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Obecní
zpravodaj
Slavnostní odhalení obnoveného památníku padlým vojákům 91.
pěšího pluku na Mrzlem vrhu ve Slovinsku
„Ve Slovinsku stojí nový pomník“ – možná jste si tento článek přečetli 8.ledna 2016
v novinách a možná se teď ptáte, co má společného s naší obcí. Hned vysvětlíme:
Loni v březnu nám na naší obec přišel dopis z Jihočeského muzea od Klubu vojenské historie
Čeští lvi České Budějovice, ve kterém nás požádali o finanční výpomoc při obnově
památníku, jehož trosky našli na Mrzlém vrhu v Tolminu. Pomník byl vystavěn na čest
padlým vojákům I. světové války 91. pěšího pluku.
91. českobudějovický pěší pluk byl v druhé polovině roku 1915 nasazen na italské frontě
v lokalitě Mrzli vrh ( dnes Slovinsko). Pěší pluk tvořili zejména odvedenci z dnešních okresů
České Budějovice, Český Krumlov a Prachatice. Je k dispozici seznam padlých, na kterém je
uvedeno více než 180 jmen padlých a jsou zde uvedeny jejich domovské obce. Členové Klubu
vojenské historie mezi těmito jmény našli i naše spoluobčany: Franz Bilder ze Lnišť nar.
1885, který zemřel ve válce na
vykrvácení a Johann Tetenka
z Keblan, nar. 1884, kterého ve
válce postihl tetanus.
Po těchto informacích se zastupitelé
obce Slavče jednotně rozhodli o
tom, že projekt „Obnova památníku
na Mrzlém vrhu“ podpoří.
Po roce opět přišel na obec dopis
s poděkováním za podporu projektu
a zároveň s pozvánkou na slavnostní
odhalení obnoveného pomníku.

Odjezd byl 10.6. autobusem od Jihočeského muzea, do Tolminu jsme dorazili ve večerních
hodinách, neboť po cestě jsme zastavili ve městě Kobarid ,kde je muzeum , které je zaměřeno
na události, k nimiž došlo v průběhu první světové války na Sočské frontě.
Druhý den 11.6. jsme měli odjed terénními vozy
na Mrzli vrh, ale pro nepřízeň počasí se auta
nemohla dostat až do výše pomníku, který byl
vybudován na místě starého a to ve výšce 1100 m
nad mořem. Slavnostní odhalení se nemohlo
odložit, neboť právě uběhlo přesně sto let výročí
pomníku a na odhalení přijelo spousta lidí i
studenti z gymnázia J.V. Jirsíka z Českých
Budějovic, kteří při jeho obnově pomáhali. Tak
jsme se většina zvědavců vydali na vrh pěšky.
Výšlap, ale i sestup nebyl za těchto podmínek
nijak jednoduchý, ale neodradil nás ani déšť ani
bouřka a myslím, že to stálo za to. Slavnostní
odhalení pomníku bylo za doprovodu pěveckého
sboru generála Rudolfa Maistra, 5.koroskostajersski dragonski polk. Čestnou stráž měli
členové KVH Čeští lvy ČB a družstvo generála
Borojeviča Tolmin.
Dolina kolem řeky Soča je nádherná. Ukrývá spoustu zážitků, které zde můžete zažít. Jak
jízdu na raftu po řece, tak spousty pěších túr a jízd na kole, ale hlavně spoustu pamětihodností.
Podrobné informace o tomto místě, projektu a jeho celkového průběhu můžete najít na
webových stránkách http://www.vojenskepamatkyjc.cz, kde je i výpis z originálu úmrtní
knihy.

