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SLOVO STAROSTy
Vážení spoluobčané,
už je to déle než rok, kdy naši společnost zasáhla celosvětová pandemie nemoci COVID-19, věřím, že jste již
všemocnými informacemi o pandemii přehlceni a stejně jako vy doufám, že v nejbližší době pandemii překonáme a situace se navrátí k normálu.
S překonáním pandemie zajisté pomůže vakcinace
obyvatelstva a já bych tímto chtěl vyjádřit velké díky
MUDr. Evě Cihlářové za obětavost a nasazení při
vakcinaci místních obyvatel. Snad v nejbližších dnech
dosáhneme plné proočkovanosti zejména u nejohroženější skupiny obyvatel.
Naše obec se ve svých investičních akcích připravuje na návrat společenského života a tak věříme,
že k jeho obnově co nejdříve skutečně dojde. V této době nemáme možnost vzhledem k přetrvávajícím opatřením vlády vydaných z důvodu pandemie nemoci COVID-19 využívat kulturní dům
ani zasedací místnost pro obecní nebo soukromé účely jako jsou svatby nebo rodinné oslavy. Využili jsme tedy této nastalé
situace a rozhodli jsme
se v kulturním domě
provést kompletní výměnu stávající opony
a přidat novou bílou
oponu, která jistě najde
využití při svatbách či
oslavách. Zároveň jsme
pořídili nový černý horizont jeviště, na kterém
bylo nainstalováno zcela
nové osvětlení.
Nové opony v KD
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Rovněž zasedací místnost za mateřskou školkou prochází výraznými změnami. V současné době se jedná spíše o staveniště, to ovšem po své opravě nabídne prostor s novou podlahou, sádrokartonovým stropem, vybroušenými stěnami, novou výmalbou, novými vnitřními
dveřmi, osvětlením a také ozvučením. Věříme, že všechna vládní opatření co nejdříve pominou
a občané budou moci zmodernizované prostory plně využívat.

Současný stav zasedací místnosti
Přes veškeré opatření a omezení, mohou naštěstí občané nadále využívat dětská hřiště a je dobře, že si malé děti mohou venku hrát. V tomto roce chceme splnit náš slib a postavit nové dětské
hřiště také na místě stávajícího nevyhovujícího hřiště u tribuny fotbalového hřiště TJ Sokol.
Očekáváme, že realizace proběhne po vyřešení majetkoprávních vztahů s TJ Sokol, protože doposud je obec pouze spoluvlastníkem pozemku na němž je plánována výstavba dětského hřiště.
TJ Sokol nám jako spoluvlastník pozemku přislíbila součinnost, ale vzhledem ke covidovým
opatřením prozatím nemohla svolat valnou hromadu, která by o převodu podílu k pozemku
mohla rozhodnout. Na novém hřišti budou následující prvky:
• šplhací sestava
• Sestava se skluzavkou
• kolotoč
• pískoviště
• kladinová houpačka
• houpačka se dvěma sedadly
• houpačka ptačí hnízdo
• kolébačka na pružině
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Již v dubnu zahájíme přístavbu skladu u pergoly na hřišti u základní školy. Kromě přístavby
skladu bude rovněž rekonstruována stávající podezdívka pergoly, bude položena zámková dlažba v části před pergolou a obec rovněž zakoupí nové skládací lavičky. Nově vybudovaný sklad
poslouží především pro uložení stanů, laviček, obecního betlému a dalšího obecního vybavení,
které se využívá především na hřišti u základní školy.
Největší investiční akcí letošního roku bude bezesporu stavební úprava prostor bývalého obecního úřadu. Uvolněné prostory budou po rekonstrukci sloužit jako mateřská školka.
V prostorech bývalého obecního úřadu vznikne nová herna a ložnice pro 20 dětí, nové sociální
zařízení a šatna.
Chceme pokračovat v opravách smuteční síně, konkrétně zrenovovat fasádu budovy. Plánujeme rovněž zpřístupnit zrekonstruované veřejné WC nacházející se ve smuteční síni pro
slavkovské občany. Tyto prostory budou nově zpřístupněny také mimo čas konaní smutečních
obřadů. Občané, kteří o tuto službu projeví zájem si po opravě budou moci vyzvednou svůj čip
na obecním úřadě, a tímto čipem následně mohou kdykoliv pro své potřeby veřejné WC otevřít
(o zahájení této možnosti Vás budeme informovat). Tuto formu zpřístupnění jsme zvolili z toho
důvodu, že chceme co nejdéle zachovat zrekonstruované WC v dobrém stavu, což by se neomezeným otevřením nemuselo podařit.
Ačkoliv v minulém roce došlo k rekordně vysoké investici do renovace chodníku na území obce,
plánujeme i v letošním roce s opravami pokračovat. Aktuálně je v plánu rekonstrukce chodníku
na ulici Slezská, chodníku mezi ulicí Mládežnická a Olomoucká a zbývající části chodníku na
ulici Osvobození. V plánu je rovněž postupná obnova autobusových zastávek v naší obci.
Pozornost bude věnována rovněž obecní zeleni. Hodláme vysadit novou alej na ulici Uhlířovská, tato alej bude tvořena 88 ovocnými stromy. V plánu je současně zasít v okolí stromů
luční kvítí, tak aby alej sloužila nejen občanům, ale také hmyzu. Zkrášlit plánujeme rovněž střed
obce, již byla objednána úprava zeleně v okolí nového obecního úřadu, jejíž vizualizaci můžete
vidět na obrázku níže.
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Naše obec je v dobré finanční kondici, a proto si můžeme dovolit investovat. V rámci plánování investičních akcí jsme se v minulosti rozhodně nedrželi zpátky a dostupné prostředky investovali na potřebných místech, i nadále plánujeme pokračovat v tomto postupu a vylepšovat
životní standard našich občanů. V minulém roce se nám téměř na veškeré investice podařilo
získat finanční prostředky z dotací, možná i proto, že mnohé obce se loni investic s ohledem na
COVID-19 obávaly a o dotační prostředky nežádaly. Má finanční vize je taková, že koruna dnes
má vždy větší hodnotu než koruna zítra. Jsem přesvědčen, že vzhledem k rostoucím cenám, by
některé opravy nebo investice, které se mohou provést již dnes, by v budoucnu stály mnohém
více finančních prostředků (vzpomeňte na ceny některých komodit před deseti nebo dvaceti
lety). Nicméně výše uvedené neznamená, že obec si neustále neponechává přiměřenou finanční
rezervu pro případ nenadále krize, což činíme.
Ačkoliv blížící se velikonoční svátky se ještě stále neponesou v tradičním společenském
duchu, věřím, že probouzející se příroda a prodlužující se den nám všem dodají velké
množství energie a dobré nálady.
Přeji všem krásné prožití velikonočních svátků

