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Obecní
zpravodaj
Základní škola ve Slavči - léta 1902 – 1940
Uplynula doba prázdnin a opět začal nový školní rok. V této souvislosti bych chtěl čtenáře
zpravodaje seznámit se závěrečnou částí Školní kroniky, která začíná roku 1902.
V roce 1902 navštěvovalo Základní školu ( dále jen ZŠ) ve Slavči 215 dětí a v dalších letech
se jejich počet nadále zvyšoval. Např. v roce 1906 – 07 to bylo 220 dětí.
V tu dobu zde působil řídící učitel p. Rudolf Urban a učitelé p. K. Fenzl a p. Jos. Šampalík.
V letech 1908 -09 chodilo do ZŠ ve Slavči a v Čížkrajicích, která patřila jako expozitura k ZŠ
Slavče, 245 dětí. Tento vysoký počet dětí si vyžádal vyučování jak dopolední, tak i odpolední.
Vyučovalo se ve třech třídách ve Slavči a v jedné v Čížkrajicích, kam chodilo kolem 50-ti dětí.
Určitým problémem bylo časté střídání učitelů v obou ZŠ. V r. 1902 byla zvolena nová Místní
školní rada, kterou tvořili : Čeněk Mačí, Slavče – předseda, Augustin Tůma, Slavče –
školdozorce, členové: Matouš Šíma, Mohuřice, Jakub Dvořák, Dobrkov, Jos. Dvořák, Lhotka a
Jos. Pupek, Čížkrajice. Další volba Místní školní rady proběhla v roce 1907, která však
nedoznala přílišných změn. V těchto letech dostávala ZŠ starší nebo si zakoupila nové
učebnice( slabikáře, čítanky, katechizmy pro vyučování náboženství). 9.-12. září 1909 se
zúčastnilo 54 dětí výletu do Prahy, kde si prohlédly nejrůznější pamětihodnosti tohoto města.
Značným problémem byla finanční stránka ZŠ. Proto vedení ZŠ s povděkem přijalo byť i malý
obnos. Školní dotace ani zdaleka nestačily a tak nejvíc přispívala Národní Jednota
Pošumavská, místní spolky v obci i jednotlivci. Např. v roce 1910 věnovala Národní Jednota
Pošumavská látku na oblečení pro 54 dětí. Z dělnického plesu v Zaluží bylo věnováno 3K
80haléřů, z plesu v Keblanech(1929) 50 Kč, p. Jos. Čermák věnoval ZŠ 2 K. 12 Hal. a pan
Adolf Švácha daroval ZŠ 150 ks čtyřhaléřových sešitů.
V tomto roce vystavěna nová ZŠ v Čížkrajicích a prvním učitelem se stal Václav Chmela.
Náboženství na obou školách vyučoval P. Rudolf Polánský.

