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Obecní
zpravodaj
430 let od narození J. A. Komenského
Jan Amos Komenský se narodil 28.března 1592 v Uherském Brodě. Po studiích na bratrské
škole v Přerově studoval na Akademii v Herbornu a na univerzitě v Heidelberku.
Byl nejen vynikajícím pedagogem a teologem, ale i filozofem, sociálním a náboženským
myslitelem a spisovatelem.
Od roku 1614 byl jako správce bratrské školy a od roku 1616 působil jako duchovní v Přerově
a poté v letech 1618-1621 ve Fulneku. Po roce 1620 (Bílá Hora) byl nucen kvůli svým
postojům a přesvědčením se ukrývat a následně Čechy opustit. Zřejmě k tomu přispěla i ta
skutečnost, že mu zemřela manželka a dvě děti. Přesto, že prožíval toto složité období, sepsal
sociálně alegorické a kritické dílo Labyrint světa a ráj srdce.
Již jako uznávaný učenec se stal politickým mluvčím pobělohorské emigrace. Pocity
beznaděje po uzavření vestfálského míru v roce 1648 a po smrti své druhé manželky vyjádřil
ve spise „Kšaft umírající matky Jednoty bratrské“.
V letech 1628 – 1642, 1648 – 1650 a 1654 – 1656 žil s rodinou v polském Lešnu. V letech
1642 – 1648 v pruském Švédy obsazeném Elblagu, kde reformoval švédské školství. Roky
1650 – 1654 prožil v uherském Blatném Potoku.
Po vypálení Lešna v roce 1656 odešel do Amsterdamu, kde strávil téměř zbytek svého života a
pohřben byl v Naazdenu.
Celé jeho dílo je hluboce humanistickou odpovědí na problémy tehdejší společnosti, která
prošla třicetiletou válkou, nadnárodní tragédií i na osobní zkušenosti z vyhnanství.
Nejvýznamnější filozofické dílo „Všeobecná porada o nápravě věcí lidských“, nalezena
v rukopise až v roce 1935 pojednává bezprostředně o věcech lidských, o jejich narušení,
porušování a o možnosti jejich nápravy. Lidstvo by mělo být sjednoceno na základě vědy
všem přístupné a společné a na základě víry.

Pedagogické dílo řeší všeobecné i některé speciální pedagogické i didaktické otázky v širších
souvislostech. Základním didaktickým požadavkem je přirozenost, tj. požadavek, aby výchova
se vzdala násilných metod a respektovala přirozený rozvoj dítěte.
V díle „Brána jazyků otevřená“ se pokusil o sjednocení veškerého lidského vědění na jednom
základě.
Dalšími didaktickými díly jsou např. Svět v Obrazech či Škola Hrou.
Ve velké didaktice pak vypracoval ucelený systém školské soustavy, kde mimo jiné utvořil
typologii vyjadřující přirozené rozdíly mezi dětmi, které je třeba respektovat.
Za jeho spisy a následně celé jeho dílo věnované problematice školství a vyučování byl Jan
Amos Komenský po právu v mnoha Evropských zemích nazýván Učitelem národů. Vždyť
z jeho učení čerpaly celé generace národů nejen Evropy.
Jan Tripes

Dětský den a kapela Jiří Schelinger Memory band v Dobrkovské
Lhotce
Předposlední červencovou sobotu jsme uspořádali tradiční Dětský den, na který dorazilo celkem
80 dětí. Během dne byla připravena různá stanoviště, na kterých děti měřily své síly, ať už
fyzické nebo vědomostní. Po celou dobu byl také postaven velký skákací hasičský vůz, který
byl zapůjčen prostřednictvím hasičů jihočeského kraje.
Dětský den skončil po páté hodině a na scénu se chystala kapela, na kterou se ve výsledku přišlo
podívat kolem 150 návštěvníků. Nejdříve zazněly písně Jiřího Schelingera, poté se vystřídali
zpěváci a kapela hrála hudbu od Led Zeppelin.
Místní hasiči zajistili pečené prase a ostatní občerstvení měla na starost Marcela Pelderlová ve
svém stánku.
Děkujeme všem kamarádům, kteří přiložili ruku k dílu a sponzorům, ať už soukromým, nebo
veřejným (Jihočeský kraj), hlavně
místnímu obecnímu úřadu, za
projevenou důvěru a podporu.
Za SDH Dobrkovská Lhotka Mgr. Jana Dvořáková

