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SLOVO STAROSTy
Vážení a milí spoluobčané,
pomalu se blíží podzim, kdy příroda a zejména listy stromů hrají všemi barvami.
Ještě stále dobrého počasí s příjemnými teplotami mohou využít milovníci pěší turistiky, cykloturistiky či jízdy
na kolečkových bruslích. Procházky
podzimní přírodou, která se pomalu
chystá k zimnímu spánku, potěší i houbaře,
jejichž sezóna je právě na podzim v plném
proudu. V následujících měsících můžete
také navštívit akce, které Obec a naše spolky pro Vás připravili:
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27. 09. 2019, Setkání slavkovských seniorů
12. 10. 2019, Běh Slavkovský lesík
13. 10. 2019, Drakiáda - pouštění draků
19. 10. 2019, Podzim Magda a Marcela
25. 10. 2019, Přednáška Orel
09. 11. 2019, Pohár starosty ve volejbalu
16. 11. 2019, Country ŠIRÁK
22. 11. 2019, Přednáška Orel
23. 11. 2019, Člověče nezlob se - soutěž
30. 11. 2019, Rozsvícení vánočního stromu
07. 12. 2019, Mikulášská nadílka
12. 12. 2019, Vánoční besídka
14. 12. 2019, Vánoce s Magdou a Marcelou

Zároveň bych Vás chtěl informovat, že
v letních měsících byla provedena I. etapa
Rekonstrukce sociálního zařízení, studovny
a šatny pro učitele v naší základní škole ve
Slavkově (viz samostatný článek), dále úprava a modernizace koupelny v Domově pro
seniory, která již dispozičně neodpovídala

Také hojně využívaná školní jídelna potřebovala provést novou investicí, konkrétně
byla vyměněna vysloužilá vzduchotechnika, přičemž náklady na tuto výměnu činily
732 tis. Kč.
Byla dokončena rekonstrukce chodníku
na ulici Ludvíka Svobody – (doposud nedokončený úsek
k ulici K Větřáku), přičemž celkové náklady činily 588 tis. Kč
a z této částky
jsme obdrželi dotaci Moravskoslezského kraje ve
výši 297 tis. Kč.
Do jednoho měsíce by mělo dojít k započetí realizace investiční akce „Obecní úřad
a Komunitní centrum“ na ulici Zámecká 156
(v současné době zkolaudována jako rodinný
dům). Po rekonstrukci bude mít naše obec novou moderní budovu Obecního úřadu a naše
slavkovské spolky potřebné prostory ke své činnosti. Tato investiční akce má byt dokončena
v říjnu roku 2020 a její cena byla vysoutěžená na
12 mil Kč (dotace činí 1,9 mil Kč).

současným požadavků, kdy většina klientů
má vážné problémy s mobilitou. Náklady na
rekonstrukci koupelny byly 426 tis. Kč.

Jsem rád, že v rámci kotlíkových dotací
podalo v letošním roce žádost o dotaci na výměnu nových ekologických kotlů 35 občanů
Slavkova, přičemž 20 občanů má již dnes
jistotu získání předmětné dotace. Věřím, že
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další výměnou kotlů se ve Slavkově opět
o něco zlepší ovzduší v nové topné sezoně.
Závěrem bych Vás chtěl informovat, že dne
4. 9. 2019 se vzdal funkce člena zastupitelstva
pan Ing. Radovan Němec, CSc. a tímto bych mu
chtěl poděkovat za dlouholetou práci pro obec
Slavkov jako členovi zastupitelstva a předsedy

finančního výboru. Novým členem zastupitelstva se od 5. 9. 2019 stal pan Ing. Roman Bruss.
Vážení spoluobčané,
přeji příjemné prožití podzimních dní.
Mgr. Rostislav Musila, starosta

Stavební úpravy sociálních zařízení ZŠ Slavkov – I. etapa
Tak jako v každém domě nebo bytě, také
v budově školy přijde čas kdy je nutné přistoupit k rekonstrukcím a opravám, aby nadále mohla dobře sloužit a splňovat požadavky
dané doby. Je potřebné navazovat na v minulých letech provedených opravách školy a nadále jí zvelebovat. Investiční akce Stavební
úpravy sociálních zařízení ZŠ Slavkov se realizovala od 27. června 2019 do 22. srpna 2019
v části „ staré“ budově školy, zhotovitelem
byla firma Zdenka Hrušky. Celkové náklady
na tuto investiční akci činily 2.586.824,- Kč.

Před rekonstrukci

Po rekonstrukci

V celém objektu ZŠ bylo vyměněno nebo
úplně nově pořízeno:

V rámci stavebních úprav sociálních zařízení v Základní škole Slavkov byly konkrétně zrekonstruovány:
toalety tělocvičny, toalety družiny, toalety pro
žáky v 1. NP a v 2. NP a toalety v mezipatře
u šaten, v neposlední řadě nová studovna
pro žáky a sociální zařízení včetně nové šatny
pro učitele

27 dveří
72 m2 dlaždic keramických podlahových
262 m2 obkladů keramických
17 klozetů závěsných keramických
8 pisoárů
4 umývátek keramických
9 umyvadel keramických
10 vysoušečů rukou
45 led svítidel
Domnívám se, že tato investiční akce byla potřebná a díky velmi kvalitní práci dodavatelské
firmy se povedla.

