Číslo 11

Září 2009

D
DO
OB
BR
RK
KO
OV
V,, L
LH
HO
OT
TK
KA
A,, Z
ZA
AL
LU
UŽ
ŽÍÍ,, S
SL
LA
AV
VČ
ČE
E,, M
MO
OH
HU
UŘ
ŘIIC
CE
E,, K
KE
EB
BL
LA
AN
NY
Y,, L
LN
NIIŠ
ŠT
TĚ
Ě

Obecní
zpravodaj
HURÁ DO ŠKOLKY!
S příchodem měsíce září oţijí všechny školy,
naplní se smíchem a křikem dětí. Začíná nový školní rok.
Je tomu tak i v naší mateřské škole. Máme to
štěstí, ţe naše děti začínají v nově zrekonstruované
budově. V novém školním roce děti přivítala nová okna,
dveře, vybavení šatny a části třídy. Budova je zateplená,
novou střechou uţ nebude zatékat, a jasná barva fasády
svítí do celé Slavče.
Chtěli bychom poděkovat našemu zřizovateli obci Slavče, ţe podpořila grantový
projekt „Hrajeme si spolu“ a tím se zaslouţila o získání peněz na modernizaci naší školky.
Naše „nová školka“ je zase plná dětí, které čeká školní
rok plný rozmanitých výletů, exkurzí a mnoha dalších
akcí. V září například navštívíme Park exotických zvířat
ve Dvorci, půjdeme Trhosvinenskou stezkou na Buškův
Hamr, také nás čeká pečení chleba v peci na naší zahradě.
Tímto přeji našim zaměstnankyním, dětem, jejím
rodičům a celé Slavči krásný a úspěšný školní rok
2009/2010.
J.Vráblíková
ředitelka MŠ

Vítání občánků
V naší krásně nově opravené Mateřské škole se dne 20.června 2009 uskutečnilo jiţ v pořadí
druhé „Vítání občánků“, kteří se narodili v prvních měsících tohoto roku. K vítání se
dostavilo sedm nových občánků se svými rodiči, ale i s nejbliţšími příbuznými.
Uvítáni do ţivota byli : Anetta Kubová - Dobrkovská Lhotka
Marek Studnička - Mohuřice
Matyáš Klán - Slavče
Martin a Michal Maděrovi - Mohuřice
Sára Horáčková - Slavče
Petr Kraus - Slavče

Po krásném vystoupení dětí z MŠ v doprovodu svých učitelek, které všem zazpívaly a
zarecitovaly, byla novorozeným občánkům předána vkladní kniha s počátečním vkladem,
kterou jim věnovala Obec Slavče. Rodičům, kteří se podepsali do naší Pamětní knihy „Vítání
občánků“, byl na tento den předán malý dárek. Maminkám byla předána květina a tatínkům
pamětní list.
Hana Vojtová

Zpráva o činnosti fotbalového oddílu Slavče:
Sezona 2008/2009
V sezoně 2008/2009 jsme se snaţili do muţstva začlenit několik nových hráčů coţ se
částečně podařilo. Nadále se však potýkáme s nedostatkem kvalitních hráčů coţ samozřejmě
ovlivňuje výsledky týmu.
Podzim sezony 2008/09 nás nezastihl v dobré formě a proto jsme se pohybovali spíše na
konci tabulky.
Jaro pro nás bylo, co se týče výsledků, velice pozitivní. Proběhla výměna trenéra. Oficialně
se muţstva ujal Šperker R. Na výsledcích se to okamţitě kladně projevilo. Jaro jsme
dokončili na 4. místě a celkově jsme skončili na 6. místě.
Závěr sezony byl velice dobrý a je i příslibem do budoucna. Dovolte mi, abych na závěr
poděkoval obci Slavče za podporu, bez této podpory bychom nedokázali efektivně pracovat a
podporovat sport v naší obci.
Farkaš V

