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Obecní
zpravodaj
Úvaha
Všichni máme možnost sledovat stále častější útoky příslušníků tzv. Islámského státu, ve
městech západní Evropy. Jsou to odporné činy, zvláště když jsou páchány na bezbranných
lidech – o dětech ani nemluvě. Myslím si, že tyto útoky nejsou dílem národa, ale
zfanatizovaných skupin a jednotlivců. Ač se o tuto problematiku hlouběji nezajímám, stále si
kladu otázku, kde se vzali tito lidé páchající násilí, jejich agresivita a náboženský fanatismus.
Vím, že dříve se také objevovaly tyto útoky, ale bylo to velmi zřídka. Ale současná série těchto
činů je na pováženou.
Jedno přísloví praví, že každé proč má své protože. Kde však v tomto případě hledat ono
„protože“? Nechtěl bych sahat předním státníkům Evropské unie do svědomí, ale mám obavy,
že to „protože“ nehledali. A pokud ano tak velmi liknavě. Je pravdou, že na téma uprchlická
krize panují v Evropské unii rozdílné názory, což mnohá jednání komplikují. Ale těch jednání,
konferencí a setkání bylo až příliš, než byl přijat nějaký kompromis.
Kolikrát bylo přijato usnesení na stíhání pašeráků a převaděčů běženců, ale vždy bez výsledku.
Další „protože“ bych viděl na zcela odlišné mentalitě a víře v Boha asijských a afrických
národů. Co je pro tyto národy běžné a samozřejmé, je pro evropana mnohdy nepochopitelné.
Je to sice již několik let co jsem četl zážitky jednoho cestovatele a novináře z Afganistánu.
Setkal jsem se i s lidmi, kteří v jejich světě – byť jen krátce žili. Všichni se shodují v tom co
uvádím: jiná mentalita, zvyky i náboženství – to se nedá rychle a násilím předělat. A pokud se
použije násilí, tak z něj vyplyne násilí proti. A zde bych viděl ono protože na otázku proč.
Zcela souhlasím ( a to nejsem ani zdaleka sám) s tím, aby si státy spravovaly své záležitosti
sami. Bez cizího vměšování ať je pod jakoukoliv rouškou. Ale to bych chtěl na světových
velmocích až příliš mnoho.
Jan Tripes

Sportovní události
Podstatnou změnou prochází fotbalový oddíl TJ Slavče. O této záležitosti se však píše
v samostatné stati tohoto vydání.
Velmi dobře si vede družstvo nohejbalu, které doposud neprohrálo ani jediný zápas a tak před
podzimní částí vede tabulku okres. přeboru skupiny „A“.
5. srpna uspořádal oddíl nohejbalu tradiční turnaj dvojic o cenu Slavče. Zřejmě vlivem
dovolených, jiných sportovních turnajů a snad i počasím, byla účast podstatně menší. A tak
jedinou neslavečskou dvojicí byli manželé Pavla a Vít Zátkovi z Prahy, kteří přijíždějí na tento
turnaj téměř pravidelně. Do nohejbalového zápolení se přihlásilo šest dvojic a tak si mohly
zahrát všechny dvojice mezi sebou. Za pěkného slunného počasí bylo i letos možno sledovat
pohledný nohejbal. Po skončení posledního zápasu a sečtení výsledků bylo vyhlášeno toto
pořadí:
1. Jiří Tůma – Jakub Smoleň
2. Vít Graňo – Michal Smoleň
3. Pavla a Vít Zátkovi – Praha
4. Jan Tůma – Vojtěch Tripes
5. Lad. Trajer ml. – Jaromír Černý
6. Pavel Nocar – Jiří Šobr ml.
První tři dvojice obdrželi finanční odměnu dle umístění a ostatní družstva věcné ceny.
Startovné činilo 100.-Kč na dvojici a vedoucími turnaje byli Miroslav Smoleň a Lad. Trajer st.
O dobrou pohodu, výborné občerstvení a dodržování pitného režimu pro přítomné se zasloužili
Zdeňka Tisoňová, Blanka Trajerová a Zdeněk Tisoň. Průběh turnaje sledovalo cca 25 diváků.
V poměrně zdárných výkonech pokračovaly i obě slavečské gymnastky, které závodí za
Spartak Trhové Sviny.Na soutěži O pohár Č. Budějovic dne 13. května obsadila Šárka
Tisoňová 4. místo z 21 závodnic a Natálie Troupová ve své kategoriii 2. místo ze sedmi
účastnic. 3. června se konal v Č. Budějovicích přebor Jihočeského kraje a Vysočiny. Zde
obsadila Šárka Tisoňová 5. místo z 20 účastnic, když získala jako druhá nejvyšší počet bodů
na kladině. Natálie Troupová získala i zde 2. místo z osmi soutěžících.
V současné době se obě dívky připravují pod vedením trenérky ZD. Tisoňové na mistrovství
České republiky, které se bude konat ve Vysokém Mýtě. Natálie Troupová v kategorii Juniorky
„C“ a Šárka Tisoňová v kategorii Žákyně „C“.
V uplynulé sezoně se družstvo šipkařů Matouštýmu Dobrkovská Lhotka umístilo v I.
Jihočeské lize na 5. místě. Nadcházející sezona začne 19. září 2017. V současné době družstvo
tvoří: Miller Miroslav, Smoleň Miroslav, Šobr Jiří ml. a str., Jílek Zdeněk, Kaliánko Šimon,
Trajer Michal, Gryč Miloslav a Bohony Daniel. Oba posledně jmenovaní jsou nové posily
družstva. Odešel Sviták Pavel. Z důvodu nižšího počtu družstev se bude soutěž hrát
čtyřkolově.
Jan Tripes