Před rekonstrukci

R.M.

Po rekonstrukci
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Zasedání zastupitelstva
Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Slavkov konaného dne 4. 9. 2019
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• informace o členství obce Slavkov ve sdruženích
• Výroční zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské školy Slavkov
• rozpočtové opatření rady obce č. 7/2019, 8/2019 a 9/2019 k rozpočtu obce na rok 2019.
• informace o finančním hospodaření obce Slavkov za I. pololetí 2019
• nákup pozemku parc.č.550/3 (pozemek pod komunikace ul. Kavír) o výměře 75 m2
v k. ú. Slavkov u Opavy
• Zápis z jednání finančního výboru ze dne 21. 8. 2019
• Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 26. 8. 2019
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Smlouvu o poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji při realizaci projektu „Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji“.
• poskytnutí bezúročné zápůjčky 150.000,- Kč a 200.000,- Kč dvěma občanům za účelem
výměny ekologických kotlů
• rozpočtové opatření č.10/2019
• realizaci investiční akce „Obecní úřad a Komunitní centrum Slavkov“
• postupovat při hrazení splátek úvěru obce dle Smlouvy o úvěru č.0317852439/LCD,
s tím že nebude provedena mimořádná splátka úvěru
• aby starosta obce jednal o možné koupi pozemku par. č. 1392/1 (tzv. Kurkův důl)
v k.ú. Slavkov u Opavy.
• nadále zachovat současný nesouhlasný postoj obce Slavkov v rámci správního řízení na
změnu v užívaní stavby „ části zemědělské stavby- z administrativní budovy na sociální
vybavení (ubytovací zařízení) pro zaměstnance, Slavkov, ul. Olomoucká“ na pozemku
par. č. 1268/1 v k.ú. Slavkov u Opavy.
Příští zastupitelstvo se uskuteční ve středu 4. 12. 2019 v 18.00 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu, Slavkov, Ludvíka Svobody 500.
R. M.

Retro okénko
V tomto retro okénku se pravidelně vracíme v časové ose o 25 let nazpátek a krátce si
připomeneme, o čem zajímavém, poučném,
popřípadě i nemilém jsme tehdy psali. Pod
čarou přinášíme současný pohled na výše
uvedené události, popřípadě je porovnáváme
s dneškem.

Zpravodaj 3/1994 měl
4 strany formátu A4.
Ad 1) Starosta obce tehdy
hodnotil, co se podařilo
prvnímu porevolučnímu
zastupitelstvu v letech
1990-1994. A nebylo toho
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pomněli jména občanů, kteří nás v uplynulém
čtvrtletí opustili.

málo – dokončení nákupního střediska (dnes
prodejna TUTY), zřízení železniční zastávky,
rekonstrukce koupeného rodinného domu
č. 25 (Dům služeb), přístavba tělocvičny s posilovnou, úprava hřbitova, oprava číselníku
a nových věžních hodin, dokončení vodovodního řádu v celé obci a mnoho menších investičních akcí.
Ad 2) Prvními zastupiteli obce byli: Vl. Chovanec – starosta, Ing. L. Kubín –místostarosta,
Ing. J. Gallusová, Ing. R. Němec a Z. Klapetek –
radní. Další zastupitelé: J. Klapetek, J. Halátek,
M. Gorčicová, Z. Soška, J. Veselý, J. Schneiderová, S. Kostera, A. Král, J. Zahel a K. Světlík.
Ad 3) V jednom příspěvku jsme pozvali na
setkání s vedením obce naše důchodce (dnes
seniory) dne 4. 11. 1994, kde jim zahrál Vilík
Barták a v programu vystoupily děti z MŠ.
Ad 4) Rovněž jsme si připomněli 770 let výročí od první písemné zmínky obce. Zmapovali jsme období od roku 1948 do roku 1994.
Ad 5) Na konci Zpravodaje jsme pravidelně
měli velmi sledovanou společenskou rubriku, kde jsme seznamovali občany s novými
občánky obce, jubilanty a rovněž jsme si při-

Zpravodaj 3/2019 má 28 stran formátu A5.
Ad 1) V současné době jsme v prvním roce
volebního období 2018 - 2022 a výsledky
uplynulého období pravidelně hodnotí starosta obce ve Zpravodaji.
Ad 2) Z původních zastupitelů z roku 1990
jsou v současném zastupitelstvu: Vl. Chovanec, Ing. L. Kubín a J. Zahel. Do 4. září byl
zastupitelem ještě Ing. R. Němec.
Ad 3) Pravidelná setkání vedení obce se seniory mají už více než 40 repríz a v letošním
roce se uskuteční 27. 9. 2019. (pozvánka je na
straně 7)
Ad 4) Letos jsme si připomněli 795 let od
první písemné zmínky o obci na Dnech Slavkova a od letošního roku ve Zpravodaji přibližujeme čtenářům historií z brožury našeho
rodáka J. Stypy z roku 1908 (viz strana 28).
Ad 5) Rubriku společenských událostí neotiskujeme od Zpravodaje 3/2006 z důvodu
ochrany osobních údajů.
Ing. Ladislav Kubín, místostarosta