Ohlédnutí za 1májem v obci
Mohuřice.
Uţ tradičně proběhl v naší obci
1.5.2009 prvomájový průvod. Byl to
jiţ 10 ročník. Příprava průvodu
zabrala našemu SDH Mohuřice více
neţ 2měsíce práce a organizace. Ale
osobně si myslím, ţe nikdo nelituje
vynaloţené námahy a času, který
věnuje přípravě. Odměnou kaţdému
člověku který přidá ruku k dílu je
zjištění, ţe kaţdý rok přijede více
spokojených diváků i alegorických
vozů. Touto cestou bych chtěl
poděkovat Obecnímu úřadu ve Slavči za finanční příspěvek na akci. Také všem pořadatelům
pomocníkům všem Sestrám, babičkám a dědečkům z DD Chvalkov za trpělivost při výrobě
mávátek. Zároveň doufám, ţe nadcházející jubilejní 11 ročník proběhne bez problémů a ve
stejném hojném počtu jako předešlý.
Papoušek Jiří - velitel SDH Mohuřice

Dětský den v Mohuřicích
V sobotu 30. 5. 2009 uspořádaly vedoucí
oddílu Koťat v Mohuřické myslivně Den soutěţí
pro děti.
Ze 17. připravených disciplín se pro
nepřízeň počasí podařilo uskutečnit ,,jen" 13.
Děti soutěţily o vlastní peníze, za které si mohly
díky sponzorské podpoře Obecního úřadu a
Mohuřických
hasičů,
nakoupit
spoustu
zajímavých cen.
Kaţdé ze zúčastněných dětí ve věku od dvou do
deseti let si vyzkoušelo všechny disciplíny.
Prokousávaly se výtečné koláče, prolézal se tunel, házelo se, trefovalo i skákalo, aţ do
finálového boje, kde se děti předháněly ve zpěvu a recitaci do mikrofonu, aby získaly
poslední penízky na zbývající ceny.
Nechybělo ani opékání špekáčků a nadšené fandění
rodičů.
A co chystáme pro koťata do druhého roku
činnosti?
Celý rok si budou děti hrát a učit se novým věcem
formou získávání bobříků. Plánujeme návštěvy bazénu
v Borovanech a těšíme se na moţnost vyuţití nové
tělocvičny ve Slavči.
V neposlední řadě vás všechny rádi pozveme na
chystaná představení scének a pohádek při různých
příleţitostech (Mikuláš, MDŢ).
Závěrem děkujeme za aktivní podporu všem rodičům, kamarádům a Mohuřickým
myslivcům.
Monika a Zuzana

Traktory v Dobrkově
10. června t.r. proběhl v Dobrkově 6. ročník setkání a soutěţe majitelů traktorů Z-25A a
Z-25K.
Setkání se zúčastnilo 14 majitelů traktorů, s nimiţ soutěţilo v kategorii dospělých 21
soutěţících. Po přivítání přítomných započala soutěţ, která obsahovala šest disciplín:
1. Jízda ke kůlu na přesnost
2. Slalom mezi kuţely
3. Rychlostní závod do kopce
4. Slalom s vlekem
5. Couvání s vlekem
6. Střelba ze vzduchové peintbolové pistole na terč
Po velmi vyrovnaném průběhu soutěţe zvítězil Karel Kubíček z obce Rejta. Druhé místo
obsadil Vladimír Dvořák ml. Ze Slavče a třetí třetí několikanásobný vítěz předešlých ročníků
František Dvořák ze Slavče. Vítěz si jako kaţdoročně odnesl ţivé sele, ale ani ostatní
účastníci této akce nepřišli zkrátka. Obdrţeli ceny dle umístění.
Dětskou kategorii ve které soutěţili 4 účastníci vyhrála Markéta Dvořáková ze Slavče. Druhý
dojel Jiří Kysela ml. Z Dobr. Lhotky. Třetí místo obsadil Lukáš Soukup z Nesměně a čtvrté
Stráská Nela.
I přes rekordní počet soutěţících probíhala tato akce velmi lpynule, takţe kaţdý z přítomných
návštěvníků mohl sledovat to, co ho právě zajímalo. Bylo to dáno i organizací soutěţe, kterou
se snaţíme stále zlepšovat.
Příjemné odpoledne před zhruba 250 diváky zpříjemnil hudební kulisou diskţokej p. Jiří
Mráz ze Svatého Jána n/Malší. O bohatý výběr občerstvení se opět postaral Jiří Kysela
z Dobrkova.
Večerní posezení návštěvníků pak zpříjemnila country skupina Bahňáci.
Závěrem děkují pořadatelé všem sponzorům za jejich pomoc, při zajištění této zdařilé akci.
Dvořák Vlad. St.

