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Obecní
zpravodaj
Pět set let od úmrtí Leonarda da Vinci
V letošním roce, konkrétně druhého května uplynulo 500 let od úmrtí jedné
nejvýznamnějších osobností středověku - Leonarda da Vinci. Tento italský vynálezce, objevitel
a malíř v jedné osobě doslova předběhl svou dobu.
Pokud se nad jeho vynálezy a objevy zamyslíme tak zjevně zasáhli do života drtivé
většiny lidí. Leonard údajně napsal 114 až 120 knih či poznámkových sešitů. V jednom z
těchto sešitů bylo uvedeno, že slunce se nepohybuje. Lidé se v této době domnívali, že země je
středem vesmíru a slunce, měsíc a hvězdy se kolem otáčejí.
Tak jako poznámky byly i jeho vynálezy velmi různorodé. Navrhoval stáje pro koně
Medichejského knížete, vymyslel stroj na ražení mincí. Vytvářel různé hračky, nové hudební
nástroje či létající zvířátka. Pracoval na plánu jak vysoušet bažiny a osvětlovat budovy pomocí
soustavy zrcadel. Mnohé z jeho vynálezů se začaly užívat až po jeho smrti. Např.: lodní šroub,
padák, mechanický tank, potápěčský skafandr, tkací stroj, stroj na broušení skla a další.
Značnou část svého času věnoval plánům na sestrojení několika létacích strojů včetně
helikoptéry, která však nefungovala. Vynalezl i padák. Ve svých poznámkách si napsal:
Má-li člověk střechu z hustého plátna o rozměru 4x4m bude moci bez úhony spadnout i z
velké výšky. Sám však padák nikdy nevyzkoušel.
Jeho zápisy obsahují rovněž několik vynálezů vojenského charakteru. Např. kulomety,
tank, klastrová bomba(tj. bomba, která se během letu rozdělí na řadu střel). Přesto, že se mu
jakékoli zabíjení nelíbilo, zkonstruoval převratný typ děla. To mělo možnost nastavení úhlu a
výšky, bylo pohyblivé a využitelné k boji. Navržený tank vypadal jako velká široká kopule na
kolech. Měl rozrážet nepřátelské řady a zároveň měl krýt vojáky běžící za ním. Během útoku
měli střelci nahoře v kuželovité věži při postupu vpřed pálit ze střílen. Tank se pohyboval tím
způsobem, že 8 mužů vměstnáno uvnitř točilo klikou a její pohyb se přenášel na kola. Později
Leonard přemýšlel, že by pohyb zajišťovali koně uvnitř stroje. Trvalo však více než čtyři

staletí, než lidé postavili bojová vozidla podobného typu jako byl Leonardův tank. Až v první
svět. válce se objevily první tanky.
Nemálo času věnoval Leonard nákresům a plánům architektonických staveb. Kolik jich
však bylo uskutečněno není známo.
Ještě více než architektuře se tento všestranný vědátor věnoval nákresům lidského těla.
Své znalosti a poznatky získával z četných pitev, které sám prováděl. Tyto poznatky a
zkušenosti chtěl zveřejnit v učebnici anatomie, kterou chtěl vydat s lékařem M.dellaTorrem.
Učebnice obsahovala více než 200 kreseb o lidském těle. Nakonec byla vydána o 161 let
později v roce 1680.
Je však všeobecně známo, že Leonard da Vinci byl vynikající malíř. Jeho malířské
umění se dochovalo na řadě uměleckých děl. K jeho vrcholům a nejznámějším obrazům patří
např: Poslední večeře páně, Dáma s hranostajem či bitva Anghiari. Jeho zřejmě nejslavnější
dílo a jeden z nejznámějších obrazů vůbec je portrét ženy nazvaný Mona Líza.
Toto dílo je však obklopeno řadou tajemství. Neví se kdo je ona tajemně se usmívající žena,
ani kdo stál Leonardovi skutečně modelem. V díle je údajně ukryta celá řada tajemných
písmen, čísel a znaků.
Leonard da Vinci se narodil 15.4.1452 v městečku Vinci . Ve 14 letech opustil Vinci a
odešel za otcem do Florencie v této době jedno nejrozvinutějších, měst světa. Svůj další život
prožíval i v Římě a Miláně. Posledních několik let prožil ve Francii, kde 2. května 1419
zemřel. Bylo mu 67 let.
SDH SLAVČE
Akce SDH Slavče jsou během roku tak trochu stejné. Rok 2019 začal opět Hasičským bálem,
který se konal 2.února. K tanci a poslechu hrála kapela Blaťácká pětka.
2. března začal Masopustní rej s kapelou Kramolínkou a DJ JIMI. Letos byla změna pozice