Mgr. Rostislav Musila, starosta

Kotlíkové dotace
Není příjemné, a dokonce je zdraví škodlivé
pokud někdo používá pro vytápění svého rodinného domu nevhodný kotel a tím zamořuje škodlivinami vzduch v naší obci. Pro ty
z občanů, kteří neměli finanční prostředky na
výměnu již nevyhovujících kotlů, ale chtěli
celou záležitost řešit byly určené kotlíkové
dotace. Kotlíkové dotace byly určeny na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový ekologický zdroj
tepla, kterým mohl být:
• kotel pouze na biomasu
(automatický i s ručním přikládáním)
• plynový kondenzační kotel
• tepelné čerpadlo
Pro Vaši informaci uvádím, že ve Slavkově bylo jen od roku 2019 z Kotlíkových dotací prozatím:
• vyměněno 31 kotlů
• poskytnutá dotace občanům v celkové výši 3.406.117,- Kč
Tyto čísla ještě nejsou konečná, protože řada občanů poskynutou dotaci ještě nevyúčtovala. Chtěl
bych poděkovat všem, kteří si již vyřešili problém nevhodného vytápění, a to s dotací nebo bez
dotace. Tito občané svým aktivním přístupem zlepšili ovzduší v naší obci, tedy život nás všech.
Opakovaně upozorňujeme, že kotle na tuhá paliva s emisní třídou 1 a 2 již nebude možné
po 1. 9. 2022 provozovat, jinak hrozí pokuta v řádu desítek tisíc korun!!!
Mgr. Rostislav Musila, starosta
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Zastupitelstvo obce Slavkov
Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Slavkov konaného dne 10. 3. 2021
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 25. 2. 2021.
• Zápis z jednání finančního výboru ze dne 25. 2. 2021.
• Zápis z jednání revizní komise svazku obcí Mikroregion Hvozdnice ze dne 7. 12. 2020 a rozpočet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Hvozdnice na rok 2021.
• Rozpočtové opatření rady obce č. 9 k rozpočtu obce na rok 2020 a rozpočtové opatření rady
obce č. 1, č. 2 k rozpočtu obce Slavkov na rok 2021.
• Zprávu o přijatých dotacích obce Slavkov za rok 2020.
• Přehled dokončených investičních akcí obce Slavkov nad 500.000,- Kč bez DPH v roce 2020.
• Přehled investičních akcí obce Slavkov pro rok 2021.
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Slavkov s Moravskoslezským krajem, jako příjemcem dotace ve výši 25.000 Kč, při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“.
• Poskytnutí dotace ve výši 110.000,- Kč Římskokatolické farnosti Slavkov u Opavy na opravu
fasády místní fary.
• Závěrečný účet obce Slavkov za rok 2020, bez výhrad.
• Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slavkov za rok 2020, se závěrem, že nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
• Účetní závěrku obce Slavkov sestavenou k 31. 12. 2020.
• Realizaci a podání žádosti o dotaci na projekt: „Stavební úpravy objektu mateřské školy
a obecního úřadu ve Slavkově, Slavkov, Ludvíka Svobody čp. 30 “.
• Realizaci a podání žádosti o dotaci na projekt: „Dětské hřiště u TJ Sokol “.
• Realizaci a podání žádosti o dotaci na projekt: „Přístavba skladu“ u pergoly na hřišti ZŠ Slavkov.
• Směnu lesních pozemků, kdy obec Slavkov bude nově vlastníkem pozemků u obecního rybníka.
• Poskytovat zaměstnancům obce stravenkový paušál místo stravenek.
Příští zastupitelstvo se uskuteční ve středu 9. 6. 2021 v 18.00 hodin. Místo bude před jeho
zasedáním s ohledem na pandemickou situaci upřesněno na úřední desce obce.

Klidné prožití velikonočních svátků
v této neklidné době v kruhu svých blízkých,
hlavně hodně zdraví, pokoje a slunce,
přejí všem spoluobčanům
zastupitelé a vedení obce !
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OBECNÍ ÚŘAD V NOVÉM
Obecní úřad Slavkov již zcela funguje v nově zrekonstruovaných prostorech. Je zde nejen
kancelář starosty, místostarosty, asistentky starosty a účetní, ale také vyhrazený prostor pro naše
spolky, zasedací místnost, archiv a v neposlední řadě také zázemí pro naše „ Slavkovské technické služby“, tj. šatny, sprcha a sklady. Pro bližší představu přikládáme snímky vnitřních prostor.
Jste zde srdečně vítaní.

Vstup na úřad

Kancelář starosty

Zasedací místnost
-6-
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Zasedací místnost spolků

Sekretariát

OBECNÍ ZPRÁVY
Svoz bioodpadu
Od 10. dubna 2021 začne pravidelný sobotní svoz drobného bioodpadu
(tráva, plevel, listí, štěpka ze stromů a keřů).
Vyvážet budeme podle rozpisu :
Sudý týden
čas
Lichý týden
čas
Družstevní ulice 10 – 10:45
Kavír
10 – 10:45
Slezská ulice
11 – 11:45
Na Lůčky
11 – 11:45
Stará ulice
13 – 13:45
U prodejny TUTI	 13 – 13:45
Střední ulice
14 – 14:45
Střední
14 – 14:45
Oblast Latarny, budeme vyvážet každý sudý týden ve středu od 15:15 do 15:45 hodin.
Oblast Trní,
budeme vyvážet každý sudý týden v úterý od 15:15 do 15:45 hodin.
Odvoz a likvidace velkých větví a keřů. Nově můžete přivést velké větve každý čtvrtek
od 16:00 do 18:00 hodin na sběrný dvůr naproti ČOV na Černé cestě nebo po domluvě předem
s pracovníkem údržby p. Antonínem Honem (tel. 734 753 918, e-mail: udrzba@ ouslavkov.cz).
Sběr velkoobjemového odpadu na stanovištích – parkoviště pod kostelem na Zámecké ulici
a na Střední ulici vždy v době od 16:00 do 19:00 hodin.
Sběr proběhne ve dnech : 30. 3. 2021 a 31. 3. 2021
21. 06. 2021 a 22. 06. 2021
21. 9. 2021 a 22. 9. 2021
15. 11. 2021 a 16. 11. 2021
Sběr nebezpečného odpadu na stanovišti - pouze na parkovišti pod kostelem na Zámecké
ulici v době od 16:00 do 19:00 hodin .
Sběr proběhne ve dnech: 3. 5. 2021 a 26. 10. 2021
Poplatky za stočné, odpad a psy
Poplatek za stočné: za 1 m3 je 24,77- Kč (splatnost do 31. 3. 2021). Stočné za odběr ze studny
je 892,- Kč/osoba/rok. (splatnost 31. 5. 2021).
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Poplatek za psa: zůstává 100,- Kč/rok, za každého dalšího psa činí 200.- Kč/rok (splatnost
do 31. 3. 2021).
Poplatek za odpad: byl stanoven dle skutečných nákladů za rok 2020 na částku ve výši 500,- Kč/
osoba /rok (splatnost do 31. 5. 2021).
Z ordinace lékařky
MUDr. Eva Cihlářová oznamuje zájemcům o očkování proti COVID – 19, že se můžou nahlásit do ordinace sestře na telefon: 553 610 090, která Vám také sdělí bližší
informace.
Upozorňujeme na uzavření ordinací ve Slavkově i v Oticích ve dnech 25. - 29. května 2021
z důvodu čerpání dovolené. Zastupovat bude MUDr. Šváb v Litultovicích, telefon 553 668 222
Změna času

