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Obecní
zpravodaj
Jak se kdysi žilo našim občanům v Dobrkově a ve Lhotce.
Také v Dobrkovské Lhotce probíhal život obyvatel v letech minulých a dávných
obdobně jako ve Slavči. Ani 17. a 18. století nepřinášelo do našeho regionu příliš pokroku a
tím ani změn ve zvyšování životní úrovně zdejších obyvatel. A tak se život v obou vesničkách
ubíral po dlouhá leta ve stejném duchu. Rozdíl byl v tom, že Dolní Lhotka (jak se do r. 1950
jmenovala, než se sloučila s Dobrkovem) patřila katastrálně i Obecním úřadem do Besednice.
Dobrkov spadal katastrálně i Obecním úřadem do Keblan. Důvodem tohoto rozdělení byly
hranice, které tvořil potok tekoucí kolem Lhotky a Dobrkova směrem na Keblany. Území od
potoka k Besednici patřilo k českokrumlovskému panství a území od potoka ke Slavči,
Dobrkovu a Keblanům patřilo novohradskému panství. Vznikla tak zajímavá situace, že
samoty pod lesem zvané Paseka (nad lhoteckou nádrží) patřily k Dobrkovu, neboť jsou od
potoka směrem ke Slavči, (tzv. malý Dobrkov.) Farností však patřily obě vesničky k
Besednici.
Také zde mohli lidé využívat různých společenských i řemeslných služeb. Pro
společenské využití byly ve Lhotce dvě hospody a v Dobrkově jedna. Jak ve Lhotce, tak i v
Dobkově byly obchody se smíšeným zbožím jejichž sortiment byl z velké části přizpůsoben
potřebám života na vesnici. Tak jak ve většině vesnic byla i zde kovárna a mlýn. Kovárna byla
ve Lhotce a mlýn stál na potoce pod Dobrkovem směrem na Besednici.
Z ostatních řemesel bylo nejvíce zastoupeno řemeslo zednické a kamenické. Truhlářské
řemeslo ke spokojenosti velké většiny občanů provozoval p. Josef Bartyzal ve svém stavení.
Poměrně ucelený obraz o lhotecké hospodě podal majitel hospody p. Josef Trajer.
Uvedl, že objekt byl postaven v r. 1841 Martinem Trajerem což dokládá nápis na kamenných
futrech. MT 1841- N12. Postupně tak zde působili Martin Trajer, Václav Trajer a Matouš
Trajer, který dostal v r. 1925 povolení k prodeji tabákových výrobků. Po r. 1950 byla
provozovatelem pohostinství Jednota a Matouš Trajer byl jejím zaměstnancem. V r.1948 byl

