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Obecní
zpravodaj
Akce pod záštitou obce Slavče

Pouštění draků
26.10. v sobotu se opět rozletěli draci na louce za fotbalovým
hřištěm.I kdyţ moc vítr nefoukal,ale sluníčko hřálo, některé
děti si přesto daly práci a draka na obloze,s malým větříkem
v zádech,na obloze udrţely.
Po úspěších i
neúspěších
s draky se opět
rozplápolal oheň
na dětském hřišti
a opékaly se
buřty.
Snad příští rok
nám počasí bude přát a trochu nám vítr zafouká
a přijde si s námi pouštět draky více dětí.

JAK SE SLAVÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE VÁNOCE
Kdyţ začne adventní období, máme u nás v mateřské škole plné ruce práce.
Začínáme adventní dílnou, kde společně vytváříme věnce . Vyzdobíme celou školku,
připravíme tématickou výstavu do obchodu. Vyrábíme přání a dárečky pro rodiče a pro
babičky a dědečky do Domova pro seniory na Chvalkově.
Našim největším dárkem pro své nejbliţší je vystoupení s básničkami, písněmi a tanečky,
které děti pilně nacvičují celý prosinec. Ani pečení se nevyhýbáme, umíme udělat a nazdobit
perníčky. Za všechnu tu velkou práci jsme byli odměněni, v pondělí jsme měli VÁNOČNÍ
DEN – k nazdobenému stromečku přijel Jeţíšek a přivezl dárky. To bylo radosti.
K slavnostnímu obědu jsme měli řízek a salát, nechybělo ani cukroví napečené paní
kuchařkou a naší „tetou Hanou“. V úterý 16.12. jsme potěšili babičky a dědečky na
Chvalkově. Středeční odpoledne patřilo nám všem- dětem, paní učitelkám, rodičům,
sourozencům a všem hostům, měli jsme
VÁNOČNÍ BESÍDKU. Vystoupení se nám
moc povedlo.
Trochu té naší vánoční atmosféry Vám
posíláme v obrázcích.

NA VÁNOCE I V NOVÉM ROCE ,
VINŠUJEM VÁM NASTOKRÁT.
TEPLÉ SLUNCE NAD DOMOVEM,
POHODU A DOBRO KOLEM.
A CO VÍC VÁM MŮŢEM PŘÁT?
ABY ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ BYLO
AKORÁT!

Za mateřskou školu
J. Vráblíková

Jak si vedou „Koťata“ v Mohuřicích ?
V minulém čísle jsme zvali všechny děti od 3 let na pravidelná středeční setkávání – to
se trošku změnilo a potkáváme se kaţdý pátek od 16 hodin v přísálí místního pohostinství. Uţ
jsme měli deset schůzek, chodí nás sem pravidelně deset i
s dvěma vedoucími a na Mikulášské besídce to vypadalo ,
ţe se zase trošku rozrosteme. Od 8.října, coţ bylo naše
první setkání, jsme uţ toho stihli opravdu hodně. Měli
jsme schůzky nejdříve v lese - s honbou za pokladem,
poznáváním lesních tajemství, překáţkové dráhy a na
závěr sezóny jsme měli i „buřťák“.
Pak uţ bohuţel začala být brzy tma a
tak se nyní scházíme uvnitř – hrajeme
spoustu her, vyráběli jsme vlastní dárečky i
ozdoby na stromeček a všichni si
připravovali básničky na Mikuláše.

Však nás pak také pan Mikuláš a tři velcí
čerti navštívili přímo na krouţku !!! Sice jsme se
všichni docela báli, ale byli jsme stateční a šikovní,
nikdo nebrečel a kdyţ tak jen potichoučku a
všichni říkali básničky a zpívali písničky, které
mohli slyšet i naši rodiče, kteří nás přišli podpořit.
Na závěr roku jsme jeli do velkého divadla do Českého Krumlova na pohádku „Tři zlaté
vlasy děda Vševěda“. Dostali jsme všichni pochvalu, ţe jsme byli hodní a nejvíc hodná byla
Terezka, která byla zároveň úplně nejmladším divákem na tomto představení. No takţe uţ se
moc těšíme na další rok – máme spoustu plánů a děkujeme moc všem rodičům a kamarádům
za povzbuzení a mnohdy i pomoc – například při organizaci honby za pokladem, za
stromeček, za odvoz do divadla, za hru na kytaru, za cukrovinky a ozdoby, za ušití kostýmů,
za nástěnku atd., atd. Přejeme všem hodně hodně štěstíčka a taky v duši
sluníčka……………………………………. Vaše Koťata z Mohuřič a okolí
Hanţlová Zuzka a Papoušková Monika – Mohuřice

