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Obecní
zpravodaj
Z historie ZŠ ve Slavči
Školákům skončily prázdniny a začalo jim opět vyučování. V této souvislosti bych chtěl
pokračovat v historii slavečské školy. V loňském zářijovém čísle Zpravodaje byly popsány
začátky vyučování ve Slavči a výstavba školy. Po dostavě školy jejímž stavitelem byl pan
Václav Pelikán z Novohradského panství(zřejmě řídil stavbu) byl prvním učitelem pan Ignác
Lehrer. Náboženství zde vyučoval P. Martin Řídký ze Žumberka a to dvakrát týdně. Za tuto
službu obdržel 12 strychů ovsa od sedláka a 2 mírky od občana. 1 strych = 93 litrů = 16 mírek
Po I. Lehrerovi, který zde vyučoval do roku 1851 nastoupil učitel pan Vojtěch Červený
z Todně. Zato vyučující náboženství se zde velmi stříbali. Např. kolem roku 1850 zde působil
Děkan František Šimák z Trhových Svinů. Po odchodu učitele V. Červeného zde krátce učili
K.Janda, M.Linka, J.Jánský. Definitivním učitelem se stal v roce 1853 pan Ignác Symek.
V roce1860 byl do Slavče dosazen učitel Vojtěch Nehyba. Po dvou letech zde vyučoval Tomáš
Kučera. Na časté střídání učitelů nejen ve Slavči měl zřejmě vliv i jejich plat, neboť ten si dle
zápisu v kronice musel učitel vybírat sám . Když však přihlídneme ke skutečnosti, že děti byly
do školy posílány nepravidelně je zřejmé, že příliš vysoký nebyl. Je všeobecně známo, že již
malé děti musely pomáhat při různých domácích a později i polních pracích.
K již zmíněnému platu učitele, co si vybral, dostával 127 Florinů(1Florin = 1zlatka) 16 kr.
v šajnech ( Šajny- papírová měna tzv. směnné listy) nebo 50 Florinů 51 2/3 kr. stříbra. Zřejmě
cca od roku 1850 to bylo 500 Florinů v šajnech nebo 200 Florinů stříbra. 1 zlatka = 60
krejcarů.
Jak se uvádí v kronice: „V tu dobu bylo snadné žití, neboť nebylo draho“. Např. Strych žita
byl za 3-4 zlatky, ječmen 1 tolar( 1 tolar zřejmě odborná hodnota jako zlatka), oves 1 tolar,
hrách 3,20 krej., 1 sáh dříví 3 zl.20kr.(1 sáh =rozpažené ruce tj.1,778m. je to míra z roku
1764)100kg pšenice za 4,2-6 zlatých, 100kg brambor za 1,9 zlatých.
Mzda vyššího úředníka činila kolem 600zlatých, dělníka kolem 150 zlatých. V roce 1861 se
platy učitelů změnily k lepšímu neboť byly určovány počtem dětí a jejich stavem. Za dítě

