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Obecní
zpravodaj
300 let od narození MARIE TEREZIE
13. 5. uplyne 300let od narození Rakousko – Uherské a České královny Marie Terezie. Jako
nejstarší dcera císaře Karla IV a Alžběty Kristýny byla ve svých devatenácti letech provdána
za korunního prince lotrinského vévodství Františka I Štěpána Lotrinského.
V raném mládí se učí latinsky, italsky, francouzsky a španělsky, zajímá se o literaturu, dostává
hodiny hudby a tance. V roce 1740 si pak Marie Terezie na základě tzv. pragmatické sankce,
ujímá moci nad habsburskou monarchií. V roce 1741 je korunována Uherskou královnou a
v roce 1743 i Českou. Stalo se tak 12. května v chrámu Svatého Víta v Praze. V roce 1765
umírá její manžel František I Lotrinský a po jeho smrti pak Marie Terezie učiní svým
spoluvládcem nejstaršího syna Josefa II.
Marie Terezie provedla mnohé osvícenské reformy v řadě oblastí, na něž pak navázaly tzv.
Josefínské reformy. V rámci správní reformy byla omezená zemská samospráva a vytvořena
centralizovaná správa monarchie. Bylo sjednoceno trestní právo v Rakousku a českých zemích
a to zákoníkem Contituto Criminal Theresiana. Byly vytvořeny Tereziánské katastry, soupisy
půdy, domů a obyvatel. Teriziánský urbář z roku 1767 definoval vztahy mezi vlastníky půdy a
jejich poddanými. Byla provedena poddanská a pozemková reforma, kterou navrhl a
v několika zemích (Čechy, Morava a další) provedl František Ant. Raab.
V roce 1775 byl vydán tzv. robotní patent, který zmírňoval robotní povinnosti. Monarchie
podporovala podnikání (textilní, sklářské či papírenské manufaktury), zavedla celní unii a cla
na ochranu před zahraniční konkurencí. Modernizovalo se obdělávání půdy a prosazovalo se
pěstování brambor a kukuřice. Byla zavedena jednotná měna: 1 tolar = 2 zlaté, vyšly první
papírové peníze a sjednotily se míry a váhy. V roce 1751 byl vydán ohňový patent stanovující
zásady požární ochrany, stavby domů a vybavení vesnic zvoničkami s nepřetržitou vartýřskou
službou.
V roce 1774 byl vydán Všeobecný školní řád pro všechny Císařsko – Královské země,
stanovující vzdělávací povinnost pro chlapce a dívky. Nikoliv však povinnou školní docházku!

Byly zakládány triviální (jednoduché) školy na venkově, ve městech a při farách, pro výuku
čtení, psaní a počty. Dále se zde vyučovalo náboženství, základy přírody, zemědělství a pro
dívky výuka domácích prací. Ve vyšších školách ve městech se kromě základního vzdělání
učila gramatika a latina. Vyučovalo se převážně německy.
Roku 1751 založila Marie Terezie Vojenskou akademii ve Vídni. Z tohoto výčtu je patrno, že
Marie Terezie,ač měla i stinné stránky, pozvedla Rakousko – Uherskou monarchii ze
středověkého státu na vyšší úroveň a přiblížila tak tuto zemi na úroveň evropských států. Její
slabosti popsal jeden z českých týdeníků takto: Jako mladá dokázala protančit dvacet hodin
v kuse, zároveň milovala děti a jídlo. Povila 16 dětí – Marii Alžbětu, M. Annu, M. Karolínu,
Josefa II, M. Kristýnu, M. Alžbětu, Karla Josefa, M. Amálii, Leopolda II, M. Karolínu,
Johanu, M. Josefu, M. Karolínu, Ferdinanda I, M. Antoinettu a Maxmiliána Františka.
Její obvyklý oběd by nasytil menší vesnici! Není divu, že z ní byl osobní lékař zoufalý. Na
sklonku svého života se nemohla téměř pohybovat a pak jí muselo služebnictvo přenášet.
Marie Terezie zemřela 29. listopadu 1780 a její osobou vymřela Habsburská monarchie po
přeslici.
Jan Tripes

