Číslo 31

Květen 2016

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
700 let od narození Karla IV
14. května uplyne 700 let od narození jedné z největších osobností naší historie – Karla IV.
Jeho rodiči byl Český král Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna. V sedmi letech byl poslán
na vychování na francouzský královský dvůr Karla Sličného a jeho manželky Marie. Zde se
mu dostalo náležitého vychování a vzdělání.
Ještě jako dítě byl v sedmi letech sezdán s Blankou z Valois, které bylo rovněž sedm let. Poté
byli od sebe odloučeni a k sobě se vrátili až po několika letech. V tuto dobu mladý Karel pilně
studoval a velmi často cestoval. Plynně hovořil pěti jazyky – česky, německy, francouzsky,
latinsky a italsky.
Do Čech se vrátil na žádost českých pánů v roce 1333, aby se ujal vlády po svém otci, který
velmi často přebýval v zahraničí. Jako člen lucemburského rodu se hlásil k přemyslovským
tradicím. České království se stalo centrem říše, kterou vytvářel. Proto získal pro Prahu
arcibiskupství (1344) a založil ve svém sídelním městě univerzitu (7. 4. 1348), nejstarší
vysoké učení na východ od Rýna a na sever od Alp.
Výsledkem snah Lucemburků byla volba Karla VI římským králem (1346) s pozdější
císařskou korunovací v Římě v roce 1355. Symbolem Karlovy moci se stala svatováclavská
koruna, kterou nechal zhotovit. Vytvořil se pak pojem Koruny České, které zahrnovaly
Království české, markrabství moravské, vévodství a knížectví slezská a území Horní a Dolní
Lužice (Budyšínsko, Zhořelecko a okolí dnešní Chotěluze). Navíc se državou Karla IV stalo
v roce 1373 Braniborsko. Postavení českého krále vůči říši posílil Zlatou bulou z roku 1356,
která stavěla českého panovníka na první místo mezi říšskými kurfiřty. Kurfiřt – kníže svaté
říše římské oprávněný volit panovníka.
Ve svém životě byl Karel IV. Čtyřikrát ženat, poprvé s již zmíněnou Blankou z Valois. Druhou
jeho ženou byla Anna Falcká, třetí Anna Svidnická a čtvrtou Alžběta Pomořanská. Z těchto
manželství(včetně těch, které zemřely, aniž by se dožily dospělého věku) vzešlo 12 dětí – 5

dívek a 7 chlapců. Následník trůnu po Karlu IV., Václav IV., vzešel z manželství s Annou
Svidnickou.
V období jeho panování se značně zasloužil o rozkvět Českého království i moravského
markrabství. Dal podnět k založení Nového města pražského a byl položen základní kámen
k Svatovítské katedrále v r. 1344. Panovník Karel IV: zemřel 29. Listopadu 1378 na zápal plic.
Jan Tripes - kronikář

