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Obecní
zpravodaj
700 let od upálení Mistra Jana Husa
V letošním roce kromě mnoha jiných výročí si připomeneme 700 let od upálení Mistra Jana
Husa.
Vím, že na toto téma je a ještě bude napsáno v tisku mnoho článků a komentářů. Je známo, že
na osobu M. J. Husa je Český národ poměrně jednotný neboť jeho učení a názory přijala do
jisté míry i církev. A právě církev a šlechtu tehdejší doby káral M. J. Hus nejvíce, neboť jak již
bylo několikrát uvedeno „Kázali vodu a sami pili víno“.
A v tomto smyslu se snažil obhájit své učení a přesvědčení i v Kostnici. Jak probíhala jeho
obhajoba a slyšení před církevní a světskou stolicí zná jistě převážná část našich občanů. Jeho
slova obhajoby zpravidla zanikala v křiku mocipánů tohoto tribunálu.
Myslím si, že jeho osud byl zpečetěn již po příjezdu do Kostnice a případné odvolání jeho
učení by příliš nezměnilo. Rovněž list zaručující M.J. Husovi bezpečnou cestu se zřejmě dá
vykládat tak i onak.
Tyto události byly zřejmě poslední kapkou nejen pro prostý lid, ale i pro mnohé Čechy
doufající ve spravedlnost. A tak se nelze divit, že události nabraly směr k husitství – jak se
nazvali příznivci M.J.Husa a lid doposud utlačovaný a pronásledovaný jak světskou tak
církevní mocí.
Vlivem těchto událostí dochází v Čechách a hlavně v Praze k značným nepokojům, které
vyústili v husitské hnutí. Do čela tohoto hnutí byl jednoznačně zvolen Jan Žižka z Trocnova,
přítel a horlivý zastánce Husova učení a jeho názorů.
Jan Žižka byl v tuto dobu ve službách krále Václava IV., kde se zúčastnil několika bitev,
v nichž prokázal svou odvahu a rozhodnost. Tyto vlastnosti – jak je jistě všeobecně známo –
plně využil v bitvách jak proti domácím odpůrcům tak i proti křižáckým výpravám.
Dnes je tomuto Jihočeskému rodákovi vytýkáno, že ničil kláštery a tvrdě trestal ty, kteří se
nechali zfanatizovat svými kněžími a budili veřejná pohoršení. (Adamité – lidé chodící nazí).

Dále je velmi často nazýván lapkou či zbojníkem.
Ano, to vše je do značné míry pravdou, ale položil si někdo z těchto proklamátorů otázku :
„Proč byly ničemy kláštery a proč se stal lapkou?“ Asi nikoliv, neboť by si musel uvědomit
v jaké bídě a útisku žil prostý lid a v jakém bohatství a přepychu žili ti, co kázali vodu a sami
pili víno!
Jan Žižka, ač původem zeman, neměl u Rožmberka na růžích ustláno. Rožmberkovi pohůnci
a vojáci ničili Žižkovo zboží jak mohli. Ničili úrodu na polích, zapalovali les, likvidovali jeho
majetek atd. Vrcholem jejich činnosti byla vražda jeho manželky a švagrové, která byla jako
nevěsta rovněž zavražděna. A spravedlnost, které se dovolávali v Budějovicích zůstala
hluchá.Takovéto poměry panovali nejen v Jižních Čechách. Z těchto důvodů odešel Jan Žižka
z domova a stal se lapkou.
Obdobnými beztrestnými činy se dostával Rožmberk k majetku, krom toho, že vlastnil
padělatelskou dílnu, kde si opatřoval falešné listiny k zabírání dalšího majetku!
