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Obecní
zpravodaj
Volby do Evropského parlamentu.
Ve dnech 14. 15. května se konaly volby do Evropského parlamentu, a tak jsme měli
možnost vyjádřit svůj politický názor na budoucí dění v Evropě. Tentokrát jsme vybírali ze
čtyřiceti politických stran, uskupení a hnutí, které se ucházeli o účast v Evropském parlamentu
prostřednictvím svých kandidátů.
Volby probíhaly jako obvykle v pátek od 14 hod do 22 hodin a v sobotu od 8 hod do 14 hod.
Složení volebních komisí: V Dobrkovské Lhotce:předseda - Fr. Dvořák, místopř.Helena
Kunáglová, zapisovatelka Pavlína Dvořáková, člen Lenka Benáková
Ve Slavči: předseda Václav Janda ml. místopř. Kateřina Míčková Lišková, zapisovatel Monika
Dvořáková, členové Miloslava Tisoňová, Jan Sekáč a Jan Tripes.
V Mohuřicích : předs. Rudolf Večeřa, místopř. Vl. Adigamov, zapisovatel Jiří Papoušek, člen
Růžena Součková.
Výsledky v jednotlivých okrscích.
Dobrkovská Lhotka: ANO- 7 hlasů,Piráti,ODS po 4 hlasech,
Slavče: ANO- 21 hlasů, KSČM- 11 hlasů, Stan a TOP 09 - 8 hlasů
Mohuřice:SPD -10 hlasů, ODS - 8 hlasů , Piráti - 7 hlasů
Přes to, že značná část našich předních politických představitelů včetně prezidenta republiky
nabádala k volební účasti, ta byla nízká. V regionu naší obce byla 25,84 %,
v jihočeském kraji se pak pohybovala kolem 29 %.
Je pochopitelné, že výsledky voleb regionu OÚ Slavče jsou v rámci Evropské unie jen
velmi malou kapkou v moři, ale poměrně korespondují s výsledky voleb v České republice.
Ovšem výsledky voleb v celé Evropské unii jsou velmi různorodé. A tak jak uvádějí někteří
politologové v jednání uvnitř Evropské unie budou mnohdy velmi složitá.
Lze jen doufat, že tato jednání nebudou podporovat další byrokracii a více se zaměří na
potřeby obyvatel Evropské unie.
Jan Tripes st.

Mateřská škola Slavče
DĚTI,DĚTI, DĚTIČKY,
POJĎTE K NÁM DO ŠKOLIČKY.
BUDEME SI SPOLU HRÁT,
TVOŘIT, ZPÍVAT, TANCOVAT.
CELÝ DEN SE BUDEM SMÁT,
KAŽDÝ JE NÁŠ KAMARÁD.

Začíná nám nový školní rok, přejeme si aby byl
klidný, milý, úspěšný a všichni jsme se společně v naší
školce cítili dobře.
Našim dětem, které odcházejí do první třídy přejeme, aby se
jim ve škole líbilo. Myslíme na ně a držíme jim palce.
Po prázdninách nás přivítalo naše rozkvetlé piáno.
Ještě se s Vámi podělíme o zážitky z naší červnové akce. Jednoho dne jsme se vydali pěšky
lesem do Mohuřic do klubovny mysliveckého sdružení.
Přivítal nás pan M. Krátký s manželkou a pan V. Dvořák, kteří pro nás připravili hezké
dopoledne. Dětem ukázali trofeje zvěře, lovecké pušky, děti poznávaly stromy podle větviček,
prohlédly si celý areál včetně líhně malých bažantů. Následovalo hledání pokladu a opékání
buřtů. Paní Krátká všem dětem napekla sladkou dobrotu. Pan Maděra ml. doprovázel hrou na
kytaru. Děti dostaly diplom za sběr kaštanů a žaludů.
Spokojeni jsme odjeli autobusem zpět do mateřské školy.
Moc děkujeme za krásně připravenou akci. Na podzim se opět zapojíme do sběru žaludů a
kaštanů a předáme myslivcům pro zvěř.
J. Vráblíková, MŠ Slavče

