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Obecní
zpravodaj
Cesty
V minulém čísle Obecního zpravodaje jsem uvedl, že seznámím čtenáře se zcela zrušenými
nebo částečně zaniklými cestami.
Nejdůležitější cestou, která byla zrušena a poté nahrazena silnicí, byla spojovací cesta mezi
Slavčí, Lhotkou a Dobrkovem.
Tato cesta vedla kolem zemědělské usedlosti rod. Brůnovi dále kolem rod.domku
rod.Rudolfovi směrem k sušce. Poté stoupala vzhůru přes nynější víceúčelové hřiště za
fotbalovými kabinami směrem k Zaluží. Před Zalužím se rozdvojovala a jedna vedla do Zaluží
druhá pokračovala kolem zahrad za zem. usedlostmi p. Trajera a Bartyzala směrem k lesíku.
Odtud pak pokračovala zhruba stejnou trasou jako je nynější silnice. Ovšem při budování VKT
za Zalužím byla zcela zrušena cesta těsně pod lesíkem. Ta vedla do Dobrkova a do polí a luk
za Zalužím.
Po vybudování silnice mezi Slavčí a Chválkovem byla přerušena stará (dle pamětníků)
původní cesta ze Slavče do Čížkrajic. Tato cesta byla kdysi údajně první spojovací cestou až
do Trh. Svinů. Jedná se o cestu k Hruškovu mlýnu, která vedla dále k rybníku Panský, po
jehož hrázi pokračovala až do Čížkrajic.
Zcela zrušena je cesta, která vedla do slavečských lesů. (mezi Dobrkovem a Keblany).
Byla napojena na cestu do Dobrkova (cca 100 m) od sušky a odbočka k byt. výstavbě je
prakticky totožná. Zrušená cesta pokračovala za rod. domkem rod. Smolenových a poté se
pomalu stáčela směrem do slavečských lesů. Asi po 800 m se tato cesta křižovala s cestou,
která vedla od samoty p.Jana Dvořáka (u kříže) dnes p. Wellemína směrem na Vejhon (dnes
zastávka autobus. dopravy). Zde vyúsťovala na křižovatku vedoucí směrem na Keblany a
druhá na Mohuřice. Obě cesty byly zrušeny při scelování pozemků v osmdesátých letech.
Další cestou, která musela ustoupit scelování pozemků, byla cesta od zemědělské usedlosti
p. Jana Mačího do lesů zvaných Háj, směrem na Mohuřice. Tato akce udělala nejednu vrásku