Změna „zimního času“ (správně standardní či běžný čas). Už delší dobu
jsou vedeny polemiky o škodlivosti změn času (jeho vlivu na zdraví člověka),
ale v souladu s rozhodnutím EP bylo rozhodnuto, že i v roce 2021 bude
platit letní čas, který nastane v neděli 28. března 2021, kdy ručičky hodin
ve 02:00 hodin posuneme na 03:00 hodin. V tomto, roce by se měly země EU definitivně rozhodnout o zrušení letního času a od roku 2022 by platil stále už jen čas zimní. Uvidíme, jestli poslanci EP se stihnou domluvit a vrátíme se k přirozenému běžnému – standardnímu času!
Na našem území se sčítání lidu, koná pravidelně už od roku 1869
a v samotné ČR se uskuteční potřetí, naposledy v roce 2011.
Letos se plánuje sčítání lidu, domu a bytů v 55 státech. Koncem března po deseti
letech proběhne sčítání pod záštitou Českého statistického úřadu a ve spolupráci
s Českou poštou. Sčítání je povinné pro každého občana a začne v sobotu 27. března a skončí
v úterý 11. května 2021. Oproti minulému sčítání, kdy lidé vyplňovali tři formuláře za osobu, byt
a dům, bude sčítací formulář společný pro celou domácnost a mí dvě části - o bydlení a složení domácnosti a část za jednotlivé osoby. Jednodušší je vyplnit online formulář, díky nápovědě u každé
otázky. Tištěný formulář má podobu vícestránkového sešitu. A velkou výhodou je, že jeden člen
domácnosti může vyplnit údaje, pokud je zná, i za ostatní členy. V případě chyby, můžete online
formulář opravit a znovu odeslat do 9.dubna. Stejně tak listinný formulář můžete znova vyplnit
a odeslat do 11. května. Pro zpracování budou použity formuláře s pozdějším datem. Na našem
území se toto sčítání koná pravidelně už od roku 1869. V samostatné ČR se uskuteční potřetí.
– Online sčítání proběhne v termínu 27. 3. – 9. 4. 2021. Elektronické formuláře bude možno
vyplnit z mobilu, tabletu či počítače s připojením na internet a to přes web onlinescitani.cz,
nebo v mobilní aplikaci , kterou lze najít v Google Play i App Store pod názvem Sčítání 2021.
– Listinné sčítání proběhne v termínu 17. 4. – 11. 5. 2021. Papírové formuláře dostanou
pouze ti, kteří se nesečtou online, doručí v době od 17. dubna do 26. dubna v předem oznámeném termínu sčítací komisař tištěný formulář, který také můžete získat na vybraných pobočkách
České pošty a krajských správách ČSÚ. Další podrobnosti najdete na scitani.cz/kontaktnimisto, na infolince nebo na úřední desce OÚ. S vyplněním sčítacích formulářů poradí na požádání i sčítací komisař, který rovněž proškolen.
Pozor na OÚ formuláře nelze vyzvednout !!!!!
Jana Jašková, referentka, Ing. Ladislav Kubín, místostarosta
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obecní akce
Jako každý rok, připravuje vedení obce několik kulturních akcí pro spoluobčany. Nevíme,
jestli se uskuteční z důvodů pandemie a vládních restrikcí, ale přesto Vás s nimi seznámíme.
Položení věnce k pomníku padlých
Dne 26. dubna 2021 si připomeneme 76. výročí osvobození naší
obce. Vedení obce uctí památku všech obětí položením věnce
u pomníku padlých ve středu 21. dubna 2021 v 17 hodin.
Den matek
Od roku 1990 pravidelně připravujeme ve spolupráci s učiteli
a dětmi a MŠ a ZŠ, program, kterým děkujeme všem slavkovským maminkám k jejich svátku.
Bohužel loni byl zákaz pořádaní všech společenských akcí a ani letos to nevypadá o nic lépe.
Přibližme si tento svátek, který je slaven takřka na celém světě, ale v různých termínech.
Letos, jako první slavilo druhou neděli v únoru – Norsko, dne 8. 3 oslavilo – současně s MDŽ,
Rusko, Bělorusko a některé balkánské země, 14. 3 – UK (spojené království) a Irsko, 20. 3. – oslavily některé arabské země, 25. 3. – oslavilo Slovinsko. První neděli v květnu budou slavit – Španělsko,
Portugalsko, Maďarsko a Lotyšsko. Druhou neděli v květnu slaví ČR, USA, Kanada a polovina
státu EU. Polsko slaví – 26. května, 30. 5 – slaví Francie a frankofonní státy (poslední neděle v květnu). Jako poslední den matek slaví Lucembursko – 13. června (druhou neděli v měsíci).
V neděli 9. května budou mít naše maminky svátek. Děti se už těší,
že mamince udělají radost. Šárka koupila pro maminku pěknou
květinu. Marek šetřil peníze a koupil mamince novou knížku.
Malá Anička pošeptala tatínkovi do ucha:!„Tati já mám málo
peněz ! Co dám mamince k svátku ?“Tatínek se usmívá a povídá
tiše :„Anička dá mamince k svátku štiplavou pusinku !“
Výše uvedené povídání a imaginární kytička, patří především Vám našim maminkám.
Na závěr mi dovolte, abych jménem vedení obce, popřál všem slavkovským maminkám
hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti v kruhu svých blízkých a v roce 2022 nashledanou na
celoobecních oslavách spolu s Vašimi dětmi v sále KD.
Slavkovský karmaš
Oznamujeme, že tradiční Slavkovský karmaš letos oslavíme v neděli 25. července 2021.

SLAVKOVA

Dny Slavkova si našly už pravidelně místo v kalendáři kulturních akcí a proto s předstihem už můžete pozvat své příbuzné,
známe, přátele a rodáky na den 18. září 2021 na návštěvu naší obce. Věříme, že v té době už
nebudeme obtěžováni Covidem – 19, jak předpověděl náš president Zeman. S podrobným programem Vás seznámíme v příštím Zpravodaji.
Ing. Ladislav Kubín, místostarosta
DNY

2021
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CO VÁS - NÁS PÁLÍ, nebo ne .... ?!
V této rubrice se věnujeme připomínkám Vás spoluobčanů, co vás potěšilo nebo naopak rozlobilo. V uplynulém období jsme neobdrželi žádný písemný příspěvek na email:
místostarosta@ouslavkov.cz a proto reagujeme na Vaše ústní podněty.
Ad 1) Vážení spoluobčané, začíná nám jaro, ale já bych se však chtěl ještě vrátit k uplynulé
zimě. Po několika letech nám zima ukázala svou sílu a krásu a my jsme si užili sníh a mráz. Právě
k sněhové nadílce bych rád řekl pár slov. Sníh nám zkomplikoval život, byly ho plné cesty, chodníky i zastávky. Mimo jiné nám také ukázal, jak jsou někteří řidiči nezodpovědní. Blokují nám
všem cesty i chodníky svými zaparkovanými automobily. Rozhodli jsme se proti těmto řidičům
zakročit. Špatně zaparkovaná auta brání údržbě při odklizení sněhu. Také komplikují průjezd popelářským vozům, zásobování a v kritických chvílích také vozům hasičů a zdravotníků.
Všichni by jsme si měli uvědomit, že máme silniční zákon o provozu na pozemních komunikacích č.361/2000 Sb. a tím, by jsme se měli řídit. Údržbu silnic a chodníků provádíme celoročně.
V zimě odklizení sněhu, na jaře úklid posypových materiálu, v létě zametání prachu a pylů a na
podzim spadaného listí. Apeluji tedy na Vás, abyste svá vozidla parkovali na svých pozemcích,
nebo na volných obecních parkovištích. Pokud se tak nestane, budeme nuceni vše řešit za pomoci Policie ČR. Pevně věřím, že k této situaci nedojde a všichni se zařídí dle svých možností.
Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří pomohli se sněhovou kalamitou. Pracovníkům
obce, soukromým zemědělcům se svou technikou a všem občanům, kteří nečekali a sami si odklidili sníh z chodníků před svými domy. Děkuji.
Na závěr mi dovolte, abych Vám v této složité době popřál příjemné prožití Velikonočních
svátků a pevné zdraví.
			
Petr Glabazňa, místostarosta obce
Ad 2) Několikrát jsme byli dotazováni: „ proč ve zpravodaji nemáme nějakou rubriku pro
děti“. Na to můžu odpovědět, že takovou rubriku jsme již dříve měli, ale soutěže pro děti se
nesetkaly s očekávaným ohlasem. Proto jsme nově připravili soutěž „Chytré hlavy“, kterou najdete na straně 25 (kde bude vždy 5 úkolu – různé křížovky, doplňovačky, osmisměrky a jiné),
se kterými si budou lámat hlavu naši školáci do 10 let a věříme, že v současné covidové době se
zúčastní ve velkém počtu (ve věku 6 – 10 let bydlí v obci více než 120 dětí). Kdo z vás chce získat
titul „chytrá hlava“, tak nečekejte, luštěte a posílejte své odpovědi do redakce.
Ad 3) Bezhotovostní placení. Přesně před rokem jsme nabídli spoluobčanům možnost placení
poplatků a stočného formou bezhotovostní platby. Jsme velmi rádi, že víc než 50% poplatníků
využívá této možnosti placení. Výhodou těchto plateb je, že nemusíte chodit s penězi na OÚ,
čekat až na mě přijde řada, vše zaplatíte ze svého obyváku. A těm, kteří by chtěli využít nabízené
služby, stačí jen zaslat žádost na obecní e-mail: slavkov@iol.cz nebo zavolat na telefonní
číslo 553 797 067, kde Vám poskytneme všechny potřebné informace. Občané, kteří už využívají
bezhotovostní platby dostávají na své e-mailoví adresy upozornění na splatnost poplatku a faktury
k zaplacení. Využijte i Vy tuto rychlou formu bezhotovostního placení poplatků.
L.K.
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Retro okénko
V tomto okénku se pravidelně vracíme v časové ose o 25 let nazpátek
a připomeneme si o čem zajímavém, poučném, popřípadě nemilém
jsme tehdy psali. Pod čarou přinášíme současný pohled na výše uvedené události, popřípadě je porovnáváme s dneškem.
Ve Zpravodaji 1/1996 mě zaujal úvodník tehdejšího starosty obce
Ad 1) – Připravujeme plynofikaci obce, Ad 2) – sdělení občanům:
Schválení praporu a znaku obce, a odstavec Ad 3) – Zavedení stočného.
Zpravodaj 1/1996, byl černobílý a měl netradičně 6 stran formátu A4.
Ad 1) – Připravujeme plynofikaci obce
V té době probíhaly přípravné práce na zajištění plynofikaci obcí západního Opavska (Slavkov,
D. Životice, Litultovice, Hlavnice, Stěbořice a Jezdkovice. Byla schválena koncepce zásobení
obcí vysokotlakým plynovodem z Opavy a garantovaný příslib pro Slavkov s tím, že v roce 1996
bude zahájena plynofikace a vysokotlaký přívod pro Slavkov. Hlavním problémem byly finance,
které byly potřeba na plošnou plynofikaci, protože Severomoravská plynárenská a.s. ji nechtěla
financovat z důvodů ztrátovosti. Rovněž jsme podali žádost o podporu ze Státního fondu ŽP
v Praze. Ani Okresní úřad v Opavě nám neposkytl finance z „Ekomiliardy“, kde přednost dostaly rozestavěné akce. Přes tyto potíže jsme rozhodli, že zahájíme výstavbu plynovodu z vlastních
peněz a to ve třech etapách.
- Výstavba vysokotlakého plynovodu DN 150 v roce 1996.
- I. etapa plošné plynofikace včetně regulační stanice rovněž v roce 1996
- II. etapa zbytek obce v roce 1997 a 1998 dle finančních možností obce.
Ad 2) – Schválení praporu a znaku obce
V března 1996 podvýbor pro heraldiku Poslanecké sněmovny ČR projednal a schválil symboliku obce ( prapor a znak) Slavkov. Zastupitelstvo obce nyní přijme vyhlášku upravující používání
znaku a praporu obce.
Ad 3) – Zavedení stočného
V návaznosti na dokončení stavby ČOV do 30.6.1996 uložilo obecní zastupitelstvo radě a finanční komisi zpracovat návrh OZV o stočném, který by měl být projednán na ZO v červnu.
Po uvedení ČOV do zkušebního provozu, bude možno přepojovat stávající žumpy a septiky do
kanalizace na základě žádosti a povolení bude vydávat stavební komise, která stanoví provozní
řád kanalizace a ČOV, kterým se budeme řídit.
Zpravodaj 1/2021, je barevný, má 28 stran formátu A5
Ad 1) – Plynofikace obce
Po všech peripetiích se sháněním financí, začala obec stavět za
našetřené peníze a rovněž se úměrně zadlužila na potřebnou
věc (byl zajištěn leasing od GASFINAL Ostrava a.s.), protože
hrozilo zrušení celé akce. V souladu s plánem byla dokončena
výstavba vysokotlaku a regulační stanice středotlaku u hřbitova.
- 11 -