Ve školním roce 1910-1911 je jako první zmínka o schůzce učitelů s rodiči. V těchto letech
proběhlo i sčítání lidu, které vyznělo takto: Slavče 340 lidí, Zaluží 111 lidí, Mohuřice 214 lidí,
Keblany 223 lidí, Dobrkov 154, Lhotka 135, a Lniště asi 150 lidí. Také v těchto letech
pokračovalo časté střídání učitelů v ZŠ i náboženství. Kritická situace nastala hned počátkem
I. Světové války, kdy museli vojenskou službu nastoupit 2 učitelé ze ZŠ. V polovině školního
roku 1914- 15 zde působili jen 2 učitelé p. Josef Šampalík a p. Josef Kozlík. Přitom počet
žactva stoupl na 276 žáků, z toho 49 v Čížkrajicích. V roce 1915 byl z vojenské služby
propuštěn p. Emil Zapletal, což tíživou situaci poněkud odlehčilo. V průběhu války se začala
projevovat stále vyšší drahota, která dopadla nejvíce na nejchudší vrstvy obyvatel. S problémy
se potýkala i ZŠ, neboť musela zajišťovat učebnice pro značný počet žáků. V roce 1917
onemocněl pan učitel Emil Zapletal a na vyučování zbyli opět jen 2 učitelé. Následkem tuhé
zimy bylo přerušováno i vyučování na školách, neboť nebylo topivo. 19.4.1917 nastoupil
učitel p. Josef Vrba. Ve školním roce 1917 -18 bylo evidováno 285 žáků, z toho 39
v Čížkrajicích. V těchto letech byly žákům v ZŠ v zimním období vařeny zdarma polévky, na
něž přispívala Národní Jednota Pošumavská, ale i hrabě Bouguoi částkou 262 K. V roce 1918
se vyskytla úplavice, která si vyžádala 9 životů v Dobrkově a 4 životy ve Slavči. Poté zemřelo
několik obyvatel našeho regionu na „španělskou chřipku“.
Počet žáků vyvrcholil v roce 1919 -20 , kdy ZŠ navštěvovalo 295 dětí! Z toho 35 dětí
v Čížkrajicích. V tomto roce byla zvolena nová Místní školní rada v tomto složení:Josef Vojta
– předseda(starosta obce), Čeněk Mačí – školdozorce, oba ze Slavče, členové – Fr. Pancíř,
Mohuřice, Jos. Bláha, Keblany, Jos. Pupek, Čížkrajice a Jos. Dvořák, Lhotka. V těchto letech
vyučovali v ZŠ ve Slavči 4 učitelé. Stálými byli p. Josef Šampalík a p. Jos. Kozlík. Ostatní
dva učitelé se velmi často střídali, což platilo i o Čížkrajické ZŠ. Ženské ruční práce vyučovala
Celestýna Zettlová, náboženství vyučoval P. Jos. Fabián ze Žumberka. Po roce 1920 se
učitelský sbor ve Slavči ustálil a tak ke stálým učitelům přibyli Jana Kozlíková a Krista
Říčařová.
Po vyhlášení samostatné Československé republiky se situace na školách podstatně zlepšila.
Učitelé s dětmi nacvičovali častěji divadla , navštěvovali kulturní programy v Trhových
Svinech a stále častěji mohli projevovat českou pospolitost. Probíhaly oslavy naroz.
T.G.Masaryka , M. Jana Husa, J.A.Komenského a další. Po roce 19215 se učitelé v ZŠ velmi
často střídali a ve školním roce 1926 – 27 je poprvé uváděn p. Bohumil Kozlík. Řídícím
učitelem byl p. Josef Kozlík. Ve školním roce 1925-26 Byly poprvé prázdniny od konce
června do konce srpna. Do této doby byly od poloviny července do poloviny září. ZŠ byla
vybavena novými učebnicemi a dalšími učebními pomůckami ( mapy, obrazy, plakáty atd.).
V těchto letech dochází ke značnému poklesu žáků. V roč. 1926-27 bylo evidováno 211 žáků,
z toho v Čížkrajicích 42.
Ve školním roce 1928-29 navštěvovalo ZŠ ve Slavči a v Čížkrajicích 194 žáků. Učitelský sbor
tvořili : Bohumil Kozlík, Jan Doucha, Eliška Čermáková, Tomáš Mačí a v Čížkrajicích
Věnceslava Mazurová. Ženským ručním pracím vyučovala celestýna Zettlová a náboženství
vyučoval p. Alfonz Janák z Besednic. V tomto roce byla volena nová Místní školní rada,
kterou tvořili: Jos. Vojta – předseda, Slavče, Jan Mařík, Mohuřice, Šimon Polcer, Keblany a
Jan Rendl z Čížkrajic. Za ZŠ Jan Pachner a Jan Doucha. V roce 1931 bylo poprvé voleno
rodičovské sdružení. Tvořili jej : J.Tůma, Zaluží – předseda, M. Čurdová, Slavče, M.Otrubová,
Lhotka, Gušlbauerová, Dobrkov, Tomáš Špaček, Keblany, M.Stodolovská, Mohuřice. Po roce
1930navštěvovalo ZŠ ve Slavči( zřejmě již bez ZŠ Čížkrajice) kolem 160 žáků. V roce 1931
byla provedena oprava školy a v těchto letech začaly děti navštěvovat po základní škole
Měšťanskou školu v Trhových Svinech či v Besednicích. 23.října byl zaveden do ZŠ Ve Slavči
elektrický proud.