Mikulášská nadílka
V sobotu 6.12. v 15.00 hodin se v sále v hostinci ve Slavči otevřela brána pekelná a
mezi dětmi se začali rojit čerti. Za nimi v doprovodu andělů přišel sám Mikuláš s plnými
koši nadílek pro odváţné děti,kteří se přišli pobavit,zatancovat a říci Mikuláši básničku,za
kterou kaţdý dostal balíček plný dárků.
Po nadílce a po čertovských tanečcích
nakonec sami děti nastoupily na parket a
začala mikulášská diskotéka,která se
protáhla aţ do večerních hodin.
Děkuji všem,kteří přišli a vytvořili
nádhernou atmosféru a všem rodičům,kteří
dali ruku k dílu a dětem připravili nádherné
odpoledne.
Vojtová Hana

Jezdecké hry v Dobrkově
11.10. se konal 4.ročník Jezdeckých her.Celkem se sešlo 18 soutěţících s dospělými
koňmi a 5 soutěţících s hříbaty.Soutěţilo se v práci na ruce,coţ obsahovalo-koně naloţit do
vozu,pak předvést koně v kroku,v klusu,zastavit,přeběhnout kavalety,vyvést koně do
kruhu,přeskočit překáţku a proběhnout slalomem do cíle.Po práci na ruce následoval Trail.
Jezdec si musel s koně otevřít branku,přejít přes koberec,převést naplněný pytel senem,ukázat
nám jízdu v dámském sedu a pak si branku za sebou zase zavřít.Vítězkou se stala opět
kobylka Filipa Šulistů z Todně.Sice s jiným jezdcem neţ loni.Kobylka je prostě profík.Pro
zpestření nám Jan Veselý z Trhových Svinů předvedl ukázky z rodea.Koníka postavil na
zadní,ale nebyl problém ho i poloţit na zem.Alespoň si mohl koník poleţet,protoţe pak na něj
čekalo lasování.Dále se soutěţilo v sedlofofru,coţ znamená co nejrychleji koně osedlat,ale
pozor,se zavázanýma očima.Poté na řadu přišla stoličková.Počasí nám přálo,tak jsme si uţili
krásného slunečného dne.Přijďte se na nás příští rok podívat,snad se vám to bude líbit
Tripesová Alena- Dobrkov

Sport
Rovněţ v průběhu letošního roku pokračovalo druţstvo šipkařů ve velmi dobrých
výkonech a dosáhlo dalších pozoruhodných výsledků.
Výrazného úspěchu dosáhlo hlavně v regionální soutěţi 1.liga ČAKS Jiţní Čechy. V této
sezóně r.2007/08 v konkurenci 13-ti druţstev zcela jasně zvítězili.V republikové soutěţi
druţstev (superliga) obsadili 9.místo.Soutěţ se uskutečnila v Olomouci 20.dubna t.r. a
zúčastnilo se jí 16 druţstev.
Dalšího velmi dobrého výsledku dosáhlo druţstvo Matouštýmu ve Valdicích u Jičína.Zde
probíhalo 30.5.-1.6. mistrovství České republiky druţstev ligy ČAKS,AŠA a ČMSŠ.V
konkurenci 64 týmů obsadili naši šipkaři velmi pěkné 8.místo.
Toto jsou nejdůleţitější úspěchy Matouštýmu ve sloţení Kalianko Šimon,Hacaj Dušan,Sviták
Pavel,Miller Miroslav,Smoleň Miroslav,Jílek Zdeněk a hostujícího Turínského Petra.
To zde neuvádím výsledky v menších turnajích,odkud přiváţejí další cenné trofeje.
Je patrné,ţe dosahováním těchto pěkných výsledků na různých místech naší republiky
nezviditelňují jen sebe,ale i naše vesničky a celý region.Věřím,ţe jejich soupeři mnohdy
marně hledají na mapě jejich domovské sídlo-Dobrkovskou Lhotku.A pokud ji najdou,jsou
jistě velmi překvapeni,ţe i v našich vesničkách vyrostli tak dobří šipkaři.Vím,ţe obecní
pokladna není bezedná,ale k těmto úspěchům a tím i k reprezentaci obce,by mohlo být
přihlédnuto.Věřím,ţe by to členové oddílu šipek ocenili.
O dění ve fotbalovém oddílu,který skončil v sezóně 2007-08 na 12-tém místě,podal
informace v posledním vydání zpravodaje předseda TJ Slavče pan Vojtěch Farkaš.
Nohejbalisté hráli v letošní sezóně ve skupině „3“. I přes velkou snahu skončili na
3.místě a tím zůstali těsně za hranou postupu do skupiny „A“. 26.července t.r. uspořádali
nohejbalový turnaj dvojic ve Slavči.Zúčastnilo se ho 13 dvojic,rozlosovaných do dvou
skupin.Po celodenním zápolení zvítězilo druţstvo Svatého Jána n/ Malší (Jan a Petr
Leštinové).Druhé místo obsadilo druţstvo z Trhových Svinů a tetí obsadila dvojice
Regina“B“ z Č.Budějovic.
Nejúspěšnějším druţstvem Slavče byli Jakub Smoleň a Jiří Tůma.Oba i přes své mládí hráli
velmi dobře a obsadili 6.místo.
Šesté místo Jakuba Smoleně s Jiřím Tůmou na slavečském turnaji však nebylao vůbec
náhodné.Oba,ještě starší ţáci,hrají v této kategorii za Trhové Sviny.A ţe opravdu velmi hrají
dobře dokazují jejich výsledky.
21a22 června se konalo v Trhových Svinech mistrovství České republiky v nohejbalu
kategorie starší ţáci.Zde se dvojice Jakub Smoleň-Tomáš Kápar umístila na 3.místě a
v kategorii trojic vybojovali Jakub Smoleň-Jiří Tůma(oba ze Slavče)-Tomáš Kápar(Tr.Sviny)
2.místo.Dalšího úspěchu dosáhl Jakub Smoleň s T.Káparem a Ondrou Matějem v Košicích.V
září zde vybojovali 3.místo v Evropském poháru.V červenci se konal v Salzburku turnaj
měst,kde dosáhli vynikajícího výsledku.První místo obsadila dvojice J.Smoleň-T.Kápar a
druhé místo si vybojovala dvojice J.Tůma-O.Matěj.
V listopadu r.2007se zúčastnilo čtyřčlenné druţstvo hráčů základní školy Trh.Sviny turnaje o
pohár základních škol v Praze.Turnaj byl součastně i jako memoriál fotbalisty a nohejbalisty