hejtmana, kterou zastupoval Jan Vojta.
Opět proběhl sběr šrotu a nadměrného odpadu dne 13.4.
30.4. jako všude i ve Slavči hasiči postavili májku na vsi. Pro zpestření hlídání až do rána se
opět peklo prase.

SDH Mohuřice
Jako již tradičně jsme v letošním roce realizovali dvě akce:
1. Března – Masopustní koledu v Mohuřicích a přilehlých obcích Lniště a Keblany
1. Května – 20. ročník Prvomájového
průvodu
11. Května se naši borci zúčastnili obvodové
hasičské soutěže ve Lhotce, kde se umístili na
krásném 8.místě a dále nás čeká ve spolupráci

s Koťaty 15. Června Dětský den na Myslivně
v Mohuřicích, kam všechny rodiče s dětmi srdečně
zveme

Sportovní události
Velmi pěkného úspěchu dosáhla slavečská gymnastka Šárka Tisoňová na soutěži v
Sezimově Ústí, kde obsadila 1, místo. Uvedená akce byla pořádána 30.března a soutěžilo se ve
dvou disciplinách- bradla a prostná.
Na této soutěži měla trenérka Šárky paní Zd. Tisoňová ještě další dvě svěřenkyně. I když
soutěžily v jiné kategorii také tyto gymnastky udělaly své trenérce radost. Obsadily ve své
kategorii první tři místa.
Rovněž šipkařské družstvo Matouštýmu Dobrkovská Lhotka dosahuje velmi dobrých
výsledků. V současné době patří tomuto družstvu první místo v soutěži a na další tým má
tříbodový náskok. Do konce soutěže zbývají Matouštýmu sehrát dva zápasy
5.5. v Prachaticích a 18.5. doma s Hořicemi od 16. hodin.
Začátkem roku se členové Matouštýmu zúčastnili dvou turnajů.
19.1. Regionální Master v Žabovřeskách. 99 hráčů
jednotlivci: Jiří Šobr st.
49.místo
TOP-16 Jiří Šobr ml. 10. místo
16.3. Regionální Master v Žabovřeskách
67 hráčů
jednotlivci: Jiří Šobr ml 2. místo, Zd.Jílek 25. místo a Jiří Šobr st 31. místo
Velmi dobře si vedli nohejbalisté Tj. Slavče na turnaji dvojic v Trhových Svinech ve sport.
hale.
Turnaj se konal 16. 3. a naše dvojice obsadili první a čtvrté místo.
1. Slavče
Jakub Smoleň - Jiří Tůma
2.Trhové Sviny
3.Trhové Sviny - Sv.Ján nad Malší
4. Slavče Ladislav Trajer ml.- Jan Tůma
Soutěže se zúčastnilo 11 dvojic

Mateřská škola informuje:
Chceme se s Vámi podělit o dění v naší mateřské škole.
Jako každým rokem jsme začali „ŠKOLKOVÝM MASOPUSTEM“. Sál byl plný kamarádů

z MŠ Trhové Sviny, našich hostů a rodičů našich dětí.
Požádali jsme o koledu a dostali jsme od paní starostky
paní Vojtové krásné povolení. Naše „malá slevačská
chasa“předvedla pěkné vystoupení a koledníci točili
kolečka jako dospěláci. Naše děti mají masopust velice
rády, s radostí se připravují a vyznají se v tradici. Vážíme si
pomoci rodičů a těší nás obrovská účast na této akci.
Další akcí bylo Putování se zajíčkem, na toto
setkání jsme se sešli před Velikonocemi

