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Obecní
zpravodaj
Šedesát let nohejbalu v našem regionu
Aneb – co se do Jihočeského deníku z 11. února 2022 nevešlo. Nejvíce mne mrzelo, že tam
nebyla uvedena jména těch, kteří se aktivně zapojili do propagace nohejbalu ve zdejším
regionu.
Začátky nohejbalu byly vcelku popsány v již uvedeném deníku, ale další vývoj nohejbalu byl
až překvapivý. Kolem roku 1970 se na dobrkovském hřišti scházelo kolem dvaceti zájemců o
tuto hru. Z tohoto důvodu byla sestavena čtyři čtyřčlenná družstva plus náhradník. Tak vznikla
tak zvaná Domácí liga, která vydržela až do roku 1974, kdy byla založena Tělovýchovná
jednota Slavče oddíl nohejbalu. TJ Slavče byla založena 4. listopadu 1974 a jejími
zakládajícími členy byli: Lad. Trajer str., Jan Tripes, Václ. Mařík nejst., Jar. Filek, Jan Leština,
Jos. Leština, Jos. Tůma ze Záluží, Ant. Tripes z Dobrkova, Jiří Rudolf a Václ. Tůma.
Za OV ČSTV byli přítomni P. Charypal, p. Pokorný a další dva členové OV ČSTV. Za MNV
Slavče Frant. Dvořák – místopředseda a Blanka Vítová – předseda kult. a sport. komise.
Poté byli do jednotlivých funkcí výboru navrženi a schváleni: předseda – Vladislav Trajer,
jednatel – Jan Tripes, hospodář – Václav Mařík, kulturní a propagační referent – Jaroslav
Filek, člen výboru – Jan Leština. V následujícím roce jsme se přihlásili do okresního přeboru
v nohejbalu, ale tomu ještě předcházela jiná akce. Byl to turnaj okresního kola I. zemědělské
olympiády pracovníků v zemědělství konaný v Českých Budějovicích 4.5.1974. Tento turnaj
jsme k naší nemalé radosti vyhráli a postoupili do krajského kola, které se hrálo v Táboře. Ale
ani zde jsme nepropadli, neboť 2.místo z osmi účastníků bylo úspěchem.
Dařilo se i v okresní soutěži, kterou jsme vyhráli a postoupili do krajské soutěže. Zde ovšem
byla zcela jiná kvalita, a tak jsme z kraje po čtyřech letech sestoupili. Přesto že se naše
družstvo drželo stále na předních místech, do krajské soutěže se postoupit nepodařilo.