Sportovní události
S koncem prázdnin skončily i XIX. letní olympijské hry v Brazilském Rio de Janerio. Zde
čeští sportovci získali celkem 10 medailí, 1 zlatou, 2 stříbrné a 7 bronzových. Jedinou zlatou
medaily získal Lukáš Krpálek v judu. Oproti XVIII. olympijským hrám v Londýně je tato
medailová žeň – co do kvality – podstatně skromnější.
Téměř současně se skončením OH v Riu de Janeriu se naplno rozeběhly podzimní části ve
fotbale, nohejbale a později to budou i šipky.
Družstvo šipkařů Matouštýmu Dobrkovská Lhotka obsadilo v 1.Jihočeské lize 3.místo a tím se
kvalifikovalo na finále poháru družstev, který se konal v Mostě 24. dubna. Zde družstvo ve
složení p.Sviták, M.Smoleň, Z.Jílek aj.Šobr ml. obsadilo velmi pěkné 5.místo z 32 týmů z celé
republiky. 25.června se družstvo Matouštýmu zúčastnilo Mistrovství České republiky družstev,
na kterém se presentovalo 40 týmů. Také zde se našim šipkařům evidentně dařilo, neboť i zde
obsadili 5.místo. Tentokrát tým doplnili Š. Kaliánko a M. Miller. Dále se naši šipkaři zúčastnili
ještě dvou turnajů. 18.června – došipná jednotlivců v Petrovicích, za účasti 20 hráčů. J. Šobr
ml. – 2.místo, Jan Šobr – 8.místo, J. Šobr st. – 9.místo a Vít Graňo- 17.místo. 23.července –
turnaj v Malontech za účasti 15-ti hráčů. Jiří Šobr ml. – 3.místo.
Družstvo nohejbalu TJ Slavče je ve skupině „A“ okresního na 7.místě z osmi týmů. Toto

umístění je do určité míry ovlivněno dlouhodobým zraněním dvou hráčů základní sestavy –
L. Trajer ml. a J. Smoleň.
V sobotu 6.srpna uspořádal oddíl nohejbalu TJ Slavče již tradiční nohejbalový turnaj dvojic o
Cenu Slavče. Turnaje se zůčastnilo 8 dvojic a hrálo se systémem každý s každým. Tento
systém turnaj poněkud protáhl, ale díky slunnému počasí se docela vydařil
1.Tůma Jiří – Graňo Vít, Slavče
5.Musil Tom. – Musil Luk., Dynamo ČB
2.Leština Jan,Sv. Ján – černý Jar.,Slavče
6.Tripes Ant. – Tripes Vojt., Slavče
3.Tisoň Z. – Smoleň Mich., Slavče
7. Šobr J. ml. – Bohony Dan., Slavče
4.Zátková P. – Zátka Vít, Praha
8. Bednář Lib. – Bednář Mich., N.
Bystřice
Vítězové obdrželi finanční odměnu a ostatní družstva věcné odměny. Kvalitní a chutné
občerstvení zajišťovali Zd. Tisoňová, BL. Trajerová, Mir.Petrová a L. Trajer. Turnaj sledovalo
asi 20 diváků a startovné činilo 200,-Kč pro dvojici. Vedoucím turnaje byl Mir. Smoleň ve
spolupráci s Lad. Trajerem st.
Ovšem sportovní činnost v našem regionu není jen v aktivitách těchto tří oddílů. Nemalých
sportovních úspěchů dosahuje i Šárka Tisoňová ze Slavče, v poněkud nám méně zasvěceném
sportovním odvětví – sportovní gymnastice. Talentu u sedmileté Šárky si všimla maminka paní
Zd. Tisoňová, která se zároveň stala i její první trenérkou. K prvním tréninkům posloužila
příroda. Prostě cvičila na trávě v parku a jako kladina posloužil relativně rovný obrubník nebo
kus dřevěného trámu – hranolu. Po měsíčním tréninku se přihlásila na své první závody
v Trhových Svinech dne 30.11.2013. Ze čtyřiceti zúčastněných závodnic obsadila 22. místo,
když předčila mnohé zkušenější závodnice. Toto umístění bylo v podstatě úspěchem a
pobídkou do dalšího tréninku. Již v průběhu roku 2014 se dostavily první výsledky pilné
přípravy a tréninku, které byly dalším impulsem.
29. 3. na závodě přípravek v Nové Včelnici obsadila 16. místo
8. 6. závod přípravek v Trhových Svinech 6. místo
3. 10. soutěž rodičů a dětí v Trhových Svinech 7. místo
11. 10. závod přípravek v Trhových Svinech 1. místo
25. 10. Závod přípravek v Sezimově Ústí 3. místo
22. 11. Krajský přebor družstev ve Veselý nad Lužnicí 5. místo
13. 12. Memoriál P. Kouby v Č. Budějovicích – jednotlivci – 5. místo
Jejímu trenérkami v tuto dobu byly paní J. Záhorková a Zd. Tisoňová.
Velmi dobrých výsledků dosahovala i v roce 2015, kde jejím největším úspěchem bylo 7.
místo v Krajské soutěži jednotlivců, kde
startovalo 25 závodnic. Dále to byla šestá místa
v Krajském přeboru družstev a v Poháru města
Č. Budějovice. 5. místo v Poháru města Veselí
nad Lužnicí – jednotlivci. 6. místo v Poháru
města Trhové Sviny. 8. místo v závodě
jednotlivců v Jindřichově Hradci a 1. místo
v závodě přípravek a 2. místo v závodě s rodiči
v Trhových Svinech. Na memoriálu Petra
Kouby v Českých Budějovicích obsadila 12.
místo. V tomto roce byla hlavní trenérkou Zd.
Tisoňová za spolupráce J. Záhorkové a M.
Hálové.
V roce 2016 postoupila do kategorie mladších žákyň a tím Šárce přibylo více zdatných a

