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Obecní
zpravodaj
Jak se žilo ve Slavči.
V tomto čísle Zpravodaje bych se chtěl se čtenáři podělit o to, jak pulsoval život v
našich vesnicích před a po II. světové válce.
Je bezpochyby jisté, že životní úroveň obyvatel byla všeobecně skromnější. V
podstatě menší míře bylo konzumováno maso a masné výrobky. Hlavní potravinou
obyvatel v uplynulé době a často i v současné jsou brambory, zelenina a to, co si
občané dokázali vypěstovat a vychovat vlastní prací.
Přesto byla ve Slavči pekárna chleba, řeznictví, obchod s potravinami a drobným
zbožím, čtyři hospody (jedna byla v Záluží), mlýn, kovárna, kolář a další řemeslníci.
Pekárna stála v místech, kde dnes stojí bytová jednotka č.9 vpravo poblíž silnice.
Kdy začala fungovat se mi zjistit nepodařilo, ale v provozu byla asi do roku 1946-47.
Posledním pekařem byl údajně p. Petr Mráz, který své pečivo, dle pamětníků, roznášel i
po vesnici. Je docela možné, že pekaři na vesnici to neměli jednoduché. Vždyť téměř v
každé větší zemědělské usedlosti stávala pec, v níž se pekl chléb. A sám si pamatuji, že
tento domácí chléb při vhodném uskladnění vydržel i několik dní.
Velmi důležitým momentem nejen pro Slavči, ale i okolní vesnice byla prodejna
potravin u Linců. Budova stojí dodnes na křižovatce silnic ze Slavče do Záluží a cesty,
která vede od vývěsných tabulí doprava směrem na Dobrkov. Zahájení provozu v této
prodejně se rovněž nepodařilo zjistit. Souběžně v letech 1942 až 1944 byl v provozu
ještě obchod s potravinami, hlavně pečivem, také u Čurdů. Bylo to v budově, kde dnes
stojí Pošta. Ukončení prodeje v obchodě u Linců se datoval
do roků 1963-64. Poté se tato prodejna přestěhovala do, k tomu účelu upravené
obytné části, bývalé hospody p.Slávka Mačího. Dnes byt. jednotka č.9, kde její provoz
fungoval asi do r. 1970. Poté byl obchod přestěhován do bývalého řeznictví p. Ambrože.
Zde vydržel do roku 1975, kdy se obchod stěhoval naposledy do nové = současné
prodejny.

Řeznictví ve Slavči, respektive jeho budova stála a dodnes stojí vpravo podél silnice
od budovy zákl. školy Slavče. Řeznictví zde provozoval p. Ambrož, tím způsobem,
že dobytek nakoupil po vesnicích a poté jej koncem týdne porazil, rozporcoval a
prodával. Obchod takto fungoval až do let kolem 1947. Dnes je tato budova rekreačním
domkem.
Neodmyslitelnou součástí velké části vesnic, až do šedesátých let minulého století,
byly mlýny a kovárny. Mlýny byly v uplynulých dobách poměrně velmi důležitými místy.
Nejenže zajišťoval mletí obilí k obživě obyvatelstva, ale také z pohledu
celospolečenského. Přijížděli sem mleči s obilím, přicházeli krajánci, vandrovníci atd. A
tak se mlýny stávaly v dobrém slova smyslu šiřiteli zpráv z blízkého i dalekého okolí.
Slavečský mlýn stojí na klenském potoce směrem na Čížkrajice.
Samostatnou kapitolou jsou slavečské hospody. V obci Slavče je v současné době již
pátá hospoda. Pokud to vezmu podle toho, jak ukončovaly svou činnost, tak
nejdříve ukončila svůj provoz hospoda u Šímů. Byla situována v dolní části Slavče, dnes
rod. domek rod. Klánových, proti byt. jednotce č. 59-60. K názoru, že to byla možná
první nebo jedna z prvních hospod ve Slavči svádí skutečnost, že byla zavřena někdy v
letech 1908-09. Navíc to byla hospoda údajně poměrně malá.
Druhou hospodou ve Slavči byla hospoda p. Lad Mačího. Stála z levé strany silnice
směrem na Záluží proti zemědělské usedlosti rod. Brůnovi. Dnes byt. jednotka č 9.
Ani tato hospoda neměla dlouhého trvání, neboť svou činnost ukončila v letech kolem
roku 1935. Tato hospoda byla dle pamětníků poměrně větší, hlavně sál, takže se tu
pořádaly i taneční zábavy.
Třetí a zřejmě nejvíce prosperující hospodou byl hostinec p. Jaroslava Mačího.
Uvedený objekt stál a dodnes stojí z čelního pohledu na Mateřskou školu vlevo a
dnes je jeho majitelem p. Jan Mačí. Tato hospoda zažila v meziválečném období
nejrůznější oslavy (nar. T.G.Masaryka, Jana Husa, Jana Žižky atd.) V r. 1947 se zde
konal i hasičský sjezd župy Trocnovské. Konaly se zde pouťové či posvícenské zábavy
nebo Hasičské plesy. Jako u každé správné vesnické hospody se zde hrávaly kuželky,
což
lákalo nejen příznivce této hry, ale i ostatní návštěvníky hostince. Kuželková dráha
byla situována (z čelního pohledu budovy) od levého rohu směrem k návsi. Vlivem
těchto
aktivit zmíněné hospody není divu, že ostatní hostince byly tak trochu ve stínu
uvedeného podniku. Ukončení provozu v této hospodě spadá do období kolem roku
1952.
Poslední hospodou tohoto meziválečného období je hospoda v Záluží. Hostinec stál
jako první objekt vlevo vedle silnice při příjezdu ze Slavče do Záluží. Dnes je již
zchátralý, dobu její éry připomíná několik schůdků před stavením. Jejím majitelem byl
p. Zachař a k jejímu uzavření došlo krátce po II.svět. válce.
Kolem roku 1947 otevřel pohostinství ve Slavči p. Jaroslav Březina. Protože to byla
v následujících letech jediná hospoda ve Slavči, byla poměrně hojně navštěvovaná.
Zvláště na taneční zábavy, plesy či masopust by mohla být o polovinu větší, ale to byl
úděl mnoha vesnických hospod. Tato hospoda byla uzavřena v r. 1973.
Kovárna ve Slavči je situována ve spodní části návsi pod bývalou Základní školou.
Také zde je začátek tohoto řemesla nejasný. Dle záznamů z Třeboňského archivu lze