OBECNÍ ZPRÁVY
Změna půjčovní doby v knihovně
Půjčovní doba v místní knihovně se od 1. 9. 2019 mění takto:
úterý
14:30 - 17:30 hod.
čtvrtek 13:30 - 17:30 hod.
Změna doby otevření hřbitova
Od 15. 9. 2019 do 15. 5. 2020 bude hřbitov otevřen od 7:00 do 18:00 hod.
Po dobu dušiček od 1. 11. do 4. 11. 2019 bude otevřen hřbitov od 7:00 do 20:30 hod.
Vybírání poplatku za stočné
Cena stočného se odvíjí od skutečně odebraných m3 vody za první pololetí roku 2019. Cena
za 1 m3 je 20 Kč včetně DPH a vychází dle skutečných nákladů na provoz kanalizace a ČOV za
rok 2018. Stočné se bude vybírat od 16. 9. do 30. 10. 2019. V případě placení převodním příkazem se spojte telefonicky s pracovnicí OÚ, které vám sdělí výši platby a variabilní symbol.
Svoz biologického odpadu
Od 30. 9. 2019 bude probíhat svoz biologického odpadu pracovníky obce dle harmonogramu
v době od 16:00 do 18:00 hod.
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Velkoobjemové kontejnery a nebezpečný odpad
V letošním roce jsme změnili systém sběru velkoobjemových odpadů. V minulých letech
bylo po obci přistaveno 9 kontejnerů (o objemu 5 m3), bohužel díky opětovné nekázni
některých spoluobčanů jsme letos objednali 2 velkokapacitní kontejnery (30 + 40 m3). Sběr se
uskuteční 29. a 30. 10. 2019 vždy na dvou místech. Na každém odběrném místě bude u kontejneru pracovník obce a řidič technických služeb, kteří budou dohlížet, co do kontejneru chcete
uložit. Připomínáme občanům, že mohou využít obě sběrná místa v obou dnech. Co patří do
jakého odpadu – viz níže.
Sběr nebezpečných odpadů proběhne jen v úterý 29. 10. 2019 na prostranství pod kostelem.
úterý 29.10.2019 / 16 – 19 hod.
nebezpečné odpady
velkoobjemové odpady / kontejnery 30 + 40 m3, + řidič po dobu sběru )
Stanoviště pod kostelem a na křižovatce ulic Osvobození a Střední.
středa 30.10.2019 / 16 – 19 hod.
velkoobjemové odpady
(kontejnery 30 + 40 m3, + řidič po dobu sběru)
Stanoviště ulice Kavír a parkoviště na ulici Slezská.
• NEBEZPEČNÉ ODPADY: znečištěné obaly (od barev, olejů apod.), znečištěné tkaniny,
olověné akumulátory, rozpouštědla (ředidla, odmašťovací prostředky), kyseliny, fotochemikálie, pesticidy (postřiky), oleje, barvy, zářivky, léčiva, monočlánky
(tekuté odpady budou odebírány pouze v uzavřených nádobách)
• VELKOOBJEMOVÉ ODPADY: matrace, WC mísy, umyvadla, koberce, linolea, výrobky z PVC, kočárky, křesla, gauče, skříně, autoskla, drátěné sklo, keramika, novodur, molitan,
znečištěné plastové obaly apod.
PŘIJÍMÁNO NEBUDE – nepatří do velkoobjemového odpadu
• pneumatiky
• chladničky, mrazničky, televizozy a jiné elektrozařízení - ZPĚTNÝ ODBĚR
Čipování psů
Upozorňujeme majitele psů, že od 1. 1. 2020 bude muset být každý pes povinně očipován
a nebude stačit jen psí známka. Očkování proti vzteklině bude platné jen v případě, že pes bude
označen mikročipem, jinak majitel bude pokutován až do výše 20 000 Kč. Čip zakoupíte u Vašeho
zvěrolékaře. Obec již zakoupila univerzální čtečku čipu, který odhalí majitele čipovaného psa.
Energetičtí šmejdi
Upozorňujeme občany, že se v naší obci opět vyskytují takzvaní energetičtí poradci, kteří vám
budou nabízet levnější energie. Nepředkládejte jim originály ani kopie vašich dodavatelů a nic
nepodepisujte, aby vás zastupovali, neboť odstoupení od smlouvy může být řešeno v krajním
případě i soudem.
Změna času
Pozor dne 27. 10. 2019 ve 3:00 hod. dojde pravděpodobně k poslední změně letního času
na zimní. Tak si užijte jedné hodiny spánku navíc.
L.K.
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Vítání občánků
Komise pro občanské záležitosti vás zve 12. října 2019 ve 14:00 a 15:45 hod.
do společenské místnosti v Seniocentru na slavnostní přivítání nových občánků do svazku obce. Všechna „miminka“ pozveme osobní pozvánkou do rukou
rodičů.
Mgr. Martina Trojančíková, předsedkyně komise.

