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Obecní
zpravodaj
Události ve sportu
Převážná část sportovních soutěží jak vyšších tak i nižších se hraje systémem podzimní část –
jarní část.
U nás to platí pro fotbal a šipky. Naopak nohejbal se hraje systém jaro – podzim. Proto
fotbalisté a šipkaři provádí hodnocení sezony prakticky v polovině roku.
Pro šipkaře byla uplynulá sezona 2010-2011
obvzláště úspěšná. V soutěži 1. Jihočeské ligy
obsadili 2. místo a zajistili si tak účast na
mistrovství republiky družstev ve Valdicích u
Jičína. Zde dosáhli vynikajicího úspěchu,
když obsadili 3. místo ze 40-ti startujících
družstev. Družstvo soutěžilo ve složení:
Kaliánko, Miller, Sviták, Jílek.
Mužstvo fotbalistů TJ Slavče obsadilo ve 4. tř.
okresního přeboru 10. místo z 15-ti
startujících. V danné situaci je to vcelku
slušné umístění, neboť malá základna hráčů
přináší i problémy do sestavy mužstva.
Nemalé problémy přináší i četná zranění a
indispozice hráčů (zaměstnání atd.).
A tak někteří hráči hrají dobře nejen fotbal,
ale i nohejbal( Jirka Tůma ml., Víťa Graňo
aj.).

Nejlepšími střelci branek byli v uplynulém ročníku Filip a Vítek.
2. července se slavečští fotbalisté zúčastnili turnaje v Mokré u Českých Budějovic. Ze čtyř
startujících obsadili 3. místo. V přípravě trénují dvakrát týdně, v období okresní soutěže
jedenkrát týdně.
Velmi dobře si vedou i nohejbalisté, kteří bojují v „A“
skupině okresního přeboru. Před letní přestávkou obsadili
6. místo z 10-ti startujících družstev. Znamená to, že je
reálná šance na udržení v této kvalitnější skupině.
Dalším velmi pozitivním faktem je příchod mladých a
perspektivních hráčů do hráčského kádru. Je to veliký
příslib do dalšího období nohejbalu ve Slavči. V této
souvislosti nemohu opomenout práci Zdeňka Tisoně a Víti
Graňa, kteří zasvěcují do nohejbalu nejmladší generaci.
Jsou to převážně starší žáci, kteří mají chuť a elán tento
druh sportu si vyzkoušet.
6.srpna uspořádal oddíl nohejbalu turnaj dvojic ve Slavči. Byl to první turnaj na novém hřišti,
neboť loňský nám doslova propršel. Turnaj začal v 9.00 hod. presentací 11-ti družstev,
rozlosovaných do dvou skupin.
Po téměř celodenním zápolení zvítězilo družstvo z Trhových Svinů( Kápar- Kurali), na
kterém bylo patrno, že hraje vyšší soutěž.
2. a 3. místo obsadila družstva ze Slavče, která tak prokázala dobrou úroveň nohejbalu ve
Slavči.
2. místo – Trajer Ladislav ml. – Smoleň Jakub
3. místo - Víťa Graňo – Jiří Tůma
4. místo – Zátková – Zátka z Prahy
5. místo – Josef a Antonín Tripesové
6. místo – Tisoň Zdeňek – Matuška
7. místo – Leština Petr – Tripes Vojtěch
8. místo – Hric – Dvořák
9. místo – Drtina – Tácha
10. místo – Tůma Václav – Voboský
11. místo – Zvánovec – Matějka
Prvních šest dvojic bylo odměněno cenami dle umístění.
Jedním z důležitých cílů nejen fotbalistů TJ Slavče, je podchytit a získat talentované žáky
z širokého okolí. Vždyť čas je neúprosný a pokud chceme sport ve Slavči udržet na současné
úrovni, musíme pro něj něco udělat.
Jan Tripes

Dodrkovská Lhotka
I letos se konaly společenské akce v Dobrkovské Lhotce.
Dne 11.6. se opět na „točně“ sešli majitelé traktorů Zetor 25,
aby mezi sebou změřili síly a zručnost. Letos se sešlo již na
desátém ročníku závodů 20 dospělých soutěžících a šest dětí ,
které se nebály usednout do traktorů a také si změřit své síly .
Traktoristé se sešli již ve 13.00 hod. na zápis presentace a
samotná soutěž vypukla ve 14.00 hodin.
Soutěž se skládala z těchto disciplín: přelévání vody
jízda na přesnost
slalom
jízda do kopce
couvání
V závodě dospělých vyhrál Martin Jann z Trhových Svinů, druhý byl Kubíček Karel z Rejt a
třetí se umístil Vladimír Dvořák ml. ze Slavče.
Děti soutěžily ve stejných disciplínách a umístily se takto : 1.Petr Bárta
2. Jiří Kysela
3. Filip Bárta
Hezký sluneční den byl zakončen večerní zábavou s muzikou „Tamara“ a dobrým
občerstvením.
24.6. v 18.00 hodin se opět na „točně“ rozezněla dechová hudba v podání kapely Babouci.
Jako každý rok se tu setkali nejen příznivci dechovky, ale i dobrého jídla a pití. Nakonec
našel uplatnění i trávníkový parket.
SDH Dobrkovská Lhotka oslavil 9.7. výročí svého založení. Od založení uplynulo již 80 let.
K této příležitosti uspořádali hasiči soutěž , na kterou pozvali hasiče z okolí. Soutěž se konala
na břehu rybníka, kde pro všechny bylo připraveno posezení s pohoštěním. K příležitosti
založení SDH Dobrkovská Lhotka si pro diváky připravili hasiči z Trhových Svinů ukázku
jak se pomocí techniky za pár vteřin stane z auta jen hromada šrotu.
Celkem se soutěže zúčastnilo 9 družstev. Soutěžilo se v kategoriích muži, muži nad 35 let a
ženy.Umístění : muži – 1. Jílovice
2. Slavče
3. Dobrkovská Lhotka
muži nad 35 let – 1. Rankov
2.Dobrkovská Lhotka
ženy – 1.Čížkrajice
2. Jílovice
Na závěr soutěže si hasiči pozvali kapelu Brusný kotouče, která všem hrála pro poslech i
tanec všechny různé žánry hudby.