kvalitních soupeřek. V prvním závodě 16.4. Vesecký pohár
obsadila 16. místo, 23.4. Pohár města Trhové Sviny – 6.
místo, 14.5. Pohár města Č. Budějovice – 9. místo, 29.5.
krajský přebor jednotlivců v Pelhřimově – 12. místo, avšak
jako jediná z Trhových Svinů splnila limit pro postup do
kategorie starších žákyň. Limit byl 53 bodů, Šárka získala
55,325 bodu. Takovýto závod se skládá z těchto sestav:
cvičení na kladině, na bradlech(hrazda), prostná a přeskok.
Z tohoto výčtu je patrno, že Šárka je velmi talentovaná dívka
a na současné možnosti(dojíždění na tréninky a závody,
finanční možnosti a časová náročnost pro rodiče) dosahuje
pozoruhodných výsledků. A tak i zde se naplňuje přísloví, že
Jablko nepadá daleko od stromu. Oba její rodiče aktivně
sportují. Její otec p.Z.Tisoň ještě v současné době je
výborným nohejbalistou TJ Slavče. A uvedené přísloví
naplňuje i její starší sestra Zuzana, která vyhrála ve své
kategorii „Běh na Kohout“ , pořádaný Sokolem Besednice.
Závod je zařazen do Českého poháru v běhu do vrchu. Stajný závod absolvovala i Šárka, která
byla ve své kategorii třetí.
Věřím, že sportovní gymnastika je minimálně stejně náročný sport jako jiná sportovní odvětví.
Zvláště pak soutěže jednotlivců, kde musí závodník „umět prodat“ opravdu to co umí a ještě
mít kousek toho sportovního štěstí. Předpokládám, že sportovní veřejnost našeho regionu bude
držet palce talentované Šárce, aby se jí dařilo alespoň tak jako doposud a vyhýbala se jí
veškerá zranění.
Jan Tripes