Setkání seniorů
V pátek 27. září 2019 se uskuteční tradiční
setkání vedení obce s našimi seniory, na které
jsou všichni srdečně zváni. Zahájení v 14:30
hodin v sále kulturního domu. Jako hosta
jsme pozvali herečku Ivanu Andrlovou, která

se podělí o své zážitky ze života a k tomu Vám
zahraje harmonikář. K dobré náladě a tanci
Vám bude hrát Lukáš Král. Občerstvení pro
všechny zajištěno.
L.K.

Rozsvícení vánočního stromu
Dne 30. 11. 2019 v 16:45 hod vás zveme do parku u hasičské
zbrojnice, kde slavnostně rozsvítíme vánoční strom, který nám
bude připomínat blížící se Vánoce. V programu vystoupí s krátkou
zdravicí starosta obce Mgr. R. Musila, dále duchovní správce
farnosti Th.Lic. T. Juszkat ThD. K vánoční atmosféře vám zazpívají děti základní školy a scholy. Hudbu bude pouštět DJ. Naší
hasiči pro Vás připravili zabijačkové pochutiny a něco pro zahřátí,
ženy budou prodávat občerstvení a můžete si zakoupit i vazby pro
zkrášlení vašich domovů v adventu. Děti si budou moci nazdobit
svůj perníček a čeká je i malé překvapení v podobě dárku.
Těšíme se na Vaši účast.
L.K. vánoční strom 2017

CO VÁS – NÁS PÁLÍ nebo ne ? !
Tato rubrika je určena převážně pro Vás občany, kde můžete vyjádřit svůj názor, s čím
jste nespokojeni, popřípadě co Vás v poslední době naopak v obci potěšilo. Vaše podněty
posílejte na email – místostarosta@ouslavkov.cz. Děkujeme za první tři Vaše příspěvky,
které otiskujeme.
- Nejdříve, než dáme prostor Vašim připomínkám, mi dovolte se ještě jednou vrátit
k problematice úklidu psích exkrementů a volně pobíhajících psů.
Česká republika patří v počtu chovaných psů na počet obyvatel ke světové špičce a podle toho
vypadají veřejné plochy. Problémy s psími lejny válející se na chodnících nebo na trávě v parcích,
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v areálu školy (i přes zákaz vodění psů), na hřišti v lese a podél cest nejspíš zmizí až ve chvíli, kdy
se mezi lidmi přestanou vyskytovat hulváti. Hovínka čtyřnohých kamarádů jitří vášně mezi pejskaři a ostatními občany. Slyšel jsem i názor, že když za psa platím obci, tak už se nemusím o nic
starat. Jak se říká: „Hlavně, že u nás doma máme pořádek, co
je za plotem mě už netrápí“.
Pro majitele psů obec rozmístila na více místech stojany s umělohmotnými sáčky, do kterých mohou posbírat exkrementy
a vhodit je do košů. Když potkávám spoluobčany se svými psími
mazlíčky, tak většinou exkrementy sbírají častěji vlastníci menších plemen. Vadí mi, když po velkých psech zůstávají nepřehlédnutelné „hromádky“, které se dlouho rozkládají. Je pravdou,
že sáček mnohdy nestačí, kolikrát je to spíš na tašku, ale s tím
majitel musí počítat.
Téma volně pobíhajících psů nemá snad konce. Takřka každý týden někdo nahlásí nález psa.
My na obci už některé psí tuláky – recidivisty známe a posíláme nálezce rovnou k majiteli. Když
však psa nepoznáme, snažíme se najít jeho majitele rozhlasem, což se nám ve většině případů naštěstí daří. Málokdo si uvědomuje, že jeho zatoulaný pes může pokousat dítě, ale také způsobit
dopravní nehodu. Za všechny náklady na odškodnění je potom plně zodpovědný majitel.

Z redakční pošty:

Taky příspěvek
V minulém zpravodaji v článku ,,Jak si vážíme práci druhých?..“ jsem byl označen jako
člověk který ve Slavkově ničí přírodu a práci druhých a že mám svérázný způsob myšlení. Nevím
co tím pisatel zamýšlel. Je pravdou že jsem v uvedený den byl pisatelem osloven. K uvedené
vrbě si chodím již několik let nařezat proutky na pomlázku. V letošním roce však bylo proutí
přerostlé a krátké. Po radě odborníku mi bylo děleno že vrby se musí ořezávat. To jsem se snažil
dotyčnému sdělit. pro informaci. přikládám článek ČTK
Ochránci přírody začali ořezávat vrby tradičním způsobem
Ochránci přírody začali ořezávat vrby tradičním způsobem, takzvaně na hlavu. Během
necelých pěti let takto plánují ořezat na čtyři stovky stromů, letos jich na podzim bude okolo 60.
Novinářům to řekli manažerka projektu z organizace Arnika
a vedoucí týmu arboristů Českého svazu ochránců přírody.
Ořez na hlavu znamená ořezání větví těsně nad kmenem. „Hlavatá
vrba, to je vrba s takovým macatým tělem, nahoře rozšířeným, to je
ta hlava a z toho vyrůstají větve. Sedláci větve dříve ořezávali v délce
takového bezpečného žebříku“.
Proutí z hlavatých vrb se používalo například na pletení košíků,
jejich dřevo se využívalo i k topení. „Hospodář jednou za pět roků
přišel s ruční pilkou, ořezal ji a měl krásné proutí na košíky
a panímáma měla na topení parádní dříví,“. Vrbové dřevo podle
něj postupně přestalo být k topení potřeba, a také se přestaly plést
košíky, tak péče o vrby zmizela.
V přilehlé fotografii je vidět jak je ona vrba podle pisatele zničena.
Posouzení nechám na spoluobčanech. Jestli se někdo chce jak se
-8-
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říká starat, měl by respektovat určitá pravidla, normy a zákony. Jinak bych ještě tímto upozornil
zahrádkáře aby je třeba někdo nevláčel místním tiskem když budou si stříhat třeba jabloně.
Sám nemám rád vandaly kteří ničí práci jiných. Poznávám to na sobě. Například černou barvou
postříkaným plotem. Nebo uřezaným stromkem (lipkou) kterou jsem vysadil v blízkosti
obrázku Panny Marie u příležitosti narození našeho vnuka.
Bohu žel když má dnes někdo jiný názor je označován za podivína a jeho názory zlehčovány
a zkreslovány popřípadě je ještě pomlouván. Oto víc mně překvapily některé články ve zpravodaji
nebo nová rubrika. Trápí mne v naší obci taky některé věci ale bohužel je sám těžko ovlivním. Jako
příklad bych několik uvedl, sloupy uprostřed chodníku na ulici Školní nebo Mládežnické, propojení
ulic Pod Areálem a Polní s Černou cestou nebo dnes slepá ulice Luční, omezování chodníku a mnoho
jiných. Můžu jen doufat že spoluobčané nebudou lhostejní, a že se budou o veřejné věci více zajímat,
nejen si ,,hrát na svém písečku“ Snad se něco změní. Přejí všem zdraví a chuť do života.
Zahel Josef, zastupitel
Revitalizace rybníka
Jsem rád, že byl ve Slavskovském zpravodaji 2/2019 uveden článek CO VÁS - NÁS PÁLÍ
nebo ne ?! .
Zcela vystihuje přehlížení divokých skládek, hluku o nedělích, jízdu terénních motorek po lesních a polních cestách kde se pohybují chodci , parkování a jízdu automobilů po nově vybudovaných chodnících, do kterých se ročně investuje mnoho miliónů korun.
Nelze pochopit chování jedinců, kteří nerespektují základní pravidla slušného soužití, nerespektují nařízení , vyhlášky ani zákony. Je asi nutné tyto věci stále opakovat.
Mám novou osobní zkušenost. V roce 2017
a 2018 proběhla revitalizace rybníku v Důlkách
směrem na Svatou Annu. Stálo to hodně úsilí a peněžních prostředků. Byl jsem rád, že se zachránil
umírající rybník, kam lidé začali vyvážet nepotřebné věci. Vyvezlo se 1.000 t bahna a spoustu
věcí, které bylo potřeba z domů někam „ uklidit „.
Udělala se nová hráz včetně izolace, břehy se vyložily kameny, postavil se nový požerák.
To vše bez dotací. Měl jsem radost za obnovení
kusu přírody.
Výsledek je ten, že tam chodíme uklízet nepořádek po jedincích, kteří si tam jdou „ relaxovat
„ a jako přílohu posílám fotografii z 27. 6. 2019.
Je to bez komentáře, nevím co na to říct. Budeme všude stavět vysoké ploty ?
Aleš Kraval, občan
Údržba zeleně
Vážení,
chtěl bych Vám tímto poděkovat za provedenou údržbu zeleně na obecních pozemcích v části
obce Slavkov za Latarnou, která proběhla tento týden. Hned je to jiný pohled. Paní odvedla
precizní práci.
PS: Nechci být nevděčný, ale údržba, včetně zalívání, by měla probíhat pravidelněji.
Ještě jednou, děkuji.
Ing. Vimmer František, občan
-9-
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Střípky z konce
minulého
školního roku