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2021

V listopadu 1996 byla zahájena výstavba plošné plynofikace obce na Zámecké ulici a celá
obec byla dokončena se zpožděním necelých dvou měsíců a slavnostní okamžik nastal 20.
9. 1997, kdy po tlakových zkouškách a kolaudaci I. etapy byl do Slavkova vpuštěn plyn.
Druhý den provedly plynárny montáž plynoměru k 6 rodinným domkům a první kdo si mohl
pustit plynový sporák byl pan Pavel Fiedor na Zámecké ulici. Skutečnost, že v obci je již plyn,
přesvědčila i dosud nevěřící spoluobčany o reálnosti dokončení plynofikace v roce 1997. Během necelého roku byly vybudované středotlaké rozvody plynu v délce 8,280 km, 490
domovních přípojek v celkové ceně 13.491 tis. Kč a a regulační stanice v ceně 840 tis. Kč.
Ad 2) – Předání dekretu o udělení symbolu obce.
Na základě rozhodnutí č.100 předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR Milana Uhdeho byly dne 29.3.1996 předány dokumenty o udělení
znaku a praporu zástupcům 4 měst a 12 obcí. Slavkov na tomto slavnostním aktu zastupovali starosta obce Vladimír Chovanec a zástupce
starosty (starší titul) Ing. Ladislav Kubín (viz fotografie).
Ad 3) – Ceny stočného
Na ZO byla schválena vyhláška „ O odvádění odpadních vod veřejnou kanalizaci
a jejich čištění v ČOV“, jejíž součásti bylo stanovení výše stočného na 300,- Kč /osoba a rok,
s platností od 1. 9. 1996. V současné době se platí podle vypouštěné vody do kanalizace na
ČOV za 1m3 je platba 24,77 Kč včetně DPH, ti kteří berou vodu z vlastní studny mají stanoven
paušál ve výši 892,- Kč včetně DPH na osobu a rok.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Máme tu březen
roku 2021, školy po
celé republice jsou
opět zcela uzavřeny a děti se tak již
rok učí povětšinou
z domova. Je to situace, kterou nikdo
z nás nepamatuje
a která různými způsoby zasahuje do života
většiny z nás. Zatímco minulý školní rok děti
ztratily téměř celé jedno pololetí klasické výuky, vše nasvědčuje tomu, že letos to nebude
jiné, jen s tím rozdílem, že žáci, učitelé i rodiče
jsou na tento způsob výuky lépe připraveni a už
vědí, co je čeká. Přestože výuka byla v uplynulém období v drtivé většině tříd vedena distanční formou a do školy docházely jen děti

1. a 2. třídy, zvládli jsme zrealizovat některé naukové soutěže, aktivity a činnosti. V následujícím sledu je výčet školních událostí i největších
úspěchů za uplynulé období.
• Ve druhé třídě proběhlo projektové vyučování v duchu svátku svatého Mikuláše.
Žáci měli připraveny tematické pracovní listy do českého jazyka a matematiky, přečetli
si text o biskupu Mikuláši a jeho dobrých
skutcích, naučili se básničku a zhotovili krásné výtvarné práce. Za velkou snahu obdrželi
mikulášskou nadílku, na které si náramně pochutnali.
• Družstvo deváté třídy, ve složení Adrien
Tanekou 9.A, Petra Koníčková 9.B a Bára
Kubcová 9.B, dosáhlo na půdě Mendelova
gymnázia úspěchu v online přírodovědné
soutěži, která je postavena na znalostech
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chemie, fyziky, biologie a ekologie. Získali 10.
místo, které je vzhledem k situaci i formě vedení soutěže hezkým výsledkem.
• Záslužný čin zrealizovali před vánočními svátky žáci 8. A třídy. Žáci se tentokrát
rozhodli nepředávat si dárky mezi sebou, ale
finanční obnos, který by za dárky utratili, věnovat dětem v Africe. Vybrali celkem 900 Kč
a celý obnos byl zaslán na sbírkový účet
UNICEF. Finance tak najdou své využití mezi
potřebnými.
• Tematické zaměření letošního ročníku
olympiády z dějepisu neslo název „Labyrintem barokního světa (1556 – 1781). Tři nejúspěšnější řešitelé – Nina Garšicová (8.A),
Jan Beníšek (9.B) a Alžběta Kadaňková
(8.A) - postoupili do okresního kola, které
se konalo na půdě naší školy, a to online formou. Z celkového počtu 30 účastníků se na
krásném 12. místě umístil Jan Beníšek, jenž
se stal i úspěšným řešitelem.
• V družině děti cestovaly celým světem.
Prvňáčci se nejdříve vypravili na Severní
a Jižní pól, pak do daleké Austrálie a nakonec navštívili Severní Ameriku. Nejdříve si
vždy přečetli zajímavosti o těchto oblastech,
o zvířatech, která zde žijí, zajímavých stavbách
i přírodních úkazech. Následně pak tvořili,
vyráběli, malovali a stavěli. Vyrobili tučňáky,
klokany, australskou vlajku, postavili Golden
Gate a vyplnili kvízové otázky, za které si odnesli sladkou odměnu.

ŠD - tvoření

Stavění sněhuláků ŠD
• V době distanční výuky byla pro zpestření
vyhlášena soutěž „Chyť sešit“. Cílem soutěže bylo natočení krátkých videí se sportovní
tématikou. Do soutěže se zapojilo 8 tříd z celé
školy a nejlépe si vedla 3. třída a 6. B třída.
• V krajském kole soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“ pod záštitou
SPŠCH Ostrava nás reprezentovali Adrien
Tanekou, Petra Koníčková a Tomáš Adámek. Vzhledem k letošní pandemické situaci
se krajské kolo realizovalo formou on-line
testu. Naši žáci se v konkurenci ostatních škol
rozhodně neztratili. Adrien Tanekou obsadil
dělené 11. – 12. místo a postupuje do regionálního kola.
• V posledním lednovém týdnu proběhla na naší škole kontrola ČŠI, jejíž úkolem
bylo zjistit úroveň, průběh, celkovou organizaci distanční výuky i soulad s doporučeními
MŠMT. Inspektoři zkontrolovali nejen nastavení rozvrhu, ale především hospitacemi
v online hodinách zjišťovali používané metody, formy i aktivizující činnosti. Vše proběhlo
bez připomínek, oceněno bylo zapojení všech
žáků školy do výuky, množství zapůjčeného
technického zařízení, nastavení výuky a rozsah online hodin pomocí aplikace Microsoft
Teams i její maximální využití.
• V okresním kole soutěže v anglickém
jazyce naši školu reprezentoval Adrien
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Tanekou z 9. A třídy. Nemalé znalosti tohoto
jazyka byly v Adrienově případě korunovány
obrovským úspěchem. Se značným bodovým
rozdílem nad svými soupeři zvítězil, stal se
držitelem 1. místa a postupuje do krajského kola.
• Ministerstvo vnitra vyhlásilo 18. ročník
preventivně vzdělávacího projektu – Svět
očima dětí. Téma letošního ročníku výtvarné
soutěže je Svět v době pandemie a hrdinové
v první linii. Přikládáme práce našich žákyň,
které vznikly během distanční výuky a budou
v této soutěži reprezentovat naši školu.