Dětský den v Dobrkovské Lhotce
V Dobrkovské Lhotce se již po třetí konal den pro
děti. Tentokrát se náves zaplnila dětmi, stany a
poníky 23.7.2016. Děti měly opět možnost
vyzkoušet si disciplíny, za jejichž splnění je čekala
sladká odměna. Oproti loňskému roku navíc mohly
vyzkoušet své dovednosti ve znalostech z oblasti

myslivosti – poznávání zvěře na obrázcích
nebylo vždy jednoduché, ale poradily si
s tím. Zájem byl jako vždy největší o střelbu
a hasičský útok. Trošku nám přes den
zapršelo, ale vždy to byla jen přeháňka, která

se umoudřila a dovolila dětem své radovánky dokončit. Večer nám zpříjemněla country hudba
v podání kapely Patrola a akci zakončil po půlnoci silný déšť.
Pavlína Dvořáková

Divoký západ 2016
Jako každý rok, tentokrát po sedmé, jsme vyrazili s Mohuřickými koťaty a dalšími,
celkem 52. dětmi na letní dětský tábor. Po páté na naší oblíbenou základnu Spálená hájenka u
Stálkova pod Landštejnem.
V duchu divokého západu vše začalo uzavřením mírové smlouvy s indiány, kteří nám
přenechali část svého území na
vybudování našeho města „Starś
town“. První den tábora musely děti
splnit několik nelehkých úkolů, aby
získaly občanské průkazy a staly se
tak právoplatnými občany města.
Hned po té začala samotná
výstavba města, noví osadníci
postavili banku, saloon, obchod a
vězení, nechyběla ani železnice a

telegraf, kterým bylo v průběhu tábora
morseovkou
odesláno
několik
důležitých zpráv. Po celou dobu
pobytu ve městě jednotlivé klany
vydělávaly dolary na nákup pozemků,
klaimů se zlatem, které ve finální hře
vydražily a vytěžily.
Dva celodenní výlety, do Slavonic
a na hrad Landštejn unavily pouze nás
vedoucí, děti po příchodu do tábora
popadly míče a plni energie se pustily do hraní fotbalu a vybíjené, zatím co my jsme si chladili
unavená chodidla. Přes to, že počasí nám nepřálo, tak jako loni, povedlo se i několik
koupaček, včetně soutěže – vyběhni klouzačku, což po velmi kluzkém povrchu bylo
kaskadérským uměním.
Děti si vyzkoušely i spaní pod širým nebem s vařbou v kotlíkách a pečením placek na
železných tálech nad ohněm. Střelba z luku, praku, ruční vzduchovky, vrhání nožů, lasování,
soutěž v páce, to vše také patřilo do výcviku mladých kolonizátorů. Nepřišly ani o táborák
s kytarou, několik diskoték, strašidelné bojovky s rakví a vampíry, oblíbené kasíno, kde mnozí
rozmnožili své vydělané dolary a v neposlední řadě o volbu miss a missák tábora, kde děti
předvedly úžasné pěvecké výkony, nevšední hru na hudební nástroje, fantastické gymnastické
a parkurové kousky, neuvěřitelná kouzla a umění rozesmát diváky.

V den odjezdu, po rozdání
všech diplomů, medailí, dárků a
pohárů vítězům celotáborové hry,
byl čas se rozloučit. Mnozí z nás
měli slzy v očích, ale nebuďte
smutní, příští rok se na vás
s novým, zatím utajeným tématem
tábora, těší za celý tým vedoucích
Monika alias Molly Stark.

SDH Slavče
6.5. hasiči nechali dodělat opravu fasády na hasičské zbrojnici a završili to nápisem
„Hasičská zdrojnice“. Hned den poté se uspořádalo sousedské posezení s dechovou kapelou,
kterou zajistil Václav Mařík nejml., počasí bylo nádherné, hudba skvělá a nálada ještě lepší.