Dne 14. – 16. června jsme se zúčastnili
republikového finále soutěže „Medvědí stezkou“, která se
konala v Českém ráji v rekreačním středisku
Pařez v blízkosti Prachovských skal. Z 28 hlídek se na krásném třetím místě umístily Lucka a Klárka Ryžovy a ještě o příčku výše, na
druhém místě, Eliška a Anička Gorčicovy.
V kategorii starších žákyň si první místo vybojovala dvojice Venda Trojančíková a Terka Janků.
Ve fotografické soutěži Opavský průmysl
očima dětí se Lence Drastichové z 8. B a Ondřeji Volovskému z 7.A podařilo dostat do
finálové dvacítky. Jejich fotografie byly vystaveny v OC Breda.
Žáci 5. třídy pracovali v hodinách výtvarné
výchovy a pracovních činností na projektu
nazvaném Živočichové a rostliny tropického
pásu. Výsledky jejich práce byly vystaveny na
chodbě nižšího stupně a v prostorách před
jídelnou, kde byla nainstalována zvířata z lepenky a obrázky živočichů tropického pralesa,
savany a pouště.
Již řadu let se dva dny před koncem školního roku koná rozloučení s žáky devátých
tříd. Krásná tradice, ze které se stala společenská událost nejen pro žáky a jejich bývalé
i současné učitele, ale také pro rodiče, prarodiče a hosty. Postupně představili třídní učitelé
Mgr. Martina Frýbová a Mgr. Lenka Kleinová
čtyřicet šest slečen a mladých mužů, oděných do společenského úboru. Nastoupeni
na pódiu poskytli rodičům nádherný pohled,
v němž se mísila hrdost i dojetí nad právě
skončenou životní etapou. Obě deváté třídy

měly připravený nápaditý a bohatý program,
který byl oceněn častým potleskem. I přes
úmorné vedro bylo předávání vysvědčení
nezapomenutelným zážitkem pro všechny
zúčastněné.
Předposlední den školního roku je vyhrazen
brannému dni. Žáci obcházeli profesionály
pečlivě připravená stanoviště – seznámení
s vybavením profesionálního hasičského
auta, požární ochrana, dopravní výchova
zajištěna policii ČR (pořádková služba,
dopravní oddělení), překonávání lanových
překážek, střelba na
airsoftové střelnici, boot
camp, výuka zdravovědy,
imobilizace a transport,
resuscitace a obvazové
techniky. Žáci si veškeré
aktivity mohli vyzkoušet
a získali tak praktické
zkušenosti ve všech
jmenovaných oblastech.

V souvislosti s koncem školního roku
proběhlo vyhodnocení soutěže tříd.
Mezi kritérii hodnocení bylo bodování
třídění odpadu, pořádek ve třídě, zapojení do soutěží, účast na vystoupeních, aktivita v hodinách, chování v hodinách i ve
škole, prospěch, sběr papíru. Na nižším
stupni se na třetím místě umístili čtvrťáci
(p. uč. Hymlárová), na druhém místě druháci
(p. uč. Vašková) a první příčka patří páťákům
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(p. uč. Herrmannová). Na vyšším stupni si
bronzové umístění odnáší 9. B (p. uč. Kleinová), druhé místo získala 6. B (p. uč. Řehulka)
a vítězství si odnesla 8. B (p. uč. Juchelková).
Poslední den školy a u deváťáků den slavnostního vyřazení je kromě vysvědčení dnem odměňování. Zdaleka není jen za prospěch, ale především za pomoc spolužákům, vytváření příznivé
atmosféry ve třídě, kamarádství, reprezentaci
školy a práci pro školu v Žákovském parlamentu.
Pochvala ředitele školy s věcnou odměnou
jako nejvyšší vyjádření ocenění zásluh žáka
Základní školy Slavkov:
1. třída - Eliška Zahlová; 2. třída – Aneta Maršálková; 3. třída - Petra Hlávková;
4. třída - Hugo Hříbek; 5.třída - Eliška Gorčicová, Anička Gorčicová, Klára Rýžová, Anna
Stojaković, Lucie Rýžová; 6.A - Nina Garšicová; 6.B - Kristýna Košárková; 7.A - Adrien
Tanekou; 7.B - Petra Koníčková; 8.A - Luděk
Klein; 8.B - Vendula Trojančíková; 9.A Vanesa Štýbarová, Markéta Volovská, Elen
Malchárková, Kateřina Jochcová; 9.B - Pavla
Hrazdilová, Daniel Vavrečka, Filip Šenk, Jiří
Rypl, Matěj Jaroš, Lukáš Včelka

