Číslo 14

Září 2010

D O B R K O V, L H O T K A , Z A L U Ž Í , S L AV Č E , M O H U Ř I C E , K E B L A N Y, L N I Š T Ě

Obecní
zpravodaj
Vysvěcení kapličky na slavečských hrbech
V neděli 29.srpna od 14 hod. se uskutečnilo slavnostní
vysvěcení opravené kapličky na slavečských hrbech.
Vysvěcení provedl trhosvinenský kněz P. Marcin Zelazny,
za účasti asi dvou set lidí.
Na přání p. Adolfa Rienesla a jeho rodiny byla kaplička
zasvěcena Sv. Františku z Asisi.
Poté seznámil p.Adolf Rienesl přítomné s obsahem
zpravodaje, který byl při této příležitosti vydán. Popisuje
v něm léta kolem r.1948 kdy ještě kaplička stála a sloužila
všem, kdož kolem ní procházeli, či se chtěli pozastavit a
vzpomenout slova Božího. Dále uvádí okolnosti za jakých byla kaplička rozvalena. Za
prudké noční bouře se vítr opřel do vzrostlé břízy, která rostla těsně vedle ní a dílo zkázy bylo
na světě. Po úklidu kmene břízy a spadlého zdiva zůstalo jen několik zdravých tašek.
Velkou naději pro vznik nové kapličky byl rok 2009. Tehdy přijeli na prázdniny vnuci p. Ad.
Rienesla- Martin a Roman- kteří se sami nabídli, že pomohou při záchraně kapličky. Byly
vyřezány křoviny a vzrostlé stromy kolem torza kapličky a na louce nad cestou.
S příchodem roku 2010 začala nová jednání na Obecním úřadě Slavče se starostou p. Jos.
Tripesem, který tuto akci podpořil a pomohl při projednávání její výstavby. Dalšího jednání
se již zúčastnilo Občanské sdružení - Drobné památky nejjižnějších Čech - které zastupovala
paní Salvová. Uvedené sdružení pak oslovilo Nadaci VIA Praha, která věnovala na výstavbu
kapličky 45 000,- Kč. Drobné památky nejjižnějších Čech 30 000,- Kč plus práci při výstavbě
a materiál. Rodina p. Ad. Rienesla věnovala 10 000,- Kč a různý materiál.

Po slavnostním vysvěcení kapličky následovalo posezení, které zpříjemnila dechová hudba
Zalužanka. Občerstvení zajistila rodina Rieneslova ve spolupráci s hasičským sdružením ve
Slavči.
Zvláštní poděkování pak vyjádřil p. Ad. Rienesl všem, kteří pomohli či se jinak zasloužili o
výstavbu tohoto Bohulibého díla.
Kaplička byla zkolaudována a poté přidána do vlastnictví rod. Rieneslovi.
Jan Tripes

Otevření Víceúčelového hřiště
V sobotu 21.8. uspořádala Obec Slavče společně s TJ oddílem nohejbal setkání bývalích i
součastných hráčů nohejbalu, který má ve Slavči dlouholetou tradici. Toto setkání se
uskutečnilo u příležitosti otevření Víceúčelového antukového hřiště ve Slavči. Bylo
vybudováno z finanční podpory Evropské unie tzv. Programu rozvoje venkova.
Slavnostní otevření se mělo konat již při nohejbalovém turnaji „ O Cenu Slavče“, avšak
počasí bylo značně proti. Celý den pršelo a přeložení turnaje by se již překrývalo s podzimní
částí soutěže.
Je pravdou, že ne všichni se této akce mohli zúčastnit. Ale i tak- při pohledu na tento pěkný
nohejbalový stánek- jsme zavzpomínali na začátky nohejbalu v Dobrkově a poté ve Slavči.
Nemohli jsme nevzpomenout na Edu Hoffmana z Č.Budějovic, který se přiženil do Dobrkova
a tento ryze český sport nás naučil. Protože nás bylo na fotbal opravdu málo, tak se nohejbal
velmi rychle uchytil. Zvláště Jenda Vaněk- sportovec tělem i duší- nás stále pobízel ke
sportování a nohejbalu zvláště. Velmi brzy se přidali i naši vrstevníci ze Slavče a nohejbal se
stal sportem č.1.
V roce 1974 jsme brigádně vybudovali dvě nohejbalová hřiště ve Slavči, která jsme využívali
až do letošního roku. Hrál se na nich okresní i krajský přebor, okresní i krajská kola
zemědělské olympiády a v neposlední řadě nejrůznější turnaje.
Nechci zde vypisovat úspěchy kterých bylo za tyto léta dosaženo. Vždyť jako v každém
sportu jsou léta úspěšná i méně úspěšná.
Za tento areál jsme rozhodně velice rádi, neboť původní hřiště je již problém udržovat
v regulérním stavu. Věřím, že také o nový areál bude dobře pečováno. Zvláště když jsme
značnou část nejrůznějších prací udělali brigádnickou činností. Značnou měrou přispěl
k výstavbě tohoto Víceúčelového hřiště Obecní úřad Slavče se starostou p. Jos. Tripesem,
který zajistil dotace.
Mnozí občané jistě namítnou, že uvedené dotace bylo možno investovat efektivněji.
Je to možné. Avšak jak praví klasik „ Nejen prací živ je člověk“. A dle mého názoru patří
sport do kategorie podstatně lépe využitého času, než je vysedávat u počítačových her či
automatů.
Závěrem bych chtěl konstantovat, že to bylo velice příjemně strávené odpoledne naplněné
sportem a hezkým posezením.
Jan Tripes