Kulturní akce roku 2016 – pokračování.
Minule jsme se rozepsali o kulturních akcích u Krausů na Tabulce ve Slavči . Druhou novou a
též zdařilou akcí bylo posezení s harmonikou, kterou uspořádal p. Václav Mařík nejml.
v salonku kulturního zařízení ve Slavči. První tato akce však proběhla již 14. listopadu 2015.
Pro zdar této akce udělal p.Václav Mařík nejml. se svou přítelkyní Evou(výbornou zpěvačkou)
velmi důležitý krok. Vydali se s pozvánkami za svými kamarády a těmi, kdož mají rádi
lidovou hudbu a harmoniku. Jak sám V.Mařík nejml. uvedl, bude to takový test jak se tato akce
ujme.
Jak se ukázalo byl to test velmi zdařilý, neboť přišlo asi 40 lidí a téměř všichni se příjemně
bavili. Zvláště, když hudební skupina p. V. Maříka vybírala pokud možno známé písničky,
bylo brzy veselo. Přítomni si prostě užívali příjemné nálady ke které nepochybně přispěli i
manželé Šobrovi, kteří nás k velké spokojenosti obsluhovali. Postupem času začali páni
muzikanti hrát písničky na přání, což ještě více zpříjemňovalo toto posezení. A tak nebylo
velkým překvapením, že se tato akce protáhla poněkud přes půlnoc.
Další posezení s harmonikou se uskutečnilo 27.února 2016 opět v salonku kulturního zařízení.
Také tady byla návštěva kolem 40 lidí a k velmi příjemné pohodě vyhrávali dva harmonikáři p.
Václav Mařík nejml. a p. Václav Kolář z Mohuřic. Na bicí hrála Pavla Maříková ml. ze
Slavče, která svým uměním příjemně překvapila mnoho přítomných. Obě harmoniky se
vzájemně doplňovaly a Pavla na bicí jako by vždy k harmonikám patřila.
Následující akce „Posezení s harmonikou“ se konala ze známých a objektivních příčin až
12.listopadu 2016. Známé trio z posledního vystoupení opět dokázalo potěšit všechny
přítomné a tak se opakoval známý scénář: Veselá a příjemná zábava dlouho do noci. Vstupné
na tyto akce bylo vždy dobrovolné, což je za příjemně strávené posezení vstřícné gesto.
Občas slyším od našich občanů poznámku, že se ve Slavči dělá málo( mnohdy i nic!) pro
kulturní vyžití občanů v regionu.Tyto akce jsou myslím dostatečným důkazem, že tyto úvahy
nejsou až tak pravda.
Jan Tripes

Sportovní události
Nejvíce zápasů mají ve své soutěži I Jihočeská liga odehráno šipkami. Do konce ročníku 2017
chybí sehrát 3 kola a družstvo Matouštýmu Dobrkovská Lhotka figuruje zatím na 7. místě. Je
však reálná šance toto umístění vylepšit. Chybějící utkání : 6.5. Stožice – Matouštým, 14.5.
Loučovice – Matouštým, 21.5. Matouštým – Hořice na Šumavě.
Nohejbalisté TJ Slavče svou soutěž ještě nezačali, neboť první jejich utkání s LišovemB bylo
odloženo. Další setkání nohejbalistů TJ Slavče: 4.5. čtvrtek Slavče – Regina Č.B.
8.5. pondělí Lišov A – Slavče
18.5. čtvrtek Slavče – Záboří
19.5. pátek
Start Č.B. – Slavče
25.5. čtvrtek Slavče – Trhové Sviny
1.6. čtvrtek Velešín A – Slavče
8.6. čtvrtek Slavče – Křenovice
15.6. čtvrtek Slavče – Lišov B
20.6. úterý
Regina Č.B. – Slavče
29.6. čtvrtek Slavče – Lišov A
Začátky zápasů jsou stanoveny na 17.00 hodin.
Fotbalisté TJ Slavče sehráli před zahájením jarní části soutěže jedno přátelské utkání.
S účastníkem okresního přeboru Novými Hrady prohráli jen těsně 5:4. Začátek jarní části III.
tř. okres. přeboru se našim fotbalistům příliš nevydařil. První dvě utkání hráli na hřištích
soupeřů, v Lišově a ve Včelné, odkud se nepodařilo přivést žádné body. První zápas doma 22.
dubna sehráli naši fotbalisté s mužstvem Černého dubu u Č. Budějovic a zvítězili 1:0.
Termíny dalších zápasů:
6. května Slavče – Ledenice v 17.00 hod.
13. května N.Hodějovice – Slavče v 17.00 hod.
20. května Slavče – Včelná v 17.00 hod.
28. května Trhové Sviny – Slavče v 16.30 hod.
3. června Slavče – Rudolfov v 17.00 hod.
11. června Mladé Č.B. – Slavče v 17.00 hod.
17. června Slavče – Římov v 17.00 hod.
sportovní gymnastika si zřejmě ve Slavči našla své stálé místo. S jejím cvičením začala i
mladší sestra Šárky, Radka a dlužno říci , že úspěšně. 24.2. se konaly závody přípravek
v Trhových Svinech a Radka zde obsadila velmi pěkné 3. místo. Závodilo se ve šplhu, skoku
z místa, cvičení se švihadlem a v prostných. Šárka, která již závodí v kategorii žákyně C se
zúčastnila 8. dubna závodu ve Veselí nad Lužnicí, kde obsadila pěkné 5. místo ze 17-ti
soutěžících. Na programu byl čtyřboj: kladina, prostná, bradla a přeskok. Nejlépe se dařilo na
kladině, kde získala nejvíce bodů ze všech zúčastněných.
Jan Tripes