Dalšími členy TJ Slavče se postupně stali Josef Tripes, Josef Bartyzal, Zdeněk Vondrka, Jan
Tůma, Jan Dvořák, František Míček a Josef Smolen.
V roce 1984 byla uspořádána III zemědělská olympiáda pracovníků v zemědělství na které
naše družstvo vyhrálo okresní i krajské kolo a v celostátním finále v Lounech obsadilo 7.místo
z 12. účastníků. Rovněž toto bylo uvedeno v Jihočeském deníku, a tak se nechci opakovat.
Dalších několik let uplynulo bez podstatných změn. Za zmínku snad stojí připomenout
vybudování druhého nohejbalového hřiště, oplocení areálu, přívod vody a elektrického
proudu. Během těchto let ubíhajících k přelomu tisíciletí odešlo několik členů TJ Slavče, kteří
byli oporami družstva. Jejich důvody byly pochopitelné – studie, odstěhování atd. Naopak do
TJ Slavče, oddílu nohejbalu, se postupně přihlásili ing. Mir. Vráblík, ing. Václav Ondok,
Miroslav Smoleň, Jaromír Černý, Roman Valíček, Jiří Manoch, Jan Zachař, Pavel Kučera a
Jan Tůma ze Slavče.
V roce 2006 bylo v Trhových Svinech uspořádáno mistrovství České republiky v nohejbalu
mladších a starších žáků. A právě zde se představili slavečští nohejbalisté reprezentující ZŠ
Trhové Sviny. Zde dvojice Jakub Smoleň ze Slavče a Tomáš Kápar z Trhových Svinů
vybojovala v kategorii starších žáků 3. místo a v soutěži trojic obsadili Jakub Smoleň, Jiří
Tůma a Tomáš Kápar velmi pěkné 2. místo.
V červenci se konal v rakouském Salzburgu turnaj měst, kde dosáhli naši nohejbalisté
vynikajícího výsledku. Zvítězila dvojice Jakub Smoleň a Tomáš Kápar a 2. místo obsadila
dvojice Jiří Tůma a Ondřej Matěj.
Na turnaji základních škol v listopadu v Praze obsadilo družstvo reprezentující ZŠ Trhové
Sviny v soutěži trojic 2. místo. Družstvo hrálo ve složení Jakub Smoleň, Jiří Tůma a Vojta
Tripes a Tomáš Kápar.
Tyto výsledky byly velkým příslibem pro slavečský nohejbal, což se brzy potvrdilo. Již v roce
2010 vyhrálo družstvo Slavče skupinu B a postoupilo tak do nejkvalitnější skupiny A. Postup
do této skupiny vybojovali tito hráči: Ladislav Trajer ml., Zdeněk Tisoň, Jan Tůma, Jakub
Smoleň, Jiří Tůma, Vít Graňo, Vojta Tripes a Michal Smoleň.
Později tuto sestavu doplnili Jaromír Černý ml. A Václav Tůma ml. A právě tito shora uvedení
nohejbalisté nejen že podrželi slavečský nohejbal, ale dokázali ho posunout až k předním
příčkám v okresním přeboru. Velké díky.
Že se ve Slavči v posledních letech hraje velmi dobrý nohejbal dokazují i výsledky z letních
turnajů, které oddíl nohejbalu pořádá již krátce po svém založení. V letech 2009 – 2011 bylo
vybudováno za značné podpory Obecního úřadu víceúčelové hřiště, kde přiložili ruce k dílu
převážně členové oddílu nohejbalu.
Za tuto dlouholetou činnost, a hlavně za to, že se nám podařilo udržet nohejbal ve Slavči tak
dlouhou dobu – děkuji všem, kdo se za to zasloužili.
Jan Tripes

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ V DOBRKOVSKÉ LHOTCE
V podvečer 23.12.2021 se sešli u Kapličky sousedé, známí, rodiny a přátelé Dobrkovské
Lhotky. Již podruhé bylo toto setkání velmi příjemným nalazením na Vánoční dny v kruhu
všech blízkých. S podporou místních a přespolních muzikantů jsme si zazpívali pár koled a
vánočních písniček.
Každý rok je jiný, pro někoho smutný, pro někoho ten nejšťastnější, ale radost nejmenších a
poděkování dospělých za každé sousedské setkání v obci je pro všechny inspirující. I přes
chladné zimní počasí byly vidět úsměvy, které nám dal společně strávený čas, se kterým jsme
se loučili s přáním „Vše dobré, hezký advent a hlavně zdravíčko sousedé“.
Také bychom rádi poděkovali obci, která nám přispěla na občerstvení a mohli jsme tak
pohostit zúčastněné děti i dospělé „Vánočním pikadorem“, svařeným vínem a speciálním
dětským punčem.
Doufáme, že letošní rok 2022 nám dovolí uskutečnit třetí ročník, sejdeme se i na dalších
obecních akcích v hojném počtu a budeme si moci znovu společně zahrát a zazpívat.
P.S.: (Děkujeme paní Blance Motyčákové za krásnou výzdobu Kapličky, muzikantům Pavlíně
Tláskalové, Janě Dvořákové, Lindě Farkové, Milanovi Tibitanzlovi a Vláďovi Matějkovi st. a
pánům Davidovi Ruzhovi, Vláďovi Matějkovi ml. za přípravu občerstvení).
Kateřina Matějková

Vítání občánků
Dne 11. března 2022 se uskutečnilo již 15. vítání občánků
narozených v našich obcích. Přivítání proběhlo v sále v KD
Slavče z důvodu počtu narozeních dětí.
K průběhu hezkého
odpoledne přispěly i děti
a učitelky z naší MŠ
Slavče. Připravily si pro
nás krátké pásmo
písniček a básniček a pro
nové občánky i vytvořily
krásná přáníčka. A tak ještě jednou přejeme našim
novým občánkům mnoho zdraví, hodně štěstí, ať dělají
rodičům jenom samou radost a ať se jim líbí ty naše
vesničky, kde vyrůstají.

