záměr na dětském hřišti pokazilo
chladné počasí.Družné posezení asi 50-ti účastníků velice zpříjemnila dechová hudba
„Zalužanka“ řízená kapelníkem F. Dvořákem. Svými písničkami „káply do noty“ většině
přítomných a tak velmi dobrá nálada nedala na sebe dlouho čekat.Nemalou zásluhu na
vydařeném setkání má i ved.pohostinství pan Josef Trajer s rodinnými příslušníky.Připravili
na rožni velmi chutné selátko,které bylo možno zapít pěnivým mokem.
Dobrá nálada a příjemná atmosféra pak vydržela dlouho do večera.Zvláště,když Zalužanka
přidávala další hezké písničky ze svého bohatého repertoáru.Spokojenost převážné části
účastníků tohoto setkání potvrzovala,že se akce vydařila. Zato patří poděkování všem,kdo se
o toto příjemné odpoledne zasloužili.
Jan Tripes

Zpráva o činnosti fotbalového oddílu Slavče:
Podzimní část sezóny 2008/2009
Do sezóny 2008/2009 jsme vstoupili lépe jak v sezóně 2007/2008.Podařilo se nám zapracovat
několik mladých hráčů a taktéž i hráčů zkušených,kteří přišli do našeho oddílu na hostování.
Sezóna je teprve na začátku,ale již nyní je nutno říci,že náš oddíl hraje o střed tabulky a
výsledky jsou dobré.Co bych rád vyzdvihl je práce výboru.Skutečně práce těchto lidí je
neopomenutelná a zaslouží si poděkování.
Na začátku r.2008 jsme žádali jihočeský kraj o dotaci na „Rekonstrukci zavlažovacího
systému“.Finanční prostředky jsou poskytovány v rámci Programu II-příspěvek na obnovu
vybavení sportovních zařízení. V 1. kole výběru žádostí jsme bohužel neuspěli a proto naše
žádost byla přesunuta do 2. kola. Tento výběr žádostí proběhl na začátku léta.V tomto kole
naší žádosti bylo vyhověno.Jihočeský kraj nám poskytl 95 000,- Kč.Příjemce TJ Slavče se
tímto zavázala dodržet spolufinancování ve výši minimálně 30% z celkových výdajů na
realizaci projektu. Projekt byl zrealizován taktéž za přispění Obecního úřadu a to částkou
15 000,-Kč.Tímto bych rád poděkoval obci Slavče za podporu tohoto projektu.
Závěrem nám všem přeji mnoho sportovních úspěchů a mnoho zdraví.
Děkuji Farkaš V.
Předseda TJ Slavče

Činnost hasičského družstva Slavče
Již v loňském roce bylo možno pozorovat zvýšenou aktivitu hasičských družstev SDH
Slavče.
V průběhu roku 2007 se zúčastnila čtyř soutěží se střídavými úspěchy.Co však bylo velice
potěšitelné,že se do hasičských soutěží zapojilo mládí.
Rovněž rok 2008 pokračoval v trendu roku minulého.Naše družstva se pět zúčastnila čtyř
soutěží včetně obvodové.
Dále mladí členové SDH Slavče zorganizovali dvě brigády v rámci obecního úřadu Slavče.V
květnu pracovali na úklidu a pálení klestí v lese a v červnu se aktivně zapojili při opravě
střechy na byt.jednotce č. 25.
První hasičskou soutěží tohoto roku byla obvodová soutěž Trhosvinenska,konaná v Kamenné
10.5.2008.Zde družstvo mužů nad 35 let obsadilo 2.místo z pěti družstev a družstvo mužů
mladší 6.místo z 12-ti startujících.
Na soutěži v Trhových Svinech skončilo družstvo Slavče na 11.místě.Na soutěžích v Horní
Stropnici 23.8. a v Mokré u Č. Budějovic 30.8. obsadili shodně osmá místa.Z tohoto výčtu je
patrné,že byly soutěže kdy se dařilo a naopak soutěže kdy se příliš nedařilo.
Co však je podstatné a čeho bychom si měli vážit je skutečnost,že se kolektivu kolem velitele
Jiřího Šobra,podařilo získat šikovné a obětavé mladé lidi,kteří mají chuť pokračovat
v započatém díle.
Jan Tripes

Preventivní hasičské prohlídky
Vážení spoluobčané,
obracím se na Vás ve věci preventivních prohlídek. Dříve narození naši spoluobčané si určitě
ještě dobře pamatují na doby, kdy dobrovolní hasiči prováděli preventivní prohlídky
soukromých objektů, ale i dalších objektů a provozoven. Myslím si že tato činnost nebyla na
škodu a v mnohých případech rozumným poukazováním na chybnou instalaci topidel a
hlavně komínových těles byly zachráněny velké hodnoty. Proto všem majitelům domácností,
ale i drobných provozoven navrhuji, že tyto prohlídky můžeme opět zavést. Prováděli by je
odborně zaškolení členové SDH. Tyto členové by byli pochopitelně vázáni mlčenlivostí. To
znamená, že nesmí nikde říkat, co kdo kde má, jaký má pořádek na půdách atd. Kdo bude mít
zájem o provedení preventivní prohlídky ať se nahlásí starostovi obce a po dohodě by byl
vyhlášený termín, kdy se prohlídky provedou. Prohlídky se budou provádět zdarma.
Starosta hasičů - Slavče