zvětšen sál do nynější podoby. Od r. 1961 byla zaměstnancem Jednoty p., Růžena Trajerová,
která převzala pohostinství po Matouši Trajerovi. V r. 1984 (po smrti manžela Josefa Trajera)
se rozhodla hospodu uzavřít. Hospoda byla znovu otevřena v r. 1992 Josefem Trajerem ml. Od
r. 2004 do r. 2014 vedla Vlasta Trajerová od r. 2014 opět Josef Trajer, vždy ke spokojenosti
velké většiny zákazníků a štamgastů. Věřím, že i druhá lhotecká hospoda, která se nacházela v
usedlosti rod. Dvořákových (po krovu u Týdlů) sloužila ke spokojenosti hostů. Dle
zachovalého nápisu na štítě usedlosti - GASTHAUS - je velmi pravděpodobné, že začátky
hospody mohou sahat do druhého pololetí 18. století snad i déle. Poslední, kdo zde hospodu
vedl byl p. Josef Dvořák, a to do r.1948 kdy byla hospoda uzavřena.
Také začátek hospody v Dobrkově je nejasný, ale dle dostupných informací spadají její
začátek do druhé poloviny 19, stoĺetí. Z vyprávění pamětníků vím, že začátkem 20. byla jistě v
provozu. Jistý p. Štangl z Dobrkova tam za nedělní odpoledne a podvečer údajně vypil 25 litrů
piva. Pamatuji si ho jako malý chlapec, když byl p. Štangl poměrně v letech. Vždy, když šel
kolem našeho stavení na pole či louku, cinkaly mu v proutěné tašce lahve s pivem. Sál této
hospody byl umístěn v patře a byl poměrně malý. Také dobrkovská hospoda ukončila svůj
provoz kolem roku 1950 a posledním šenkýřem byl p. Antonín Vaněk.
Lhotecká kovárna - stejný problém. Nelze dohledat, kdy se zde kovářské práce započaly.
Jak, ale uvádí někteří pamětníci kovářské práce zde provozovalo několik generací kovářů.
Vždyť kovářské práce byly neodmyslitelnou součástí každé vesnice. Byli to převážně velmi
odborné a náročné práce jako kování koní, okování vozu, výroba různého ručního nářadí na
zemní práce atd. Prostě kovářské řemeslo obnášelo nemalý kus umění ruční práce se železem a
kovy vůbec. Svařit železo v ohni (ve výhni), vykovat ozdobnou mříž, vykovat podkovu,
motyčku, atd. nebylo dáno každému. Protože jsem měl tu možnost si tyto práce vyzkoušet, tak
vím, co toto řemeslo obnáší. Posledním kovářem ve Lhotce byl p. František Soukup, který
ukončil svou kovářskou činnost někdy kolem r. 1960.
Tak jak již bylo uvedeno, jak ve Lhotce i v Dobrkově byly obchody se smíšeným
zbožím. Ve Lhotce to byl obchod u p. J. Bartyzala. Je to stavení na samotě za Lhotkou směrem
ke Kohoutu. Obchod byl otevřen v r. 1924 a bylo zde možno nakoupit základní potřeby pro
domácnost a přípravu pokrmů (cukr, sůl různá koření atd.). Dále to byly různé drobnosti a
předměty potřebné pro běžný život malého či většího hospodářství (hřebíky, kleště, hrábě,
srpy, petrolej, svíčky, zápalky atd.). Obchod byl otevřen pro občany a okolí do r. 1939, kdy byl
uzavřen. V Dobrkově byl obchod ve stavení p. Antonína Benáka. Stavení je situováno z
pohledu z návsi vlevo na křižovatce směrem ke Keblanům a zemědělské usedlosti p. Žitné.
Jedná se o patrovou stavbu těsně u křižovatky. Obchod zahájil svou činnost v letech 1925 –
1926 a vedla jej pí M. Benáková. Když pí. Benáková kolem r. 1939 zemřela, vedl obchod až
do jeho uzavření v r. 1948 p. Ant. Benák. Sortiment obchodu byl velmi podobný jako měl
obchod ve Lhotce. Prostě zboží potřebné pro život a práci lidí na venkově. Jako malý chlapec
si pamatuji, že nad vchodovými dveřmi visel zvoneček upozorňující na příchozího a v kleci v
chodbě vítala zákazníky svým vrků, vrků hrdlička. Dlužno ještě podotknout, že p. Antonín
Benák byl vyučen ševcem, ale zda toto řemeslo v Dobrkově provozoval nevím.
V dobrkovském mlýně se mlelo obilí evidentně po staletí. Jeho působení v Dobrkově je
doloženo v třeboňském archivu již v r. 1790. Shodou okolností, když jsem pátral po rodu
Douchů v Dobrkově, tak jsem našel že Prokop Doucha se oženil s Marii Trajerovou z
dobrkovsého mlýna právě v r. 1790. Z tohoto zápisu lze usuzovat, že mlýn zde klapal
minimálně již v polovině 18. století. Že mlýny byly důležitou součástí života všech obyvatel
není třeba široce popisovat. Kromě semletí obilí to bylo i místo, kde se scházeli mleči, kteří
přivezli semlít obilí, krajánci a chasníci hledající práci, či kupci, kteří přinášeli zprávy z okolí i
ze světa. Tak byly mlýny po dlouhou dobu křižovatkou mnoha lidí a informací ze širokého

okolí. Posledním, kdo zde provozoval mlynářské řemeslo byla rodina Machova. Před rodinou
Machovou tam žily asi dvě generace rod. Plachů. Ke mlýnu patřila pila na pořez dříví. Ta stála
za potokem směrem k besednickému hamru. Ta však byla v provozu do 20. let minulého
století.
Ještě jedna zajímavost. Při pátrání po rodu Douchů v Dobrkově jsem našel několik
jmen rodin, které v Dobrkově žily v r. 1820. Byli to rodiny Kalistova, Drajerova, Trajerova,
Tůmova, Douchova, Zemanova, Studených, Štanglů, Vaňků, Čermáků, Staňků, Plachů,
Gušlbauerů a Thenn. Ve Lhotce to byly rody Trajerů, Dvořáků, Ludvů, Bartyzalů, Soukupů a
Vacků.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří mi svými vědomostmi či vzpomínkami daly
podklady k tomuto článku. Zvláště bych chtěl poděkovat p. Josefu Bartyzalovi ze Lhotky, p.
Františku Žitnému z Velešína a pí. Růženě Šedivé roz. Machové ze Soběnova.
zapsal Jan Tripes st.