KAM KRÁČÍŠ SLAVEČSKÝ FOTBALE?

Letos o prázdninách došlo k zásadním změnám v TJ Slavče oddílu kopané a zde v tomto
článku se nabízí prostor k jejich popsání a k vysvětlení důvodů, které k nim vedly.
Na začátku loňské sezóny (2016/2017) se vrátil do týmu kvalitní útočník Kuba Brousek, znovu
začal hrát Roman Bláha a zdálo se, že je mužstvo dobře poskládané s ambicí poprat se o
nejvyšší příčky v soutěži. S tímto elánem jsme vstoupili do podzimní části a přesto, že se nám
některé zápasy nepovedly dle očekávání, na konci podzimu jsme skončili na celkem slušném
4. místě a nic nenasvědčovalo tomu, že nastanou nějaké problémy.
Ale bohužel, opak byl pravdou a během zimní přestávky začala chodit jedna špatná zpráva za
druhou. Nejprve se naší velké opoře brankáři Filipovi Vítkovi vrátily staré zdravotní
komplikace, které jej donutily s fotbalem přestat, dále Roman Brousek ml. začal pracovat v
zahraničí a jeho účast na zápasech tím byla omezena na minimum a nakonec toho všeho Kuba
Brousek přestoupil do Nových Hradů. Už zimní příprava kvůli nízké účasti nestála za nic a
přesně tak vypadala i jarní část. Neměli jsme brankáře, a tak musel chytat pokaždé někdo jiný,
na venkovní zápasy nás jezdilo málo a i osobní přístup některých hráčů v tak vypjaté situaci
byl žalostný. Nakonec to dopadlo tak, že jsme vyhráli pouze dva zápasy a skončili v tabulce na
předposledním místě.
Ve světle uvedených skutečností jsme stáli před nelehkým problémem jak dál. Měli jsme
povinnost podat do 10. 6. 2017 Přihlášku do soutěží OFS ČB na novou sezonu 2017/2018 a
my mohli počítat do nové sezony s devíti hráči ze stávajícího kádru a s příslibem příchodu
dvou hráčů, což je pro absolvování celého období soutěže poněkud málo. Proto jsme byli

nuceni najít nějaké řešení a tím řešením bylo oslovit nějaký klub a jednat s ním o spojení.
Oslovili jsme proto TJ Spartak Trhové Sviny a dohodli se na sloučení, protože s tímto oddílem
máme dlouhodobě užší spolupráci a většina našich hráčů zde působila. Zvolené řešení se jeví
jako nejlepší možné. Hráčů by mělo být dost, domácí zápasy se odehrají na našem slavečském
hřišti a kvalitativně by se mělo vytvořit mužstvo s cílem o co nejlepší umístnění. Jednu zásadní
nepříjemnost toto řešení však má. Legislativa FAČR (fotbalová asociace) totiž neumožňuje u
oddílu, který má několik mužstev, aby jedno z mužstev neslo název spojených oddílů a proto
se bude ve všech oficiálních dokumentech naše spojené družstvo nazývat TJ Spartak Trhové
Sviny B.
Jsem přesvědčen, že toto řešení bylo to nejlepší pro zachování fotbalu v naší obci, v našem
příjemném fotbalovém areálu a doufám, že všichni naši fanoušci pochopí naše rozhodnutí, o
kterém jenom čas rozhodne, zda bylo to správné.
Za TJ Slavče oddíl kopané Karel Brůha

Dětský den - Dobrkovská Lhotka
Rok se s rokem sešel a my jsme opět na naší návsi přivítali naše nejmenší. Dětský den byl
doprovázen spoustou atraktivních činností, které přilákaly zhruba 70 dětí. Ty se mohly, mimo
jiné, svézt na poníkovi, vyzkoušet si
střelbu ze vzduchovky, pochytat rybičky,
nebo se dozvědět, jak poskytnout první
pomoc. Také se učily dovednostem
v myslivosti a poznávání obilovin.

