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Obecní
zpravodaj
Podzim a zima v přírodě.
Září V tomto měsíci ubývá dne o 1 hod a 51 min.
Září je měsíc babího léta, čas sklizně a prvních příprav na zimu. Listy stromů se začínají
vybarvovat a kvete vřes. Dozrávají bezinky, padají žaludy a v lese najdeme václavky a
ostružiny. Odlétají vlaštovky, jiřičky, holubi, čápi, husy a další ptactvo. Začíná jelení říje. Je
čas hojnosti, početní stavy většiny živočichů dosahují maxima.
23. září ve 3hod 54min začíná astronomický podzim.
Pranostiky:
Teplé září- dobře se ovoci a vínu daří.
Na svatého Václava -každá plaňka dozrává.
Sv. Václav Čechům přeje-neprší-li na něj, dobře se za rok seje a ještě více ve stodole věje.
Říjen V tomto měsíci ubude dne o 1 hod 52min.
Říjen je měsíc barevných listů, zkracujících se dní a tažných ptáků. Listy stromů a keřů
začínají opadávat. Vrcholí odlet ptáků, přilétají hejna přezimujících havranů. Srnci shazují
paroží, začíná říje daňků. Jezevci a plazi upadají do zimního spánku.
Pranostiky:
Spadne-li říjnu listí-bude mokrá zima.
Sv. František- zahání lidi do chýšek.
Divoké husy na odletu- konec babímu létu.
Sv. Havel stojí za to -jaké bude příští léto.
Sucho-li na sv. Havla- budoucí rok nastane suchý. Déšť znamená i déšť na Vánoce.
Teplý říjen - studený únor. Studený říjen-zelený leden.

Listopad V tomto měsíci ubude dne o 1 hod 24 min
Listopad je měsícem podzimních plískanic, a prvních mrazíků. Ze stromů opadávají
poslední listy. Netopýři a další živočichové se ukládají k zimnímu spánku.
Třou se pstruzi a raci a kladou vajíčka. Hranostajové se přebarvují do bílého šatu. Mufloni
mají říji, začíná chrutí (páření) divokých prasat. Přilétá káně rousná, brkoslav a hýlové.
Svátky a lidové tradice:
1.11. - svátek všech svatých
2.11.- Památka zesnulých (Dušičky) noc duchů, kdy se stýká svět živých a mrtvých.
30.11.Svátek sv. Ondřeje-čarodějný a den věštění.
Pranostiky:
Stromy v listopadu kvetou- sahá zima až k létu.
Když na Všech svatých mrazivo-bude zima teplá, když déšť - tu je třeba za pec lézt.
Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.
Když ještě v listopadu hřmí-úrodný rok na to bývá.
Prosinec Zpočátku měsíce ubude o 20 min ke konci přibude o 7 minut.
21.12 ve 23hod a 23 min. je nejkratší den a nejdelší noc, nastává zimní slunovrat. Začíná
astronomická zima.
Prosinec je měsícem dlouhých temných večerů, krátkých dní. Někteří živočichové již spí
zimním spánkem. Stromy a příroda mají období vegetačního klidu. Po kraji se potulují hejna
čečetek,čížků a jiných semeno-žravých ptáků. Přezimující pěvci začínají hojně navštěvovat
krmítka.
Svátky a lidové tradice:
2.12.- 23.12. adventní čas
4.12. Svátek sv. Barbory,
6.12. Svátek sv. Mikuláše
13.12. Svátek sv. Lucie- čarodějnice mají svůj den
24.12. Štědrý den
25.12. Hod boží vánoční -den, kdy se nemá pracovat
26.12. Svátek sv. Štěpána-chodí se na koledu
Pranostiky:
Prosinec nalije a leden zavěje.
Začne-li zima až adventem, potrvá deset týdnů.
Chodí-li se v adventu bez kožichu, bude se v postě ještě nosit.
O sv. Tomáši meluzína postraší
Šimon a Judy- zima bývá všudy.
Jan Tripes