Sport
Šipky

Družstvo šipkařů Matouštýmu Dobrkovská Lhotka obsadilo v uplynulém ročníku 2021 – 22
celkově 6. místo. V letošním roce se družstvo Matouštýmu zúčastnilo jednoho velkého turnaje
v klasických šipkách Gamlin Cup. Konal se ve dnech 23. a 24. července v Chocni a družstvo
ve složení J.Šobr st., j. Šobr ml., D. Bohony a L. Kristin pod názvem Mimoni, zde odsadilo 12.
místo z 59. týmů. Toto umístění z téměř šedesáti družstev lze označit jako velmi úspěšné a
dokázali tak, že se v našem regionu hrají stále velmi dobré šipky.
Nová sezona v klasických šipkách začíná přibližně v polovině září a ve Slavči budou startovat
dva týmy Zelenáči a DC Budějce.
Softové šipky začínají rovněž v září a ve Slavči bude hrát družstvo Matouštýmu Dobrkovská
Lhotka.
Nohejbal

V sobotu 13. srpna uspořádala TJ Slavče nohejbalový turnaj o cenu Slavče. Od 8,30 do 9,00
hodin proběhlo přihlášení dvojic a po ro slosování do skupin začaly první zápasy. Startovné
pro dvojice činilo 300,-Kč a turnaje se zúčastnilo 10 dvoučlenných družstev. Nižší počet
účastníků turnaje evidentně ovlivnila nejen změna termínu, ale i dovolené a onemocnění.
Avšak ani tyto problémy příliš neovlivnily úroveň hry. Již semifinálové, ale hlavně ve
finálovém zápasu předváděli jeho aktéři velmi kvalitní nohejbal. Po sehrání finálového zápasu
a sečtení výsledků bylo vyhlášeno toto pořadí:
1. Višvader david – Bělík Jan, Modřice Praha
2. Smoleň Michal – Graňo Vít, Slavče
3. Chvátal David – Brabec Daniel, Dynamo Č. Budějovice
4. Kápar Tomáš – Chuchel Milan, Sp.
Trhové Sviny
5. Ziegler Miloslav – Ziegler Lukáš,
Benešov u Prahy
6. Tůma Václav ml. – Benhák František,
Slavče, Ledenice
7. Tůma Jan – Tisoň David, Slavče
8. Kaliánko Kristián – Čakan René,
Dynamo Č.Budějovice
9. Tůma Jiří – Miller Michal, Slavče
10.Smoleň Jakub – Kahoun Jiří, Slavče
První tři dvojice obdrželi finanční odměny a dvojice na 4.,5., a 6. místě si odnesly věcné dary.
Vedoucím turnaje byl pan Miroslav Smoleň, který svým přehledem a rozvahou přispěl ke
zdárnému průběhu turnaje. O spokojenost diváků i hráčů po stránce občerstvení jak ve formě
tekuté i masité se velmi dobře starali Miroslava Tůmová, Karel Brůha st., Pavel Nocar a
Ladislav Trajer ml.
Za velmi příjemného počasí sledovalo turnaj asi 30 diváků.
Jan Tripes

Mateřská škola Slavče

„ČÁRY, MÁRY, KLUCI HOLKY,
TĚŠÍME SE DO SVÉ ŠKOLKY.
LÁRY, FÁRY, TŘESKY, PLESKY,
AŤ JE NÁM TU SPOLU HEZKY.“

Naše školka je opět plná až do své kapacity. To je 40 dětí. Přijato bylo 13 nových dětí.
Ve středu 24. 8. jsme se sešli s rodiči nově přijatých dětí ve školce. Společně jsme si prohlédli
prostory školy, třídy, zahradu a terasu. Dostalo se jim potřebných a důležitých informací o
chodu školy, dozvěděli se vše, co jejich děti čeká. Seznámili se s paní učitelkami, které se o
jejich děti budou starat.
Rodiče dostali možnost přijít si do školky se svými dětmi před začátkem školního roku pohrát
ve třídě a na zahradě, vše si prohlédnout a poznat své paní učitelky.

Na nejmenší děti čeká v Červené
třídě kamarád KRTEČEK, který
je bude provázet celým školním
rokem.

Přeji nám všem radostný a pohodový školní rok 2022/2023 plný krásných zážitků,
spokojených rodičů, šťastných dětí a usměvavých paní učitelek.
J. Vráblíková MŠ Slavče