Toužíme po zeleném trávníku
takovém, kde občas se tu a tam zeleň promíchá s barvou
sedmikrásek či pampelišek a hlavně po takovém, kam můžeme bez obav
pustit svoje dítě objevovat nádheru . Realita se má tak, že trávník je pro
naše děti území takřka zakázané.A kde je problém? Psí hovínka. Tyto
hnědé perličky na trávníku jsou po vsi tak rozeseté, že pro dětské
nožičky už nezbývá místo. „Budeme se držet na chodníku. Na trávník
kakají pejskové,“ Tak nějak budeme dětem vysvětlovat proč nemohou
jít na trávník . Kam jinam by to mělo dítě táhnout, než do přírody, na trávu, ke stromům,
keřům.
Vím, že je mnoho psích majitelů, kteří poctivě sbírají hnědé hromádky do pytlíků, ale
po zkušenostech taky vím, že se najdou majitelé, kteří to nedělají, zvláště ve večerních
hodinách. K večeru přicházíte domů z práce a vše je v pořádku, jenže ráno cestu do práce
vám hned u silnice, a nejenom tam, znepříjemní psí hovínko.Kde se tam asi vzalo? Vždyť
všichni ta hovínka sbírají?
Psi mám ráda, vždyť taky jednoho mám, ale i děti mám ráda a chtěla bych, aby si
mohli v klidu hrát na vsi bez ohledu na to, jestli si mohou na trávník sednout nebo ne.
Hana Vojtová

Končí školní rok 2009 - 2010 a začíná nový
Další školní rok je za námi. Děti se slavnostně loučily se svou mateřskou školou za
přítomnosti rodičů, prarodičů a zástupkyňe obce paní Vojtové, od které dostaly pamětní list a
obdržely malý dárek. Rozloučili jsme se s 9-ti předškoláky. Od září z nich jsou již školáci.
Přejeme jim ve škole mnoho úspěchů a samé jedničky. O prázdninách pokračovala
rekonstrukce MŠ. Po vnějších úpravách, které jsou vidět na první pohled (oprava střechy,
nová krytina a okna, zateplení budovy, fasáda a venkovní dveře) pokračovaly práce
uvnitř budovy. Máme ve třídě novou podlahu,
výdejové okénko a krásné barevné dveře.
V září přijde do školky 9 nových dětí. 2 místa jsou
ještě volná. Na děti čeká spoustu nového,
kamarádi, hračky, prostředí a spoustu zábavných
akcí, které po celý školní rok pro děti pořádáme.
V nejbližší době pojedeme do Parku exotických
zvířat ve Dvorci, na muzikál Ať žijí duchové do
Českých
Budějovic,
na
Drakiádu
do
Trhových Svinů atd.

PO PRÁZDNINÁCH KLUCI HOLKY, SPĚCHEJTE DO NAŠÍ ŠKOLKY TĚŠÍME SE NA
VÁS!