Sport
Letošní sportovní dění zahájili již začátkem roku šipkami Matouštýmu Dobrkovská Lhotka.
V 1. Jihočeské šipkařské lize jim chybí sehrát do konce letošní soutěže 2016 poslední tři
utkání k 23. 4. jsou na druhém místě.Ve Slavči hrají dvakrát: 30. Dubna s Agi Strakonice a 21.
Května s týmem Kapr Vodňany. Vždy v sobotu od 16.00 hodin.
Fotbalisté TJ Slavče zahájili jarní část soutěže roč.2015 – 16 10. dubna s týmem Mladé „B“.
Druhý zápas sehráli doma s Římovem 16. dubna. V obou zápasech se nedařilo dle představ a
tak vždy prohráli o jednu branku. Jistě to mrzí o to víc, když v obou případech bylo alespoň na
remizu.
Rozpis zápasů:
30. dubna, Slavče – Dobrá Voda“B“ od 17.00 hodin
8. května, Lišov“B“ – Slavče od 17.00 hodin
15. května, Ledenice – Slavče od 17.00 hodin
21. Května, Slavče – Vrábče od 17.00 hodin
29. května, N. Hodějovice – Slavče od 17.00 hodin
4. června, Slavče – Štěpánovice od 17.00 hodin
12. června, Trhové Sviny“B“ – Slavče od 17.oo hodin
Nohejbalisté TJ Slavče vlivem zranění a onemocnění hráčů svůj první plánovaný zápas
odložili. Rozpis zápasů:
28. dubna, Slavče – Trhové Sviny“B“
5. května, Velešín“A“ – Slavče
12. května, Slavče – Křenovice
18. května, Lišov“B“ – Slavče
2. června, Slavče – Start Č.B.
9. června, Slavče – Dynamo Č.B.
14. června, Trhové Sviny“B“ – Slavče
23. června, Slavče – Velešín“A“
Do tohoto termínu jsou začátky zápasů v 17.00 hodin.
31. července, Křenovice – Slavče
8. září, Slavče – Lišov“B“
19. září, Start Č.B. – Slavče
Začátek těchto zápasů je v 16.30 hodin.
Se zraněním či onemocněním hráčů se však potýkají všechny tři oddíly. Navíc z fotbalového
mužstva odešel do vyšší soutěže jeden z dobrých hráčů.
Chtěl bych tímto apelovat na všechny sportovní fanoušky našeho regionu, aby přišli povzbudit
hráče našich oddílů. Nebuďme lhostejní ke sportovnímu dění v naší obci.
Aktualizováno k 23.4.2015
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Po stopách masopustu
Je za námi období masopustů, toho pravého nefalšovaného veselí. Ale vzpomeňme si, určitě
každého z nás někdy napadla otázka, co to vlastně je ten masopust nebo proč se slaví. Pojďme
tedy společně po stopách tohoto svátku. Začneme asi tím úplně základním. Masopust je doba
hodování a veselí mezi dvěma postními dobami, Vánocemi a postní dobou. Určitě Vás někdy
napadlo, proč vlastně koledníci chodí od domu k domu a koledují. Koleda je totiž křížová
cesta Krista Pána. Koleda má různé podoby, například na Moravě je úplně jiná než u nás,
v jižních Čechách. U nás v okolí Novohradských hor je růžičková koleda. Masopustní družina
se skládá z koledníků, jimž vévodí hejtman, z rybníkářů a z Masopusta neboli Matky koledy.
Koledníků by měl být vždy lichý počet. Hejtman, který vévodí celé družině, má halapartnu, na
níž jsou nabodnuty kusy uzeného masa. Halapartna představuje kopí, jimž byl Kristus
proboden a sedm dírek představuje sedm svátostí. Pak následuje rychtář, představující právo,
je opatřen rychtářským právem. Pět plátků hlavice rychtářského práva a pět lístků růžičky na
něm představuje pět světadílů. Pak následuje konšel, někdy také popisován jako myslivec, má
pušku a představuje stráž u hrobu Krista Pána. Pak následuje tancmajstr, opatřen věnečkem
s bílou, červenou a modrou mašlí znamenající poctivost nebo také neposkvrněné početí Panny
Marie. Pak následuje Matka koledy, která má tlustý barevný kabát a na zádech panenku, která
symbolizuje děti, které
nechal
vyvraždit
král
Herodes. Kromě píšťalky
má Matka koledy také cep.
Matka koledy bouchnutím
cepem o zem zahájí kolo a
vede směr celé družiny.
Další a zároveň poslední
součástí
družiny
jsou
rybníkáři. Na hlavách mají
vysoké
klobouky
s kohoutem a v ruce nesou
cígr, to je taška s dřevěnou
lopatou a sekerou. Lopata a
sekera symbolizují nástroje,
kterými byl vztyčen kříž
k umučení Krista Pána.
Koledníci mají na sobě
obleky a šerpy. Vysoké
klobouky jsou zdobeny
drátěnou konstrukcí s 365
růžičkami
z krepového
papíru.
Na
vršcích
klobouků
je
jalovec,
představující trnitou korunu
Krista Pána a pět růžiček,
které
představují
pět
osudových ran Krista Pána.