Sportovní události.
Letošní ročník okres. přeboru nohejbalu sk. A má za sebou osmé kolo a slavečtí
nohejbalisté si vedou poměrně dobře. Z osmi zápasů 4x vyhráli 2x hráli nerozhodně a 2x
prohráli.
Tyto výsledky jim zajistily před podzimní částí soutěže pěkné 3. místo v tabulce.
V sobotu 3.srpna se konal další ročník nohejbalového turnaje o cenu Slavče. Turnaj začal
krátce po deváté hodině příjemným slunným počasím za účasti 14 dvojic. Družstva byla
rozlosována do tří skupin. Dvě po 5 dvojicích a ve třetí byli dvojice čtyři. Až do poledních
hodin probíhal turnaj poměrně plynule, ale poté musel být přerušen vlivem dešťové přeháňky.
Tím musely být zápasy hrány jen na jednom hřišti, a tak se turnaj protáhl až do 18,30 hod.
Potěšitelná byla účast družstev ze vzdálených míst naší republiky.
Výsledky turnaje: 1.místo Milan Chuchel, Josef Hohenberger/Trhové Sviny/
2.místo Václav Lomnicky, Jan Jirovský/Plzeň Hradiště/
3.místo David Zikeš st., Petr Řežábek/České Budějovice/
4.místo Jan Tůma, Jan Brabec/Slavče-Svatá Trojice/
5.místo Ladislav Trajer ml.,Vít.Zátka/Slavče,Praha/
6.místo Tomáš Musil, Lukáš Musil/České Budějovice/
7. místo Michal Smoleň, Zdeněk Tisoň/Slavče/
8. místo Jan Novotný, David Chvátal /České Budějovice/
9. místo Jakub Smoleň, Jiří Tůma /Slavče/
10.-11, místo Jaromír Černý, Václav Tůma ml. /Slavče/,
David Trajer ,Dan Brabec /Trhové Sviny/
12.-14. místo David Pavlů, Ondřej Kulhánek/Jindř.Hradec,/
Jiří Šobr ml. Vít Graňo /Slavče/,
Tomáš Nocar, Marek Růžička /Slavče/
Vedoucím turnaje byl Miroslav Smoleň, jemuž aktivně asistoval předseda nohejbal odd. Lad.
Trajer st. a Antonín Tripes st.
Ceny, které byly obdobné jako v minulém roce předával předs. odd. L. Trajer.
Startovné činilo 200 Kč za dvojici. Občerstvení pro hráče a diváky zajišťovali manželé
Šobrovi.
Rovněž sezona 2018-19 byla pro šipkaře Matouštýmu Dobr. Lhotka velmi úspěšná.
Vyhráli 1. Jihočeskou šipkařskou ligu, která se v letošním roce hrála dvoukolově.
Druhé místo obsadili Hořice na Šumavě a třetí byli Prachatice.
Velmi pěkného výsledku dosáhli i na mistrovství České republiky. To se konalo 22.června v
Králíkách u Nového Bydžova a naši šipkaři zde obsadili velmi pěkné 5. místo.
Akce se zúčastnilo 40 družstev, tj. po třech z každého kraje a kraj úřadujícího mistra mohl
vyslat 4 družstva.
11. května se konal Regionální master v Žabovřeskách, kterého se zúčastnilo 70 hráčů.
Jednotlivci: Jiří Šobr st. - 9, místo
Hráči TOP - 16 : Jiří Šobr ml. - 6. místo
20. a 21. července se konal turnaj - Liga mistrů - opět Žabovřeskách.
V sobotu 20. 7. se hrál nominační turnaj za účasti 50 šipkařů ze kterého postupovalo 16 hráčů
do užšího finále v neděli.
Sobotní výsledky:
Jiří Šobr ml. - 13. místo
Jiří Šobr st. 38. místo.
V užším finále v neděli obsadil Jiří Šobr ml. pěkné 5. místo.

V neděli se ještě hrál turnaj dvojic, kterého se zúčastnilo 19 družstev. Dvojice J.Šobr ml. a
J.Šobr st. si vybojovala opět pěkné páté místo.
Také letní sezona zastihla Šárku Tisoňovou ve výborné formě, neboť na obou
gymnastických soutěžích stála vždy na stupních vítězů.
24.dubna - soutěž kategorie VS4C v Trhových Svinech Čtyřboj - 2. místo.
11. května - opět VS4C/starší žákyně/ v Českých Budějovicích. dvojboj /kladina, prostná/ 1.
místo.
Začátkem roku obdržela paní Zd. Tisoňová nabídku k účasti na Letní olympiádu dětí a
mládeže v Liberci ve skocích na trampolíně. Jelikož Šárka má velice dobrou průpravu v
gymnastice rozhodla se ji přihlásit. Ovšem cvičení na trampolíně je přeci jen odlišné. Navíc se
ještě objevil problém s nekvalitní trampolínou/jiná nebyla/ a čas na přípravu se rychle krátil,
což rovněž ovlivnilo její konečný výsledek. I přes tyto problémy vybojovala Šárka velmi
pěkné 28.místo z 36 závodnic z celé republiky, které se na tuto soutěž probojovaly. Z
jihočeského kraje se této soutěže zúčastnily ještě dvě gymnastky, které obsadily následující
místa za Šárkou. Akce se konala ve dnech 23.-27. června v Liberci.
Na závěr bych chtěl poděkovat pani Zd. Tisoňové, Jiřímu Šobrovi ml.,Mir. Smoleňovi a Lad.
Trajerovi ml. za jejich aktivitu při získávání podkladů pro tento Zpravodaj.
Jan Tripes st.