Podzimní zkoušky ohařů v Mohuřicích
Dne 20. 8. 2022 uspořádal Myslivecký spolek Háj Mohuřice ve spolupráci s Okresním
mysliveckým spolkem České Budějovice podzimní zkoušky ohařů.
Do areálu MS Háj přijelo 10 vůdců se svými psy. Po prezentaci soutěžících a nástupu
přivítal všechny účastníky předseda MS Háj Vl. Dvořák a ředitel zkoušek M. Děkan,
který ještě představil všem vůdce s psy a rozhodčí zkoušek.
Vrchní rozhodčí následně seznámil zúčastněné s plánovaným průběhem zkoušek a po
losování do dvou skupin se všichni rozjeli do předem vyhrazené části honitby, a to na úsek
Keblany a Lniště.
Po sečtení bodů z jednotlivých zkoušek a zpracování tiskopisů proběhlo vzhledem k
nepříznivému počasí v klubovně vyhodnocení výsledků podzimních zkoušek. Z 10 psů
uspělo 7, 4 psi v I. ceně, 1 pes v II. ceně a 2 psi ve III. ceně.
Výsledky : 1. místo p. Pileček, pes Bony - m"unsterlandský ohař
2. místo Šárka Mášlová, pes Genetic - Code - maďarský krátkosrstý ohař
3. místo p. Valenta, pes Dyk - český fousek
4. místo Martin Dvořák, fena Cyna - český fousek - člen MS Háj
Závěrem bych chtěl poděkovat OMS České
Budějovice a všem členům MS Háj za perfektně
odvedenou práci v přípravě zkoušek, zajištění
občerstvení a přípravě mysliveckého areálu v
Mohuřicích. Děkuji manželům Křiváčkovým ze
Lništ za pronájem rybníka na uvedené zkoušky.
Další poděkování patří rozhodčím za jejich
nestranné a profesionální rozhodování. Blahopřeji
vůdcům a jejich psům k úspěšnému složení
podzimních zkoušek.

S pozdravem Myslivosti zdar Vladimír Dvořák, předseda MS Háj

OZNÁMENÍ
o době a místu konání voleb do Zastupitelstev obcí a do Senátu
parlamentu České republiky
Starosta obce Slavče na základě zákona č.491/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o
volbách do zastupitelstev obcí a na základě zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

OZNAMU JE

1. Hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí a senátu Parlamentu České republiky
se uskuteční
dne 23. 9. 2022 od 14 hodin do 22 hodin a dne 24. 9. 2022 od 8.00 hodin do 14. 00 hodin
(případné druhé kolo ve dnech
30. 9. 2022 od 14 hodin do 22 hodin a dne 1. 10. 2022 od 8.00 hodin do 14 hodin)

2. Místem konání voleb
v okrsku č. 1 Dobrkovská Lhotka
je místnost v obecním domě v Dobrkovské Lhotce pro oprávněné občany trvale bydlící
v Dobrkovské Lhotce (Dobrkov, Lhotka),
v okrsku č. 2 Slavče
je místnost v hasičské zbrojnici obce Slavče pro oprávněné občana trvale bydlící ve
Slavči a Zaluží,
v okrsku č. 3 Mohuřice
je místnost v obecním domě (pohostinství) v Mohuřicích pro oprávněné občany trvale
bydlící v Mohuřicích, Keblanech a Lništích.
Hana Vojtová, starostka

Moštárna Borovany
(areál technických služeb Města Borovany na Třeboňské ulici)
Provoz: od 10. září po předchozí telefonické domluvě u správce moštárny
Kontakt: Tomáš Candra, tel. 702 505 339, Adéla Pixová tel. 774 743 470
Ovoce musí být zdravé a nepřezrálé, obaly na mošt možno mít vlastní. Jedna várka k lisování je cca 50–
80 kg ovoce (1,5 - 2 pytle)

Služby:
Lisování ovoce (drcení a lisování) – nutno mít své nádoby na odvoz moštu
Pasterizace – pasterizace moštu je možná do vlastních nádob (skleněných nebo PET), nebo
možno na místě zakoupit sytém „Bag in box“ = plastový pytlík na 5l moštu s kohoutkem,
případně i kartonovou krabici pro lepší manipulaci a uskladnění.
Ceny za služby a obaly najdete na stránkách Místní akční skupiny Sdružení Růže
https://mas.sdruzeniruze.cz/mostarna

POZVÁNKA
Dovolujeme si Vás tímto pozvat na setkání seniorů obcí Obecního úřadu ve Slavči,
které se bude konat v sobotu 8.10.2022 od 14,00 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 přispěje dechová hudba Zalužanka
a vystoupení dětí z MŠ Slavče.

Jubilanti květen – srpen 2022
Machová Anna – Slavče
Sekáč Jan – Slavče
Kyselová Růžena – Dobrkovská Lhotka
Brunová Marie – Slavče
Kadlecová Jana – Lniště
Zíka Zdeněk – Mohuřice
Krátká Hana – Mohuřice
Smolenová Hana - Slavče

Přejeme Všem stálé zdraví, hodně štěstí a mnoho optimismu do dalších let.
Poslední vzpomínka květen – srpen 2022
Marie Valíčková – Slavče – 81 let
Emil Valenta – Slavče – 63 let

Utichlo srdce znavené, nebylo z ocele, nebylo z kamene.
Utichlo a šlo spát, budeme na Vás věčně vzpomínat.

www.slavce.cz