Dobrkovská Lhotka-kulturní vyžití našich spoluobčanů v průběhu
tohoto léta:o)))
Jako jiţ tradičně první radost do našich srdíček přinesly veselé písničky nejstarší jihočeské
dechovky. Koncert kapely Babouci se konal 19tého června na louce v Dobrkově. Lidé se sešli
ve velkém počtu, i kdyţ počasí nebylo zrovna letní a pár kapek také spadlo. Zimní bundy,
teplý grog a pěkné písničky pomáhaly všem k dobré náladě a na chlad nikdo ani nepomyslel.
Muzikantům i návštěvníkům se večer moc líbil a uţili si ho stejně dobře, jako v letech
předchozích. Ne nadarmo se říká – co Čech to muzikant.o)) Zvučné tóny písniček se nesly
naší vískou dlouho do noci, ale myslím, ţe nikomu to nevadilo, ba naopak:o)) Věříme, ţe
příští rok se akce opět vydaří a snad se i to počasí konečně umoudří.
V polovině července sami kluci ze SDH ve Lhotce zorganizovali hasičskou soutěţ, šlo spíše o
takový „srandamač“, kam pozvali druţstva z okolních vesnic a společně s nimi pak soutěţili
o nejlepší čas za útok na terč. Ráno nás bohuţel místo sluníčka probudil déšť, jak bývá na
našich akcích nepsaným zvykem a tak měli kluci starost, zda jejich zařizování a přípravy
nepřijdou v niveč. Začátek soutěţe byl plánován na 13tou hodinu a jednotlivá druţstva před
smluveným časem opravdu do Lhotky dorazila. Pozvání přijala druţstva z Olešnice, Mohuřic
nebo třeba i druţstvo Číţkrajic a Slavče, která se jako jediná obec mohla pyšnit i druţstvem
ţen. Déšť byl ale opravdu silný a uţ to vypadalo, ţe druţstva odjedou domů s nepořízenou.
Počasí se naštěstí nakonec trošku umoudřilo a tak chvíli po druhé vyběhlo ze startovní čáry
první druţstvo muţů, místní Dobrkovskolhotečtí hasiči. Neţ soutěţ absolvovala všechna
druţstva, podařilo se sluníčku vyklubat z hustých mraků a odpoledne i podvečer byly bez
deště. Druţstva za svou účast dostala diplom, upomínkový předmět a poděkování a myslím,
ţe spokojenost byla jak na straně soutěţících, tak i na straně organizátorů, kterým spadl
s poslední kapkou deště ze srdce veliký kámen.
A to nejen proto, ţe soutěţ nakonec úspěšně proběhla, ale díky přízni počasí se nejen hasiči,
ale i všichni ostatní dočkali té pomyslné třešničky na dortu, jeţ měla udělat tečku za tímto
nevšedním dnem. Byl jí koncert ţivé hudby. Skupina Hesperos tento rok hrála přímo na
návsi, kde se sešla nakonec pěkná parta lidí a nezůstalo jen u poslechu a dobrého pití, ale
tanec i zpěv protkaly téměř celou noc.
Další z akcí, která má u nás jiţ mnoholetou tradici, bude Václavské posvícení. Tento rok
vychází na neděli 4. 10., kdy z mnoha kuchyní zavoní slavnostní oběd a pečené koláče.
V předvečer posvícenské neděle se bude ve Lhotce zpívat a tančit, jako jiţ dlouhá léta,
v hostinci U Matouše. Taneční zábavu pořádá SDH v Dobrkovské Lhotce a chybět nebude ani
rozmanitá tombola. Všechny tímto na taneční zábavu srdečně zvu:o))
Dvořáková Pavlína

Jubilanti
Machová Anna, Slavče – 75 let
Brunová Marie, Slavče – 85 let
Machová Anna, Mohuřice – 80 let
Ţitná Marie, Dobrkovská Lhotka – 70 let
Vondrka Josef-Zdeněk, Dobrkovská Lhotka – 70 let
Kadlecová Marie, Dobrkovská Lhotka – 88 let
Trajerová Albína, Dobrkovská Lhotka – 90 let
Valeš Karel, Mohuřice – 88 let
Poslední vzpomínka
Kadlecová Marie, Dobrkovská Lhotka
Štanglová Anna, Keblany
Štanglová Ludmila, Mohuřice

zpravodaj.slavce@seznam.cz