Barbora Kubcová, 9.B

Terezie Zahlová, 9.A
• Z důvodu nařízení vlády byl od 1. března 2021 do odvolání přerušen provoz MŠ
a zakázána přítomnost žáků ZŠ na prezenční
formě výuky. Z tohoto důvodu se také výuka
1. – 2. ročníku, která až doposavad probíhala
prezenční formou, přesunula do virtuálního
světa.
Více informací naleznete na stránkách školy
www.skolaslavkov.cz, kde také jsou, popř. budou zveřejněny důležité informace týkající se
online zápisu do 1. třídy a zápisu dětí do MŠ.

Přeji všem příjemné prožití velikonočních svátků a nastávající jarní dny, ať jsou plné sluníčka a pohody.
Mgr. Eva Starečková, ředitelka školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Z důvodů zhoršení epidemiologické situace, byly v MŠ zrušeny všechny
kroužky, kromě kroužku
Tanečků.
Dobu masopustní jsme si
v MŠ užili KARNEVALEM. Letos však neprobíhal společně, jako
tomu bylo v minulých letech, ale každý ve
své třídě. V bohatém programu, který si paní
učitelky připravily, se děti ukázaly v krásných
maskách. Rodiče byli moc šikovní, děkujeme,

jak jste děti nádherně připravili a nastrojili!
Děti si zasoutěžily, zatančily a na všechny čekaly diplomy a sladká odměna.
Bývá zvykem, že rodiče budoucích školáků
se vždy sešli na TŘÍDNÍCH SCHŮZKÁCH
v MŠ. Současná situace nám však nedovoluje
schůzku uskutečnit, proto budou informace
k zápisu zveřejněny kolem 20. 3. 2021.
Moc nás těší, že se s dětmi zapojujete do činností, které jsou na stránkách MŠ, formou distanční výuky především pro předškolní děti
(distanční výuka se stala součástí školského
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zákona, a to i v MŠ pro děti s povinnou školní
docházkou) viz fotogalerie.
Mateřská škola vyhlásila pro současnou situaci 4 soutěže. Záleží jen na Vás, do které soutěže se s dětmi zapojíte:
1. O NEJKRÁSNĚJŠÍ SLUNÍČKO
2. DOMEČEK Z PŘÍRODNÍHO
MATERIÁLU
3. DENÍČEK Z ČASŮ, KDY JSME
DOMA - NEJLEPŠÍ ZÁŽITKY
V DOBĚ COVIDOVÉ
4. KRASLICE

(Pravidla a podrobnosti k soutěži najdete rovněž na stránkách školy. Své nápady zasílejte na
email: msslavkov@seznam.cz).
Z důvodu mimořádného opatření vlády je
provoz MŠ od 1. 3. 2021 do odvolání uzavřen.
Změny provozu budou uveřejněny na stránkách MŠ dle dalšího vývoje mimořádných
opatření.
Krásné Velikonoce, plné slunce, přejí zaměstnanci MŠ.
Marcela Králová

ŠKOLNÍ JÍDELNA SLAVKOV
Školní jídelna Slavkov, příspěvková organizace,
hledá do svého kolektivu vyučenou kuchařku/ kuchaře.
Nástup 16.08.2021.
Životopisy zasílejte na e-mail: jidelna.slavkov@quick.cz.
Kontaktní osoba: Zuzana Stojaković, ředitelka
tel. 724 963 929
- 15 -
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SENIORCENTRUM
Vánoční čas uběhl jako voda, ale i tak se podařilo tyto krásné svátky s našimi klienty důstojně oslavit. Přišel Mikuláš, čert i anděl, kteří
nás rozveselili a moc potěšili. Společně jsme
napekli tradiční cukroví a potají ho ujídali už
před Štědrým dnem. Při slavnostním vánočním posezení jsme se všichni pobavili, poslechli si koledy, dodrželi tradiční zvyky a rozdali si dárky. To vše v krásně vyzdobených
prostorách Domova. Náš stromeček je rok od
roku krásnější.
Do nového roku jsme snad vykročili „pravou“,
snažíme se nadále pokračovat v naší práci,
i když nás hygienická opatření stále omezují.
Za jejich dodržování všem zaměstnancům
moc děkuji. V omezené míře jsme obnovili
společnou aktivizační činnost. Při tradičním
masopustu jsme se výborně pobavili a zasmáli. Harmonika Emilka odpočívá, ale dou-

Vánoční posezení
Pokud to počasí dovolí, procházíme se po naší
krásné zahradě, pozorujeme měnící se přírodu, povídáme si o dění ve světě. Protože víme,
že kromě zábavy je potřeba pracovat, zaměstnáváme naše seniory krájením jablek, s oblibou s nimi pečeme výborné buchty ke kafíčku
a společně se podílíme na výzdobě našeho
Domova. Ten se pod vedením našich pečovatelek a klientů pomalu mění v rozkvetlou jarní
louku. Chystáme se na Velikonoce, vyrábíme
zajíčky, malujeme vajíčka a těšíme se na velikonoční perníčky. Naplánováno máme spoustu dalších činností, např. přesazování květin,
u čehož si vždy náramně odpočineme. Když
pak vidíme, jak se květinám daří, těší nás tato
práce o to více. Doufám, že si nadcházející jarní dny užijeme ve zdraví a budeme moci být
co nejvíce venku.

Masopust
fáme, že ne na dlouho… Při oslavě svátku
zamilovaných jsme klientům ukázali naše
svatební fotografie, povídali jsme si s nimi,
jaký byl jejich svatební den, jak se s partnery
seznámili, a vůbec jsme byli hodně zvědaví.
Od měsíce února jsou v naší kapli opět konány mše svaté. Pro klienty je tato duchovní
péče velmi potřebná a za spolupráci panu faráři Tomáši S. Juschkatovi velmi děkujeme.

Procházka zahradou
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Zpracování jablek
V měsíci lednu jsme začali s očkováním našich seniorů a zaměstnanců proti onemocnění Covid-19, na konci měsíce února bylo
očkování druhou dávkou vakcíny Moderna
ukončeno. Celkem je v tuto chvíli naočkováno
21 klientů a 19 zaměstnanců. Bohužel někteří

klienti a zaměstnanci v tuto dobu nemohli být
naočkováni. Minimum zaměstnanců a klientů
očkování odmítlo. Touto cestou bych chtěla
poděkovat MUDr. Evě Cihlářové, která naše
klienty a zaměstnance ve spolupráci se zdravotními sestrami naočkovala.
V našem Domově musíme kromě jiného stále
dodržovat omezený návštěvní režim našich
obyvatel. Návštěvy jsou možné po objednání se na určitou hodinu, vždy po provedení
antigenního testu. I přesto se stane, že se naše
zdravotní sestřičky, které mají testování na
starosti, z důvodu péče o naše klienty opozdí.
Prosíme proto o shovívavost a trpělivost, péče
o klienta musí být na prvním místě.
Věříme, že následující týdny budou klidnější
a přejeme všem čtenářům pohodové prožití
velikonočních svátků a ostatních jarních dní.
Hlavně hodně zdraví, klidu, úsměvů a dobré nálady.
Mgr. Lucie Šenková, ředitelka

ZPRÁVY Z FARNOSTI
Velikonoce, když budete číst toto číslo Zpravodaje, postní doba bude vrcholit Květnou nedělí
a přes Triduum (dobu tří dnů), které začíná
Zeleným čtvrtkem večer, pokračuje Velkým
pátkem, Bílou sobotou a končí v neděli velikonoční Vzkříšením Páně, která je největším
křesťanským svátkem. Připomíná nám ukřižování, pohřbení a slavné vzkříšení Ježíše Krista.
Všichni jste srdečně zváni na bohoslužby do kostela sv. Anny ve Slavkově.
V případě pokračujícího nouzového stavu mohou být bohoslužby omezeny počtem věřících
z důvodů pokračující pandemie a proto sledujte farní stránky, kde se dozvíte aktuální informace : www. farnostslavkovmajestat.cz nebo sledujte bohoslužby na televizi NOE a Lux.
P. Th. Lic. Tomasz Sebastian Juschkat ThD., farář
- 17 -
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Vážení a milí občané Slavkova!
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Příjemné prožití
velikonočních svátků
naplněné nadějí
ze vzkříšení
přeje
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KDU – ČSL