SPORT
Nohejbal
V sobotu 11.srpna2018 se uskutečnil nohejbalový turnaj "O cenu Savče". Turnaj probíhal v
rámci sportovního dne, který byl uspořádán při příležitosti slavnostního otevření Workoutové
hřiště.
O nohejbalovém turnaji lze říci, že se skutečně vydařil. Zahájení provedl předseda
nohejbalového oddílu Ladislav Trajer st. přivítáním všech zúčastněných družstev. Poté se
řízení turnaje ujal jeho vedoucí Miroslav Smoleň, který za přispění jeho asistentů, kteří se
starali o hladký průběh turnaje.(rozhodčí, lajnování atd). Což se evidentně podařilo. Přihlásilo
se sedmnáct dvojic, které byly rozlosovány do 4 skupin, kde se utkal každý s každým. Ze
skupiny postoupili všichni čtyři a poté se již hrálo vyřazovacím systémem. Pátá dvojice ze
skupin "D"již nepostoupila.
Závěrečné tři zápasy (o postup do finále a finále) přinesly opravdu výborný nohejbal. Velmi
kvalitní hru předvedli nejen obě pražská smíšená družstva, ale i hráči Dynama Č.B , či dvojice
z Trhových Svinů a Jindřichového Hradce. O to více je potěšující, že celý turnaj vyhrála
dvojice ze Slavče Jakub Smoleň - Jiří Tůma. I díky pěknému počasí ani nevadilo, že se turnaj
protáhl až do odpoledních hodin. Poté bylo vyhlášeno toto pořadí :
1.Jakub Smoleň-Jiří Tůma- Slavče
2.D.Zikeš-Jar.Kovařík Č.Buděj.
3.Inka a Josef
Řehákovi Praha 4. Zd. Tisoň-JanTůma Slavče 5. Chuchel-Jan Brabec Trhové Sviny 6.
J.Bělík-R.Chadourek Č.Buďěj. 7. D. Pavlů-O. Kulhánek J.Hradec 8.Pavla a Vít Zátkovi
Praha
9. Vít Pagač-Aleš Pagač Benešov n.Černou 10. L.Trajer ml.-Mich Smoleň Slavče
11. Vít Graňo-Dav .Brůha Slavče 12. Jan Bíca- Jos. Kurali T. Sviny 13. Jan Pagač-Vít
Pagač ml. Skaliny 14. Leštinové Sv. Ján n. Malší 15 .J.Šobr ml.-David Tisoň Slavče 16.
Jarom.Černý-V.Tůma ml.Slavče 17. D.Brabec-T.Nocar T.Sviny.
První tři dvojice obdrželi finanční odměnu dle umístnění ostatní věcné ceny dle umístnění.
Konečné pořadí a výsledky oznamovala místostarostka Hanka Vojtová a ceny předávali ved.
turnaje M. Smoleň a předseda nohejbalového odd. L.Trajer st.
Startovné činilo 200kč za dvojici. Turnaji přihlíželo asi 40 diváků.
Družstvo nohejbalistů TJ Slavče je v současné době (24. srpna) v okresní soutěži A. skupině na
6. místě. Toto umístnění je dáno zčásti tím, že nemohou hrát vždy v optimální sestavě a zčásti
tím, že mají odložena 2 utkání. Je relativní předpoklad, že po sehrání obou utkání se postavení
v tabulce vylepší.
29. července se zúčastnila mezinárodního turnaje dvojic ve Veselí nad Lužnicí slavečská
dvojice Jakub a Michal Smoleňovi.Vcelku nepříjemná záležitost je čekala už při losování,
neboť museli nastoupit ihned po příjezdu bez rozehrání. Přesto se jim podařilo postoupit.
Avšak již v prvním vyřazovacím zápase je čekal pozdější vítěz celého turnaje. Výsledky
jednotlivých setů tohoto zápasu 10:9, 9:10 a 10:9 hovoří za vše. Zřejmě chybělo ono sportovní
štěstí. Turnaje se zúčastnilo 17 dvojic.

Gymnastika
Konec roku 2017a 1. pol. roku 2018 zastihl slavečské gymnastky Šárku Tisoňovou a
Nikolu Troupovou, které cvičí za sp. T.Sviny v poměrně dobré formě. Na gymnastických
závodech obsazovaly převážně přední místa a na medailová umístnění jim chyběl často jen
krůček. Jistě to mrzí i jejich trenérku pí.Zdenku Tisoňovou, která do jejich přípravy vkládá
nemalé úsilí včetně volného času. Věřím však, že se úsilí a píle gymnastek projeví i v dalších
soutěžích a budou tak úspěšné jako doposud.
Výsledky ze soutěží:
9.12.2017 Č. Budějovice: Š.Tisoňová 4. místo z 28 soutěžících
N.Troupová 4. místo
8.4.2018 Sezimovo Ústí : Š. Tisoňová 5. místo z 12 soutěžících
N.Troupová 9. " z 18
12.5.2018 Č.Budějovice: Š Tisoňová 5. místo z 12 soutěžících
2.6.2018 Pelhřimov Krajský přebor: Š.Tisoňová 5. místo z 18 soutěžících
N. Troupová 9. " z 12
"

