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Obecní
zpravodaj
JARO A LÉTO V PŘÍRODĚ
Čeká nás druhá polovina jara a téměř celé léto. Měsíc květen je jedním z nejopěvovanějším
měsícem roku – jak praví básník měsíc máj, lásky čas. V tomto měsíci se nám prodlouží den o
jednu hodinu a 21 minut.
Květen je měsíc květů, nejrůznějších vůní, mláďat a čas krásných dnů. Přilétá Sedmihlásek
zpěvný, Rorýs obecný, Ťuhýk obecný, Lilek lesní a Žluva hajní. Kosi a drozdi a kvíčaly už
vyvádějí mláďata, v budkách můžeme nalézt vajíčka sýkorek a jiných ptáků. Ve stojatých
vodách se vyléhli pulci obojživelníků.
V kalendáriu svátků a lidových tradic nalezneme: 1.máj – stavění májek, 10.5. –
Nanebevstoupení Páně, 20.5. – Svatodušní neděle(Letnice)-končí velikonoce, 21.5. –
Svatodušní pondělí(letnice), 27.5. – Nejsvětější trojice a 31.5. – Boží tělo.
Květnové pranostiky: Májová vlažička – naroste travička. Májový deštíček – naroste
chlebíček. Studený máj – v stodole ráj. Suchý máj – suchý rok.
V červnu zpočátku přibývá dne o 18 minut, ku konci ubývá o 5 minut. Červen je měsíc
rozkvetlých luk, přicházejícího léta a nejdelších dní. Období oplodňování, růstu i první úrody.
Kvetou lípy a dozrávají třešně. Většina zpěvních ptáků vyvádějí první mláďata. Vytírají se
sumci a rojí se lesní mravenci. V kalendáriu svátků a lidových tradic nalezneme: Noc z 23.6.
na 24.6. – Svatojánská noc – noc plná kouzel, magie a zázraků. Země vydává své poklady,
rozkvétá zlaté kapradí a byliny mají zázračnou moc.
Červnové pranostiky: Červen mokrý a studený – bývají žně vždy zkažený. Když se Medard
rozvodní – pršívá sedm dní. Na Svatého Jána jasně – vozí se seno krásně. Kuká-li kukačka
dlouho po Sv. Jánu – volá neúrodu a drahé časy. Čím dříve před Sv. Jánem hřiby rostou – Tím
dříve před vánocemi sněží.
V červenci ubývá dne postupně o jednu hodinu a 4 minuty. Červenec je měsíc letních
prázdnin, lesních plodů a vyhřátých luk. Rostliny dozrávají a dávají plody, tráva schne a obilí

žloutne, vůně dozrávají ve vzduchu. Někteří zpěvní ptáci začínají podruhé hnízdit, odlétají
rorýsi a žluvy. Probíhá srnčí říje a jeleni začínají vytloukat paroží.
Červencové pranostiky: Co červenec neupeče – to již srpnu neuteče. I když dne ubývá – horka
stále přibývá. Svatá Anna – chladno z rána. Od Svatého Ignáca – léto sa obráca.
V srpnu ubývá dne postupně o jednu hodinu a 44 minut. Srpen je měsíc končících prázdnin a
zralého obilí. Na loukách a pasekách se ozývá cvrkot kobylek a sarančat. V lese kvete vřes,
kromě malin, borůvek a brusinek dozrávají i ostružiny. Odléta Rorýs obecný, Žluva hajná,
Kukačka obecná, čápi a začíná tak mnoho dalších druhů, zpěv ptáků umlká. Ondatry mají
poslední vrhy mláďat.
Srpnové pranostiky: Když v srpnu moc hřímá – bude na sníh bohatá zima. Petrovy deště –
pšenka na poli ještě. I když ze strnišť občas fučí – horko nás přece jen mučí. Srpen k zimě
hledí a rád vodu cedí. Když v srpnu naprší – než se oběd pojí – slunce všechno vysuší. Když je
v srpnu ráno hodně rosy – mají z toho radost vosy. Po Bartoloměji studený rosy – nechoďte
ráno bosy.
Jan Tripes

