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Obecní
zpravodaj
28. října tohoto roku oslavila naše republika sté výročí svého vzniku.
O jejím vzniku bylo našimi medii řečeno a napsáno mnohé, ale jen pro osvěžení. Důležitým
momentem uvedené skutečnosti byla prohraná válka Rakousko-Uherska a jeho spojenců.
Dalším faktorem bylo vzrůstající národní uvědomění Čechů a Slováků na přelomu 19. a 20.
století. Třetím a zřejmě nejdůležitějším momentem byla politická aktivita našeho prvního
presidenta T. G. Masaryka, E. Beneše , M. R. Štefánika a jejich spolupracovníků jak doma tak
i v zahraničí. Poměrně důležitou roli při vzniku naší republiky sehráli bezpochyby Spojené
státy Americké, Anglie a Francie. Československou republiku tehdy tvořily Čechy, Morava,
Slovensko a Zakarpatská Rus. V roce 1921 měla naše republika rozlohu 140 446 km
čtverečních. A žilo v ní 13 607 386 obyvatel.
Po počáteční euforii z vytvoření samostatného státu se lidé s chutí pustili do budování nového
Československa. A jak čas ukázal, byla to práce velice úspěšná. Československo se stalo
během 20. a30. let minulého století silnou hospodářsko-průmyslovou zemí v Evropě. Jen těžko
lze usuzovat, jak by se naše republika dále vyvíjela nebýt okupace Německem a následně
druhé světové války. Válka zanechala nejen velké ztráty na životech, ale i materiální. Značně
ovlivnila i psychiku a myšlení lidí, což se projevovalo na jejím samém konci.
V r. 1945 byla Československu odebrána Zakarpatská Rus, která byla začleněna do Ukrajiny.
Po druhé světové válce se zdálo, že naše republika bude i nadále pokračovat v trendu První
republiky. Přišel však květen 1946 a komunistická strana uspěla díky svým slibům ve volbách
jak v Čechách, tak i na Slovensku. Vlivem těchto a dalších událostí se postupně dostala v r.
1948 k moci v celém Československu. Nejsmutnějším obdobím této éry byla 50. léta, kdy byli
někteří lidé násilně vystěhováváni a poté i vězněni. Pro mnoho dalších občanů byla persekuce
a šikanování častou záležitostí. Nastala přísná cenzura, skončil volný pohyb obyvatel do
ciziny, násilná kolektivizace zemědělství a znárodňování soukromého majetku. Postupem
času se tento tlak mírnil, až přišlo jaro 1968. Převážná část národa podporovala tento obrodný
proces, který přinesl daleko větší volnost a svobodnější rozhodování občanů. Tento velmi
nadějný trend však zhatil 21. srpen 1968. Do Československa

vstoupilo pět armád Varšavské smlouvy, které udělaly obrodnému procesu rázný konec. Již
koncem roku bylo jasné, že se vše vrátí do "vyjetých kolejí". Tzv. "Normalizační proces" to
plně potvrdil. Během následujících let se tento proces postupně uvolňoval, ale vedoucí úloha
KSČ byla stále na předním místě. Co však asi nelze tomuto období upřít jsou sociální jistoty,
pocit bezpečnosti v zemi.
Dalším mezníkem v historii Československé republiky byl rok 1989. Tehdejší studentské
nepokoje přerostly v otevřené protesty lidu. Ty vyvolaly svržení dosavadní vlády a presidenta
Československé republiky. Naše vlast a její lid dosáhly kýžené svobody, která tolik let
evidentně chyběla. Naplno se rozeběhlo soukromé podnikání a lidé si mohli vybrat, jakou
cestou se dají. Otevřely se hranice naší republiky a občané mohli volně vycestovat.
Československá republika se otevřela světu.
Ovšem i tyto přednosti této doby přinášely různá úskalí. Jedním z nich byla skutečnost, že lidé
se museli naučit postarat se sami o sebe, na rozdíl od minulého režimu. Občané si museli
zvykat na nový styl života. Se svobodou začaly přicházet i negativní stránky- drogy a
kriminalita v zemi. Ale to je můj názor s nímž nemusí čtenáři souhlasit.
Zřejmě posledním mezníkem v naší historii byl rok 2003. V tomto roce se naše republika
rozdělila na Česko a Slovensko. Klidný průběh tohoto rozdělení přinesl také zvýšenou prestiž
našim zemím. a stalo se důkazem kulturní vyspělosti našich národů.
Jan Tripes