Školka slaví padesátiny
Po prázdninách se těšíme na naši „novou“ školku, kterou jsme získali letos v únoru po náročné
rekonstrukci. Máme dvě třídy: ČERVENOU pro skupinu mladších dětí a ZELENOU pro děti
starší a předškoláky. Šatna a umývárna dětí se zvětšily tak, aby mohly sloužit oběma třídám.
Naše současná kapacita se tak navýšila na 40 dětí. Vytvořeno bylo zázemí pro provozní
pracovnice, které konečně získaly důstojné prostory pro svoji práci. Máme dostatek místa pro
uložení zásob, materiálu a pomůcek. Děti mají venkovní terasu. Během letošních prázdnin
jsme dokončili rekonstrukci kuchyně školy. Jelikož školka v záři oslaví padesáté výročí od
svého založení, je tato rekonstrukce pěkným dárkem k jejímu jubileu.
Přijďte jej s námi také oslavit!
První možnost máte při dni Dny otevřených dveří 19. září od 16:00. Na programu bude
prohlídka školky, společné vzpomínání na Vaše roky strávené ve školce a skákací hrad. Oslava
„školkových“ padesátin – taneční zábava s hudbou - pak proběhne v pátek 21. září od 19.00
Na Tabulce ve Slavči. Srdečně zveme na obě akce bývalé absolventy, rodiče dětí a občany
Slavče.
Jitka Vráblíková, MŠ Slavče

SDH DOBRKOVSKÁ LHOTKA – Jaká byla letošní sezóna?
Jako každý rok i vloni místní Sbor dobrovolných hasičů DL plánoval nadcházející
sezónu, při které vznikl nápad založit ženský tým dobrovolných hasiček DL. Vzhledem
k tomu, že by se jednalo o místní historický počin, neboť v Dobrkovské Lhotce nikdy družstvo
žen SDH nebylo zaznamenáno, stal se pro nás tento nápad výzvou. K našemu překvapení jsme
bez velké námahy byly schopné postavit tým 7 žen a nově vzniklé družstvo SDH DL bylo
realitou. Ženské tréninky jsme absolvovaly před každou soutěží několikrát týdně a obavu jak
to vše zvládneme, nám pomohl překonat vytyčený cíl - nebýt outsidery soutěží a zároveň
okusit pány tolik vychvalované adrenalinové zážitky ze soutěží SDH. Každá účast na
soutěžích je i o reprezentování jednotlivých obcí, a proto jsme společně s našimi mužskými
protějšky vytvořily nové logo SDH Dobrkovské Lhotky, které vychází z historických znaků
naší obce. Podle zpětných reakcí veřejnosti jsme potěšeni, že se logo povedlo, líbí se a přijali
ho za „své“ i jiné sportovní týmy v Dobrkovské Lhotce. Za pomoci přátel a přispívajících se
podařilo už do první soutěže SDH nastoupit v nových dresech s logem SDH Dobrkovská
Lhotka.

Na první Obvodovou soutěž SDH ve Slavči jsme odjížděly ve velkém stresu a nervozitě,
abychom nezklamaly sebe, ale i ostatní, kteří nám od samého počátku fandí. Jak se říká:
„Štěstí přeje odhodlaným“, a nám štěstí opravdu přálo, a to rovnou k vítězství v kategorii žen
a postup do vyšší Okresní soutěže SDH. Tento neočekávaný úspěch a následná sdílená radost
s celým týmem SDH Dobrkovská Lhotka si vyžádala několik lahví sektu, pozdní návrat domů,
ale hlavně nezapomenutelný životní zážitek. Okresní kolo v požárním sportu bylo pro nás
samozřejmě náročnější a naše chybějící zkušenosti nám dovolily porazit pouze jedno družstvo
žen SDH. Přivezly jsme si domů předposlední místo v kategorii, ale i další cenné zkušenosti
do dalších soutěží.