Zahájení nového školního roku
V pondělí 2. září
jsme vyšli vstříc novému školnímu roku.
V prostorách kulturního domu jsme během
slavnostního zahájení
přivítali 27 prvňáčků
a 36 žáků přicházejících
z jiných škol. Tým pedagogů má tak před sebou
nelehký úkol zvládnout,
naučit a vychovat celkem 302 žáků. Musím
konstatovat, že je to vůbec nejvíce za celé mé
působení ve slavkovské
škole.
I letos jsme zázemí
školy a vybavení opět
zvelebili a zinovovali.
Celkovou rekonstrukcí a přestavbou prošlo
sociální zařízení na staré budově školy. Je
to věc, po které bylo v uvozovkách voláno již
několik let nejen žáky a zaměstnanci školy, ale
také rodičovskou veřejností. Rekonstrukce
v celkové výši 2 580 000 Kč, kterou financovala obec Slavkov v plném rozsahu ze svého
rozpočtu, zahrnuje celkovou rekonstrukci
sociálních zařízení chlapců a děvčat včetně
všech rozvodů vody, elektřiny i odpadů, rekonstrukci sociálního zařízení před tělocvičnou a ve školním klubu, vybudování nového
sociálního zařízení pro učitele a rekonstrukci
prostor studovny pro žáky. Navíc obec Slavkov zafinancovala úpravu nového prostoru
určeného pro převlékání dívek před hodinami tělesné výchovy, dále pak terénní úpravy
a částečné dodláždění atria, které bude mimo
jiné sloužit jako přírodovědná učebna a zrealizovala přepojení odpadní kanalizace školy
na veřejnou síť. Větším estetickým zásahem
prošla také tělocvična, kde byla provedena
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celková obnova omítek a obložení. Všechny
tyto rozsáhlé stavební zásahy do školy nesou
s sebou zvýšené požadavky na úklid a tady využívám možnosti poděkovat všem správním
zaměstnancům v čele s p. školníkem za velké
pracovní nasazení a zvládnutí nelehkého úklidu a přípravy školy pro provoz.
Obec se nám snaží vytvářet to nejlepší materiální zázemí a našim úkolem je zajistit co
nejvyšší úroveň vzdělání a výchovy svěřených
dětí. Jednou z cest, jak zajistit vzrůstající trend,
je zisk dalších prostředků na vzdělání. Podařilo se nám získat dotaci v rámci výzvy Šablony

II z Operačního programu výzkum, vývoj
a vzdělávání ve výši 1 790 333 Kč. Projekt
s názvem „Zvyšování kvality školy“ je zaměřen
na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora rozvojových
aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráci s rodiči a veřejností. Dále jsme se stali partnerskou
školou v projektu „Individualizace výuky
a rozvoj digitální gramotnosti s využitím
mobilních zařízení“. V rámci tohoto projektu získáme vybavení mobilní učebny v počtu
35 ks tabletů a příslušenství, které přispěje k dalšímu zkvalitnění technického zázemí školy.

Pozvání

Tradiční Svatováclavská míle se uskuteční za příznivého počasí v dopoledních hodinách okolo
prvního slavkovského rybníka v pátek 27. září 2019.
Štafetový běh tříd na počest vzniku republiky v pátek 25. 10. v 10.30 v areálu školy.
Sběr papíru proběhne ve dvou odpoledních 15. 10. a 16. 10. 2019.
Pohár starosty ve volejbale je naplánován na sobotu 9. 11. 2019 v tělocvičně.
Přihlášky zasílat na email majkatka@seznam.cz, popř. tel. číslo 605 166 183.
Účastníci musí prokázat vztah ke Slavkovu – bydliště, pracoviště, členství v zájmových
organizacích. Podmínkou minimálně dvě ženy v družstvu.
Tradiční Vánoční besídka proběhne v kulturním domě ve čtvrtek 12. 12. 2019.
Nezbývá než dětem i všem pracovníkům školy popřát úspěšný vstup do nového školního roku.
Mgr. Eva Starečková, ředitelka školy

ROZHOVOR S Michalem Klapetkem
V červnu měli žáci páté, obou šestých tříd a členové
kroužku Monteráčků příležitost se v rámci besedy
osobně seznámit s panem Michalem Klapetkem,
občanem Slavkova, který celý svůj dosavadní profesní život věnuje baletu, tanci, divadlu a choreografii.
V pečlivě připravené přednášce seznámil pan Klapetek děti se svým dětstvím a studiem, zážitky, ale
také s různými typy tance. Mluvené slovo zpestřil
fotkami, ukázkami kostýmů a taneční obuvi, videi,
nahranými ukázkami své práce i živými ukázkami
konkrétních tanečních prvků. Jelikož děti beseda
velmi zaujala, následovala na pana Klapetka sprška
zvídavých dotazů.
- 12 -
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Jak jste se dostal k tanci?
První impulz byl na základní škole ve Slavkově, kde tehda učila ještě paní učitelka Schneiderová. Připravovala vánoční besídku a poprosila
děvčata, co chodila do baletní školy, aby udělala taneční vystoupení a vyvěsila přihlášku na
chodbě, ať se zapíše, kdo chce. Já šel okolo a nevím proč, ale zapsal jsem se. Po besídce volal
pan ředitel František Hodný rodičům, že si všiml, že jsem víc pohybově nadaný než dívky a ať
mě někam dají. Byl jsem tedy jednou na country tancích u paní učitelky Heleny Malčekové.
Poté na gymnastice, taky jen jednou. Do stepu
jsem ani nedošel. A najednou jsem stál u tyče
v baletní škole mezi 80 dívkami Violety Makešové Tomaníkové při Slezském divadle Opava.
Kolik lidí to z tanečního kroužku v Opavě
a konzervatoři v Ostravě dotáhlo tak daleko jako vy?
To já sám přesně nevím. Někdo šel na konzervatoř v Ostravě, Brně či Praze. Ale vím, že
jedna dívčina tančila ve Švýcarsku, druhá přešla na cirkus. Další tančí ve Francii v komorním
baletu a další je v Monte Carlu atd. Co se týká
spolužaček z konzervatoře, tak nás začínalo
v prvním ročníku 30 holek a 5 kluků, ale absolvovalo nás pouze 12. Ostatní drilem a povahou
odpadli. Z kluků tančím jen já a jedna spolužačka je sólistkou v Ústí n. Labem, druhá je sólistou Národního divadla v Praze, kde loni získala
Thalii za roli Julie v baletu Romeo a Julie. Každý má priority jinde. Někdo chce být sólistou,
jiný choreografem, další pedagogem, jiný pro-