V roce 2021 a 2022 do našich řad spoluobčanů přibyly
tyto děti:
Pavel Šiveň – Slavče
Patrik Peterka – Slavče
Nina Tesaříková –
Dobrkovská Lhotka
Václav Nedorost – Slavče
Ondřej Motyčák –
Dobrkovská Lhotka
Antonín Trajer – Lniště
Alena Tripesová a Veronika
Tripesová – Dobrkovská
Lhotka
Tadeáš Vávra – Slavče
Žofie Bohony – Slavče
Jiří Kysela – Dobrkovská
Lhotka

Jaro v Mateřské škole Slavče
Začátek jara v mateřské škole je spjat s přírodou. Většinu aktivit tedy směřujeme do blízkého
okolí, na školní zahradu, kde už se příroda probouzí ze zimního spánku.
Děti velice zaujala návštěva místní
knihovny. Velice děkujeme panu
Jandovi za přípravu a ukázku
dětské literatury. Prohlíželi jsme si
leporela, četli nové pohádky,
skládali puzzle. V přírodovědné
encyklopedii jsme si zopakovali
klíčení semínka. Knihy, které děti
nejvíce zaujaly, jsme si vypůjčili
do mateřské školy. I paní učitelky
si přišly na své, našly několik knih
s tvořením. Nápady pak využily
při výrobě velikonočních dárečků.
Každoroční akcí v mateřské škole
je „Odemykání zahrady“, na
kterou se vždy všichni moc těší.
Děti si vyrobí klíče a s básničkou odemykají každou kytičku a strom na zahradě, aby již přišlo
vytoužené jaro. Zatopili jsme si v peci, upekli brambory a splnili pár úkolů.
Nedílnou součástí vítání jara je vynášení Morany. I my jsme si ji vyrobili, odnesli
k nedalekému potoku a hodili ji do něj s nadějí, že zima s ní odpluje a jaro na nás brzy zaťuká.
Projekt „Sokolníci“ měl u dětí veliký
úspěch. Byli jim představeni zástupci
nejen řádu dravců, ale i sov. Nejvíce je
zaujal orel skalní a výr velký, kterého
mohly vidět za letu, i si na něj sáhnout.
Sokolník nám přiblížil jejich život ve
volné přírodě, ale i jak je náročný jejich
chov.
Novinkou v naší mateřské škole je „Den
s batůžkem“. Děti si měly za úkol přinést
batůžky, do kterých jim paní kuchařka
připravila pití a svačinu. Hned po
příchodu všech jsme mohli vyrazit na
první túru. Cílem naší první cesty byla
nedaleká „Hrba“. Čekalo nás několik
zastavení na hry v přírodě a svačinu. I
malé děti z červené třídy vše krásně
zvládly. Další měsíc se budeme těšit na
další dobrodružství.

Jedním z březnových témat v červené
třídě byla „Zvířata a jejich mláďátka“,
proto jsme zařadili do akcí i návštěvu
Safari resortu v Hluboké u Borovan. I
když nám počasí vůbec nepřálo,
nezalekli jsme se, prošli si celý areál a
prohlédli si všechna zvířátka. Jistě se
brzy vrátíme a užijeme si i hřiště
s atrakcemi.
Duben se nesl v duchu příprav na
velikonoční svátky. Děti si přinesly
domů řadu krásných výrobků, kterými
jistě vyzdobily své domovy. I paní
učitelky nezahálely a pro děti
z mateřské školy a jejich rodiny
připravily „Velikonoční stezku ptáčka Slavíčka“. Začátek byl u mateřské školy a dále se šlo po
trase vyznačené fáborkami. Cesta vedla na Hrba, lesem, kolem Klenského potoka, kde u
lavičky byla schovaná malá odměna za splnění všech úkolů. Na stezce bylo několik zastavení,
kde děti využily stávající vědomosti, ale také se dozvěděli řadu nových informací o ptačí říši.
U některých úkolů musely použít manuální zručnost, například při sestavování vlaštovky,
stavbě hnízda nebo vyplétání ptáčka bavlnkami. Doufáme, že se všem stezka líbila a užili si
společně strávený čas…
Učitelský tým MŠ Slavče