Úspěšní ale byli i mladší muži SDH Dobrkovské Lhotky, kteří v soutěži pořádajícího SDH
Trhové Sviny obsadili 6. místo z celkových 11 družstev. Vzhledem k silnému obsazení
konkurenčních mužstev na této soutěži je 6. místo opravdu vybojovaným úspěchem.
Celý tým žen SDH Dobrkovská Lhotka by rád poslal velké díky za příspěvek na nové dresy
nejen hasičům, ale i starostovi obce Josefu Tripesovi, Martinovi Dvořákovi za příspěvek na
potisk dresů, rodinám a přátelům za podporu i za povzbuzující fandovství na soutěžích.
Děkujeme!
Napsala: Kateřina Matějková

SDH Slavče
Tak jako každý rok se dobrovolní hasiči zúčastnili několik soutěží. Hasiči v družstvu mladší
muži 30.6. soutěžili v Trhových Svinech , kde obsadili 8. místo. 18.8. odjeli soutěžit do Údolí
u Nových Hradů, kde obsadili 6. místo a 25.8. do Mokrého u Českých Budějovic, kde byli
třetí.
20.6.2018 se všichni kdo mohl sešli u hasičské zbrojnice, kde okukovali „nové“ auto AVII,
kterou přivezli ze Stráže nad Nežárkou. doufám, že hasičům bude dlouho sloužit.

Dětský den v Dobrkovské Lhotce
Tento příjemný prázdninový den se pro nás stal dávno pravidlem. Jako každý rok jsme pro děti
připravili spoustu stanovišť se sladkými odměnami a hlavně se sportovním či kreativním
nádechem. Nechyběl skákací hrad, jízda na poníkovi, nebo zkouška požární stříkačky i
s pravou hasičskou výzbrojí. Naše dovádění trochu zchladil déšť, ale i tak jsme s dětmi
pokračovali alespoň v tanci. K večeru se malí i velcí posilnili pečeným selátkem a na scénu
dorazil zlatý hřeb dne - klatovská rocková kapela UKRADENÝ VJECY. Všichni jsme
s nadšením očekávali, jaký výkon podá „náš nový objev“ a výsledek byl ještě lepší, než jsme
si dokázali představit.

Celý den jsme si náramně užili a všem, kteří se na přípravě tohoto vydařeného dne podíleli,
vzkazujeme velké díky a těšíme se za rok zase na viděnou!

Za tým SDH Dobrkovská Lhotka Jana Dvořáková

Sportovní den
Za pomoci sportovců, hostinské, kamarádů a kamarádek se 11.8. 2018 uskutečnil na hřišti ve
Slavči sportovní den . Přípravy, které začaly už den před a brzy ráno odstartovaly
nohejbalovým turnajem v 9.30 hodin, který trval až do 18.30, neboť se ho zúčastnilo 17
družstev.
V odpoledních
hodinách se konala
ukázka jak využít nové
workoutové hřiště a
nové seniorské prvky.
Nejvíce se na nich
však předvedly děti.
Poté
následovala
ukázka gymnastického
cvičení . Děvčata pod
vedením
Zdeňky
Tisoňové předvedly na
hřišti krátké sestavy,
které pro nás nacvičily.
Na závěr sportovního
dne se konal fotbalový zápas
mezi TJ Slavče, Trhové
Sviny a Malonty, který sko
nčil 1:2. Také byl volný
prostor pro všechny, kteří si
chtěli zasportovat jak na
fotbalovém hřišti, tak i na
nohejbalovém a tenisovém.
Pro nejmenší byl zde

postaven
skákací
hrad. Po celý den a i
večer k poslechu i
k tanci hrál DJ JIMI.

Vstupujeme opět do voleb
Sdružení nezávislých kandidátů Slavče II.
Komunální volby 2018
Vážení spoluobčané,
sdružení nezávislých kandidátů Slavče II. se opět uchází o Váš hlas v letošních komunálních
volbách 2018 do zastupitelstva obce Slavče. Jsme tým mladých lidí různých profesí a zájmů,
který sdružuje kandidáty a kandidátky ze všech osad a obcí spadajících pod Obecní úřad
Slavče. Budeme rádi věnovat svůj volný čas rozvoji všech obcí a osad. Naším cílem
v následujícím volebním období je:
 Zlepšení sociálních podmínek v obci: dostupnost služeb pro seniory, rozvážka obědů a
zajištění prodeje potravin
 Obnova vybavení sálu ve Slavči: osvětlení, nové stoly a židle
 Řádná peče o úpravu návsí osad a obcí
 Obnova bývalých polních cest a zlepšení prostupnosti krajiny v našem okolí
 Zlepšení komunikace zastupitelstva s občany: účast občanů na jednání zastupitelstva,
větší otevřenost, lepší dostupnost informací
 Využití nového plánovacího období EU pro zvýšení počtu žádostí o dotace na podporu
místního rozvoje
 Včasné dokončení všech již započatých a naplánovaných projektů z předchozího
volebního období
Kandidáti a kandidátkySdružení nezávislých kandidátů Slavče II. 2018
1. Vladimír DVOŘÁK

Slavče, Keblany

9.