majitelům lesa v této oblasti, neboť další vjezd do jejich lesů byl znatelně ztížen. Navíc tato
cesta vedoucí do Háje byla až k rokli (dnes veřejná skládka) lemovaná ovocnými stromy což
bylo působivé i pro vzhled krajiny.
Stejný osud (scelování pozemků) potkal i cestu na "slavečská hrba". Začínala jako
současná silnice, ale poté vedla vlevo do kopce směrem do polí, kde se dvakrát stáčela a poté
vedla ke stavení p. Mráze dnes p. Krčka. Dnes je však na Hrba upravena celkem slušná
silnička.
Na poslední zrušenou cestou z důvodu scelování byla cesta ze Slavče k potoku pod
slavečská hrba. Cesta začínala pod zahradou p. J. Leštiny a poté se volně stáčela k potoku na
vybudovaný můstek, aby pokračovala dál pod lesem souběžně s klenským potokem. Zrušení
této cesty nesla dosti nelibě velká část občanů Slavče. Hlavně vlastníci lesů poblíž potoka
měli značně ztížený přístup na jejich parcely a druhým důvodem byla volnočasová činnost.
Nechci ubírat na krásné přírodě v okolí naší obce, ale tato část regionu pod slavečstkými hrby
kolem potoka byla pro příjemné procházky v přírodě jako stvořená.
Také cesty v Dobrkově a ve Lhotce stihl obdobný osud jako cesty ve Slavči. Zde bych, ale
poznamenal, že to bylo nejen ku prospěchu rozmáhajícímu se provozu, ale i jeho bezpečnosti.
Hlavní cesta mezi Dobrkovem a Lhotkou byla klasickou polní cestou a přesto, že nebyla příliš
dlouhá oplývala mnoha zatáčkami. Zvláště nebezpečný úsek byl v lesíku tzv. Březiny, kde byl
kromě zatáčky velmi strmý spád. Zde pak docházelo k různým větším či menším nehodám
povozů a před jejím zrušením i motorových vozidel.
Zmiňovaná cesta vedla z Dobrkova podél zahrady rod. Jirkalů, kde se na jejím konci
stáčela doprava a pokračovala podél kravína. Na konci této stavby se opět stáčela doprava a
vedla přímo do již zmiňovaného lesíku Březiny. V těchto místech, těsně u silnice je ona stará
cesta ještě v původní podobě. Na kraji lesíka se začala svažovat, aby v dalším úseku
následoval prudký svah s levotočivou zatáčkou. V podstatě to byla ta nejnebezpečnější
kombinace uvedené cesty. Po zdolání tohoto úseku následovala asi 100 m dlouhá rovinka na
jejímž konci se opět vynořila ostrá pravotočivá zatáčka s krátkým spádem. Poté již následovala
rovinka podél rod. domku a zahrady p. Jana Trajera a v místech, kde se napojuje silnice od
Besednic se zmíněná cesta stočila prudce doleva a vedla do Lhotky.
Kolik nepříjemných zážitků a karambolů přinesla tato cesta těm, kteří po ni cestovali se
zřejmě nedozvíme. Jisté však je, že budování nové silnice bylo nanejvýš nutné.
Scelování pozemků se stalo osudovým také jedné z nejdůležitějších spojovacích cest z
Dobrkova do Keblan. Tato polní cesta měla své opodstatnění ze dvou důvodů. Prvním je
skutečnost, že Dobrkov patřil správním uspořádáním pod Obecní úřad Keblany a to až do r.
1949, kdy byla sloučena Lhotka s Dobrkovem v jeden správní celek. Druhým důvodem je
přístup k polím a loukám, které se táhly od Dobrkova až ke keblenským lesům. Zmíněná cesta
vedla z Dobrkova dolu ke křížku pod Dobrkovem, kde se rozdvojovala. Vlevo vede k Hamru a
téměř rovně vedla směrem na Keblany.
Za zmínku snad stojí ještě jedna cesta - z Dobrkova k zalužským polím. Na cestu se vjíždělo
na kopečku za Dobrkovem směrem na Slavči. Zde se odbočilo mírně vpravo a poté cesta
pokračovala na horní část příkré meze nad cestou pokračující do Slavče. Dále vedla směrem k
Zaluží.
Další cestou, která musela ustoupit scelování pozemků byla cesta ze Lhotky k
zemědělskému stavení tzv. Těžák (v lesích pod Kohoutem). Ta se napojovala v ostré
pravotočivé zatáčce nynější asfaltové silnice, která vede k hospodářskému stavení p. Josefa
Bartyzala (samota nad Lhotkou).

Jako zaniklou lze počítat cestu ze lhoteckých hrbů (v její dolní části) směrem k rybníku
tzv. Vojťák, kde navazovala na cestu vedoucí do Zaluží. Část této cesty procházela lesem.
Vlivem toho, že se používala velmi málo tak v lesním úseku zarostla.
Pokud se člověk zamyslí nad mnohými z těchto cest, asi málo kdo se ubrání myšlence
kolik povozů muselo po nich projet, aby se vytvořily mnohdy tak hluboké úvozy. Je však
zřejmé, že po těch hlavních cestách se jezdilo celá desetiletí a snad i století.
Jan Tripes