Zápis do mateřské školy Slavče
pro školní rok 2022/2023 proběhne 10. 5. a 11. 5. 2022 od 12.30 – 16.00 hod.
Potřebné formuláře jsou připravené ke stažení na webu školy nebo si je můžete
vyzvednout přímo v mateřské škole.
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let.
V určených dnech přineste žádost do MŠ, potvrzení od lékaře, kopii rodného listu a kopii
dokladu o trvalém pobytu dítěte.
Na všechny zájemce se těšíme v ČERVENÉ TŘÍDĚ naší mateřské školy.

SDH Slavče
Po roční odmlce se opět uskutečnil Masopust dne 26.2.2022. Po velkých přípravách, velké
nervozitě a trémy se celá akce velmi povedla. Samozřejmě nechyběla ani scénka na rybníčku u
Tůmů ve Slavči a taneční scénka na sále. Přes den v masopustní průvod doprovázela kapela
Kramolínka a na sále večer až do rána všem hrála kapela Blaťácká pětka.

V sobotu 23.4.2022 SDH Slavče uskutečnila pro všechny své spoluobčany svoz železného a
nadměrného odpadu. Od rána od 8,00 hodin, kdy byl sraz hasičů na návsi, začali uklízet na
valníky nepotřebné věci, které občané připravili před svá obydlí. V úterý 26.4.2022 tento
všechen odpad odvezli na sběrný dvůr do Trhových Svinů.
Další sobotu 30.4.2022 se všichni připravovali na stavění máje. Po očištění a ozdobení májky
se v 17,30 hodin konečně za pomoci všech přítomných májka vztyčila. Samozřejmě, že při
hlídání májky nesmělo chybět zázemí o které se hasiči postarali formou pečeného prasete,
opékání buřtů a dobrým pivem. K tomu všemu hrálo do karet i krásné počasí.

Oprava informační cedule a kapličky v Douchově háji
Touto cestou bych chtěla poděkovat panu Jiřímu
Manochovi ze Slavče, který nám krásně opravil
informační ceduli a malou
dřevěnou kapličku u
Vandličky Douchův háj
v Dobrkovské Lhotce. Po
upozornění turistů, že cedule
i kaplička jsou uhnilé a
spadlé, jsme je nechali u
pana Jiřího opravit. Pan Jiří
ji nejen opravil, ale i sám
odvezl a nainstaloval zpět na
původní místo.
Doufám, že opět bude dělat
radost dalším turistům i
místním obyvatelům.

KOMUNITNÍ ENERGETIKA NA ÚZEMÍ MAS
MAS Sdružení Růže z.s. se hlásí k novému pojetí
udržitelné výroby a spotřeby energií na svém území.
Chápeme energie jako jeden z regionálních
produktů, v kterém budeme podporovat co největší
soběstačnost. Komunitní energetika se jeví jako
jedna z cest.
Jsme členem platformy komunitní energetiky při NS
MAS ČR. Rádi Vám pomůžeme s konzultací
projektových záměrů, vznikem energetických
společenstev či družstev (máme pro Vás připraveny
vzorové zakládací dokumenty, inspirativní příklady).
Více informací naleznete na:
www.mas.sdruzeniruze.cz
(v sekci OSTATNÍ ČINNOST)
www.rescoop.eu

Zajímá Vás téma? Spojte se s námi!
Ing. Magdalena Chytrová, manažer MAS Sdružení Růže z.s.
mob. 608 608 334; chytrova.magda@gmail.com