2. Renata

Slavče

10. Bc. Kateřina
KOREJSOVÁ

Slavče

Slavče,
DobrkovskáLhotka

11. Petr KRAUS

Slavče

12. Michal KRÁTKÝ

Slavče, Mohuřice

SMOLEŇOVÁ
3. Mgr. Jana

DVOŘÁKOVÁ
4. Mgr.

Iveta Slavče, Keblany

Miroslav ROULE

Slavče, Keblany

PLCHOVÁ
5. Stanislav TRAJER

Slavče, Lniště

13. Václav VOJTA

Slavče

6. Václav MAŘÍK

Slavče

14. Šimon KALIANKO

Slavče,
DobrkovskáLhotka

7. Mgr. Magdalena

Slavče

15. Bc.
MarkétaDVOŘÁKOVÁ

Slavče

RUDOLFOVÁ
8. Milan TRAJER

Slavče
Sdružení nezávislých kandidátů Slavče II

Volební program
Sdružení nezávislých kandidátů obce Slavče
pro komunální volby 2018
Kandidáti do obecního zastupitelstva :
Hana Vojtová
Rudolf Večeřa
Josef Tripes
František Dvořák
Jiří Manoch
ing.Karel Brůha
David Krátký
Václav Janda
Lenka Benáková
Michal Gušlbauer
Mgr.Bc.Kateřina Míčková
Mgr.Hana Potůčková
František Holý
Rudolf Vaněček
František Tisoň
Naším kandidátem na funkci starosty je Hana Vojtová, 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 2014.
Myslíme si, že většina věcí se podařila splnit tj. výstavba dešťové kanalizace Lniště – 2.
etapa, rekonstrukce vodovodního řádu, rekonstrukce komunikace Besednice (Hamr) –
Dobrkov – Slavče, základní technické vybavení pro 4 stavební parcely, úprava návsí pro
setkávání občanů, oprava komunikací dle důležitosti, rozšíření dešťové kanalizace
D.Lhotka, obnova sakrálních staveb, přestavba bývalé ZŠ Slavče na 3 sociální byty.
Nemálo finančních prostředků bylo vloženo do údržby obecního majetku a bytových
domů. Díky získané dotaci se podařilo nad rámec volebního programu realizovat i další
projekty, jako např. rozšíření MŠ Slavče, rozšíření sportovního areálu ve Slavči o
workoutové hříště pro mládež a seniory.
Můžeme zodpovědně prohlásit, že co jsme slíbili, to jsme splnili.
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.

Samozřejmě, že budeme usilovat o získávání dotací z Evropských fondů a za tyto
peníze realizovat projekty, které budou sloužit k rozvoji všech obcí.
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:
1. Vybudování základního technického vybavení pro 6 rodinných domů
2. Rozšíření sportovního areálu Slavče – 3. etapa
3. Rozšíření kanalizace Lniště a Mohuřice
4. Obnovení komunikace Dobrkov – Vejhon ( přes Vrška)
5. Revitalizace návsi Keblany včetně rozšíření veřejného osvětlení
6. Příprava základního technického vybavení pro další 4 stavební parcely
7. Vybudování 2 sociálních bytů ( Slavče, Dobrkov)
8. Rozšíření a obnova vodovodu
Máte-li dojem, že tento program na další volební období by mohl být i Vašim programem,
přijďte dát svůj hlas ve dnech 5. a 6. října do volební místnosti pro „ Sdružení“ výše
uvedených nezávislých kandidátů, protože ti jsou zárukou jeho naplnění.
Sdružení nezávislých kandidátů obce Slavče

Přátelé …
slavíme 60. výročí založení Domova pro seniory Chvalkov.
Přijďte s námi oslavit toto významné jubileum
7.9.2018 od 16:00 hodin.
Zahraje nám Mladá kapela, upečeme selátko
a představíme náš domov ze všech stran.

Jubilanti Květen – Srpen 2018
Stanislav Hruška – Slavče
Marie Brunová – Slavče
Anna Machová – Mohuřice
Marie Maděrová – Mohuřice
Jaroslava Dvořáková – Slavče
Ladislav Trajer – Slavče
Josef Plch – Slavče
Václava Békéšská – Slavče
Helena Skopcová – Keblany
Růžena Soukupová – Mohuřice
Františka Holá – Keblany
Marie Štěpánková – Slavče
Růžena Vobrová – Slavče
Josef Kraus – Slavče
Václav Mařík – Slavče
Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a mnoho optimismu do dalších let.

www.slavce.cz