Vítání občánků
V letošním roce se 14. března 2020 uskutečnilo 13. vítání občánků v netradiční atmosféře.
Vítání se muselo obejít bez babiček, dědečků a ostatních příbuzných, jelikož nařízení vlády
nepovolilo shromažďování občanů nad 30 osob. To nás ale neodradilo, abychom nenavodili
sváteční atmosféru, která trvala pouze asi 20 minut. I letos nás navštívili děti z MŠ Slavče
s pásmem písniček a básniček za doprovodu učitelek. Po krásném vystoupení se rodičům a
novorozeným dětem předaly dárky a pamětní listy na tento den. Po podepsání se do pamětní
knihy se všichni s přáním pevného zdraví rozešli do svých domovů.
V roce 2020 byli přivítáni: David Vítů – Mohuřice
Martin Krátký – Mohuřice
Mariana Matějková – Slavče
Vanesa Fenclová – Slavče
Ondřej Žoha – Lniště
Alena Jaklovská – Slavče

Život na vsi v nouzovém stavu
V tomto článku chceme vyzvednout spolupráci všech
občanů v nelehké době. Hned na počátku virové nákazy
švadlenky ve všech vsích usedly za šicí stroje a započaly
s výrobou roušek. Nedílnou součástí toho všeho byli i
ostatní občané, kteří přinesli pro švadlenky potřebný
materiál na výrobu roušek, a to bavlněná povlečení,
prostěradla, gumičky a kalouny. Děkujeme Jitce
Graňové a Jitce Brouskové, které nám ušily roušky
v takovém množství, že je obec mohla rozdávat všem,
kdo je potřeboval,
kdo je neměl.
Zároveň ušily roušky i do
jiných institucí, kam bylo
potřeba jako např. domov
pro seniory Chvalkov aj.
Děkujeme švadlenkám i
z ostatních vsí, neboť šily
nejen pro sebe, ale i pro
sousedy a ti je všude
chválili.
Zároveň se zde ukázala
sousedská solidarita
v chození starším lidem třeba nakoupit, nebo dojít na poštu a
hlavně v dodržování všech zákazů a příkazů v nouzovém stavu v České republice.
Od krizového štábu a paní S. Poledňákové jsme pro obec získali alkoholovou dezinfekci Anti COVID. Roušky a dezinfekci si stále můžete vyzvednout na Obecním úřadě ve Slavči. Na
dezinfekci si prosím vezměte s sebou nádobku.
V této době, jak si každý již všiml, vzrostlo i množství separovaného odpadu. Vzhledem
k nárustu obyvatel – rekreantů, kteří, jak všichni říkají, utekli před virem z města na venkov,
jsme zažádali o další kontejnery, ale nebude to hned.
Vzhledem k nárustu lidí a také toho, že jsme doma 24
hodin a nejezdíme do zaměstnání a nejsou otevřeny školy
a školky a k tomu všemu nás trápí suché počasí, vzrostla i
spotřeba vody. To jsme mohli pocítit v neděli 26.4.2020
poklesem tlaku a někde voda již už netekla. Proto prosím
všechny, aby s pitnou vodou šetřili!
Přejeme všem v této nelehké době hlavně pevné zdraví a
doufáme, že až toto vše pomine, že se potkáme na některé
společenské akci. Spolu to zvládneme.
Obec Slavče

Slavečská školka v době koronaviru
Letošní příchod jara nás nemile překvapil věcí, kterou nikdo z nás nečekal. Místo sluníčka a
společného radování jsme se museli uzavřít v našich domovech před nebezpečným
koronavirem. A s opatřením karantény došlo i k uzavření naší Mateřské školy. Děti byly
nuceny zůstat ve svých domovech, ale školka úplně neosiřela. I když jsou naši maličcí doma,
školka žije. Paní učitelky pravidelně připravují pro děti různé materiály k práci na doma.
Úkoly, informace a činnosti k různým aktuálním tématům, např. téma „Jaro slaví svátek“,
„Velikonoce“, „Čarodějnický rej“, „Maminka slaví svátek“ atp. Tyto materiály jsou uveřejněny
na webových stránkách školy – www.msslavce.cz , které naleznete v záložce „aktivity“.
A zatímco paní učitelky pracují na programu pro děti na doma, třídí hračky a metodické a
didaktické materiály na třídách, provozní zaměstnanci provádí důkladný úklid všech prostor
školy včetně školní zahrady.
Ale děti, těšte se do školky. Na školní zahradě vás totiž čeká velké překvapení! Možná už si
některé z vás všimly, co všechno se změnilo. A kdo si ještě nevšimnul, má se opravdu na co
těšit.
Všichni věříme, že se ve školce zase co nejdříve sejdeme.
Přejeme všem pěkné jarní dny a hodně zdraví.
Kolektiv učitelek MŠ Slavče
Slavče 20. dubna 2020