Co nového se událo v oddíle Mohuřická koťata
Závěr školního roku jsme oslavili mírně opožděným Dnem dětí. Tentokrát nám přálo počasí po celé odpoledne bylo sluníčkově krásně . Velmi děkujeme všem sponzorům, díky kterým
měly děti velmi bohaté odměny za všech 15 soutěžních disciplín. Děti bojovaly jako malí lvi
a to jak v jednotlivcích, tak v týmových soutěžích.

O prázdninách se nejen děti z oddílu Koťata vydaly na v pořadí druhý letní tábor, tentokrát na
téma Harry Potter. Bradavický hrad vyrostl na Švýcaráku, v Údolí u Nových Hradů. Naučili
jsme se spoustu kouzel od profesorky McGonagallové (Monika), absolvovali spoustu
sportovních soubojů s profesorkou Hoochovou (Zuzana), navštívil nás několikrát i sám ředitel
Bradavické školy Albus Brumbál, profesorka Sinitra, Trellawneyová a Prýtová i profesor
Severus Snape nás podpořily v dalších hrách,
například při turnaji ve Famrfrpálu či nočních

dobrodružstvích na stezkách odvahy. Ve finále za námi do Bradavic přijel i Sirius Black,
který nám k velké radosti všech dětí hrál celý večer u táboráku na kytaru a moc děti za jejich
pěvecké výkony pochválil. Počasí v Bradavicích bylo fajn, propršel nám jen den příjezdu,
jinak jsme byli 15 hodin denně na čerstvém vzduchu .
Všech 30 dětí rozmístěných do třech kolejí, Zmijozel, Havraspár a Nebelvír, absolvovalo celý
týden s nadšením a ve zdraví a s těšením na další školní rok v Bradavicích se vrátily domů.
Nyní Koťata čeká v pořadí již šestá víkendová Dálava, na kterou se chystáme na začátku
října. Další schůzky budeme mít vždy jen nárazově ve formě výletů a vycházek za krásami
jižních Čech.
Za Mohuřická koťata příspěvek zpracovaly
Zuzana a Monika

SDH Slavče
SDH Slavče započala svou soutěžní činnost v roce 2011 v Kamenné na Hasičské obvodové
soutěži, která se konala 7.5. – ženy nad 30 let - 1.místo
muži nad 35 let - 6.místo
Dalších soutěží, a že jich bylo dost, se účastnili jen muži a to :
25.6. - Trhové Sviny - 5.místo
2.7. - Rankov - 4.místo
9.7. - Dobrkovská Lhotka - 2.místo
23.7.- Rychnov u Nových Hradů - neplatný pokus
20.8. – Údolí – 3.místo
27.8. – Mokré – 9.místo
Jak je možno vidět SDH Slavče opravdu nezahálí. K tomu všemu si ještě 23.7. udělali
brigádu a zorganizovali sběr železného šrotu po obci. Zároveň jako každý rok nezapomněli na
děti a připravili nejen pro ně dne 3.9. rozloučení s prázdninami.
Děti si mohli zkoušet různé dovednosti na mnoha stanovištích, jako chodit na chůdách nebo
skákání v pytli, které jim hasiči připravili.Samozřejmě největší zájem měly o stanoviště, kde
si mohly vyzkoušet stříkat z hadic.
Pro všechny bylo připraveno posezení i pohoštění.

Plánované kulturní akce ve Slavči
V říjnu se opět na nebi budou prohánět draci.

Prosinec bude zasvěcen mikulášské nadílce, samozřejmě i s čerty.

Něco z historie (Kronika Mohuřice)

Jubilanti květen – srpen 2011
Sekáč Jan, Slavče – 75 let
Brunová Marie, Slavče – 87 let
Maděrová Marie, Mohuřice – 80 let
Filková Marie, Slavče – 80 let
Soukupová Růžena, Mohuřice – 80 let
Trajerová Albína, Dobrkovská Lhotka – 92 let
Valíček Štěpán, Slavče – 75 let
Vobrová Růžena, Slavče – 80 let
Štěpánek Karel, Slavče – 70 let
Janda Václav, Slavče – 70 let
Soukup František, Mohuřice – 86 let
Poslední vzpomínka : Vránková Marie – Dobrkovská Lhotka
František Tůma – Lniště
Norbert Hörik - Slavče

www.slavce.cz
zpravodaj.slavce@seznam.cz