V těchto letech byly pravidelně konány oslavy vzniku naší republiky, naroz. T.G.Masaryka, M.
Jana Husa, J.A.Komenského a dalších významných událostí. Ve škole nebylo opomíjeno
kulturní ani sportovní vyžití. Byla hrána divadla a nezapomínalo se ani na tělesnou zdatnost
žáků. V roce 1932 je první zmínka o částečném pojištění žáků ZŠ. Ve školním roce 1934-35
bylo evidováno 152 žáků a novým řídícím učitelem se stal pan Tomáš Mačí. Dalšími učiteli
byli Alžběta Kozlíková a František Trenda. Volba nové Místní školní rady: za ZŠ Slavče
T.Mačí a A.Kozlíková. Předseda – Matouš Rudolf, Slavče , školdozorce – Ant. Dvořák,
Dobrkov, Vojt. Novotný, Čížkrajice a Štěpán Ticháček, Keblany. Také v těchto letech
pokračovalo vaření polévek pro děti v zimním období. Na tuto akci pravidelně přispívala
okresní péče o děti v Trhových Svinech. V roce 1935 to bylo 400 K4. K tomuto účelu byla
v budově ZŠ zřízena školní kuchyně.
Ve školním roce 1936-37 bylo evidováno v ZŠ 138 žáků. Při volbě za rodičovské sdružení byli
zvoleni: předseda – Jos. Mařík, Slavče4lenové – M.Pařízková, Slavče, M.Zikešová, Zaluží,
T.Zeman, Lhotka, Anna Bendová, Dobrkov, V.Veverka, Mohuřice, A.Kýčková, Keblany. Za
ZŠ učitelé Bohumil a Anežka Kozlíkovi.V tomto roce se děti těšily z vystoupení dudáka Jana
Matáska a vánoční nadílky pro děti. V roce 1938 je první zmínka o pravidelných zdravotních
prohlídkách, byla zřízena školní zahrada a pro vyučování kromě knih byly opatřeny různé
vlastivědné obrazy.
Ve školním ročníku 1939-40 klesl počet žáků na 118. Přesto stále zůstávají čtyři třídy I , II, III
A, III B. V tomto roce zde vyučovali: řídící učitel – Bohumil Kozlík, Alžběta Kozlíková,
František Trenda a Václav Čížek. Dívčí ruční práce vyučovala Anna Hrušková – Vladyková.
V těchto letech bylo vše podřízeno diktátu říše. Vyučování začalo až 15.září a 18. února byly
uzavřeny všechny školy. Děti si chodily každé úterý a pátek pro domácí úkoly. Vyučování
začalo až 1.dubna. Podle nařízení z vyšších míst musely být Školní kroniky odevzdány, neboť
byly shledány jako závadné. Do měšťanské školy v Besednicích odešlo ze ZŠ ve Slavči 25
žáků a do Trhových Svinů 2 žáci.
Kronikář – Jan Tripes

Dětský den v Dobrovské Lhotce
Dětský den se konal 18. 7. 2015. Začátek byl od 15 hodin. Pro
děti byly připraveny cedulky, na těch byly napsány všechny
disciplíny, které měly děti absolvovat. Chodily od stanoviště ke
stanovišti, a když prošly všechna dostaly sladkou odměnu balíček sladkostí a pití. Stanoviště byla následující: jízda na
poníkovi, malování na obličej, zdravověda, slalom na kole,
skákání v pytli, chůze na chůdách a střílení ze vzduchovky. Pro
menší děti byl atraktivní skákací hrad, který se těšil oblibě již v
loňském roce. Dále si děti mohly vyzkoušet hasičský útok,
přičemž vodu braly jako příjemné osvěžení v parném dni. Večer
hrála k poslechu, ale hlavně k tanci country kapela Patrola.
Dětský den se velmi vydařil a tak tímto hlavně děkuji všem kdo
se podílel na jeho organizaci a kdo přiložil ruku k dílu.
Pavlína Dvořáková