Drazí spoluobčané, brzy budeme
zpívat píseň „Aleluja, slavně dnes …“.
I když mnohé z nás tíži doba a situace
kolem, přes to vždy máme nadějí a jak
se říká „Naděje umírá poslední“, protože naději máme
v Ježíši Kristu.
Ze srdce přeji všichni členové Místní organizace KDU
– ČSL nám všem, abychom prožili tuto dobu v upřímné naději na setkání se Zmrtvýchvstalým Ježíšem.
Stanislav Kostera, předseda

TJ SOKOL SLAVKOV
V roce 2020 jsme se připravovali a těšili na mnoho sportovních akcí, soutěží,
cvičebních hodin a i když se skoro nic nemohlo uskutečnit, přesto jsme nezapomněli na své členy.
Věříme, že stále cvičíte a sportujete alespoň sami nebo se svými blízkými
SO
doma či v přírodě.
KOL SL AVK
Chtěli jsme také před širokou veřejnosti předat ocenění za obětavou, dlouholetou práci těmto cvičitelkám: p. Marcele Králové, Míše Rychtářové, Heleně Malčekové.
TJ

OV

1919

Paní Marcela Králová je cvičitelkou rodičů a dětí a předškolních dětí
již od r. 1989.
Za tu řadu let se stala autorkou mnoha pódiových skladeb s různými náměty, zhotovila krásné kostýmy, používala netradiční náčiní a jiné zajímavé originální pomůcky: např. Hrajeme si s Julií, Indiánský tanec, Mezi
paprsky, Fantastický kolotoč, Rej vloček a další. Dosáhla tímto řady úspěchů při různých přehlídkách a soutěžích pódiových skladeb.
Nacvičovala spartakiádní a sletové skladby: např. Korálky, Ať žijí duchové, Méďové.
Další oblastí, které se plně věnuje již od r. 2002, jsou akce v přírodě M+M
pro R+ D a širokou veřejnost, konající se 3x ročně. Nejoblíbenější jsou
jistě vánoční setkání v lese s plněním zajímavých úkolů, zdobením stromečků pro zvířátka.
Za doprovodu školní kapely se zpívají koledy, zimní písně a končí se vesele jako na silvestra diskotékou.
Této naší cvičitelce byl udělen - BRONZOVÝ ODZNAK VZORNÉ CVIČITELKY
- 19 -
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Paní Michaela Rychtářová působí jako cvičitelka Zdravotní tělesné výchovy, pracovala dlouhá léta i ve výboru TJ a ASPV.
Je vždy ochotná pomoci při zajišťování všech akcí a soutěží pro děti
i dospělé: např. medvědí stezky, sportovního dne, letních táborů, plesů, a dalších.
Získala rovněž od ČASPV
BRONZOVÝ ODZNAK VZORNÉ CVIČITELKY
Paní Helena Malčeková působí jako cvičitelka a organizátorka v naší sportovní organizaci již od r. 1983 a od té doby se
pravidelně věnuje dětem, dorostu i dospělým.
V r. 1985 nacvičila svou 1. spartakiádní skladbu pro ženy
A. Dvořáka: Slovanské tance a pak ještě nacvičila mnoho dalších
sletových i pódiových skladeb např. Na vzduchu, Loupežníci,
Námořníci, Enthusy, Bolero a další.
Ujala se vedení jednoho z turnusů letních táborů nejen v Pilném
mlýně, ale později i v Českém ráji, Moravském krasu, na Slovácku a u Slezské Harty – (celotáborové hry jako: K pramenům
Hvozdnice, Pilným vláčkem Kolejáčkem světem, Cesta za bronzovým pokladem, Dobrodružství mořských vlků a další)
Obrovskou účast a oblibu našich členů zaznamenaly také početné vodácké tábory a cykloakce, kdy účastníci procestovali a poznali velkou část naší republiky.
Vynikajících výsledků dosáhla se svými svěřenci a pomocníky v okresních, krajských i republikových soutěžích: v medvědí stezce, sportovní gymnastice, brännballu.
Za její širokou škálu činností a úspěchů již obdržela několik významných ocenění, např. jako
nejlepší cvičitelka roku MS kraje.
Tentokrát jí byl předán od ČASPV - ZLATÝ ODZNAK VZORNÉ CVIČITELKY
Chtěli bychom alespoň takto těmto cvičitelkám poděkovat za tvořivou, náročnou, obětavou, nezištnou práci, kterou věnovaly našim členům i široké veřejnosti. Snad ve své
činnosti nepoleví a nadále v ní budou pokračovat. Po překonání tohoto složitého období
plynně navážeme na naši bohatou sportovně-rekreační činnost a za vaší podpory a pomoci v roce 2021 zase podnikneme, co jen budeme moci!

Orel Jednota Slavkov
Vážení Orli a spoluobčané,
„ Přítomný okamžik je tím nejdůležitějším časem v lidském životě. Můžeme-li totiž něco změnit, pak jedině v přítomnosti.“
Chtěla bych Vám popřát požehnané Velikonoce a hodně zdraví a pohody do dalších dní.
Bc. Lenka Bittnerová, starostka
- 20 -
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ČZS SLAVKOV
Drobné rady do zahrady – duben plný práce:
„Duben, to je ten pravý čas a požehnaný měsíc zahradníkův. Ať si jdou do háje milenci se svým
velebením máje. V máji stromy a květiny jenom kvetou, ale v dubnu vyrážejí. Vězte, že toto
klíčení a rašení, ty puky, pupence a klíčky jsou největším divem přírody.“
(Karel Čapek)
V dubnu již všechno na zahrádce krásně raší,
takže můžeme okopávat rostliny, které bychom jinak mohli poškodit. Proto je na čase
čistit a upravovat skalky, trvalkové záhony
včetně cibulovin. Od teď hlídáme rašící plevel
a průběžně se ho zbavujeme. Začátkem měsíce dokončujeme zimní řez jádrovin a vertikulaci trávníku. Od poloviny měsíce můžeme vysévat nový trávník. Upravíme zahradní
chodníky a terasy, připravíme zahradní nábytek, bazény a grily na novou sezónu.
Na zeleninové zahradě práce vrcholí. Veškerá
kořenová zelenina, hrách a ředkvička vysetá
na zahradě v březnu roste a další se vysazuje.
Rajčata, lilek a papriky zatím vysazujeme do
skleníku nebo fóliovníku. Do volné půdy vyséváme odolné letničky. Vysazujeme trvalky,
příliš velké rostliny můžeme dělit.
Protože už kvetou ovocné stromy, ošetřujeme
je chemicky proti květopasu, obaleči nebo pilatce. K drobnému ovoci (jahody, rybíz atd.)
přisypeme kompost. Duben je ideální měsíc
pro výsadbu meruněk a broskvoní.
Koncem dubna připravujeme a otužujeme
truhlíkové rostliny. Po 20. dubnu můžeme
začít s výsadbou jiřin. Vyraší až po „třech zmrzlých“. Koncem měsíce rovněž vysazujeme
hlízy mečíků a ostatní teplomilné cibuloviny.
V dubnu kralují zahradám alpinky, narcisy,
hyacinty a další jarní cibuloviny. (zdroj: webové stránky ÚS ČZS Opava)
Vážení čtenáři. Také slavkovští zahrádkáři
nemohli v prvém čtvrtletí 2021 uskutečnit

žádnou akci, schůze výboru probíhají měsíčně
„distanční“ formou. Jediné, co jsme nemohli
už druhý rok vynechat, byl zimní řez jabloní v našem sadu u školy. Práce na čerstvém
vzduchu s patřičnými odstupy mezi žebříky
probíhaly na několik etap a výsledkem jsou
vytvarované a provzdušněné koruny stromů.
Děkuji členům, kteří se stříhání a úklidu větví v sadu zúčastnili. Věřme, že letošní úroda
bude opět bohatá.
Přejeme všem spoluobčanům, aby Vám na
jaře alespoň rozkvetlé zahrádky dělaly radost v této složité době.
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Vladimír Chovanec, předseda ZO ČZS
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Ořez stromů v sadu záhradkářů.