Po celé odpoledne byl k dispozici skákací
hrad, kde se vyřádily i úplně nejmenší
dětičky. Účastníci akce si odnesli za svoje
aktivity odměnu i s pomalovaným
obličejem v podobě oblíbeného maskota.
Večer přišla prémie pro dospělé - country
kapela Patrola, při které se vydováděli
hlavně ti, kteří se zasloužili o zdařilý
průběh celého dne i věrní příznivci této
skupiny.
Všem, kdo přiložili ruku k dílu, i ostatním, kteří nás přišli podpořit a jen tak si s námi zatančit,
děkujeme, a těšíme se zase za rok!
Za tým Dobrkovská Lhotka Jana Dvořáková
Foto: Jiří Kunágl

Dětský letní tábor 2017, pořádaný Mohuřickými koťaty.

I letošní rok, tedy již po deváté jsme od 6.8. do 18.8. rozjeli třináct dní plných her,
výletů a zábavy v našem oblíbeném tábořišti Spálená Hájenka u Stálkova pod Landštejnem.
Tentokrát jsme se vrátili v čase o
pouhých 40. let a vyzkoušeli si
"PIONÝRSKÝ TÁBOR". Řady
našich mladých příznivců se opět
rozrostly, letos na 57. a tím pádem už
většina z nás, vedoucích byla nucena
si přivézt vlastní bydlení, aby se nám
děti vešly do stanů s podsadou. Hned
první den děti skládaly slib jisker a
den následující již slib pionýra, se
vším, co k tomu patří, tedy i s učením
se uvazování pionýrského šátku,
správného místa na pionýrský znak a v
neposlední řadě i bezchybný
pionýrský pozdrav.
Každodenní rozcvičky byly v duchu
nacvičování na spartakiádu, kterou děti poslední
den tábora předvedly rodičům. Mimo
zdokonalování se v morseovce, uzlech a
zdravovědě se děti velmi dobře naučily pracovat
s mapou a buzolou.
Za našich třináct prázdninových dnů
jsme stihli celý rok v 80. letech, začali jsme
lednem, kdy děti na Tři krále získávaly první

body a za ně i československé koruny. Během zimních měsíců jsme postavili sněhuláky, zažili
koulovačku, sáňkování i lyžování. V březnu jsme nezapoměli na oslavu MDŽ a v dubnu na
barvení vajíček.
Děti se po hodinách
střídaly při celonočním hlídání
májky a za odměnu si v "Den dětí",
zamlsaly na cukrové vatě, zmrzlině
a za všechny peníze vydělané v
soutěžích si nakoupily ve stáncích
cukrovinky a jiné drobnosti pro
radost. V prázdninových měsících
jsme vyrazili na rodinnou
dovolenou a to do Slavonic a na
bizonní farmu, oba výlety byly
úžasné a i po 16. kilometrových
tůrách si děti zvládly ještě večer
sami uvařit nad ohněm večeři a
přenocovat venku, "pod širákem".
V září začala škola a sběr dobrých známek, také dřina s těžkými aktovkami a aby
toho nebylo málo, i běh zamořeným územím v plynových maskách, pláštěnkách, holínkách,
rukavicích a pokrývkou hlavy. V podzimních měsících jsme přivítali i soudružku ze
Sovětského svazu a nezapoměli vyrobit lampiony na lampionový průvod.
Poslední den v našem roce zazněly vánoční koledy, ozdobili jsme vánoční
stromeček, rozdali si dárky, na rozloučení se starým rokem jsme si při sledování ohňostroje
všichni přiťukli a nový rok přivítali diskotékou, která se docela protáhla.
V den odjezdu, kdy se dobalily poslední kufry, rozdaly všechny diplomy, medaile,
poháry a ceny, přišlo to smutné a to loučení, mnozí z nás zamačkávaly slzy, ale všechno hezké
jednou začíná a jednou končí.
Ještě velké poděkování Láďovi a Fandovi, za to, že nám přijeli zahrát na kytary a
zpříjemnit nám tím jeden z táborových večerů, všem kamarádům za pomůcky, které nám na
tábor půjčili, vyrobili nebo pomohli vymyslet. Díky.
Za všechny táborové vedoucí Monika.