V naší školce, tam se rádi máme, na ostatní zavoláme:
„ Pojď si s námi hrát, čeká tě tu kamarád.“
Prázdniny utekly jako voda a my jsme se v naší školce opět sešli. Školku máme krásně
vymalovanou, uklizenou a vyzdobenou. Těšíme se na září, až přijdou nové děti a na děti, které
již do školky chodily a o prázdninách si užívaly horkého léta.
Před zahájením nového školního roku jsme pozvali rodiče nových dětí. Prohlédli si prostory
školky a seznámili se s jejím chodem. Přišel čas seznamování s novými kamarády,
zaměstnanci, značkou, jmény, a„ jak
u nás ve školce.“ Všechny děti
budeme zapojovat do výtvarných,
hudebních, tanečních a pohybových
aktivit. Seznámíme je s okolím
školky na vycházkách a výletech.
Děti si budou vytvářet pozitivní
vztah k místu, lidem a prostředí, ve
kterém žijeme. Prožijeme období
podzimních her, sběru plodů a
přírodnin. Jako každý školní rok, tak
i letos se těšíme na dny, které nás
společně čekají.
Za mateřskou školu Alena Rabochová
Rozloučení předškoláků se školkou

Historie v pohybu
Dne 6. 6. 2015 se v
Dobrkově uskutečnil již 14.
Ročník závodů traktorů Zetor
25 A,K. I díky pěknému
počasí se sjela pěkná řádka
majitelů, příznivců a hlavně
pamětníků, kdy tyto stroje
brázdily silnice, cesty a
především zemědělské plochy
v naší oblasti. Společně pak
hovořili
o
zkušenostech
s těmito, na svou dobu
uznávanou a vyhlášenou
značku traktorů. Ve většině případů šlo o slova chvály. Vždyť zde bylo k vidění nejen kus
historie, ale především hodně práce kolem údržby a oprav těchto strojů. Jako v minulých
letech a tak i letos byla pro účastníky závodu připravena trať s jednotlivými dovednostními
soutěžemi. Jako první přišla na řadu jízda na přesnost. Zde nejde o lámání rychlostních
rekordů, ale co nejpřesněji a co nejblíže zajet k vytýčenému místu (v tomto případě kůlu).
Následoval slalom, kdy závodníci absolvovali už na čas stanovenou trať s brankami v co

nejkratším čase. Úvodních 8 branek po předu a 2 po zadu. Dále pak rychlostní závod do
kopce a následná třetí disciplína slalom s již tradičním dvounápravovým vlekem. Zde bylo
zjevné, kdo ze závodníků stále používá svého veterána jako pomocníka a kdo spíše jen jako
zálibu a koníčka. Jako poslední disciplínu si pořadatelé připravili vytahování lahví z bedny na
rybářský háček. Po sečtení všech výsledků ze všech soutěžních disciplín bylo provedeno
vyhlášení a ocenění všech zúčastněných závodníků. Již po čtvrté vyhrál a obhájil prvenství p.
Zdeněk Šinágl z Otěvěka.
Celé odpoledne a večer se dle
zúčastněných návštěvníků a
hostů vydařil a doufáme, že se
akce podaří uskutečnit i
v příštím roce. Za to vše patří
poděkování
především
sponzorům, kteří přispěli na
uskutečnění těchto závodů.
Bez této pomoci by se
s největší pravděpodobností
tato akce nemohla nekonat.
Zdeněk Vojta