sedláka se platilo 17,5 krejcarů a za dítě z chudšího stavu 14 krejcarů měsíčně. Z královského
berního úřadu obdržel ještě příspěvek 73zlatých01krej. Jak se v kronice uvádí tak pan učitel
Kučera obržel celkem zhruba 320 zlatých(zřejmě ročně). Dále je zde uvedeno, že měl
pronajato několik záhonů pole, choval 1 krávu, prase a drůbež. V roce 1871 byl do školy ve
Slavči dosazen učitel pan Josef Kuna. V tomto roce přecházejí školy pod státní správu a tak
byla odebrána správa a vliv duchovenstva. Jak je uvedeno v kronice, nastal ve školách zcela
jiný život. Pominuly přísné tělesné tresty a byla rozšířena vyučovací látka. Například zpěv a
tělocvik se staly povinnými předměty a učitelé začali pobírat pravidelné měsíční služné.
Nové události ve školství měli nemalý vliv i na zdejší školu. Učitel pan J. Kuna začal
prosazovat zbudování druhé třídy, neboť dětí školou povinné začalo přibývat. Jeho úsilí se
podařilo realizovat a tak roč. 1873-74 se začalo vyučovat ve dvou třídách. Prvním podučitelem
byl pan Karel Břečka., který zde působil do roku 1875. Plat učitele v tuto dobu činil 500zl. A
podučitele 350zl. Ve Slavči ovšem jen 280 zlatých. Úředník měl plat 25 zl. měsíčně a zedník
35 zl.
1kg másla stál 1,07zl.,1kg mouky 0,21zl.,1kg sádla 0,71zl.,1kg rýže 0,18zl.,1litr vína 0,150,30zl.,košile1,45-2,75zl., kalhoty 4-9zl., pánský oblek 14-16zl., kabát 11-25zl.
S přechodem školství pod státní správu však nastaly bohužel i jiné problémy. Občané tuto
změnu pochopili tak, že veškeré náležitosti týkající se školy bude zařizovat státní správa.
Nebyli příliš nakloněni potřebám školy a mnohým byla i na obtíž. Jediným zastáncem potřeb
školy byl v tuto dobu starosta obce a předseda místní školní rady pan Čeněk Havel, člověk
uvážlivý a vzdělaný. Bylo zřejmé, že oba učitele a starostu obce čeká dlouhá osvětová práce.
Ale o tom zas příště. Závěrem bych chtěl poděkovat paní Kateřině Míčkové za spolupráci při
objasňování několika nejasných údajů a výrazů ve Školní kronice.
Jan Tripes - kronikář

Zpráva o činnosti fotbalového oddílu Slavče: r.2014

Sezóna 2013/2014 byly velmi úspěšná.Jako nováček jsme sezónu ukončili na 6. místě.
Sezóna 2013/2014 nás zastihla ve velmi dobré formě.Naši mladí hráči (p. Tůma Jiří., Tisoň
D., ),dokázali ,že jsou velmi platnými hráči a přínosem pro náš fotbal. Na hostování
z Kamenné jsme získali p.Tošnera ,což se okamžitě projevilo na naší produktivitě. .Výsledky
hned na začátku sezóny byly vynikající,pohybovali jsme se na předních místech tabulky,velmi
pozitivní bylo, že na domácí zápasy návštěvnost diváků stoupla ,tým se dobře na sezónu
připravil pod vedením p.Šperkera.
Závěr sezóny byl velmi dramatický, v druhé polovině tabulky se pohybovala mužstva z malou
bodovou ztrátou na náš klub.Nakonec jsme však útok těchto mužstev odrazili a skončili na
velmi pěkném 6.místě.
Dovolte mi, abych na závěr poděkoval našim fotbalistům za velmi dobrou reprezentaci naší
Obce Slavče a vyjádřil poděkování všem,kteří nás podporují v našem snažení a propagací
našeho sportu.
Farkaš V. - Předseda oddílu