Soutěž vesnice roku 2019
Soutěž byla poprvé vyhlášena Spolkem pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem
Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz měst a
obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi
vyhlašovatele připojilo v roce 2007.
Soutěž je každoročně vyhlašována na jarním Dnu
malých obcí v Praze. Organizace soutěže probíhá
ve dvou kolech – krajském a celostátním. Všechny
přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v
krajském kole. Do celostátního kola pak postupuje
za každý kraj vždy maximálně jedna obec, které
byla udělena Zlatá stuha v krajském kole. V rámci
celostátního kola jsou vyhodnocena první tři
místa. Obce přihlášené do soutěže jsou hodnoceny
v následujících oblastech: koncepční dokumenty,
společenský život, aktivity občanů, podnikání,
péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská
vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče
o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v
obci, péče o krajinu, připravované záměry a
informační technologie obce.
Vyhlášení již pětadvacátého ročníku této soutěže proběhlo na 51. Dni malých obcí v úterý 19.
2. 2019 v Praze.

Do tohoto ročníku jsme přihlásili poprvé i naší obec. Přihlášky byly podány do 30. dubna
2019. Letos se přihlásilo celkem v Jihočeském kraji 25 obcí. Všechny tyto obce navštívila
10členná hodnotící komise, která na každou obec měla vyhrazený čas a to 2 hodiny. Tato
komise nás navštívila v pátek 7.6.2019 v 9,00 hodin.
Slavnostní vyhlášení celkové soutěže Jihočeského kraje se konalo dne 9. srpna ve vítězné obci
v Čejeticích.
S radostí oznamuji, že i my jsme neodjeli s prázdnou a díky bývalému kronikáři panu Janu
Tripesovi jsme získali „Diplom za vzorné vedení obecní kroniky“. Tento diplom jsme na obdiv
vyvěsili na obecním úřadě ve Slavči.
Hana Vojtová

Dětský den a Ukradený Vjecy v Dobrkovské Lhotce

V půlce prázdnin, v sobotu 3. 8. 2019 proběhl
v Dobrkovské Lhotce každoroční Dětský den.
Tradičně byl dětem k dispozici velký skákací hrad,
tentokrát zapůjčený od společnosti E-on a mnoho
jiných atrakcí v podobě jednotlivých stanovišť,
kde naši nejmenší sbírali svá ocenění za splněné
úkoly. I přesto, že počasí nám moc nepřálo, přijelo
téměř 60 dětí, aby si vyzkoušely požární
dovednosti hasiče, střelbu ze vzduchovky a jiné
sportovní i vědomostní aktivity.
Večer se generace na naší návsi vystřídaly.
Unavené děti jsme poslali domů a na scénu
pozvali starší osazenstvo - i z okolních míst.
Poslechnout si a zatančit na rockovou kapelu
Ukradený Vjecy přijelo kolem 150 lidí. Účast tedy
byla veliká a na příští rok se těšíme na kapelu
Parkán. Všem, kteří se svým přičiněním zasloužili
o tak povedený den, děkujeme.
Za SDH Dobrkovská Lhotka
Jana Dvořáková

Shrnutí hasičské sezóny SDH Dobrkovské Lhotky 2019
Letošní sezóna byla pro nás velice náročná. Zúčastnili jsme celkem šesti soutěží, z nichž nejnáročnější na
organizaci byla obvodová soutěž. Ta se konala v sobotu 11. května 2019 v Dobrkovské Lhotce pod
,,Štěpánovcem’’, kde bylo zajištěno pohoštění, ukázka hasičské výstroje a večer nám zahrál DJ Jimi. Celkem
se zúčastnilo 25 týmů a výsledky byly vynikající. Ženy nad 30 let obsadily místo druhé a to jim zajistilo
postup do Okresní soutěže v ČB, kde vybojovaly skvělé 3. místo. Mužům do 35 let se podařilo obsadit 4.
místo a muži nad 35 let obsadili 5. místo. I přes nepříznivé počasí se všem líbilo a ti nejstatečnější vydrželi až
do rána.
Velkým úspěchem pro nás byla soutěž v Hrdlořezích, kde muži do 35 let obsadili 2. pohárové místo. Považuji
tuto sezónu za mimořádně vydařenou a jedno velké díky všem, kteří ochotně a dobrovolně pomáhali, či se
jinak zúčastnili na uspořádání Obvodové soutěže.
Za SDH Dobrkovská Lhotka
Kateřina Matějková

Jubilanti květen – srpen:
Smiga Jan – Slavče
Machová Anna – Slavče
Brunová Marie – Slavče
Machová Anna – Mohuřice
Maděrová Marie – Mohuřice
Míčková Zdeňka – Slavče
Plch Josef – Slavče
Skopcová Helena – Keblany
Tisoň Štěpán – Mohuřice
Žitná Marie – Dobrkovská Lhotka
Koštelová Marie – Lniště
Holá Františka – Keblany
Vobrová Růžena – Slavče
Poslední vzpomínka:
Maděrová Marie – Mohuřice
Rienessl Adolf – Slavče

www.slavce.cz