v zahradě školy. Děti společně s rodiči
plnili úkoly s velikonoční tématikou,

ozdobili vajíčka a zavěsili na vrbu v zahradě. Tatínkové nám pomohli se stavbou suché zídky.
Moc děkujeme. I na tomto setkání byla plná zahrada dětí a rodičů, velice si vážíme tak velké
účasti a bude nás to určitě motivovat do další práce.
V letošním školním roce nás čeká ještě oslava Dne matek a rozloučení předškoláků
s mateřskou školou. To jsou akce společně s rodiči, děti budou mít ještě své další výlety a
kulturní akce .
Zápis do MŠ na příští školní rok bude 9.5.2019 od 9.00 – 15.30 hod. Máme 9 míst pro nové
děti.
Ještě bych chtěla podat informaci o uzavření mateřské školy o letních prázdninách. MŠ bude
uzavřena v období od 15.7. do 16.8.2019. Období uzavření školy vychází z posledního
dotazníkového šetření na školní rok 2016/2017 a bylo projednáno se zřizovatelem. Pedagogičtí
i provozní zaměstnanci čerpají v této době dovolenou, provádí se asanační práce. Další
dotazníkové šetření uskutečníme v měsíci srpnu pro nové i stávající děti.

J. Vráblíková, MŠ Slavče

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 23. února jsme opět mezi nás přivítali nové občánky narozené roku 2018. 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: Jonáš Tripes – Dobrkovská Lhotka
Lucie Motyčáková – Slavče
Alžběta Roulová – Keblany
Adina Ině – Dobrkovská
Lhotka
Marie Plchová – Keblany
Jan Tůma – Slavče
Adam Sámek – Slavče
Jiří Drtina – Slavče
Oliver Remiáš – Mohuřice

Odpady
Je rok 2019 a od začátku se potýkáme s otázkou
zdražení poplatků za komunální odpad, neboť
náklady na jeho odstranění stále rostou. Jak jste ale
při placení zjistili, k žádnému navýšení zatím nedošlo.
Jak to? Usoudili jsme, že navýšit poplatek můžeme
vždycky, ale naše myšlenky se otáčejí spíše
ekologickou cestou. Když totiž zmenšíme množství
komunálního odpadu, tak vlastně zmenšíme i náklady
na jeho odstranění.
Ale jak to udělat? TŘÍDIT ODPAD! SNÍŽIT
MNOŽSTVÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU!
Proto se na Vás obracíme s prosbou o trpělivost, kdy vyzkoušíme od dubna 2019 do září
2019 (půl roku) novou strategii vývozů komunálního odpadu přes jaro a léto a to „JEDNOU
ZA 14 DNÍ v lichý týden.“
– po tuto dobu využívejte co nejvíce kontejnerů na tříděný odpad – papír, plast, sklo a nově
začínáme i plechovky (prozatím jeden kontejner ve Slavči), využívejte sběrného dvora
v Trhových Svinech.

PROVOZNÍ HODINY
Sběru odpadu rostlinného původu(posečená tráva,odpad ze zahrádek a větve
ze zahrad) v prostoru pozemku č. 127 k.ú. Slavče – bývalé úložiště odpadní
zeminy

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

12 - 18
12 - 18
12 - 18
15 - 18

Možnost ukládání uvedeného odpadu se nevztahuje na právnické osoby.
Provozní hodiny jsou platné od 1. 4. 2019 do 31. 10. 2019.
Obecní úřad Slavče

POZVÁNKA
Dne 15.6.2019 se uskuteční již 18. 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 2019
Adigamová Libuše – Mohuřice
Tripes Jan – Slavče
Bartyzal Josef – Dobrkovská Lhotka
Bajerová Květoslava – Slavče
Kadlec Jiří - Lniště
Kahounová Marie – Slavče
Poslední vzpomínka leden – duben 2019
Vaškovičová Robertina – Slavče – 71 let
Tůma Jiří – Slavče – 52 let
Pitálek Jiří – Slavče 70 let
www.slavce.cz