Vítání občánků
Letos to bylo již desáté vítání občánků. Přivítali jsme děti narozené v roce 2016. Slavnostní
předávání dárků dětem i rodičům se uskutečnilo opět v salonku hostince ve Slavči dne 5. února
2017. Děti byly přivítány mezi naše
spoluobčany a větší děti z MŠ Slavče
za doprovodu učitelek si pro všechny
připravily krátké pásmo písniček a
básniček. Přivítáno bylo šest dětí:
Luboš Křiváček – Lniště
Jaroslav Filek – Dobrkovská
Lhotka
Iveta Plchová – Keblany
Radim Krátký – Mohuřice
Tomáš Švalb – Dobrkovská Lhotka
Maxmilián Kubeš - Slavče

Jak je u nás v mateřské škole
Zápis do naší školy proběhl v letošním roce v prvních dnech května, mohly jsme
přijmout pouze 4 děti.
Vzhledem k tomu, že požadavky na umístění do MŠ jsou vyšší, než je nynější kapacita školy,
došlo mezi vedením mateřské školy a obecním úřadem Slavče k dohodě o rozšíření kapacity
školy.
Během léta by měly probíhat stavební úpravy, kterými se podaří vytvořit místo pro dalších 12
dětí.
Po dokončení stavebních prací a zapsání školy do rejstříku škol vyhlásíme dodatečný zápis a
přijmeme zbytek uchazečů, které nebylo možné uspokojit v případě prvního zápisu. Tento
způsob musíme zvolit, abychom vyhověli dané legislativě.
Závěrem bych chtěla říci, že společně se starostou p. Tripesem věříme ve zdárné dokončení
přestavby a těšíme se , že přivítáme všechny děti v „nové“ školce.
Ještě se pár řádky vracím k
letošnímu masopustu. Uspořádali
jsme již 21. ročník, který se dětem
zase mimořádně povedl. Chtěla
bych poděkovat všem, kteří nám
pomohli s jeho přípravou. Všem
maminkám za zhotovení růžiček,
kolektivu lidí, kteří se věnovali
přípravě masopustu v Dobrkovské
Lhotce a nám ze svých zásob
věnovali krabici růžiček. Panu
Potůčkovi za fotografování a
vyhotovení záznamů. Potěšil nás

velký zájem rodičů.
Masopust nechodí potichu, masopust ve Slavči znají !!! - říkali naši malí koledníci,
dokázalo se, že ve Slavči si umíme i pomáhat.
J. Vráblíková

SDH Slavče
Aktivity sboru dobrovolných hasičů ve Slavči jsou pořád každý rok tak nějak stejné. SDH
Slavče dne 28.ledna pořádal Hasičský ples. K tanci a poslechu hrála kapela Blaťácká pětka.
Masopustní rej proběhl
25.února a hrála na něm
kapela Kramolínka a DJ
JIMI.

Hasiči si rovněž letos
naplánovali brigádnické hodiny a první si hned odpracovali 22. dubna sběrem šrotu a
nadměrného odpadu v obci.

30. dubna se jako všude i ve Slavči
stavěla a hlídala až do ranních
hodin májka na vsi. Nyní je čeká
příprava na obvodovou
soutěž,která se koná 20.5. od
13.00 hod. a pořádá ji obec
Čížkrajice.

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. 2017 do 31. 10. 2017.
Obecní úřad Slavče

POZVÁNKA

Dne 10.6.2017 se uskuteční již 16. 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 2017
Kahoun Jiří – Dobrkovská Lhotka – 70 let
Farkašová Alžběta – Slavče – 70 let
Vopelková Růžena – Slavče - 80 let
Smigová Emílie – Slavče – 70 let
Bartyzal Josef – Dobrkovská Lhotka – 87 let
Vojtová Milada – Slavče – 70 let
Trajerová Růžena – Slavče – 75 let
Kysela Jiří – Dobrkovská Lhotka – 80 let
Vondrková Ludmila – Dobrkovská Lhotka – 75 let

Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a mnoho optimismu do dalších let.

www.slavce.cz