Vítání občánků
Letos kvůli vládním nařízení, a hlavně koronaviru se vítání občánků nemohlo uskutečnit.
Přivítání tak proběhne individuálně. A tak našim novým občánkům přejeme mnoho zdraví,
hodně štěstí, ať dělají rodičům jenom samou radost a ať se jim líbí ty naše vesničky, kde
vyrůstají.
V roce 2020 do našich řad spoluobčanů přibyly tyto děti:
Markéta Zadražilová – Slavče
David Viktorovyč Sidak - Slavče
Anežka Vítů – Mohuřice
Dominika Jirkalová – Slavče
Daniel Buřík – Mohuřice
Aleš Jelínek – Slavče
Matyáš Daniel – Dobrkovská Lhotka
Jasmína Ině – Dobrkovská Lhotka

JARO V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Jaro v MŠ nám začalo opět distančně, ale my i děti jsme to zvládli. Děti velice rády plnily
distanční úkoly doma s rodiči, které byly podle novely školského zákona pro předškoláky
povinné. Pro tento účel byly pořízeny schránky na plot školky, kde bylo možné úkoly
vyzvednout i odevzdat. Společně jsme se tak věnovali tématům: Odemykání jara, Karneval,
Mláďátka a Velikonoce.
Abychom dětem zpestřili domácí učení a velikonoční čas, připravili jsme pro malé i velké
velikonoční stezku „Malovaná radost“ se závěrečným pokladem. Stezka měla 10 stanovišť
s pestrými úkoly a vedla kolem Slavče. V cíli čekal sladký poklad, který upekla a nazdobila
naše paní kuchařka a teta
Hana.

Během celého uzavření školky nám chodily krásné zprávy i fotografie zpětné vazby od rodičů,
jak u nich výuka probíhá. Tímto bychom chtěli všem rodičům moc poděkovat za pomoc při
domácí distanční výuce. Věříme, že i když byla tato situace pro mnohé z vás víc než náročná,
že jste si tento mimořádně strávený čas se svými dětmi příjemně užili.
Všichni už se těšíme až se mezi nás vrátí všechny mladší děti, které nyní ještě musí být doma.
V květnu proběhne zápis nových dětí na
příští školní rok. Do školy odchází tento
rok čtrnáct dětí, stejný počet nových dětí
můžeme přijmout.

Kolektiv učitelek Mateřské školy Slavče

Informace pro občany

1. Změna územního plánu
Na žádost některých spoluobčanů se letos na podzim bude opět žádat o
změnu územního plánu. Touto cestou vyzýváme občany našich obcí, kteří
chtějí své pozemky zařadit do změny, aby své žádosti o změnu územního
plánu podali na Obecní úřad ve Slavči do konce července 2021. Změna
územního plánu je zdlouhavý proces a trvá i několik let. Další změny se
žádají nejméně po 5 letech po vydání změny územního plánu.
2. Ukládání odpadu na bývalé úložiště zeminy
Na bývalé úložiště odpadní zeminy na pozemku č.127 k.ú. Slavče u
Trhových Svinů se ukládají pouze odpady rostlinného původu, a to
posečená tráva, odpad ze zahrádek a větve ze zahrad. Pro občany je zde
možnost zapůjčení štěpkovače a mohou si větve sami štěpkovat pro svou
potřebu.
Odpad ze staveb a zbořenišť se po dohodě s provozovatelem ukládá ve
sběrném dvoře v Trhových Svinech.
3. Venčení psů na veřejnosti
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a povinnosti osoby, která
psa doprovází jsou napsány v Obecně závazné vyhlášce obce Slavče č.
2/2012. Vyhláška na stránkách obce - https://www.slavce.cz/vyhlaskyzakony
- Na veřejných prostranstvích v zastavěném území obce je umožněn pohyb
psů pouze na vodítku
- Osoba, která doprovází psa je povinna zabránit psu vstupu na zařízení
obce sloužící potřebám veřejnosti
- Osoba, která doprovází psa je povinna neprodleně odstranit znečištění –
exkrement – způsobené psem na veřejném místě
- Při volném pobíhání mimo zastavěné území obce musí být pes pod trvalou
kontrolou nebo dohledem osoby, která psa doprovází

4. Zásilkovna
Pro občany jsme nechali zřídit Z-BOX ve Slavči u pošty. Z-BOX je
samoobslužné výdejní místo Zásilkovny. Pomocí připojení na Bluetoooth a
pomocí mobilní aplikace Zásilkovna, kterou si stáhnete do telefonu můžete
vyzvedávat zásilky 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Z-BOX je napájen
solárními panely.

Obecní úřad Slavče

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. 2021 do 31. 10. 2021.

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA TRHOVÉ SVINY
Nábřeží Sv. Čecha 859 (vedle polikliniky), Trhové Sviny 374 01

Pondělí - Čtvrtek 17:00 hodin až 19:00 hodin
Pátek
16:00 hodin až 19:00 hodin
Sobota
8:00 hodin až 12:00 hodin
Provozovatel: Marius Pedersen a.s.

Jubilanti leden – duben 2021
Jan Mikoláš – Mohuřice
Marie Dvořáková – Slavče
František Trajer – Lniště
Jan Mačí – Slavče
František Prýgl – Lniště
Josef Bartyzal – Dobrkovská Lhotka
Marie Brabcová – Slavče
Josef Leština – Slavče
Libuše Manochová – Slavče
Přejeme všem stálé zdraví, hodně štěstí a mnoho optimismu do dalších let.

Poslední vzpomínka
Karel Štěpánek – Slavče
Růžena Tůmová - Slavče

www.slavce.cz