SDH SLAVKOV
Z činnosti sboru:
Jako celá republika a s ní
všechny spolky v obci
jsme i my hasiči byli
v důsledku druhé vlny
koronavirové pandemie
poznamenáni zrušením řady naplánovaných
akcí. Neuskutečnila se ani „Výroční valná
hromada sboru“, která byla naplánována
na sobotu 12. prosince 2020. Dokumenty
k VVH jsou zpracovány. Pokud někdo z členů
sboru má zájem se s nimi seznámit, ať se ozve
na emailové adrese: jiri.klapetek@centrum.cz
a dokumenty mu budou zaslány. Nový termín
konání VVH zatím není stanoven s ohledem
na nové opatření vlády v boji proti pandemii.
Pokud to situace dovolí, budete včas o konání
VVH informováni formou pozvánek.
Výbor sboru se dle potřeby schází a reaguje
na aktuální události a požadavky zaslané OS
HČMS okresu Opava.
Jediná jednotka, která je aktivní a připravena
kvalifikovaně zasáhnout v případě požáru
nebo jiné události, je zásahová jednotka. Ta
pod vedením velitele Pavla Jaroše udržuje
vozidlo včetně stříkaček a ostatních prostřed-

ků v provozuschopném stavu s cílem výjezdu
v případě vzniku požadavku pomoci.
SDH Slavkov odebírá 3 výtisky Hasičských
novin. V nich si můžeme přečíst o aktuálních
informacích z ÚV SH ČMS, ale i ostatních
jednotek sdružení včetně připravovaných akcí.
Ve vývěsní skříňce u hasiské zbrojnice jsou
tak v pravidelných 14 denních intervalech
vyvěšeny nejdůležitější informace o hasičském
hnutí. Proto neváhejte a přečtěte si vyvěšené
dokumenty, které Vás jistě zaujmou.
V poslední čísle HN je uveřejněna předběžná
zpráva o zásazích HZS ČR za rok 2020, ve
kterém se uvádí tyto skutečnosti: Hasiči v uplynulém roce vyjeli k 17 354 požárům, při
kterých uchránili hodnoty za 14.714 miliard
a zachránili 1 247 osob. Celkově vyjeli hasiči
k 143 490 událostem, 20 161 dopravním nehodám, 84 041 technickým zásahům a k 7 618
únikům nebezpečných látek.
Podrobnější rozbor bude uveden v příštím
čísle HN a budete mít možnost se s ním
seznámit taktéž ve vývěsní skříňce u hasičské
zbrojnice.
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PLACENÁ REKLAMA

Motivační program
„Jak na to !“

Kam s nefunkční žárovkou?

Většina z nás musí občas řešit, co s úspornou žárovkou, která po letech přestala svítit. Vysloužilé
lineární či úsporné kompaktní zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný odpad,
kde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do popelnice na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová. Od září 2012 se ale klasické wolframové žárovky
přestaly v Evropské unii prodávat, a tak v posledních letech postupně přecházíme na ekonomicky
a ekologicky šetrnější světelné zdroje. Podle místnosti a svých preferencí volíme kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Vybíráme různou intenzitu a charakter světla - výběr moderních
světelných zdrojů je opravdu pestrý.
Má to ale jeden háček: pokud taková úsporka či LED žárovka dosvítí, nesmí skončit v běžném
koši. Důvodem jsou druhotné suroviny, které lze díky recyklaci znovu využít a také jedovatá
rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní) v malém množství obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí.
Nejjednodušší je vzít starou zářivku či LEDku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.
Další možnost, jak správně naložit s nefunkčním světelným zdrojem, je odevzdat ho ve sběrném
dvoře ( v současné době dvůr, ještě nemáme, ale už připravujeme prostory). Obsluha sběrného
dvora ho od Vás zdarma převezme a uloží do speciální sběrné nádoby, aby nedošlo k jeho rozbití.
Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro naši obec Slavkov, zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který dodává sběrné nádoby a plně
hradí také veškeré náklady na přepravu a recyklaci odevzdaného elektroodpadu. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky, fénu, vysavače či jiného elektrozařízení nám vynahradí
vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás.
- 23 -
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CHYTRá HLAVá
Soutěž pro děti do 10 let, o chytrou slavkovskou hlavu 2021
A) Skrývačky. (Najdi ve větách ukryté názvy rostlin).
1. Jednou z nejvyšších staveb v Praze je televizní vysílač Žižkov.
2. Letní košile k ní nejde, ale blůza ji sluší.
3. Do jídelny si s sebou vezměte příbory a stravenky.
4. V naší pekárně pečou vynikající pečivo, zejména chléb.
5. Ona se o šaty nestará, kostým měla v hrozném nepořádku.
6. V zátoce bylo mělko, proud tam byl velice nepatrný.
7. Mají pro dítě hezkou kolébku, je nádherně vyřezávaná.
B) Doplňovačka.
Lidová pranostika: Velikonoce krásné úrody nám dají, pakli slunce hasne, …
(dokončení v tajence - žlutý řádek)
1. pěší túra
2. nemalý

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 3. pohání letadlo

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

4. sopka
5. nepravda
6. armáda
7. večernice
8. vyprahlý
9. svátky na konci roku
10. kosmos
11. česká řeka
12. opak vnitřního
13. zavěšený

C) Meruňky. Když tři prodavači prodají 3 kg meruněk za sedm minut, kolik kg meruněk může
prodat šest prodavačů za sedmdesát minut?
D) Rýmovačka. Najdi vždy trojici slov, které podobně znějí!
malý šedý hlodavec ................... lesní rezavé zvíře ......................roste na jehličnanech ...............
podzemní těžební dílo ............. potřeba pastevce ......................polovina.........................................
tenký kovový plát ...................... sdružení řemeslníků ...............obyvatel naší vlasti.....................
E) Tramvaj
Tři bratři čekali v noci na tramvaj. Když dlouho nejela, rozhodl se jeden z nich jít po směru jízdy
a pak nasednout. Druhý bratr šel proti směru jízdy a pak nasedl. Třetí čekal na místě až přijede.
Kdo z nich se dostal nejdříve domů ?
E) Běžecký závod. Spolužáci závodili v běhu. Jiřina porazila Jana . Denisa byla poražena Janem
a Ludvíkem. Oba chlapci doběhli také v tomto pořadí. Vláďa prohrál Janem. Kdo závod vyhrál ?
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F) Rodinná záhada. Maminka s tatínkem mají pět synů, každý z nich má jednu sestru. Spočítej
kolik členů má rodina ?
Správné odpovědi s adresou a věkem přineste do 12. dubna na Obecní úřad nebo jej pošlete
na e- mail : mistostarosta@ouslavkov.cz. Ze správných odpovědí vylosujeme tři z Vás, kteří
budou odměněni věcnou cenou.
A nakonec jeden speciální úkol pro všechny děti od MŠ po deváťáky ZŠ. Od února sídlí
nový Obecní úřad na adrese : Zámecká 156 a my bychom chtěli, až půjdete ven nebo na procházku s rodiči, si vzali (papír, tužku, pastelky a jiné potřeby k malování ….) a nakreslili OÚ, jak
jej vidíte. Podepsané obrázky přineste na Obecní úřad do 26.dubna. Malujte a tři nejhezčí
obrázky, které vybere porota, budou taky odměněny věcnou cenou.
L.K