A teď v kostce jak probíhá masopust ve Slavči. Masopust začíná tím, že rychtář
s konšelem a Matkou koledy požádají našeho pana starostu o to, zda mohou koledovat v této
vsi. Rybníkáři a Matka koledy se převlečou v místním pohostinství, pak společně s muzikanty
míří do místní hasičárny pro koledníky. Odtud pak opět míří do pohostinství. Zde se hejtman
optá hospodského, zda mohou pohostinství v dobrém opustit a podle potřeby se zase vrátit.
Hospodský jim odpoví, že nemohou, protože se ztratilo nějaké malé nádobí, třeba sklenička
nebo lžička. Poté, co hejtman dostane tuto informaci od hospodského, dostanou rybníkáři
pokyn, aby se navzájem prohledali. Když se najde viník, navrátí se ztracená věc a hospodský
navrhne, jak by měl být viník potrestán. V našem případě to bývá ulička. To znamená, že viník
vezme na záda nějaké mladé děvče a družina, která vytvořila uličku, plácá děvče po zadku.
Pak celá družina míří k pomníku padlých za 2. světové války a zde se ukloní, následně míří do
sousední vesnice. Celý den koledníci obchází vesnici a u každého domu se zastaví, udělají
kolo a pozvou hospodáře večer do věnečku. Rybníkáři náročný den vždy zpestří nějakými
vylomeninami u domů. Naposledy například stříkali vlasy barevnými spreji. Pak následuje
scénka na místním rybníčku. Rybníkáři mají vždy bez ohledu na počasí připravené vystoupení.
Předtím, než odchází družina do pohostinství, čeká je ještě setkání se slaměnou koledou. Při
tomto ději se navzájem hejtmani prozkoušejí z toho, co znamená halapartna, rychtářské právo
nebo třeba tancmajstr a pak se vyzvou ke společnému kolu. Pak si ještě společně páni
tancmajstři a páni maškarádi proskočí a dají si po šňupečku tabáku. Následně je řada na
hejtmanech, aby si také dali po šňupečku tabáku. Ale mezi nimi je nepřekročitelná propast a
nyní je na pánech maškarádech, aby společně udělali hejtmanům most. Hejtmani si na most
kleknou a po tabáčku sobě dají. A po té udělají společné kolo na usmířenou. Pak už je program
v místním pohostinství, je zde program pro děti i pro dospělé. Rybníkáři mají nacvičené
vystoupení, prostě zábava. Dalším bodem dne je věneček. Při věnečku páni tancmajstři chodí
pro všechny přítomné ženy v přesném pořadí, pak se role vymění. Tedy ženy s klobouky chodí
pro muže. Věneček trvá tak dlouho, dokud nejsou na parketě všechny ženy nebo všichni muži.
Následně zábava pokračuje tancem nebo improvizovaným programem.
Simona Jandová
Slavče 35

Příjemné ohlédnutí za masopustem ve Slavči
Asi bude většina čtenářů souhlasit s tím, že je velice příjemné, když je vaše úsilí odměněno
chválou a uznáním. Toho se dostalo účastníkům a organizátorům masopustní koledy ve Slavči.
Níže uvedený dopis (e-mail) byl zaslán obci prostřednictvím redakce časopisu Krásný venkov,
který letos v únoru uveřejnil článek o naší koledě. Všichni, kdosi dopis přečtou a podíleli se na
koledě ve Slavči, budou určitě potěšeni

V Keblanech máme nejlepšího chovatele králíků v okrese !!!

Dobrkovská Lhotka
Tak to už je celkem parta!

A právě taková obcházela naši vísku, aby na Velikonoční pondělí „omladila“ místní obyvatele
ženského pohlaví. Všichni byli štědří, a tak si děti vykoledovaly kromě malovaných vajíček i
spoustu jiných dobrot.
Přáli bychom si, aby se Velikonoční tradice dostala do povědomí našich nejmenších. Třeba to
příští rok zvládneme i s řehtáním!