Co dělala Mohuřická koťata v posledních třech měsících ?
Krásné jarní počasí jsme chtěli na konci května využít pro slavnostní otvírací ceremoniál
„prostranství pro setkávání občanů“, z většiny vybudované z prostředků EU resp. dotace
získané pro tyto účely. Počasí sice krásné nakonec nebylo, ale obě připravené hudební
pohádky děti s chutí předvedly a diváci za mírného deště vypadali spokojeně nejen
s vystoupením, ale i s nápaditě připraveným občerstvením,
které připravovali ostatní kamarádi a rodiče.
Další větší akcí byl mimořádně plně dětmi zastoupený
dětský den v Myslivně na závěr školního roku. Hodně
soutěží i soutěžících, hodně pomocníků mezi přáteli i
rodiči a trochu méně sluníčka provázelo celé odpoledne
zakončené buřťákem, zmrzlinou a bohatými odměnami,
sponzorovanými obecním úřadem, místními hasiči a
myslivci.
Vyvrcholením celého školního roku se stal týdenní letní tábor na Dálavě, kterého se
zúčastnilo 19dětí. Tady nám počasí, kromě prvního „rozvodněného dne“ velmi přálo. Všichni
byli moc spokojení se spoustou her v indiánském duchu, s výbornou kuchyní a pro většinu
těchto malých dětí i s novými zkušenostmi. Spali jsme ve stanech a běhali na rozcvičku,
stavěli a vařili na přírodním ohništi, bojovali s „Huróny“ i s vlastním strachem při nočních
bojovkách, rýžovali jsme zlato a hledali živou vodu, sbírali houby a hlavně jsme byli 14hodin
denně venku a neustále jsme si hráli a soutěžili mezi sebou o nejlepšího indiána. Na příští rok
se všichni těšíme už nyní. Ale teď už nám začal nový školní rok, který bychom chtěli
připravovat opět pro všechny děti kategorie 5-10let, ale v trochu jiném duchu. Budeme se
scházet cca jednou za tři týdny vždy na větší „akci“. Plánujeme delší vycházky a výlety,
divadlo i kino, vlastní představení a Mikuláše, plavání i další víkend na Dálavě apod. Fotky
z tábora i ostatních akcích jsou k vidění na místní síti mohuřického disku nebo u Moniky a
Zuzany osobně. Kroužek začíná v soboru 11.9. výletem do Nových Hradů.
Děkujeme všem kamarádům, rodičům i organizacím za podporu a pomoc a přejeme krásný
podzim – VAŠE KOŤATA.

SDH Slavče
Soutěžní činnost jsme letos započali pořádáním Obvodové hasičské soutěže, při příležitosti
110 -ti let od založení našeho sboru. Soutěž se konala 15. května a počasí nám jako
v minulých letech opět nepřálo. Teplota se pohybovala kolem 8 oC, foukal studený vítr a kvůli
mokrému terénu z předešlého dne se neběžela štafeta, soutěžilo se tedy jenom v útoku na terč.
Soutěže se zúčastnilo 26 družstev z jedenácti okolních sborů s tímto konečným pořadím:
ženy
1. Todně
2. Olešnice
3. Něchov
4. Trh. Sviny
5. Petříkov

ženy nad 30 let
1. Čížkrajíce
2. Slavče

muži nad 35 let
1. Olešnice
2. Čížkrajice
3. Slavče
4. Trh. Sviny
5. Petříkov
6. Rankov
7. Todně

muži
1. Todně A
2. Todně C
3. Čížkrajice
4. Olešnice
5.Něchov
6.Dob.Lhotka
7. Trh. Sviny
8. Petříkov
9. Buková
10. Slavče
11. Kamenná
12. Rankov

Po skončení soutěže byly předány diplomy, poháry a pamětní medaile a následovala taneční
zábava, kde hrála hudební skupina Hesperos.
Dále jsme se v průběhu léta zúčastnili pěti dalších soutěží a to v Trhových Svinech,
Dobrkovské Lhotce, Údolí, Jílovicích a v Mokrém. Nejlepšího umístění dosáhlo družstvo
mužů 35 v Dobrkovské Lhotce, kde zvítězilo. Další umístění nebyla vždy podle našich
představ, ale je vidět, že máme chuť a náladu soutěžit a tak si přejem do příštího roku trochu
více toho štěstíčka.
Hana Brůhová