Pranostiky
Pranostiky aneb lidové moudrosti můžeme rozdělit na povětrnostní a hospodářské. Lidé
od nepaměti pozorovali počasí, které rozhodovalo , kdy začít osazovat plodiny, aby jim přinesly
co největší úrodu. Tyto informace se předávaly z generace na generaci a byly přiřazované ke
křesťanským svatým. Nejstarší české pranostiky vznikaly už ve druhé polovině 15. století., mnoho jich vzniklo v době národního obrození. Dnes nám počasí předpovídají meteorologové, kteří
využívají nejmodernějších poznatků z družic a satelitů a ne vždy jim předpovědi vyjdou ! Tak
jsem si položil otázku : „Platí pranostiky ještě dnes v době covidové ? “ Vybral jsem tři méně
známe pranostiky z března a porovnal je se skutečností.
06. březen - Na svatého Bedřicha, slunko teplem zadýchá.
Skutečnost: Ten den bylo krásně, modrá obloha, jak v Itálií a 11 stupňů.
10. března - Mrzne.li na 4tyřicet mučedníků, přijde ještě čtyřicet mrazíků.
Skutečnost: Ráno minus 5 stupňů, a další dny -5, -5, -2, +4, +5, 0, -1, -1, -2, -3, -, -.
Pozorování k 22. 3. celkem 7x pod nulou.
19. března: Mráz po svatém Josefu – neuškodí květu.
Skutečnost: Ráno – minus 2 stupně, čerstvě napadený sníh. Uvidíme, jaká bude úroda.
Následující pranostiky z dubna až června, můžete odpozorovat a vyhodnotit sami !
03. duben - Přijde- li na svatého Nikitu sníh, lze očekávat květen sychravý a jasný.
24. duben - Přijde-li před svatým Jiří bouře, bude dlouho za kamny dobře.
25. duben - Brambory sázej na svatého Marka – bude jich plná jamka.
04. květen - Je-li o dni svatého Floriána veliký vítr, jest toho roku mnoho ohňů.
15. květen - Na svatou Žofii, nad kterou dolinou se nese mlha, tam nebude ovoce.
25. května - Když je na svatého Urbana krásný, vyjasněný den, hojným vínem nás odmění.
08. červen - Jaké počasí na svatého Medarda bývá, šest neděl trvání mívá.
15. června - Déšť o svatém Vítu, škodí ječmenu i žitu.
27. červen - Prší-li na svatého Ladislava, déšť po sedm neděl trvá.
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Mix fotografií
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SLAVKOV 1224 - 2021 (2024)
Poprvé ve Zpravodaji 4/2018 jsme začali na
pokračování přepisovat z brožury Josefa Stypy „Z naší historie“ vydanou v roce 1908.
Tímto chceme do povědomí hlavně mladších
ročníku dostat historii obce, kde mají hledat
své kořeny a seznámit všechny s tím co vykonali naši předkové. Jedná se o doslovný přepis.
Pokračování č. 10
Po Petru Vlkovi přejal Slavkovské Jiřík Vlk
z Konecchlumu, jenž patrně byl bratr Petrův
Wolny ve svém spise o markr. Moravském
sice píše, Petr Vlk přežil všechny své bratry
a že r. 1572 přenechal majetek svému synu
Jiříkovi. Věc je tu sporná. Nástupce Jiřík Vlk
stal se jako jeho předchůdcové hofrychtéřem
manského práva v Kroměříži.
V té době počínají ohrožovati habsburské
země Turkové a všechny země vázány jsou
povinnosti postaviti branný lid do boje.
Opavsko vysílá 45 koní, 180 pěších, 5 spřežení
válečných vozů, dává 240 zl. měsíčně na jejich vydržování. I enklávy moravské, tedy držitelé jejich
vybízí biskup olomúcký r. 1566 na pomoc proti
sveřepým nepřátelům. Píše Tobiáši Mošovskému,
věrnému svému manu, že dle sněmovního usnesení všech čtyř stavů markrabství moravského
malý počet rejtarů ze svých statků postaviti a peníze k vydržování vybrati má, oznamuje mu, jak
věc zaříditi, vybízí, aby získal i nějaké dobrovolníky. Tak shledáváme i naše bratry Petra a Jiříka
Vlka na listině těch, kteří císaře Maxmiliána
(II) do Uher provázeti mají. Turci stávají se
postrachem zemím našim, lid děsí se myšlenky
na krvežíznivé bezvěrce, staví v kostelích zvony
zvané turecké, při jejichž úderu kde kdo pokleká:
řemeslník v dílně, rolník u pluhu, pocestný na cestě. A vroucí modlitba line se z úst každého jednotlivce za odvrácení pohrom hrozících.

Nevím jistě mohu-li naše zvony započísti
sem, ale svádí mě k tomu ta okolnost, že jeden z nich, větší „Urban“, vážící prý pět centů,
ulit jest roku 1507 a menší „Jan“ 4 centy těžký,
již dříve roku 1496. Oba nesou nápisy „o rex
gloriae etc.“ (t. j. o králi slávy, přijdi atd.)

Levý zvon Jan, pravý Urban
Dne 28. září v den sv. Václava r. 1580 u dní patrně návštěvou několik vladyk a pánů. Jsou to Jan
Stoš z Kounic na Branicí, Jan Lichnovský z Voštic
na Neplachovicích, Frydrych Cetrys z Kynšperku na Hradci, Frydrych Beřkovský z Šebířova
na Kobylím, Jindřich starší Donat z V. Polomě
na Buchvalovách, Jiřík st. Cetrys z Kynšperka na
Posuticích, Karel Bítovský z Bítova na Litultovicích , Jan Šamařovský z Kokova na Chuchelné
a Makově, Albrech Donát z V. Polomě na Nové
Cerekvi a jistě ještě jiní. Téhož dne vystavují na
Slavkově list , jímž první tři s našim Jiříkem z Vlkem jmenují se ručiteli za p. Jiříka ml. Cetrysa
z Kynšperka, kraječího (Fir-Šnajder J(eho)
M(ilosti) Cí(sařsk)é a doznávají, že jeho dům
vlastní a svobodný v Opavě (je to radnice naproti
věži) prodali „purkmistru a radě i vši obci města
Opavy za sumu 3200 zl., za zlatý 36 gr. a za groš
6 peněz bílých počítajíc, kteréž hotově přijali.“
L.K.
Pokračování č. 11 ve Zpravodaji 2/2021

Vysvětlivky: Vladyka - nejnižší šlechtický titul, též zvaný zeman, hofrychteř – vysoký úředník,
soudce, markhrabě – vysoký šlechtický titul, Man- (historický právní výraz) jinak také vazal, leník.
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Auto, Pero, Rouška, Írán, Lilek
Derák z lskáy

Pnezicnra dolasta k nzaninoráem od picnre dreák ve tarvu črneé bzorovné kuloe. Vmeli ji to
zmaklalo a rnolzeboě ji hdolia na plahodu. Ježne pedám na zem se vchnrí oabl ribozl a ovejilba
se mšení sřbírntá kuloe. Pnezicnra ji rhclye zelvda, pelrolhíža si ji a lcehe zlilačata na jjeí prvoch.
Sřbírntá kuloe se nodajenu oveřleta a ovlebijo se pruzodo zatlé. Kydž jej vmeli lcehe ořevleta,
utnviř ziřál na jnemém čnerém atasmkiu nenhdárý pertsn valynkádý lkelmýsi blitirany, kreté
tvilořy kunoru nad dměva slvoy: MJIULI TĚ.
Tato pohádka je psaná neznámým jazykem, ale věřím, že prokouknete ten APRÍLOVÝ FÍGL!

ŠKOLNÍ ANEKDOTY
„Představ si, mami,“ vypráví Věra po návratu ze školy.
„Dnes jsme psali písemku a já v ní nemám žádnou pravopisnou chybu!“
„No to jsem skutečně ráda Věruško. A z čeho jste ji psali ?“ „ Z matematiky.“

Ptá se pan učitel malého Jiříka. „Viděl jsi už datla?“ „Ano, doma v televizi.“
„A co v lese?“ „My do lesa televizi nenosíme.“

Ptá se otec syna „Co to tam gumuješ ?“
„Pan učitel mi říkal, abych si co nejdříve opravil tu pětku.“

Paní učitelka jde s třídou na vlastivědnou procházku lesem.
Tu uvidí ohryzaný stromek a ptá se: Můžete mi říci, kdo tohle udělal ?“
„To my ne, to byl určitě někdo z béčka.“

Pan učitel vysvětluje rozdíl mezi nehodou a neštěstím.
„Může mi někdo říci nějaký příklad?“ „Prosím pane učiteli, když ztratím žákajdu,
je to nehoda a když ji tatínek najde, je to neštěstí.“

Péťa letí ve škole po chodbě a jen tak tak, že nesrazí ředitele.
Ten ho chytí za límec a dává mu lekci: „Teď se pěkně vrátíš, v klidu půjdeš okolo mě
a pozdravíš mě tak, jak to dělá tvůj tatínek, když se potká se svým známým.“
Péťa se o několik kroků vrátí, dá si ruce do kapes, dojde k řediteli,
praští ho po zádech, až mu poskočí na nose brýle a na celou školu řve:
„Nazdar, starej brachu, sto let jsem neviděl tvoji plešatou kebuli, ty ještě žiješ ?“
Slavkovský zpravodaj – vydává obecní úřad Slavkov, tel.: 553 797 067, slavkov@iol.cz, www.slavkov-u-opavy.cz. Periodický
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