Talent v MASce 2018/19
Místní akční skupina (MAS) Sdružení Růže dne 29. ledna 2020 pořádala v kulturním domě
v Trhových Svinech 2.ročník soutěže „Talent v MASce“ v kategoriích humanitní, technické,
sportovní, umělecké přírodovědné a speciální.
Přihlásit se do této soutěže mohli jednotlivci i kolektivy dětí a mládeže s trvalým bydlištěm
v území působnosti MAS Sdružení růže ve věku 7 – 19 let (žáci ZŠ, víceletých gymnázií a
studenti SŠ a ZUŠ). Přihlášku mohla podat písemně jak škola, tak i jednotlivec - rodič či
trenér. Hodnotilo se umístění jednotlivců i kolektivu v okresních a vyšších kolech soutěží a
přehlídek, výsledky a umístění v dalších aktivitách.
Na slavnostním ceremoniálu malého venkovského regionu Trhosvinenska si cenu převzalo
celkem 38 jednotlivců a 6 kolektivů s mimořádnými výsledky v různých oblastech.
Zmiňujeme se o této akci hlavně proto, že i mezi oceněnými byli naši občané, a to Simona
Jandová, Šárka Tisoňová a Veronika Vítková. Moc gratulujeme a doufáme, že do příštího
ročníku „Talent
v MASce“ se najdou
další odvážlivci, kteří se
přihlásí.
Podrobnější informace
lze získat na
internetových stránkách
MAS Sdružení Růže,
Borovany.

SDH Slavče
Pod záštitou SDH Slavče letos proběhli tyto akce. Samozřejmě hasičský bál, který se letos
konal 8.2.2020. Jako každý rok i letos k poslechu, ale hlavně k tanci hrála kapela Blaťácká
pětka. Nechyběla samozřejmě i bohatá tombola, kterou pro všechny připravili dobrovolní
hasiči.
V sobotu 22.2.2020 se opět konal tradiční masopust. Vycházelo se za krásného slunného
počasí a počasí přálo koledníkům celý den. Nechyběla ani vyhlášená scénka na rybníčku u
Tůmů. Letos byla inspirací pro naše „herce“ pohádka Červená Karkulka.
Sběr nadměrného odpadu a šrotu se díky koronaviru posouvá asi až na podzim, podle situace
shromažďování.

PROVOZNÍ HODINY
Sběru odpadu rostlinného původu(posečená tráva,odpad ze
zahrádek 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. 2020 do 31. 10. 2020.

Jubilanti leden – duben 2020:
Dvořáková Marie – Slavče
Svoboda Antonín – Slavče
Tůma Miroslav – Slavče
Bartyzal Josef - Dobrkovská Lhotka
Motyčák Jan – Dobrkovská Lhotka
Tisoň František – Dobrkovská Lhotka
Příhoda Ladislav – Mohuřice
Békéšský Pavol – Slavče
Poslední vzpomínka leden – duben 2020:
Sparlangová Ivanka – Slavče - nedožitých 80 let
Jirkal Antonín – Dobrkovská Lhotka – 82 let
Kysela Jiří – Dobrkovská Lhotka – 81 let
Kahounová Marie – Slavče – 75 let
Motyčák Jan – Dobrkovská Lhotka – 80 let

www.slavce.cz