Informace pro občany
1. Přihlášení k odběru zpráv
Na oficiálních stránkách obce Slavče v sekci úřední deska a aktuality můžete přihlásit
k odběru zpráv a novinek. Po přihlášení v každé sekci Vám budou chodit na Váš email
zprávy, které se nově objeví na stránkách obce. Tímto budete hned informováni, jakmile
se něco nového vyvěsí na úřední desku.
2. Ukládání odpadu na bývalé úložiště zeminy
Na bývalé úložiště odpadní zeminy na pozemku č.127 k.ú. Slavče u Trhových Svinů se
ukládají pouze odpady rostlinného původu, a to posečená tráva, odpad ze zahrádek
a větve ze zahrad. Pro občany je zde možnost zapůjčení štěpkovače a mohou si větve
sami štěpkovat pro svou potřebu.
Odpad ze staveb a zbořenišť se po dohodě s provozovatelem ukládá ve sběrném
dvoře v Trhových Svinech.
3. Venčení psů na veřejnosti
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a povinnosti osoby, která psa
doprovází jsou napsány v Obecně závazné vyhlášce obce Slavče č. 2/2012. Vyhláška na
stránkách obce - https://www.slavce.cz/vyhlasky-zakony
- Na veřejných prostranstvích v zastavěném území obce je umožněn pohyb psů pouze
na vodítku
- Osoba, která doprovází psa je povinna zabránit psu vstupu na zařízení obce sloužící
potřebám veřejnosti
- Osoba, která doprovází psa je povinna neprodleně odstranit znečištění – exkrement –
způsobené psem na veřejném místě
- Při volném pobíhání mimo zastavěné území obce musí být pes pod trvalou kontrolou
nebo dohledem osoby, která psa doprovází
4. Zásilkovna
Pro občany jsme nechali zřídit Z-BOX ve Slavči u pošty. Z-BOX je samoobslužné
výdejní místo Zásilkovny. Pomocí připojení na Bluetoooth a pomocí mobilní aplikace
Zásilkovna, kterou si stáhnete do telefonu můžete vyzvedávat zásilky 24 hodin denně 7
dní v týdnu. Z-BOX je napájen solárními panely.
5. Pošta Partner
Od března 2022 provozuje Obec Slavče poštu partner. Žádné služby nejsou omezeny a
na poště můžete využít i služby „Balíkovna“. Nastala pouze změna otevírací doby pro
veřejnost:
Pondělí, středa a pátek otevřeno od 8,00 hodin do 11,30 hodin.
Úterý a čtvrtek otevřeno od 13,00 hodin do 16,30 hodin.
Telefon na poštu Partner je 386323145.

Program rozvoje venkova – avízo výzvy č.7
MAS Sdružení Růže z.s. vyhlásí 7. Výzvu MAS v souladu se Strategií CLLD pro území
MAS Sdružení Růže na období 2014–2020 schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a
ŘO Programu rozvoje venkova
Termín vyhlášení výzvy je plánován na duben 2022 a příjem žádostí bude upřesněn dle
aktuálního vyhlášení výzvy.
Zažádat si o dotacibudou mít opět nejen podnikatelé na rozvoj svých aktivit,zemědělci, alei
obce. Projekty mohou být zaměřeny např. na pořízení strojů, technologií, vybavení provozoven,
stavební obnovu i nákup nemovitosti či užitkového vozu. MAS plánuje vyhlášení těchto Fichí:
Číslo
Fiche

Název Fiche

F4

Investice do zemědělských
podniků
Investice do nezemědělských
činností
Neproduktivní investice v lesích

F7

Obnova vesnic

F1
F2

Vazba Fiche na článek Nařízení
EP a Rady (EU) č. 1305/2013
Článek 17, odstavec 1., písmeno
a)
Článek 19, odstavec 1., písmeno
b)
Článek 25
Článek 20
Základní služby a obnova vesnic
ve venkovských oblastech;
písmeno:
a) Veřejná prostranství v obcích
f) Kulturní a spolková zařízení
včetně knihoven

Alokace (Kč)
pro 7. výzvu
PRV
1 240 000,2 797 000,3 001 000,-

8 140 500,-

alokace se mohou změnit dle aktuálního čerpání

Fiche
F1
Zemědělci
F4
Podnikatelé

F7
Rekreační
funkce lesa

Způsobilé výdaje
stavby, stroje, technologie pro živočišnou, rostlinnou a školkařskou produkci;
nákup nemovitosti
stavební obnova či nová výstavba provozovny, pořízení strojů, technologií a
dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup zařízení,) v
souvislosti s projektem; doplňující výdaje jako součást projektu (úprava
povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení,
nákup a výsadba doprovodné zeleně); nákup nemovitosti
opatření k posílení rekreační funkce lesa, značení, výstavba a rekonstrukce
stezek pro turisty (do šíře 2 metrů), značení významných přírodních prvků,
výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků, zřizování odpočinkových
stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory, zařízení k odkládání
odpadků, nákup pozemku a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa
(mostky, lávky, zábradlí, stupně)