SPORTOVNÍ UDÁLOSTI
Také letošní ročník 1. Jihočeské šipkařské ligy spěje k závěrečným zápasům. V tomto ročníku
se hráčům Matouštýmu Dobrkovská Lhotka daří podstatně lépe než v roč. 2017. V současné
době (25. 4.) se dělí o druhé místo s družstvem DC Laser Č: Budějovice. Záleží tak na hráčích
Matouštýmu jak se jim bude dařit v posledních čtyřech zbývajících zápasech. 29. 4. hrají ve
Slavči s týmem Hořice na Šumavě. 5. 5. hrají v Křemži s tamním družstvem. 20.5. opět ve
Slavči s týmem Strakonice a 27.5. hrají v Č.Budějovicích s družstvem DC Laser. Věřím, že
všichni sportovní příznivci budou držet palce, aby se šipkařům dařilo a 2. místo uhájili.
Počátkem roku se členové Matouštýmu zúčastnili dvou velmi kvalitně obsazených turnajů.
Oba proběhli v Žabovřeskách a naši šipkami si na nich vedli poměrně dobře.
20.ledna – Regionální master –účast 114 šipkařů –
Jiří Šobr ml. – 4.místo a Jiří Šobr st. – 17. místo. TOP – 16,Miloslav Gryč – 12.místo.
Dvojice: 48 dvojic.
Jiří Šobr ml. a Mil. Gryč – 7.místo a Jiří Šobr st. a Václav Dvořák – 17.místo
17.března – Regionální master, účast – 103 šipkařů
Daniel Bohony – 9.místo Jiří Šobr st. – 65. místo
TOP – 16: Jiří Šobr ml. – 6.místo Miloslav Gryč – 12.místo
Dvojice: 30 dvojic:
Milosl. Gryč a Jiří Šobr ml. – 4.místo Jiří Šobr st. a Dan. Bohony – 17. místo
Družstvo nohejbalistů TJ Slavče zahájilo sezonu okresního přeboru 24.dubna 2018. V prvním
zápase na domácím hřišti porazilo družstvo Chatař České Budějovice 5:1.
Jan Tripes

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 3. března jsme opět mezi nás přivítali nové občánky narozené roku 2017. Nejprve jsme
všechny slavnostně přivítali mezi námi, pak nám děti z MŠ Slavče za doprovodu učitelek
přednesly pásmo básniček a i písniček s tématem o miminkách a po slavnostním zápisu do
Pamětní knihy byly předány jak rodičům i dětem dary, které jim věnoval Obecní úřad Slavče.
Slavnostní den byl zakončen přáním zdraví a štěstí dětem,ale i rodičům a pozváním na kávu se
zákuskem.
Přivítáni byli:
Eliška Farková – Keblany
Roman Dvořák – Dobrkovská Lhotka
Adéla Jaklovská – Slavče
Radim Filek – Dobrkovská Lhotka
Antonín Hlaváček – Mohuřice
Kamila Bohony – Slavče
Roman Jelínek - Slavče