usuzovat, že kovářské řemeslo se zde provozovalo asi od poloviny 19.století. Ze
záznamů je patrno, že p. Václav Pařízek přebírá v r. 1887 živnost kováře ve Slavči od
svého otce p. Vavřince Pařízka tamtéž. Proto lze usuzovat, že kovadlina v naší obci
mohla znít již ve shora uvedeném čase. Náplň práce kováře je všeobecně známá kování koní, kování vozů, ostření želízek či radlic (tzv. lopatáčů) k pluhům, ostření
hřebů do bran atd. Ovšem jedna nevšední činnost ke slavečskému kováři kdysi patřila bylo to trhání zubů! Jak to probíhalo nevím, nechci ani domýšlet, ale zřejmě nic
příjemného. Posledním kovářem, který tuto činnost prováděl byl p. Václav Pařízek,
který zemřel v r. 1946. Nástroj na trhání zubů jsem neviděl, neboť otec mé manželky
jej daroval někdy po II. svět. válce p. Hlubůčkovi z Trhových Svinů. Ten byl ve zdejším
regionu známým sběratelem takovýchto starožitností a různých rekvizit. Tuto velmi
dlouhou kovářskou a podkovářskou činnost ukončil p. Karel Pařízek kolem r. 1960.
V neposlední řadě byl ve Slavči i kolář p. Martin Ciml. Bydlel na "Vejhoně" vpravo u
silnice naproti rod. domku p. Míčka. Malá kolářská dílna byla součástí domku p. Martina
Cimla. Jak už samotný název řemesla napovídá vyráběl převážně kola ke koňským
vozům, malým vozíkům, trakaře a další věci ze dřeva (žebříky, násady atd.) Také tento
obor byl v minulých časech velmi opodstatněný, neboť dřevo bylo důležitým materiálem
nejen ve stavebnictví, ale i pro potřeby běžného života na vesnici. Také p. M. Ciml
ukončil svou činnost koncem padesátých let.
Ve Slavči bývala i trafika. Vlastnil ji p. Mařík ve své chalupě naproti bývalé hospodě
u Březinů, dnes objekt p. Švehly. Zde se však prodávaly pouze cigarety a tabákové
výrobky. Tento prodej byl ukončen zřejmě s otevřením právě uvedené hospody u
Březinů kolem r. 1947.
Jak je patrno z uvedeného článku, lze se dopátrat díky ochotným občanům
mnohých informací. Ale bližší, a hlavně přesnější data o zahájení provozu např. v
hospodách 18. a 19. století by bylo nutno pátrat v archivech. Věřím, že by se dalo
mnohé dohledat, ale byla by to mravenčí práce. Ta by byla navíc spojena se znalostí
písma, které bylo v těchto archiváliích používáno.
Závěrem bych chtěl poděkovat paní Aleně Rienesslové, paní Růženě Trajerové, a panu
Karlu Štěpánkovi za jejich spolupráci při získávání podkladů pro článek do zpravodaje.
zapsal Jan Tripes