Sportovní události.
Závěr roku zastihl naše šipkaře velmi dobře připravené. V 1. jihočeské lize, kde je sehráno 11
z 18 kol figuruje družstvo Matouštým Dobrkovská Lhotka bezpečně na 1. místě. Družstvo
získalo 21 bodů. Na druhém místě je tým Hořice na Šumavě s 17 body třetí Prachatice se 16
body. Do soutěže se přihlásilo 10 družstev. Po sehrání základní části bude následovat Play off.
prvních pěti týmů. Bude se hrát systémem každý s každým jednou doma a jednou venku o titul
Jihočeského kraje. Druhá pětice bude hrát stejný systém o udržení.
Nejbližší program Matouštýmu.
13.1.2019 Matouštým-Písek, 27.1.2019 Matouš tým- Č.Krumlov,
10. 2. 2019 Matouštým - Prachatice.
Poměrně dobře si vedli členové Matouštýmu na Regionálním master 8. 9. 2018 v Plavě
Jednotlivci-93 hráčů
Jiří Šobr ml. 9. Místo
TOP soutěž- 16 hráčů
Mir. Grič 11. místo
Dvojice-30 dvojic
M. Grič- J. Šobr ml.- 7. místo
V letošním roce nedosáhli naši nohejbalisté takového úspěchu v okresním přeboru jako v roce
uplynulém, kdy obsadili 2. místo. Čtvrté místo v letošním ročníku je, ale poměrně dobré
umístnění. Vždyť začátek soutěže byl opět velmi komplikovaný. Častá zranění, pracovní
zaneprázdnění a další problémy ovlivňovaly sestavu mužstva.
V optimální sestavě hrálo mužstvo v jarní části Okr. přeboru jen málo zápasů. Podstatně lépe
se začalo dařit v podzimní části, kdy se mužstvo dostalo ze spodních pater tabulky až na 4.
místo.
V průběhu sezony se do nohejbalového týmu vrátil Jan Tůma ze Slavče, který je pro mužstvo
evidentně přínosem.

Rovněž slavečské gymnastce Šárce
Tisoňové se podzimní obdobní období
velice vydařilo. Zajistila si postup na
Mistrovství české republiky, které se
tentokrát konalo ve dnech
26. -27. 10. 2018 v Jindřichově Hradci.
V kategorii ve které cvičila Šárka, se
sjela do J. Hradce velká konkurence.
101 soutěžících z celé republiky.
Soutěž probíhala ve 4 disciplínách:
bradla, kladina, prostná a přeskok. Až
do závěrečné fáze se Šárka držela stále
kolem 10. místa. Poté však přišla
skupina asi 30 dívek, kde byly
gymnastky také o rok starší což se
následně projevilo. Nakonec obsadila
tak trochu nepopulární 17.
místo. Z tohoto umístnění jsme byli tak
trochu rozladěni, ale až do chvíle, když
nastal závěrečný ceremoniál. Sem
nastoupilo všech 101 gymnastek k
vyhodnocení kategorie žákyň C. V
těchto chvílích si Šárka i její rodičehlavně její maminka a trenérka v jedné osobě uvědomily tento veliký úspěch. Vždyť mít Šárku
mezi nejlepšími 20 gymnastkami z celé republiky, které se na toto mistrovství probojovaly,
byla veliká radost a odměna za hodiny tréninků a obětování volného času pro gymnastiku. Na
tuto akci jsme se nechali manželi Tisoňovými zlákat a tam jsme byli velmi mile překvapeni.
Byl to pro nás opravdový zážitek.
Že tento velmi dobrý výsledek Šárky z mistrovství republiky nebyl náhodný dokazovala i na
dalších soutěžích.
10.11.2018
Jindřichohradecká liga
7. místo
17.11.
Krajský přebor družstev
2. místo - hostovala v družstvu Sezimova Ústí
1.12.
Mikulášský pohár Sezimova Ústí- jednotlivci 2. místo
15.12.
Pohár Českých Budějovic 9. místo
Závěrem bych chtěl poděkovat všem sportovcům našeho regionu za jejich reprezentaci a
výsledky v soutěžích a popřát jim do r. 2019 pevné zdraví, tolik potřebné štěstí a co nejlepší
sportovní výsledky.
Jan Tripes