Sportovní dění
V sobotu 2. srpna uspořádal oddíl nohejbalu TJ Slavče nohejbalový turnaj dvojic. Začátek
byl stanoven na devátou hodinu, kdy začala presentace účastníků. Turnaje se zúčastnilo devěd
dvojic převážně ze slavečského oddílu a příznivců nohejbalu. Zápisné činilo 100 Kč na dvojici
a poté byla družstva rozlosována do dvou skupin. Malá účast z jiných oddílů byla zřejmě dána
dobou dovolených a mnoha dalších sportovních a kulturních akcích. Za velmi slunného a
teplého počasí, které turnaj provázelo, byly v odpoledních hodinách vyhlášeny tyto výsledky :
1. Jakub Smoleň – Jiří Tůma , Slavče
2. Zdeněk Tisoň - Jan Tůma, Slavče
3. Víťa a Pavla Zátkovi, Praha
4. Boh. Bahenský – Tomáš Petr, Rychnov u Nových Hadů
5. Josef a Antonín Tripesovi, Slavče
6. Lad. Trajer ml. – Jarom. Černý, Slavče
7. Michal Smoleň – Václav Mařík nejml., Slavče
8. Pavel Nocar – Jiří Šobr ml. , Slavče
9. Milan Capl – Tomáš Švalb, Slavče
První tři družstva obdržela finanční odměnu a ostatní věcné odměny dle umístění. Průběh
turnaje sledovalo asi 30 diváků. Na organizaci turnaje se podíleli téměř všichni členové oddílu
a občerstvení pro hráče i diváky, včetně chutného guláše, zajistil pan Emil Nocar.
Nohejbalové družstvo TJ Slavče je po jarní části soutěže ve skupině „A“ okresního přeboru
na 7. místě.
Družstvo šipkařů Matouštýmu Dobrovská Lhotka obsadilo v sezoně 2013 – 2014 1. místo v 1.
Jihočeské šipkařské lize. Mistrovství České republiky družstev se tentokrát mužstvo
Matouštýmu nezúčastnilo. Důvodem bylo pracovní zaneprázdnění členů družstva.
Jan Tripes - kronikář

SDH Slavče
Z aktivit hasičů SDH Slavče stojí za zmínku hašení místního kravína dne 13.4.2014, který
začal hořet v 16.50 hod . Zásahu se zúčastnili i hasiči z Trhových Svinů, kteří museli zajistit na
hašení plošinu. Po uhašení požáru zůstali místní hasiči na hlídání až do rána .Noční stráž drželi
Jaroslav Dvořák, Jiří Šobr ml., Pavel Horáček, Vít Graňo, Tomáš Švalb. Druhý den museli
hasiči opět zasáhnou neboť došlo večer k samovznícení ohniště. Museli opět hasit a rozhrnovat
ohniště. Na akci byli Jiří Šobr, Jiří Šobr ml., Václav Mařík, Jaroslav Dvořák, Filip Motyčák.
15.4. znova ohniště vzplálo, ale už ne ve velkém rozsahu. Hlídku držel Vít Graňo a Šobr Jiří.
Z dalších aktivit stojí za zmínku účasti na soutěžích.Letos se zúčastnili pět soutěží a myslím,
že umístění nebyla špatná.
10.5.- obvodová soutěž v Todni, muži nad 35 let – 4.místo
21.6.- soutěž Trhové Sviny, muži – 6.místo
16.8.- soutěž v Údolí, muži – 1.místo
soutěž –Benešov nad Černou- Memoriál Jiřího Sládka – 7. místo
30.8. – soutěž Mokré, muži – 3.místo
A co má SDH Slavče v plánu? Na projekt „Oprava hasičské zbrojnice“ jsme dostali dotaci ve
výši 43 000,-Kč. Celková výše projektu je 61 429,-Kč. Bude se realizovat výměna oken a
dveří.
V září jsme opět slíbili účast na sběru brambor v Čížkrajících.

Traktory v Dobrkovské Lhotce
Letošní setkání majitelů traktorů Zetor 25
„A“ a „K“, jejich příznivců a obdivovatelů
proběhlo v sobotu 14.června v Dobrkově.
Sjelo se tam 18 soutěžících v kategorii
dospělých a 2 soutěžící v kategorii junioři.
Již 13. ročník začal po 13-té hodině
nástupem všech soutěžících, kde byli
seznámeni s programem soutěže. Ta
obsahovala pět disciplín: sběr brambor na
čas, jízdu na přesnost, slalom mezi kužely,
jízdu do kopce a couvání s vlekem.
V poměrně slunném počasí se někteří
soutěžící poněkud zapotili právě při
poslední uvedené disciplíně- couvání
s vlekem. Zmíněné couvání však mnohdy potrápí i mnohé zkušené řidiče, neboť to opravdu
není jednoduché.
Po skončení poslední disciplíny a sečtení jednotlivých výsledků bylo vyhlášeno toto pořadí :
Dospělí : 1. Zdeněk Šinákl 2. Michal Janů 3. Václav Pavlík 4. František Kápl 5.Martin Janů 6.
František Soukup atd. Z našeho regionu nebyl nikdo přihlášen.
Junioři : 1. Ondra Adamčík 2. Matěj Kápl
Po vyhlášení výsledků zpříjemnila posezení přítomným divákům kapela Bahňáci. Po celou
dobu soutěže i poté bylo zajištěno poměrně bohaté občerstvení. Jak bylo v závěru programu
uvedeno, poděkování patří hlavně sponzorům za finanční a materiální podporu, ale i všem
přítomným divákům.
Jan Tripes - kronikář