Obecní vodovod je naše priorita
V měsíci červnu tohoto roku se naše obec potýkala s výpadky dodávky pitné vody.
Samozřejmě, že tato situace byla pro obec nepříjemná a zvláště nepříjemná byla pro občany,
jejichž byty se nachází ve vyšších patrech obytných domů, kde ve večerních hodinách voda
netekla vůbec.
Tyto výpadky nebyly zapříčiněny tím, že se na náš vodovod připojily Čížkrajíce, ani
tím, že se voda používá na kropení fotbalového hřiště. Slyšel jsem i verzi, že na Kohoutě
dochází voda. Všechna takováto zjištění jsou podložena pouze fantazií svých zvěstovatelů.
Co se tedy stalo? Prostě závada na vodovodním řádu, kterou někdy není jednoduché najít.
Oprava závady trvá několik hodin, ale najít závadu může trvat i několik dní.
Jsem přesvědčen, že zdroj vody na prameništi Kohout je dostatečný nejen pro naši
obec, ale i pro obec Čížkrajíce a fotbalové hřiště. I přes tuto skutečnost chceme, aby případné
výpadky způsobené nejběžnějšími poruchami měly minimální dopad na odběr pitné vody nás
všech.
Obecní zastupitelstvo přijalo usnesení, jímž rozhodlo o rekonstrukci prameniště
Kohout, které skoro po 80-ti letech provozu má již několik šrámů, které byly způsobeny
nešetrnou těžbou dřeva . Touto rekonstrukcí bychom měli obnovit plnou kapacitu tohoto
vodního zdroje. Dále bylo rozhodnuto o vybudování nového vodojemu pro Mohuřice ,
Keblany a Lniště v prostoru u hřbitova ve Slavči. Tento vodojem by měl do budoucna
eliminovat drobné a střední závady na hlavním vodovodním řádu Kohout – D. Lhotka –
Slavče. K zajištění této akce byla zpracována projektová dokumentace a v srpnu bylo
zahájeno vodoprávní řízení MěÚ v Kaplici. Po vydání stavebního povolení podá obec žádost
o dotaci z Programu rozvoje venkova, který je financován z prostředků EU. Tato dotace může
činit až 92,5% celkových nákladů tohoto projektu, které se budou pohybovat okolo 15 mil
Kč. Věřím, že budeme s naší žádostí úspěšní a samozřejmě uděláme všechno proto, aby se
nám podařilo vše tak, jak jsme naplánovali.
Přál bych nám všem, aby náš vodovod fungoval co nejspolehlivěji, s minimálním
počtem poruch, a když už nějaké vzniknou, tak bych chtěl všechny požádat, aby po dobu něž
bude odstraněna měli trpělivost a omezili čerpání vody na nejnutnější potřeby.
J. Tripes - starosta

S kvalitou obecní vody jsme spokojeni
Evidenční číslo vzorku:2717 (dle vyhlášky č.252/2004 Sb. v platném znění)
Výsledek
<5
<0,15
1
6,5
6,1
<0,5
0,089
<0,02
0,01
0,01
6,0
1
<0,03
<0,03
5,5
0
0
0
0
0

Barva
Zákal
Pach
Elektrická konduktivita
PH
CHSK-Mn
Železo
Manqan
Amonné ionty
Dusitany
Dusičnany
Chuť
Chlor volný
Chlor celkový aktivní
Teplota
Koliformní bakterie
Escherichia coli
Clostridium perfrinqens
Počty kolonií při 36°C
Počty kolonií při 22°C

Jednotka
mq/l Pt
ZF(n)
stupeň
mS/m
mg/l
mq/l
mq/l
mq/l
mq/l
mq/l
stupeň
mq/l
mq/l
°C
KTJ/100ml
KTJ/100ml
KTJ/100ml
KTJ/1ml
KTJ/1ml

Limitní hodnota
max.20
max.5
max.2
max.125
6,0-9,5
max.3
max.0,2
max.0,05
max.0,5
max.0,5
max.50
max.2
max.0,3

vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje

max.O
max.O
max.O
max.20
max.200

vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje

Místo odběru: Slavče u Trhových Svinu - MŠ čp. 55
Ing. Karel Janowiak
vedoucí útvaru kvality
Datum odběru : 6. 3. 2008
Vodovody a kanalizace Jiií.š Čechy, a.s.
Sídlo: Č. Budějovice, B. Němcové 12/2 PSČ 37030,
1Č 00071371 OK: KS Č. liudějovice, odd. B,Vl. 616

Provozní hodiny - Sběrný dvůr Trhové Sviny
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

17
16
17
16
15
8

-

19
18
19
18
18
12

Společenská kronika 2008
Jubilanti
Štanglová Anna,Keblany-80 let
Kadlecová Marie,Dobrkovská Lhotka-87let
Trajerová Albína,Dobrkovská Lhotka-89let
Valeš Karel,Mohuřice-87let
Štanglová Ludmila,Mohuřice-75let
Bendová Marie,Dobrkovská Lhotka-70let
Poslední vzpomínka
Drajer František,Dobrkovská Lhotka

Farkaš Vojtěch,Slavče
Bartyzalová Marie,Zaluží

Připravujeme ještě letos.
Drakiáda č.2- v říjnu
Mikulášskou nadílku-prosinec

Sněhuláci na hřišti- v prosinci,jak nám sníh dovolí
Plánujeme v obci otevřít výtvarný kroužek pro děti a kurz pro dospělé.Zájemci se
mohou hlásit v obchodě nebo na obecním úřadě.
Pro volný čas:
Cvičení v tělocvičně-vždy ve čtvrtek od 18.30 hod.
30,-Kč s sebou
Knihovna Slavče- úterý a čtvrtek
od 16.30 do 18.30 hod

zpravodaj.slavce@seznam.cz