SDH Dobrkovská Lhotka
6. června musela být pokácena lípa na návsi, která dělala dominantu naší vesnici déle než 160
let. Její dutý kmen ohrožoval bezpečnost našich spoluobčanů i návštěvníků, ale i majetku. Její
kmen a větve naši hasiči rozřezali, rozštípali na polena a složili do hranice. Dřevo bude
využito na oheň na návsi při různých akcích.
Dále naši hasiči provedli sběr železného šrotu a domácího odpadu. Byly odvezeny 4 vleky
tohoto odpadu do sběrného šrotu. Myslím, že tato akce pomohla zejména našim starším
spoluobčanům zbavit se tohoto nepotřebného odpadu.
František Dvořák

SDH Slavče
I letos organizoval Sbor dobrovolných hasičů ze Slavče
2. září výlet. Letos jsme navštívili Vodní elektrárnu
Lipno I, kde jsme mohli vidět podzemní strojovnu a
turbíny kam jsme se dostali šikmým přístupovým
tunelem s nákladním výtahem. V kaverně v hloubce
160 m pod povrchem jsme spatřili rozvodny a odpadní
tunely. Stavba Lipna byla zahájena v roce 1950 a
v srpnu 1959 bylo uvedeno do provozu soustrojí
elektrárny. Přehradní nádrž je svou plochou o rozloze
4870ha největším umělým jezerem v České republice.
Leží v nadmořské výšce 726m n. m. a má objem 309
mil.m3 vody . Délka vzdutí je 44 km.
Další zastávka se uskutečnila ve Vyšším Brodě, kde byl volný program. Po obědě se někteří šli
podívat na start plavby kuriózních plavidel. Letos byl už 45. ročník. Většina výletníků však
navštívila Cisterciánský klášter. Klášter nabízí k prohlídce 2 trasy a v části kláštera sídlí i
Poštovní muzeum. 1.trasa se týká přímo kláštera, který byl založen Rožmberky v roce 1259.
Stavba kláštera trvala 100 let. Krásná je knihovna, která má 70 tisíc svazků a je třetí největší
knihovnou v republice. 2.trasa se nazývá Závišův kříž. Na této trase ho můžete vidět na vlastní
oči . Je to dvouramenný kříž ze zlata, zdobený filigránem, posázený drahokamy a perlami,
zhotovený mezi lety 1200 – 1230.
Poslední zastávkou na této cestě byly Kaplické dožínky.
V městském parku se konali slavnosti, kde si přišel na své
snad každý. Pro děti zde byla zcela velká pouť plná
různých atrakcí a dobrot a pro dospělé zde nechyběla
hudba různých žánrů, pivo různých značek a spousta jídla
od zabijačkových specialit až po Kaplickou cmundu.
V neděli 3.září připravil sbor hasičů pro děti rozloučení
s prázdninami. Připravili si pro ně pět stanovišť, kde za své
výkony byly vždy odměněny nějakou sladkostí nebo menší
hračkou. Jako občerstvení byly pro děti připraveny
pikadory. Pro nepřízeň počasí museli hasiči přesunou
posezení do garáže hasičské zbrojnice, ale
dětem vůbec déšť nevadil, neboť se mohly před
deštěm schovat do hasičského auta a to byl pro
ně asi největší zážitek z celého dne.

POZVÁNKA
Dovolujeme si Vás tímto pozvat na setkání seniorů obcí Obecního úřadu ve
Slavči, které se bude konat v sobotu 30.9. 2017 od 14,oo hodin.
Setkání se uskuteční v sále pohostinství ve Slavči.
Kromě setkání a popovídání si se spoluobčany v příjemném prostředí, bude
připraveno malé občerstvení a k dobré náladě určitě přispěje i dechová hudba
Zalužanka.
Za obecní úřad Josef Tripes - starosta

Jubilanti květen – srpen 2017
Kyselová Růžena – Dobrkovská Lhotka – 75 let
Brunová Marie – Slavče – 93 let
Machová Anna – Mohuřice – 88 let
Maděrová Marie – Mohuřice – 86 let
Zíka Zdeněk – Mohuřice – 70 let
Plch Josef – Slavče – 90 let
Skopcová Helena – Keblany – 91 let
Polívková Miluše – Dobrkovská Lhotka – 70 let
Vaškovičová Robertína – Slavče – 70 let
Soukupová Růžena – Mohuřice – 86 let
Holá Františka – Keblany – 90 let
Vobrová Růžena – Slavče – 86 let
Brabec Karel – Slavče – 70 let
Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a mnoho optimismu do dalších let.

www.slavce.cz