Začíná nový školní rok
Rozloučili
jsme
se
s
předškoláky a popřáli jim úspěšný
vstup do 1.třídy ZŠ. Tablo
předškolních dětí jste měli
možnost si prohlédnout v obchodě
ve Slavči.
K nám do školky přijdou nové
děti, na které se těšíme.
Děti přivítá Kašpárek, který jim
spolu s ostatními dětmi ukáže
školku, školní zahradu a pomůže
jim při adaptaci na nové prostředí.
V podzimních měsících nás
čeká mnoho zajímavých činností a
výletů. Pojedeme se podívat, kde

bydlí kamarádi ze školky, na výlov rybníka a na Mateřinkové posvícení do Trhových Svinů.
Pěšky půjdeme na Hrba, abychom poznali okolí Slavče. Vyrobíme si draky a uspořádáme
Drakiádu. Školní zahradu uklidíme, shrabeme listí a klíči ji zamkneme. Naučíme se nové
písničky, básničky, říkadla a pohybové hry.
Budeme sbírat přírodniny a pozorovat krásu podzimní přírody.
Podzim se nezadržitelně blíží, léto končí a náš školní rok začíná. Máme se na co těšit.
Alena Rabochová

Jaro a léto s Mohuřickými koťaty
Jaro jsme přivítali v Mohuřicích již skoro „tradiční“ koledou, kdy nás babičky a maminky již
od rána očekávaly a často se ptaly předem, zdali určitě dorazíme – děkujeme ).
I další jarní výlet v květnu pěšmo na Buškův Hamr se vydařil nejen krásným počasím, ale i
opékačkou prvních buřtíků.
Letní období jsme započali na konci června Dnem pro děti v Myslivně Mohuřice, za jejíž
každoroční grátis pronájem jsme vděčni a děkujeme . Letos nám moc přálo i sluníčkové
počasí po celé odpoledne a ve dvaceti disciplínách se našly všechny děti od 4 do 13 let bez
rozdílu v nadšení.
Pak přišel vrchol sezóny – letní tábor ve Stálkově pod Landštejnem.
Tábor s 50 „koťátky“ se letos konal opět prvních 14 dní v srpnu pod názvem „Indiana Jones“
a můžete se s námi do těch krásných dnů
vrátit prostřednictvím fotek na webu Slavče.
Letos jsme sice měli méně sluníčka, než jiné
roky, ale o to více zážitků, soutěží a her.

Putovali jsme časem od pravěku přes věk
pyramid až do novodobé vojny dvacátého
století a zpátky do pyramid, kde se Indiana
nejvíce pohyboval. Navštívili jsme podzemí ve Slavonicích i vojenské bunkry v blízkosti
tábora, našli jsme poklad v Grázlově sluji i zlato v Zapovězeném rybníku, přestože v něm bylo
letos vody poskrovnu. V tomto roce jsme také poprvé spali přímo ve vysoké hradní věži
Landštejna, což byl pro děti obrovský zážitek plný napětí a dobrodružství, kdy nás na hrad
navštívila i Bílá pa ní a Bezhlavý rytíř-kterého ovšem zahlédli jen ti nejstatečnější! Která hra
byla na táboře ta nej? To byste se museli zeptat dětí a asi by to vyhodnotil každý jinak, ale už
teď nás těší, že všechny děti do jednoho chtějí jet příští rok znovu – a my už se na ně těšíme!
A co nás čeká v nejbližší době? Nechme se překvapit )
Zuzana a Monika