Sport
Také sportovní činnost byla vlivem koronaviru velmi omezena nebo přerušena.
Např. u šipkařů nebyly sehrány některé zápasy v jednotlivých kolech, což se
negativně odráží v celkovém pohledu na výsledek. V průběhu sezony nebyl
zorganizován ani jeden turnaj.
Nohejbalisté, kteří hrají své zápasy venku, odehráli všechna utkání v době, kdy se
koronavirová pandemie relativně uklidnila. Po sehrání všech zápasů obsadilo
družstvo TJ Slavče 5. místo ze sedmi účastníků soutěže. Družstvo 4x zvítězilo, 3x
remizovalo a 5x prohrálo. Získalo 11 bodů.

FOTBAL VE SLAVČI SEZONA 2020/2021 PODZIM
Na jaře letošního roku jsme si fotbalu moc neužili, protože tak jak zasáhla naší
společnost pandemie nemoci COVID-19, tak se s tímto související opatření dotkla také
amatérského sportování a soutěže byly zrušeny. Proto jsme byli rádi, že jsme se jako
společnost s nemocí nějakým způsobem vypořádali (jak jsme si v té době bláhově
mysleli) a mohli po uvolnění opatření vidět zase na našem hřišti hrát fotbal. A po tak
dlouhém půstu ne zrovna v malém množství. Fanoušci si mohli na podzim ve Slavči
fotbalu užít do sytosti, protože vzhledem k tomu, že fotbalové hřiště v Trhových
Svinech se v létě začalo rekonstruovat, bylo dohodnuto, že se u nás na hřišti odehrají
domácí zápasy mužstva mužů A, mužstva mužů B, mužstva dorostu a mužstva
mladších a starších žáků. Takové množství akcí byla obrovská zatěžkávací zkouška
našeho hřiště, což se značně podepsalo na jeho kvalitě.
Zápasů se u nás odehrálo hodně, ale zaměřím se pouze na společný tým mužů
Spartaku Trhové Sviny B a TJ Slavče. Tým hrál stejně jako v loni I. B. třídu Krajského
přeboru a začátek podzimní části se moc nepodařil. Nejdříve přišla těsná domácí prohra
po vyrovnaném zápase s Roudným B, po té následoval debakl na hřišti ve Lhenicích a
ještě jedna prohra s Kamenným Újezdem. Pak se ale zadařilo. Nejprve vysoká výhra ve
Dřítni a následně domácí vítězství s Chvalšinami. Dále následovala prohra v
Loučovicích, remíza s Frymburkem, výhra v Sedleci a toť vše - opět zasáhla
protiepidemická opatření. Tým nakonec získal 10 bodů a ve vyrovnané tabulce se
umístil na 11. místě se ztrátou dvou bodů na třetí místo.

Bohužel současná pandemická situace další sportování neumožňuje, a proto nezbývá
nic jiného než doufat, že se toto co nejdříve změní a na jaře se budeme moct zase
scházet třeba ve Slavči na fotbale.
Za TJ Slavče oddíl kopané vám přeji vše nejlepší v roce 2021, hlavně hodně zdraví,
štěstí a osobních úspěchů.
Karel Brůha