Veřejná prostranství v obcích
Podpořena budou pouze tato veřejná prostranství: náměstí, návsi, tržiště,
navazující prostranství obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční
stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví
obce. Podpora poskytována v režimu nezakládající veřejnou podporu.
F9
Obnova vesnic Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje:
1)vytváření/rekonstrukce veřejných prostranství obce zejména úprava
povrchů (včetně zatravnění), osvětlení, oplocení a venkovní mobiliář (lavičky,
venkovní stoly, odpadkové koše, veřejné WC, psí záchody, stojany na kola,
zábradlí, úřední desky, informační panely, orientační mapy, plakátovací

plochy, rozcestníky, pomníky, květináče, přístřešky do 25 m2 zastavěné
plochy),
2) vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla či koupadla) a další
solitérní prvky sloužící k dotvoření celkového charakteru veřejného
prostranství
3) herní prvky
4) doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, parkovací stání,
odstavné a manipulační plochy) - tvoří maximálně 30% výdajů, ze kterých je
stanovena dotace
5) nákup nemovitosti
Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou
činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské,
koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně
obecních knihoven. Podpora poskytována v režimu de minimis.
Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity.
Dotaci lze poskytnout na následující výdaje:
1) rekonstrukce/obnova82/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i
příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety, sklady a technické místnosti)
včetně obecních knihoven83
2) nové stavby kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny,
umývárny, toalety, sklady a technické místnosti)
3) pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost
včetně obecních knihoven87
4) mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost – mobilní
přístřešky (velkokapacitní stany, party stany, nůžkové stany, apod.), pódia
včetně zastřešení, pivní sety, mobilní toalety, ozvučovací, osvětlovací a
projekční technika a vybavení
5) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba
odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář,
informační tabule, zabezpečovací prvky, kuchyňky či kuchyňské kouty včetně
základního vybavení84) - tvoří maximálně 30% výdajů, ze kterých je
stanovena dotace
6) nákup nemovitosti
 Dotace se nevztahuje na nákup knih apod., ale pouze na
výstavbu/obnovu včetně základního vybavení.

Předpokládáme, že příjem žádostí o dotaci bude probíhat vdubnu 2022. Je však nutné, aby
každý žadatel byl registrován v portálu farmáře (http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/portalfarmare-pro-nove-uzivatele/zadost-o-pristup-na-portal-eagri.html).
V průběhu vyhlášení výzvy proběhne seminář pro žadatele, své záměry však můžete
konzultovat již nyní. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.
Věříme, že i díky Vám půjdou dané prostředky přesně tam, kde jsou nejvíce potřeba.
Ing. Magdalena Chytrová, manažer MAS Sdružení Růže z.s.
mob. 608 608 334; chytrova.magda@gmail.com

Jubilanti leden – duben 2022
Jiří Kahoun – Dobrkovská Lhotka
Marie Dvořáková – Slavče
Jaroslava Matyášová – Slavče
Jiřina Svobodová – Slavče
Alžběta Farkašová – Slavče
Jaroslava Benáková – Dobrkovská Lhotka
Růžena Vopelková – Slavče
Emilii Smigová – Slavče
Josef Bartyzal – Dobrkovská Lhotka
Milada Vojtová – Slavče
Růžena Trajerová – Slavče
Ludmila Vondrková – Dobrkovská Lhotka
Přejeme všem stálé zdraví, hodně štěstí a mnoho optimismu do dalších let.

Poslední vzpomínka leden – duben 2022
Jan Hölzl – Dobrkovská lhotka – 86 let
Růžena Vobrová – Slavče – 90 let

www.slavce.cz