Volební program
Sdružení nezávislých kandidátů obce Slavče
pro komunální volby 2010
Kandidáti do obecního zastupitelstva :
Josef Tripes, Rudolf Večeřa, Jiří Manoch, František Dvořák (D. Lhotka), Karel Brůha, Monika Papoušková,
Michal Gušlbauer, Hana Vojtová, Václav Janda ml., Marie Tůmová, Karel Kahoun, Antonín Tripes, Karel
Brabec, Renata Smoleňová, David Krátký
Naším kandidátem na funkci starosty je stávající starosta Josef Tripes, a proto je na 1. místě kandidátní listiny.
Vážení spoluobčané,
Sdružení nezávislých kandidátů obce Slavče se rozhodlo opět ucházet v nadcházejících komunálních volbách o
vaši důvěru. Za uplynulé čtyři roky se naše sdružení snažilo plnit volební program, který si předsevzalo v roce 2006.
Myslíme si, že většina věcí se podařila splnit tj. rekonstrukce vod. řádu Dobrkov, nástavba KD ve Slavči, výstavba
autobusové čekárny ve Slavči , úprava návsi Dobrkov, byla provedena oprava většiny kapliček a řada
komunikací, dále byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení v Keblanech. Díky získaným dotacím se
podařilo nad rámec volebního programu realizovat i další projekty. Byla provedena modernizace MŠ ve Slavči a
její zahrady, vybudovali jsme nové antukové hřiště ve Slavči a Mohuřicích byl letos otevřen nový prostor pro
setkávání občanů. Bohužel některé plánované akce se splnit nepodařilo, a to hlavně z finančních důvodů, jako je
dešťová kanalizace Lniště a dále z technických důvodů, což je projekt chodníku kolem RD směr Chvalkov, jehož
realizace ale byla již zahájena a měl by být dokončen v roce 2011.
Tyto nedodělky, pokud Sdružení nezávislých kandidátů získá opět vaši důvěru, chceme realizovat v dalším
volebním období jako jedny z prvních.
Zároveň chceme pokračovat v nastoupené cestě a investovat obecní peníze do dalších akcí, které budou sloužit ve
prospěch všech občanů, kteří v těchto obcích žijí, včetně občanů sociálně potřebných a občanů v důchodovém věku, na
které bude pamatováno v sociálním programu obce.
Všechny plánované investice jsou v souladu s Územním plánem obce a Programem obnovy venkova, což jsou
závazné dokumenty, které byly schváleny v minulém volebním období.
Na základě těchto platných dokumentů budou zvolení kandidáti našeho sdružení prosazovat realizaci těchto
akcí:
Výstavba dešťové kanalizace Lniště
Rekonstrukce prameniště Kohout
Výstavba 3 bytů v bývalé ZŠ ve Slavči
Základní technické vybavení pro 8 stavebních parcel
Oprava komunikací dle jejich důležitosti
Úprava prostoru návsi ve Lhotce
Výměna oken a zateplení bytových domů
Výstavba chodníku od kostela ke hřbitovu
Pravidelná údržba a zvelebování ostatního obecního majetku
Máte-li dojem, že tento program na další volební období by mohl být i Vašim programem, přijďte dát svůj hlas ve
dnech 15. a 16. října do volební místnosti pro „ Sdružení“ výše uvedených nezávislých kandidátů, protože ti jsou
zárukou jeho naplnění.
Sdružení nezávislých kandidátů obce Slavče

Plánované kulturní vyžití našich spoluobčanů
Na 2.října 2010 jako každý rok plánujeme posezení seniorů u dobré muziky, dobrého jídla a
pití.

Pro děti, jestli nám to počasí umožní,připravujeme Drakiádu s opékáním buřtů.

V prosinci se k nám už chystají Mikuláš v doprovodu anděla a čertů a každému podle zásluh
snad i něco nadělí na Mikulášské nadílce.

Jubilanti
Brunová Marie, 86 let, Slavče
Plchová Věra, 75 let, Slavče
Hörzl Jan, 75 let, Dobrkovská Lhotka
Trajerová Albína, 91 let, Dobrkovská Lhotka
Petrová Zdena, 70 let, Mohuřice
Rieneslová Alena, 70 let, Slavče
Bartyzalová Růžena, 75 let, Dobrkovská Lhotka
Rienesl Adolf, 70 let, Slavče
Valeš Karel, 89 let, Mohuřice
Soukup františek, 85 let, Mohuřice
Valíčková Marie, 70 let, Slavče

Poslední vzpomínka:
Matyáš Miroslav, Slavče
Kaválek Jan, Mohuřice
Kahounová Marta, Dobrkovská Lhotka
Dvořák Jan, Slavče

zpravodaj.slavce@seznam.cz