Uvedená fakta jsou převzata z knihy „O Žižkovi“ a z muzea na hradě Pořešín. Nevím, proč
jsou tato fakta dnes zamlčována. Osobnost Jana Žižky utrpěla zřejmě proto, že jeho jméno a
činy vyzdvihoval minulý režim. Ale kdo se zajímá o osobnost Jana Žižky z Trocnova, tak se
jistě dočetl, že nechtěl žádné převratné změny. Chtěl jen zavedení pořádku v Čechách a změny
v chování světské a církevní moci vůči poddanému lidu. Zřejmě toho chtěl na dobu středověku
až příliš.
Jan Tripes - kronikář

JE NÁM TU SPOLU DOBŘE
- je název našeho vzdělávacího programu v MŠ.
A že je nám opravdu dobře je zásluha nás všech. Děkuji
kolektivu zaměstnankyň školy,
paní učitelce Rabochové, paní kuchařce Cmuntové a „naší
tetě Haně“, které se podílejí na
atmosféře a klimatu školy, pomáhají vytvářet podmínky pro
naši práci a spolupracují na chodu naší školy.
Velký dík patří všem rodičům našich dětí, za to, že nám
neváhají pomoci, spolupracují na akcích a někteří nás i
výrazně sponzorují.
Je velmi potěšitelné , že na společných setkáních s rodiči
naše školka praská ve švech a sejdeme se bezmála všichni.
Vaše hojná účast a zářivé oči Vašich i „našich“ dětí, jsou
pro nás velkým impulsem do další práce. Děkujeme.
A ještě jedna zpráva, naše mateřská škola bude v příštím
školním roce zase plná dětí.
Tak ať je nám tu spolu dobře!
PODĚKOVÁNÍ – patří panu Jiřímu Šobrovi, který nám v minulém roce opravil dřevěné
konstrukce na školní zahradě, poskytl i dřevo a to vše zdarma.
Ještě jednou moc děkujeme.
Za Mateřskou školu Slavče
J. Vráblíková

Události ze sportu
Letošní sportovní události začali již začátkem roku : šipkaři Matouštýmu Dobrovská Lhotka.
Také v ročníku 2014 – 2015 si vedou velmi dobře, neboť jsou v současné době bezpečně na 1.
místě. Do konce sezony zbývají sehrát tři zápasy a pokud alespoň jeden vyhrají, obhájí 1.místo
z ročníku 2013 – 2014.
21.3. se zúčastnila dvojice Pavel Sviták – Jiří Šobr ml. regionálního master v Plavu u
Českých Budějovic. Po velmi dobrém výkonu obsadili 1. místo.
22.3. se konalo opět v Plavu u Č. Budějovic mistrovství Jížních Čech jednotlivců. Také zde
dosáhli velmi dobrých výsledků. Vyhrál Pavel Sviták, Miroslav Miller obsadil 5-té místo a Jiří
Šobr ml. 17-té místo. Nedařilo se tentokrát na Českém poháru v Králíkách. Zde družstvo
Matouštýmu neuspělo v utkání o užší finále.