Josefa Bicana.Tříčlenné druţstvo plus náhradník hrající ve sloţení J.Smoleň,J.Tůma,V.Tripes
a T.Kápar,obsadilo velmi pěkné druhé místo.
Z tohoto výčtu je evidentní,ţe se sportu v našem regionu daří.
Závěrem bych chtěl všem sportovcům,kteří reprezentují náš region poděkovat a popřát
mnoho dalších skvělých sportovních výsledků.
Tripes Jan

Rok 2008 – rok úspěšných projektů
Při schvalování rozpočtu na rok 2008 odsouhlasilo obecní zastupitelstvo 8 projektů, jejichţ
realizace by mohla být podpořena nějakou dotací či grantem Jihočeského kraje nebo
Evropské unie. Při podávání ţádostí jsme k této záleţitosti přistupovali zcela reálně a doufali
jsme maximálně v 50% úspěšnost podaných projektů. Myslím si, ţe ani ten největší optimista
nepředpokládal, ţe všechny naše projekty budou přijaty k realizaci a tím i dotačně podpořeny.
Zde je přehled dotací na jednotlivé projekty:
1. Projekty podpořené z grantů a dotací Jihočeského kraje
a) dotace na projektovou dokumentaci Rekonstrukce prameniště Kohout ve výši
135.900,- Kč, tj. 70% nákladů
b) dotace na ţivou kulturu – Dobrkovské letní slavnosti ve výši 30.000,- Kč, tj. 80%
nákladů
c) dotace na podporu lesního hospodářství ve výši 91.250,- Kč, tj. 70% nákladů
d) dotace z Programu obnovy venkova na rekonstrukci komunikace kolem MŠ Slavče ve
výši 120.000,- Kč, tj. 50% nákladů
2. Projekty podpořené z fondů Evropské unie
a) dotace na projekt Modernizace MŠ ve Slavči ve výši 1.430 000,- Kč, tj, 92,5% nákladů
b) dotace na projekt Stavební úpravy čp. 52 ve Slavči ve výši 6.804 000,- Kč, tj. 92%
nákladů
c) dotace na projekt Víceúčelové antukové hřiště ve výši 705.000,- Kč, tj. 80% nákladů
d) dotace z programu zaměstnanosti Úřadu práce Č. Budějovice ve výši 113.000,- Kč, tj.
100% nákladů
Kdyţ všechny výše uvedené dotace sečteme dostaneme velice zajímavou částku 9.430 000,Kč, které jsou v rozpočtu naší obce jiţ hodně znát. Přál bych si, aby se našim dalším
projektům dařilo podobně i v příštích letech.
Josef Tripes - starosta

Plesová sezóna a Staročeská koleda
10.1. Hasičský ples v Dobrkovské Lhotce
vyhrávat bude Zaluţanka
17.1.Myslivecký ples ve Slavči
vyhrávat bude Podhoranka
24.1.Hasičský ples ve Slavči
vyhrávat bude Hájovanka
20.2.Staročeská koleda v Mohuřicích
21.2.Staročeská koleda ve Slavči
22.2.Staročeská koleda v Dobrkovské Lhotce

Poslední vzpomínka
Pani Kolářová - Mohuřice
Pani Valešová – Mohuřice
K narození v roce 2008 blahopřejeme
Manţelům

Šobrovým ze Slavče
Dvořákovým ze Slavče
Gušlbauerovým z D. Lhotky
Kosovým ze Slavče
Potůčkovým ze Slavče

Smíšené zboží ve Slavči
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

-

6.30-10.30
6.30-10.30 14.30-17.00
6.30-10.30 14.30-17.00
6.30-10.30 14.30-17.00
6.30-10.30 14.30-17.00
7.30-10.00

Přejeme Všem krásné
prožití svátků vánočních
a mnoho štěstí a zdraví
v Novém roce.

zpravodaj.slavce@seznam.cz