FOTBAL VE SLAVČI - SEZONA 2018/2019 PODZIM
Přesto, že se na konci minulé sezony umístil náš tým Trhové Sviny/Slavče na druhém místě,
podařilo se shodou několika okolností postoupit do přeboru okresu České Budějovice. Tímto
se tak podařilo něco, o co jsme ve Slavči usilovali několik let a také se tím naplnila tvrzení
většiny návštěvníků našeho areálu, že minimálně okres by tomuto hřišti slušel.
Podzimní část jsme nezačali nějak slavně a první dva zápasy prohráli. Nejdřív přípravný zápas
s Malontami a poté i první zápas v Římově, kde se nám již tradičně nedaří. Další zápas, který
jsme odehráli na domácím hřišti, jsme ale již zvládli úspěšně a oslavili tak premiérovou výhru
v nové soutěži. A ani následný průběh se nevyvíjel v žádném případě špatně. Na venkovních
hřištích jsme neprohráli jediný zápas a na tom domácím ve Slavči jsme prohráli jen se soupeři
z vyšších pater tabulky a to jen díky naší žalostné produktivitě, protože nás žádný z nich
nepřehrál, což se ukázalo zejména v zápase s leaderem soutěže ze Srubce.
V konečném součtu podzimní části jsme se umístili na 7. místě s dvaceti body a lze hodnotit
naše dosavadní působení v okresním přeboru jako úspěšné.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál jménem svým a i jménem všech členů TJ Slavče
oddílu kopané radostné prožití vánočních svátků vše nejlepší v novém roce 2019.

Akce pro naše občany

Dne 28. září 2018 se opět v sále v
pohostinství ve Slavči setkali naši senioři.
Jako vždy jim na setkání hrála kapela
Zalužanka a k občerstvení si pro ně paní
hostinská připravila řízek s bramborovým
salátem. K tomu všemu nechyběla dobrá
nálada a i tanec.

O první adventní neděli, dne 2.12.2018, jsme v hojném počtu rozsvítili vánoční strom ve Slavči. Samozřejmě nemohl chybět
vyhlášený vánoční punč od Jiřího Šobra s pár kousky cukroví. K vánoční atmosféře jsme měli puštěny alespoň koledy z místního
rozhlasu.

Také letos do Slavče zavítal Mikuláš, anděl a čerti a to v pátek 7.12.2018. Anděl, který
předčítal z knihy dobrých skutků a hříchů, Mikuláš, který vždy našel rozhřešení a čerti, kteří
každému slibovali, že si je odnesou, se s dětmi rozloučili kolem 19- té hodiny večerní. Poté
nastal čas volné zábavy, focení a skotačení.
Hana Vojtová

Pozvánky

Myslivecký spolek HÁJ Mohuřice
Vás srdečně zve na Myslivecký ples, který se
koná 5. 1. 2019, kde Vám k tanci i poslechu
zahraje kapela „Správná pětka“.

SDH Slavče
Vás zve na hasičský bál, který se
bude konat 2. 2. 2019. K poslechu i
k tanci bude hrát kapela Blaťácká
pětka.
Nesmíme zapomenout ani na masopust. Ten se
koná 2.3.2019 a hrát bude kapela Kramolínka.

Jubilanti září – prosinec 2018
Plchová Marie – Mohuřice – 91 let
Motyčák Karel – Dobrkovská Lhotka – 70 let
Jandová Marie – Mohuřice – 75 let
Všem přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a životní pohody do dalších let.
Poslední vzpomínka 2018
Karel Vašek – Slavče – 64 let
Klocová Hana – Slavče – 66 let
Soukupová Růžena – Mohuřice – 87 let
Piterková Růžena – Dobrkovská Lhotka – 79 let

www.slavce.cz