Slavnostní kolaudace návsi v Dobrovské Lhotce
Dne 19.7.2014 proběhlo v Dobrkovské Lhotce předání zrekonstruované návsi veřejnosti –
máme tu nové houpačky pro děti, altánek, studni a chodníčky. Vzhledem k velmi teplému
počasí návštěvníci ocenili připravené stany, které postavili místní dobrovolní hasiči pod
korunami lip a které chránily před slunečními paprsky. K poslechu hrála v odpoledních
hodinách dechová hudba Zalužanka. O prodej nápojů a dobrot z grilu se postaral místní šenkýř
pan Trajer. O malé návštěvníky bylo také velmi dobře postaráno. Na návsi byla rozmístěna
různá stanoviště, kde mohli děti
soutěžit a nebo si vyzkoušet něco
nového a pro ně jistě zajímavého. U
jednoho stanoviště střílely ze
vzduchovky, u jiného zase chodily
na chůdách a nebo se mohli svézt na
ponících.Od každého stanoviště si
odnesly dobroty za účast. Pro menší
děti byly připravené plechovky,
které mohli sestřelit míčkem a nebo
lovení rybek z vaničky. Dětské

pozornosti neunikl ani
velký nafukovací hrad,
kde vydržela většina dětí
dovádět téměř celé
odpoledne. Nadšení
v dětských očích
vzbudila i chvíle, kdy si
mohli vyzkoušet
hasičský útok. Ochotně
si nasadily přilby a
čekaly, až t o vypukne. Některé děti si užívaly stříkání hadicí, jiné zase padající vodu využily
jako malé osvěžení, které se ve velkém parnu opravdu hodilo.
Večer byla na návsi diskotéka, k poslechu a později i k tanci hrála skupina Hesperos a myslím,
že i na diskotéce se sešlo lidí opravdu hodně a zpívalo se do ranních hodin
Všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu příjemného dne,věnovali dětem svůj čas a
pozornost a připravili pro ně krásné aktivity patří velký dik.
Návštěvnost byla opravdu veliká a myslím, že všichni jež přišli, si slunečnou sobotu opravdu
užili.
Pavlína Dvořáková