Vítání občánků
Jako každý rok i letos jsme přivítali mezi nás nové občánky, kteří se narodili roku 2015 i
začátkem roku 2016. Slavnostní předávání dárků dětem i rodičům se uskutečnilo v salonku
hostince ve Slavči dne 5. března 2016. Novorozené děti byly přivítány mezi spoluobčany
našich vesniček a poté nám děti z Mateřské školy ze Slavče v doprovodu paní učitelek
předvedly krátké pásmo básniček a písniček. Letos jsme přivítali sedm dětí:
1. Tea Potůčková - Slavče
2. Kristína Šiveňová – Slavče
3. Nikola Novotná – Slavče
4. Jáchym Tripes – Dobrkovská Lhotka
5. David Trajer – Slavče
6. Leontýna Dvořáková – Dobrkovská Lhotka
7. Adéla Hlaváčková – Mohuřice
Hana Vojtová

1. Máj v Mohuřicích

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA ROK 2016
__________________________________________________________________________

Akce plánované na rok 2016
2212 – Silnice…………………………………………….................2 150,0 tis.
- komunikace D.Lhotka , oprava v rámci POV JčK....................530 tis.
- oprava komunikace MMR........................................................ 820 tis.
- oprava mostu Lhotka………………………………………….....….50 tis.
- komunikace Dobrkov - Besednice ...........................................450 tis.
- komunikace oprava po kanalizaci D. Lhotka ..........................300 tis.
3612 – Bytové hospodářství………. ……………………................ 550 tis.
- zřízení terasy u bj.čp. 82..................................................550 tis.
0000 – Kanalizace Lniště 2. etapa……………….............................1 250 tis.
0000 - ZTV 3 RD Slavče .....................................................................550 tis.
3631 – MŠ Slavče – plot zahrada...................................... ..............150,0 tis.
3412 – Hřiště Slavče spoluúčast Grantu Jčk.......................................50,0 tis
3412 – Workoutové hřiště – spoluúčast dotace MMR ……………150,0 tis
2310 – Vodovod Zaluží - Slavče spoluúčast Grantu Jčk.................800,0 tis.
3326 - Kaplička Zaluží .........................................................................50,0 tis.
0000 - Obecní rozhlas .........................................................................600,0 tis.
000 – Projektové dokumentace ........................................ .............100,0 tis
- areál fotbalového hřiště 3. etapa
- kanalizace Lniště 2. etapa

------------------------------------------------------------------------------------Celkem opravy a investice
6.400 tis.
Běžný provoz obce

4.747 tis.

_______________________________________________________________________

Výdaje celkem v roce 2016

11 147 tis.

PROVOZNÍ HODINY
Sběru odpadu rostlinného původu(posečená tráva a větve ze
zahrad) v prostoru pozemku č. 127 k.ú. Slavče – bývalé
úložiště odpadní zeminy

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

12 - 18
12 - 18
12 - 18
15 - 18

Možnost ukládání uvedeného odpadu se nevztahuje na
právnické osoby.
Provozní hodiny jsou platné od 1. 4. 2016 do 31. 10. 2016.
Obecní Slavče

POZVÁNKA
Dne 11.6.2016 se uskuteční již 15. Ročník srazu traktorů Zetor 25 na tradičním
místě v Dobrkově. Pořadatelé zvou všechny příznivce těchto strojů a dobré nálady
nejen na ukázku Zetorů z let minulých, ale především na připravovanou jízdu
zručnosti pro účastníky srazu. Budou zde k vidění nejen rychlostní a dovednostní
disciplíny, ale také přehlídka těchto veteránů s možnou výměnou zkušeností a
nabídkou náhradních dílů.

Program: - 13:00 – 14:00 – Prezentace účastníků
- od 14:00 hodin – jízdy zručnosti a dovednosti
Po celou dobu akce zajištěno občerstvení.

Jubilanti leden – duben 2016
Jan Mikoláš – Mohuřice – 70 let
František Trajer – Lniště – 75 let
Antonín Jirkal – Dobrkovská Lhotka – 80 let
Jan Mačí – Slavče – 70 let
František Prýgl – Lniště – 80 let
Marie Pečmanová – Záluží – 86 let
Josef Bartyzal – Dobrovská Lhotka – 86 let
Libuše Manochová – Slavče – 75 let
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a mnoho životního optimismu do dalších let.

Poslední vzpomínka
Jarmila Bajerová, Slavče č.30 - 65 let

www.slavce.cz