SDH Slavče
Rok 2015 začali hasiči brigádnickou prací. 18. 4. se uskutečnil sběr šrotu a nadměrného
odpadu ve Slavči. 25. 4. se i přes krásné počasí vydali hasiči potit na pole, kde sbírali kameny
a 24.7 pomohli vystěhovat poslední věci z bývalé ZŠ, kde se nyní dělají zednické úpravy.
Samozřejmě i letos nechyběli na hasičských soutěžích, na kterých si vedli velmi dobře:
23.5. Obvodová soutěž na Rejtech – muži nad 35 let – 5. místo
27.6. Soutěž v Trhových Svinech – muži – 11. místo z 21 družstev
11.7. Soutěž v Rankově – muži – 1. místo
muži nad 35 let – 8.místo
22.8. Soutěž v Údolí – muži – 3.místo
29.8.soutěž v Mokrém – muži nad 35 let – 3.místo
SDH Slavče jako každý rok pořádal, nejen pro své členy, zájezd. Letos se účastníci zájezdu
podívali do Jaderné elektrárny Temelín. V informačním středisku si prohlídli expozice
s interaktivními modely, průvodkyně jim pak ukázaly mlžnou komoru a promítly 3D film
v kinosále. Poté je odvedly přímo do
areálu Jaderné elektrárny
kde je
seznamovaly
s různými
detaily
a
odpovídaly i na otázky. Po prohlídce se
jelo do obce Purkarec, odkud byla
domluvena plavba lodí na Hlubokou.
Plavba lodí trvala přes hodinu. Po
úspěšném vylodění se všichni přesunuli
k závěrečnému cíli a to byl minipivovar
Kněžínek v Haklových Dvorech. Krásný
výlet byl ukončen krásným posezením
v hospůdce u dobrého piva i jídla.
za SDH Slavče Hana Vojtová

Sportovní události
Rovněž v letní přestávce mezi jarní a podzimní částí byli plavečtí sportovci poměrně aktivní.
Velmi aktivní byli šipkaři, kteří se zúčastnili několika turnajů. 21.března se zúčastnili
regionálního turnaje Mastrs v Plavě, kde v párových dvojicích obsadili Pavel Sviták a Jiří Šobr
ml. 1.místo. V jednotlivcích byl J.Šobr ml. sedmý. Akce se zúčastnilo 27 šipkařů.
9.května probíhala rovněž regionální Mastrs v Plavě, kde P. Sviták aj.Šobr ml. obsadili
4.místo z 19-ti účastníků. V jednotlivcích obsadil 1.místo P. Sviták a 5.místo J. Šobr ml.
Startovalo 39 šipkařů.
30.května se tři šipkaři zúčastnili turnaje ve Větřní zv. Fugikaps. Akci absolvovalo 33
účastníků a naši šipkaři si vedli velmi dobře. Zvítězil Pavel Sviták, Jiří Šobr ml. byl třetí a páté
místo obsadil Jiří šobr st.
Velkého úspěchu dosáhli naši šipkaři na mistrovství České republiky družstev v Králíkách ve
dnech 27.a 28. června. Družstvo Matouštýmu ve složení Miroslav Miller, Pavel Sviták,
Zdeněk Jílek a Jiří Šobr ml. zde obsadilo velmi pěkné 3.místo.
Družstvo ve stejném složení jako na mistrovství ČR postoupilo přes I kolo v Milevsku. II kolo
v Loučovicích a III kolo ve Slavči do Velkého finále, které se konalo 19.dubna v Králíkách.
Tentokrát se jim tolik nedařilo, neboť nepostoupili do užšího finále.
Velmi dobře si vedou i nohejbalisté TJ Slavče. Ve skupině „B“ neprohráli ani jediný zápas a
tak vedou svou skupinu o 1 bod před Lišovem „B“, přičemž mají jeden zápas k dobru. 1.srpna
uspořádal oddíl nohejbalu tradiční turnaj o „Cenu Slavče“. Akce se zúčastnilo 10 dvojic
rozdělených do dvou skupin. Po téměř celodenním klání byly vyhlášeny tyto výsledky.
Kápar – Trdlík, Trhové Sviny
Trajer L. ml – Zd. Tisoň, Slavče
Smoleň Jak. – Tůma Jiří, Slavče
Tošner – Lejsek, Žár
Miroslav a Michal Smoleňové, Slavče
Josef a Antonín Tripesovi
Vít Graňo- Jar. Černý
Tůma Jan – Trajer Michal
Švejd – Janda
Kubíček – Lavička ze Žára
Vítězové obdrželi finanční odměnu a ostatní věcné odměny dle umístění.
Fotbalisté TJ Slavče se zúčastnili fotbalového turnaje 27.června v Horní Stropnici. Po velmi
vyrovnaných výsledcích zvítězili fotbalisté Slavče. Akce se zúčastnila čtyři družstva: Horní
Stropnice, Fričovce, Nová Ves nad Lužnicí a Slavče. Finále Slavče – H.Stropnice 1:1 na
penalty zvítězila Slavče.
Pořadí : 1.Slavče, 2.H.Stropnice, 3.Fričovce, 4.Nová Ves nad Lužnicí
4.srpna sehráli naši fotbalisté přátelské utkání s Novými Hrady, které skončilo smírně 2:2.
Kronikář Jan Tripes