Volební program
Sdružení nezávislých kandidátů obce Slavče pro komunálnÍ volby 2014
Kandidáti do obecního zastupitelstva :
Josef Tripes, Hana Vojtová, Rudolf Večeřa, Jiří Manoch, František Dvořák (D. Lhotka), Karel Brůha,
Monika Papoušková, Michal Gušlbauer, , Václav Janda ml., Marie Tůmová, František Holý(Slavče),
Antonín Tripes, Lenka Benáková, Renata Smoleňová, David Krátký
Naším kandidátem na funkci starosty je stávající starosta Josef Tripes, a proto je na 1. místě kandidátní listiny.
Vážení spoluobčané,
Sdružení nezávislých kandidátů obce Slavče se rozhodlo opět ucházet v nadcházejících komunálních
volbách o vaši důvěru. Za uplynulé čtyři roky se naše sdružení snažilo plnit volební program, který si
předsevzalo v roce 2010. Myslíme si, že většina věcí se podařila splnit tj. rekonstrukce prameniště Kohout,
výstavba dešťové kanalizace Lniště – 1. etapa, základní technické vybavení pro 8 stavebních parcel ,
úprava prostoru návsi ve Lhotce, výstavba chodníku od kostela ke hřbitovu, byla provedena oprava
většiny kapliček a řada komunikací včetně návsí ve Lništích a Keblanech (bude provedeno v září 2014).
Nemálo finančních prostředků bylo vloženo do údržby obecního majetku hlavně bytových domů
(výměna oken a zateplení). Díky získané dotaci se podařilo nad rámec volebního programu realizovat i
další projekty, jako např. vybudování umělého povrchu na víceúčelovém hřišti. Byla také zahájena
výstavba 3 bytů v ZŠ Slavče, která by měla být dokončena na základě přidělené dotace, a to ještě v roce
2014 nebo v roce 2015.
Můžeme zodpovědně prohlásit, že co jsme slíbili, to jsme splnili.
Zároveň chceme pokračovat v nastoupené cestě a investovat obecní peníze do dalších akcí, které budou sloužit
ve prospěch všech občanů, kteří v těchto obcích žijí, včetně občanů sociálně potřebných a občanů
v důchodovém věku, na které bude pamatováno v sociálním programu obce.
Samozřejmě, že budeme usilovat o získávání dotací z Evropských fondů a za tyto peníze
realizovat projekty, které budou sloužit k rozvoji všech obcí.
Všechny plánované investice jsou v souladu s Územním plánem obce a Programem obnovy venkova,
což jsou závazné dokumenty, které byly schváleny v minulém volebním období.
Na základě těchto platných dokumentů budou zvolení kandidáti našeho sdružení prosazovat realizaci
těchto akcí:
1. Výstavba dešťové kanalizace Lniště- 2 etapa
2. Rekonstrukce vodovodního řádu D. Lhotka – Slavče - Mohuřice
3. Obnova bývalých komunikací – prostupnost krajiny (EU)
4. Rekonstrukce komunikace Besednice (zastávka Hamr) – Dobrkov – Slavče (EU)
5. Základní technické vybavení pro 4 stavební parcely
6. Úprava návsí pro setkávání občanů – Keblany a Lniště
7. Oprava komunikací dle jejich důležitosti
8. Rozšíření dešťové kanalizace D. Lhotka
9. Obnova sakrálních staveb (kapličky, křížky)
10. Přestavba bývalé ZŠ Slavče a nocležny ČSAD – 4 bytová jednotka
11. Pravidelná údržba a zvelebování obecních bytů a ostatního obecního majetku
Máte-li dojem, že tento program na další volební období by mohl být i Vašim programem, přijďte dát svůj hlas
ve dnech 10. a 11. října do volební místnosti pro „ Sdružení“ výše uvedených nezávislých kandidátů, protože ti
jsou zárukou jeho naplnění.
Sdružení nezávislých kandidátů obce Slavče

Jubilanti květen- srpen 2014
Anna Machová, Slavče , 80 let
Marie Brunová, Slavče , 90 let
Anna Macová, Mohuřice, 85 let
Josef Plch, Slavče, 87 let
Marie Žitná, Dobrovská Lhotka, 75 let
Josef Vondrka, Dobrovská Lhotka, 75 let
Marie Koštelová, Lniště, 70 let
Františka Holá, Jehlany, 87 let

POZVÁ N KA
Dovolujeme si Vás tímto pozvat na setkání seniorů obcí Obecního úřadu ve Slavči, které se
bude konat v sobotu 20. 9. 2014 od 14,oo hodin.
Setkání se uskuteční v sále pohostinství ve Slavči.
Kromě setkání a popovídání si se spoluobčany v příjemném prostředí bude připraveno malé
občerstvení a k dobré náladě určitě přispěje i dechová hudba Zalužanka.
Za radu obce zve všechny seniory starosta J. Tripes.

Ahoj kamarádi,
chtěl bych Vám moc poděkovat,
že pro mě sbíráte víčka od PET
lahví.
Ve sbírání stále pokračujeme.
Potřebujeme jich spousta, abych
mohl do lázní v Klimkovicích na
KLIM Thearapy. Je to program
určený pro děti s DMO (dětskou
mozkovou obrnou).
Tento léčebný program totiž stojí
90.250 Kč a rodiče tolik peněz
nemají.
Moc Vám děkuji!!!
Váš Adámek Moravec

www.slavce.cz