Na 4.6. opět SDH Slavče a OÚ Slavče
zorganizovali sběr šrotu a nadměrného
komunálního odpadu.
Ani v soutěžích letos nezůstali hasiči pozadu. 21.5. se zúčastnili obvodové soutěže v Něchově.
Muži nad 35 let obsadili 6. místo.
20.8. na soutěži v Údolí u Nových Hradů obsadili muži 5. místo a 27.8. v Mokrém 4. místo.
Nakonec hasiči připravili pro děti 3.9. rozloučení s prázdninami na návsi ve Slavči. Připravili
pro ně různé soutěže jako například střelba ze vzduchovky, skákání v pytlích, chůze s pálkou a
míčkem a hasičský útok na plechovky aj.
Za každý výkon byly děti odměněny
cukrovinkami a malými dárečky. Jako
občerstvení si pro ně připravili párek
v rohlíku s pitím a na volnou zábavu jim
postavili skákací
hrad.

Historie v pohybu
Dne 11.6.2016 se v Dobrkově uskutečnil jubilejní již 15. Ročník závodů traktorů Zetor
25 A,K. I přes nepřízeň počasí se sjela pěkná řádka majitelů, příznivců a hlavně pamětníků
těchto na svou dobu jedinečných strojů a vzpomínali na časy, kdy tyto stroje brázdily silnice,
cesty a především zemědělské plochy v naší oblasti. Společně pak hovořili o zkušenostech
s těmito, na svou dobu uznávanou a vyhlášenou značku traktorů. Ve většině případů šlo o slova
chvály. Vždyť zde bylo k vidění nejen kus historie, ale především hodně práce kolem údržby a
oprav těchto strojů. Jako v minulých letech a tak i letos byla pro účastníky závodu připravena
trať s jednotlivými dovednostními soutěžemi. Jako první přišla na řadu jízda na přesnost. Zde
nejde o lámání rychlostních rekordů, ale co nejpřesněji a co nejblíže zajet k vytýčenému místu
(v tomto případě kůlu). Následoval slalom, kdy závodníci absolvovali už na čas stanovenou
trať s brankami v co nejkratším čase. Úvodních 8 branek popředu a 2 po zadu. Dále pak
rychlostní závod do kopce a následná třetí disciplína slalom s již tradičním dvounápravovým
vlekem. Zde bylo zjevné, kdo ze závodníků stále používá svého veterána jako pomocníka a
kdo spíše jen jako zálibu a koníčka. Jako poslední disciplínu si pořadatelé připravili
rozbalování a stáčení hasičské hadice. Po sečtení všech výsledků ze všech soutěžních disciplín
bylo
provedeno
vyhlášení a ocenění
všech
zúčastněných
závodníků. Závodů se
zúčastnil
i
čtyřnásobný
vítěz
posledních ročníků p.
Zdeněk
Šinágl
z Otěvěka. I přes
velkou snahu se ale
z pátého
prvenství
neradoval, to získal
podruhé p. František
Kápl z Nesměně, který
měl
na
druhého
v pořadí p. Václava
Pavlíka
z T.Svinů
náskok tři vteřiny a na třetího p. Šinákla 25
vteřin. Celé odpoledne a večer se dle
zúčastněných návštěvníků a hostů vydařil a
doufáme, že se akce podaří uskutečnit i v příštím
roce. Za to vše patří poděkování především
sponzorům, kteří přispěli na uskutečnění těchto
závodů. Bez této pomoci by se s největší
pravděpodobností tato akce nemohla konat.

Jubilanti květen – srpen
Sekáč Jan – Slavče – 80 let
Brunová Marie – Slavče – 92 let
Machová Anna – Mohuřice – 87 let
Maděrová Marie – Mohuřice – 85 let
Plch Josef – Slavče – 89 let
Skopcová Helena – Keblany – 90 let
Soukupová Růžena – Mohuřice – 85 let
Holá Františka – Keblany – 89 let
Vobrová Růžena – Slavče – 85 let
Janda Václav – Slavče – 75 let
Štěpánek Karel – Slavče – 75 let
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a mnoho životního optimismu do dalších let.

Poslední vzpomínka
Marie Pečmanová, Záluží – 86 let
Jan Tůma, Slavče – 81 let

www.slavce.cz