Zpráva o činnosti fotbalového oddílu Slavče:
r.2015 jaro
Jaro sezóny 2014/2015 bylo velmi úspěšné. Náš tým dokázal navázat na výsledky podzimní
části soutěže.
Sezóna 2014/2015 byla pro náš klub velmi důležitá. Potvrdili jsme, že patříme do úzké špičky
soutěže. Konec sezóny nás pronásledovala zranění, která měla vliv na naše výkony, avšak
nakonec jsme obhájili pozice vybojované na podzim a splnili náš cíl a to bojovat o přední
místa tabulky.
Tabulka po podzimu

TABULKA
Rk. Tým

Záp

+

0 -

Skóre

Body

1.

Srubec

22

16 4 2

88: 29

52

( 19)

2.

Č.Dub

22

14 1 7

61: 39

43

( 10)

3.

Římov

22

11 3 8

48: 35

36

( 3)

4.

T.Sviny B

22

10 4 8

58: 61

34

( 1)

5.

Slavče

22

10 4 8

70: 59

34

( 1)

6.

Lišov B

22

10 2 10 52: 59

32

( -1)

7.

D.Voda B

22

9

5 8

57: 53

32

( -1)

8.

Štěpánovice

22

9

4 9

42: 40

31

( -2)

9.

Mladé B

22

9

4 9

43: 48

31

( -2)

10.

Akra

22

6

1 15 31: 71

19

(-14)

11.

Borovany B

22

5

4 13 39: 65

19

(-14)

12.

Včelná

22

4

2 16 32: 62

14

(-19)

PK

(Prav)

Dne 22.8.2015 začala nová sezóna.Do sezóny jsme vykročili vítězně.Dokázali jsme porazit
mužstvo Mladé B 3 : 1.
Dále došlo k výměně trenérů , p.Šperker vzhledem k pracovním povinnostem nadále nebude
náš tým trénovat , roli trenérů přebírá dvojice p.Vodička a p.Brůha.
Děkuji p.Šperkerovi za odvedenou práci a za velmi dobré výsledky za jeho působení v roli
trenéra.
Předseda oddílu Farkaš V.

Jubilanti květen – srpen 2015
Marie Brunová – Slavče – 91 let
Josef Plch – Slavče – 88 let
Anna Machová – Mohuřice – 86 let
Jan Němec – Slavče 70 let
Helena Skopcová – Keblany – 89 let
Věra Plchová – Slavče 80 let
Marie Jandová – Slavče – 70 let
Františka Holá – Keblany – 88 let
Jan Hölzl – Dobrovská lhotka – 80 let
Alena Rienesslová – Slavče – 75 let
Adolf Rienessl – Slavče – 75 let
Poslední vzpomínka
Marie Tůmová – Záluží
Zdeňka Rybáková - Slavče

www.slavce.cz