PODZIMNÍ A ZIMNÍ ČAS V NAŠÍ ŠKOLCE
Těšili jsme se na nový školní rok a na to, že se všichni ve školce sejdeme. V září děti z
Červené třídy vítala nová paní učitelka a čekal na ně kamarád Krteček, který jim
pomohl s nástupem do školky. Některé děti ze Zelené třídy se do školky vrátily po půl
roce a byly rády, že vidí kamarády a paní učitelky. Užívali jsme si hezké společné chvíle
a krásný podzim. S dětmi jsme podnikali výlety do okolí. Došli jsme na Hrba a na farmu
ke Kadubcům. Děti z Červené třídy jely na Farmu na Hlubokou u Borovan a s dětmi ze
Zelené třídy jsme navštívili Terčino údolí a ZOO na Hluboké nad Vltavou.
Paní ředitelka Jitka Vráblíková ve spolupráci s paní Ing. Janou Steinbauerovou zahradní
a krajinnou architektkou vytvořily Projekt na úpravu školní zahrady.Koncem října jsme
Projekt zrealizovali za velké pomoci a zájmu rodičů dětí. Vysadili jsme ovocné keře
(moruše, kanadskou borůvku, rakytník), vytvořili trvalkový záhon, rozšířili hmatový
chodníček. Dosadili trvalkami louku u klavíru, vysadili živý plot z habrů u kompostu.
Tatínkové opravili hmyzí domeček a vytvořil nový u skalky. Zahrada vypadá krásně,
máme velkou radost. Rodičům bychom chtěli moc poděkovat a jejich pomoci si velmi
vážíme.
Ještě jsme stihli zahradní slavnost Zamykáme zahrádku a pak jsme museli školku od
5.11. do 16.11. uzavřít z důvodů karantény zaměstnanců školy. V době karantény jsme
vytvořili distanční výuku na téma Martin na bílém koni a připravovali adventní výzdobu.
Školku jme ještě více zkrášlili uvnitř i
venku.
V adventní době s dětmi pečeme a
zdobíme perníčky, krájíme a sušíme
jablka a pomeranče, vyrábíme
vánoční přání a dárky pro děti a
klienty z Domova pro seniory na
Chvalkově. Mikulášská nadílka se i
přes covidová opatření vydařila a
dětem líbila. Každá třída si vyzdobila
vánoční stromek a všichni se těšíme
na Vánoční den a nadílku.
Naše škola je krásně vyzdobena

Děti přejí všem "ANDĚLSKÉ VÁNOCE"

Chtěli bychom všem popřát klidný adventní čas a Vánoce , v novém roce
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Kolektiv Mateřské školy ve Slavči

Poplatky na rok 2021
Zastupitelstvo obce Slavče stanovilo následující obecní poplatky na rok 2021:
poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu – OZV 1/2013
poplatek za psa – OZV 2/2010
hřbitovní poplatky – Nařízení obce 1/2012
rekreační poplatek - OZV 2/2010
poplatek z místa - OZV 2/2010
Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu
a) osoba trvale hlášená …..............500,- Kč/osobu a rok
b) majitel rekreačního objektu …...500,- Kč/objekt a rok
Splatnost poplatku je 31. 5.2021
Poplatek za psa
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
a) základní poplatek …...................100,- Kč (za druhého a dalšího psa + 50%)
b) důchodci a majitelé samot ….......50,- Kč (za druhého a dalšího psa + 50%)
c) chovatelé v bytovkách …............200,- Kč (za druhého a dalšího psa + 50%)
Splatnost poplatku je 30.6.2021
Hřbitovní poplatky
a) jeden hrob …...............................310,- Kč
b) dvojhrob …..................................420,- Kč
c) urnový háj …...............................270,- Kč
Hřbitovní poplatky z místa jsou placeny na dobu 10 let.
Splatnost poplatku je 31. 12. 2021.
Rekreační poplatek – 15,- Kč za osobu a den
Poplatek z místa – 2 až 5,-Kč/m2 dle účelu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vodné na rok 2021(dvousložkové dle vyhl. 3/2008) ............21,kč/m3 + roční pevná složka za odběrné místo dle kapacity
vodoměru – u běžného vodoměru činí 234,- Kč. Ceny jsou uváděny
bez DPH.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poplatky je možné zaplatit v úřední dny, a to v pondělí od 8.00 – 12.00 a 13-00 – 16.00 a ve středu
14.00 – 17.00 hod.
Hana Vojtová

SVOZOVÝ PLÁN 2021
Komunální
odpad
1x za 14 dní
LICHÝ TÝDEN
ČTVRTEK

Svoz komunálního
odpadu 2020/2021:

PLASTY
1x za 14 dní
TÝDEN

SUDÝ
ČTVRTEK

PAPÍR

SKLO

Kovové
obaly

1x za 14 dní
SUDÝ TÝDEN
PONDĚLÍ

1x za 30 dní

1x za 30 dní

Svoz odpadu probíhá od 5:30 do 22:30 hod
poslední svoz v roce
lichý t. čtvrtek
2020:
31.12.2020
první svoz v roce 2021:

lichý t. čtvrtek 7.1.2021

Rok 2020
Rok 2020 byl pro všechny rokem, který můžeme definovat jako hraní si na
schovávanou. Všichni občané se co nejvíce drželi doma a když už se šlo ven, tak jedině
s rouškou přes nos a ústa. V tomto roce díky viru Covid-19, se muselo zrušit nebo
odsunout spousta akcí, které byly plánované.
Neuskutečnila se Hasičská soutěž, která byla plánována na květen 2020 ke 120. výročí
SDH Slavče a ani výroční schůze SDH, dále byla plánována drakiáda a Mikuláš pro děti,
pouť, setkání seniorů v říjnu a samozřejmě stavění máje a prvomájový průvod
v Mohuřicích. I rozsvěcování stromků na 1.adventní neděli se dělo v poklidné
atmosféře.
Skutečnost, že bylo vše uzavřeno nebo omezeno se odrazila i na práci ve vsích. Proto
se neuskutečnili ani některé akce v rámci zvelebování a oprav.
V roce 2020 jsme měli jen běžné výdaje na chod obce, drobné výdaje na kulturní dům,
kde jsme nechali vyčistit parkety a na chodbách ke knihovně a v hostinci vymalovat,
neboť kulturní dění se úplně zastavilo. Dále jsou nově vymalovány společné prostory
v bytovce č.25. Nabílila se zastávka v Keblanech. Ve všech vsích se prozatím posilnili
kontejnery na kov. Tyto kontejnery jsme dostali od firmy EKO-KOM, kde máme žádost i
na kontejnery na papír a plast.
Pokácení stromů na návsi ve Slavči bylo sjednáno po konzultaci arboristy a stráže
ochrany přírody. Stromy byly napadeny parazity (korovnice zelená) a houbou
(kloubnatkou smrkovou). Podle odborníků, lípa na návsi ve Lhotce nebyla stará, ale její
kořenový systém nebyl v pořádku.
V roce 2020 byly podány žádosti o dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj, Program
obnovy venkova a na Grant KÚ. Jestli tyto žádosti vyjdou se dozvíme v příštím roce.

Přejeme Všem krásné prožití svátků vánočních a do roku
2021 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a možnosti se opět
setkat a obejmout se a podat si ruku bez omezení.
Hana Vojtová

Jubilanti září – prosinec 2020
Valíčková Marie – Slavče
Plchová Marie – Mohuřice
Vaškovič Ladislav – Slavče
Přejeme všem stálé zdraví, hodně štěstí a mnoho optimismu do dalších let.
Poslední vzpomínka září – prosinec 2020
Václava Békéšská – Slavče – 72 let
Vladimír Žigárdy – Slavče – 83 let
Marie Plchová – Mohuřice – 93 let
www.slavce.cz

Tvoří se vám doma plíseň, aneb co dokáže odhalit termovizní kamera
Nevyhazujete zbytečně peníze oknem? A to doslova … možná vám okna řádně netěsní nebo chybí kus izolace tam,
kde by měla být. Právě teď, s klesajícími venkovními teplotami, nastává nejvhodnější období pro využití infrakamery.
Pomocí termovizního měření lze odhalit tepelné úniky budov nebo zjistit tepelné mosty a vady stavebních konstrukcí.
Pokud se u vás doma tvoří plísně či se drží vysoká vlhkost, pomůže vám informace, v kterých místech dochází
k největšímu ochlazování stěn a jak daný problém nejlépe vyřešit. Problém můžeme zjistit i u na první pohled
neviditelných míst. Stačí, aby jedna neposedná kuna vyžrala kus tepelné izolace ve střeše nebo firma neprovedla
zateplení kvalitně a problém je na světě. Proto je vhodné si projít termovizní kamerou důkladně celou budovu a to
jak z exteriéru, tak i interiéru.
A jak vlastně taková infrakamera funguje? Termovizní kamera nám umožňuje bezkontaktně snímat infračervené
záření těles, která snímáme a převést obraz do tzv. termogramu. Z něj pak dokážeme vyčíst předpokládanou teplotu
povrchů a zjistit problematická místa. Měření budov by mělo být prováděno vždy s co nejvyšším teplotním rozdílem
mezi interiérem a venkovním prostředím, proto se dá měřit pouze během zimního období, kdy jsou venkovní teploty
pod bodem mrazu nebo alespoň kolem nuly.
Pokud potřebujete poradit či chcete změřit váš dům termovizní kamerou, využijte
bezplatnou a komerčně nezávislou poradnu! Můžete si vybrat, zda vám stačí provést
termovizní měření a snímky ukázat na displeji infrakamery a okomentovat. Pokud
potřebujete z měření písemný výstup, zpracujeme vám protokol, který bude obsahovat
data a snímky z měření včetně našeho komentáře a doporučení, jak odstranit případné
tepelné mosty a vady stavebních konstrukcí. Zcela ZDARMA je tato služba v Českých Budějovicích
a blízkém okolí, dále se cena řídí platným ceníkem viz www.eccb.cz. Můžete se objednat na tel. čísle
387 312 580 nebo emailem na eccb@eccb.cz.
Činnost Energy Centre České Budějovice je spolufinancována z rozpočtu Jihočeského kraje.