SEZONA 2017/2018 JARO
Jarní část této sezony začala pro nás nezvykle brzo již 23. března. Na většině hřišť ležel z kraje
týdne ještě sníh, přesto 14. kolo soutěže začalo. Toto se ale netýkalo našeho zápasu, který byl z
důvodu nezpůsobilého terénu zrušen. Jednalo se o utkání prvního s druhým a bylo odloženo na
středu 11. dubna.
Jak jsem již zmínil, jarní část začala v březnu, přesto jsme řadu utkání odehráli již v zimní
přípravě. Zúčastnili jsme se totiž zimního turnaje na umělé trávě ve Staré Hlíně. V rámci
tohoto turnaje jsme se utkali se soupeři hrající vyšší soutěž, než kterou hrajeme my. Nejdříve
jsme prohráli s mužstvem Želče B, vyhráli s Novými Hrady, vyhráli s Neplachovem a prohráli
s Mladým. A nakonec jsme odehráli vítězně jedno přípravné utkání s mužstvem Olešnice
hrající krajskou soutěž.
Z výsledků utkání odehraných během zimní přípravy by se zdálo, že forma na jaro je dobrá,
ale výsledky a předvedená hra v dosud odehraných utkáních tomu neodpovídá. V prvním
zápase doma jsme prohráli se Čtyřmi Dvory B, potom jsme sice vyhráli v Ledenicích, ale ve
výsledku byl zápas kvůli špatně napsanému zápisu kontumován - takže zase prohra a nakonec
jsme prohráli i celkem slušně odehrané utkání s Rudolfovem. Dále následovali dva vítězné
zápasy. Nejdříve jsme doma porazili Lišov a poté jsme v tradičním derby v Kamenné porazili
domácí v zápase, který přesně ukázal, jak se hraje pralesní liga. No a na konec jsme v
posledním utkání darovali dva body soupeři z Vrábče, když jsme jej po našich hrubých
chybách nechali vstřelit dvě branky a pouze jsme remízovali.
Ve zbytku jara nás čeká ještě šest zápasů, takže je dost času na to, abychom se zlepšili nejen
výsledkově, ale hlavně předvedenou hrou a potěšili tak zejména naše skvělé fanoušky, čímž
bych je tímto chtěl pozvat na zbylá utkání.
Za TJ Slavče oddíl kopané

Karel Brůha

SDH SLAVČE
Akce SDH Slavče jsou během roku tak trochu stejné. Rok 2018 začal opět Hasičským bálem,
který se konal 13.ledna.
10. února začal
Masopustní rej
s kapelou
Kramolínkou a DJ
JIMI pod vedením
zkušeného hejtmana
Jana Tripese.

Opět proběhl sběr šrotu a nadměrného odpadu dne 28.4..
30.4. jako všude i ve Slavči
hasiči postavili májku na vsi.
Pro zpestření hlídání až do
rána se letos upeklo prase.

Obvodová soutěž ve Slavči
Dne 19.5.2018 ve Slavči proběhla odvodová soutěž SDH.

Na tuto soutěž se dostavilo celkem 25 družstev rozdělené do kategorií muži, muži nad 35 let,
ženy a ženy nad 30 let. Dostavilo se i dost diváků, kteří přišli všechny dobrovolné hasiče
podpořit. Všem velký dík za to že přišli a všem velký dík kdo pomohl k tomu, aby soutěž
proběhla doopravdy velmi hladce a bez konfliktů. 

SDH MOHUŘICE
Masopust - 9. Února

1.Máj

POZVÁNKA
Dne 23.6.2018 se uskuteční již 17. Ročník srazu traktorů Zetor 25 na tradičním místě
v Dobrkově. Pořadatelé zvou všechny příznivce těchto strojů a dobré nálady nejen na ukázku
Zetorů z let minulých, ale především na připravovanou jízdu zručnosti pro účastníky srazu.
Budou zde k vidění nejen rychlostní a dovednostní disciplíny, ale také přehlídka těchto
veteránů s možnou výměnou zkušeností a nabídkou náhradních dílů.

Program: - 13:00 – 14:00 – Prezentace účastníků
- od 14:00 hodin – jízdy zručnosti a dovednosti
Po celou dobu akce zajištěno občerstvení.

Jubilanti leden – duben 2018
Josef Rybák – Slavče
Tripesová Marie – Slavče
Bartyzal Josef – Dobrkovská Lhotka
Kloc Pavel – Slavče
Kahoun Karel – Slavče
Maříková Miluše – Slavče
Wellemin Petr – Slavče
Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a mnoho optimismu do dalších let.

www.slavce.cz