Velmi dobře si vedou i fotbalisté TJ Slavče. V jarní části soutěže III. Třídy skupiny „B“ sezony
2014 – 2015 dosud sehráli čtyři utkání v nichž dvakrát zvítězili, jednou remizovali a jednou
prohráli. Tato bilance jim vynesla velmi pěkné 2. místo v současné tabulce. Zvláště remíza na
hřišti vedoucího Srubce 2:2 je velmi cenná. Zde byl jedním z nejlepších hráčů brankář Filip
Vítek, který chytil dva pokutové kopy domácích! Přejeme našim fotbalistům, aby se takto
dařilo i v dalších zápasech. Rozpis dalších utkání slavečských fotbalistů – jaro 2015: 3. května
Lišov „B“ – Slavče, sobota od 15.00 hodin
10. května Dobrá Voda „B“ – Slavče, neděle od 15.00 hodin
17. května Slavče – Štěpánovice , sobota od 17.00 hodin
23. května Včelná – Slavče, sobota od 17.00 hodin
30. května Slavče – Akra, sobota od 17.00 hodin
7. června Borovany „B“ – Slavče , neděle od 15.30 hodin
13. června Slavče – Trhové Sviny „B“ , sobota od 17.00 hodin
Jako poslední vstoupili do okresního přeboru skupiny „B“ slavečští nohejbalisté. V úvodním
zápasu soutěže 24.4. porazili nohejbalisty z Doudleb 6:0. Rozpis dalších zápasů nohejbalistů :
30.dubna , Slavče – Lišov „A“ , od 17.00
7.května , K-I-N Č.Budějovice – Slavče, od 17.00
14.května, Slavče – Velečin „B“, od 17.00
19. května, Větřní – Slavče, od 17.00 hodin
28. května , Slavče – Dynín „B“, od 17.00 hodin
3.června , Kamenný Újezd – Slavče, od 17.00 hodin
10. června, Doudleby – Slavče, od 17.00 hodin
16. června, Lišov „A“ – Slavče, od 17.00 hodin
25. června, Slavče – K-I-N České Budějovice, od 17.00 hodin
1. září , Velečin „B“ – Slavče, od 16.30 hodin
10. září, Slavče – Větřní, od 16.30 hodin
15. září, Dynín „B“ – Slavče, od 16.30 hodin
24. září, Slavče – Kamenný Újezd, od 16.30 hodin
Závěrem bychom chtěli popřát všem slavečským sportovcům hodně úspěšných startů v letošní
sezoně, žádná zranění a tolik potřebné sportovní štěstí.
Jan Tripes – kronikář( psáno ke dni 28.4.2015)

Vítání občánků 2015
Tento rok bylo již osmé vítání občánků, které se konalo 7. března v sále ve Slavči. V sále
proto, že letos jsme přivítali deset nových občánků. A jako vždy si pro nás pani učitelky s
dětmi z MŠ Slavče připravily doprovodný program plný básniček a písniček.
Nový občánci : Alžběta Dvořáková – Dobrkovská Lhotka
Jaroslav Drgoňa - Slavče
Sebastien Nocar – Slavče
Michaela Megan Homolková – Slavče
Sára Robová – Slavče
Matyas Johaník – Slavče
Jaroslava Roulová – Slavče
Matyáš Farka – Keblany
Matěj Švalb – Dobrkovská Lhotka
Milan Troup – Slavče
SDH Slavče
Jako každý rok SDH Slavče pořádal ples. Hasičský ples se konal 31. ledna 2015 . Letos
k tanci a poslechu zahrála kapela Blaťácká pětka. Vstupné činilo 100,- Kč. Za 14 dní opět
vypukl masopustní rej.14. února od samého rána jsme mohli vidět na vsi chlapce v oblecích
jak netrpělivě očekávají až to vypukne. Po příjezdu muziky Kramolínky a po povolení od
starosty se vše rozjelo tak jak má být.
Hasiči i letos zajistili pro všechny občany jarní svoz nadměrného a železného odpadu. Kdo
chtěl mohl odpad vyskládat před dům a SDH ho odvezl do sběrného dvora. Tato akce se bude
konat ještě jednou a to někdy na podzim.
25. dubna jsme pro družstvo Čížkrajice odpracovali pár brigádnických hodin. Sběr kamenů
byl docela náročný, neboť sluníčko nám hřálo hned od samého rána. Osvěžení, které nám
dovezli na pole za vykonanou práci, přišlo vhod.
Jubilanti leden – duben 2015
Marie Dvořáková – Slavče – 80 let
Marie Pečmanová – Záluží – 85 let
Josef Bartyzal – Dobrovská Lhotka – 85 let
Ivanka Spanlangová – Slavče – 75 let
Marie Tůmová – Záluží – 90 let
Jan Motyčák – Dobrovská Lhotka – 75 let
František Tisoň – Dobrovská Lhotka – 70 let
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a mnoho životního optimismu do dalších let.
Poslední vzpomínka
Jindřich Falta – Slavče – 67 let
Věra Moserová – Lniště – 93 let
www.slavce.cz