cestovat svět nebo být v komorním moderním
souboru. Všechny cesty jsou správné a je to
velký úspěch. Ale nedá se to srovnávat.
Kdybych chtěl také tančit - jako vy – jaké
předpoklady bych měl splňovat?
Protože se jedná o klasický tanec (balet), který je základem všech tanců, tak jde samozřejmě
o fyzické dispozice jako je štíhlá postava, měkké klouby – záda, kyčle, kotníky, velké nárty
atd. Dále je k tomu potřeba výborný hudební
sluch a cit pro rytmus. Samozřejmě talent. Ten
je nezměřitelný a je to dar od boha. Velká dávka
odvahy v odříkání a vydržet dril a bolest, únavu. Možná jde až o zarputilost a stát si za svým
snem. No a samozřejmě trocha toho štěstí. Velice často jedna věc z tohoto chybí, ale to nevadí. Spousta se dá naučit a vyvážit.
Jaké to je – kluk- žít ve světě dívek – předpokládám, že baletky jsou spíš holky?
Neřekl bych, že je to svět dívek. Na konzervatoři převaha dívek určitě je. Ale v divadelním souboru je to vyvážené. Každá dívka
musí mít tanečního partnera. V divadle jste
obklopeni choreografy, kulisáky atd. Což
jsou muži. Naopak balet není vůbec ženský
v podání mužů. Umí být velice chlapský díky
zjevu a tanečním prvkům a variacím, které
naopak dívky nezvládnou díky tomu, že jsou
slabší. Tady opravdu je rivalita mezi muži jako
vrcholovými sportovci. Což je přirozená chlapská dravost ukázat, že jsem nejlepší.
Co vám tanec přinesl do života pozitivního
(kvůli čemu byste volbu neměnil)?
Toto je zapeklitá otázka. Nikdy jsem nad
tím nepřemýšlel. Asi určitou svobodu díky
rolím, které jsem tančil. Není to monotónní práce, ale tvořivá. Člověk si může hrát, na
koho chce. Díky tanci jsme procestoval svět.
A pocit z premiéry, kdy se snažíte o něco dva
měsíce v kuse, je k nezaplacení.
Tanec si určitě vybírá i svá negativa. Co na
těle nejvíc bolí?
To je různé. Záleží jaký prvek či pohyb
zrovna dělám a chci se naučit či zvládnout.
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Ano, neustále se učím, a když se učí něco nového, vždy to bolí. A bolí to každý den. Jinak
je to individuální. Mě osobně bolely kůstky
u palce z přetěžování - časté pološpičky. Ramena ze zvedaček. Záda taky a pořád mě bolí
z neustálého lámání do ideální polohy. Říká
se, že dívky trpí na záda a prsty díky špičkám.
Chlapci na záda díky zvedačkám a na kolena
díky skokům a nepřirozeně vytočeným nohám. Měl jsem kolegyni, co v 38 letech skákala jako mladá žába a druhá v 36 měla již umělou kyčel.
Jak vypadá vaše životospráva?
Jím až osmkrát denně, možná víc. Malé porce, zato všechno. Snažím se, aby více převládaly bílkoviny nad sacharidy, ale opravdu si rád
dám knedlík, zelí, či sladké plněné meruňkové
knedlíky. Lidi kolikrát zírají, co toho tanečníci
sní. My se vždy smějeme a seběhneme se jako
kobylky s odpovědí, víte, my to vyskáčeme.
Dnes už netančíte. Jak se udržujete v kondici? Utančil byste dnes ještě celé představení?
Musím vás trochu opravit. Stále tančím a celé
taneční představení zvládnout musím. Nemám
již klasický trénink a dril. Vyměnil jsem ho za

gymnastiku. Trénink pole dance či závěsný
akrobatický kruh. Každodenní protahování
a zlepšování flexibility, a když mám pocit, že to
chce víc, jedu na kole či jdu běhat. Tím, že vedu
soubor kluků, se dost natančím, když je učím
choreografie, což je taky trénink.
Dáváte přednost klasickému, nebo modernímu tanci. Proč?
Vždy jsem tíhl ke klasickému baletu. Mám
rád už jako divák Labutí jezero, Bajadéru či
Dona Quichota. Nyní jsem ve fázi, kdy vedu
The Roosters Theatre a tam mohu kombinovat všechny styly. A to mě baví. Líbí se mi ta
různorodost. Takže nyní jde o speciální formu
klasického baletu, moderního baletu, stepu,
MTV, street dance, latinskoamerické tance,
šerm, pantomimu a z akrobatických stylů
a sportovních jako je gymnastika, pole dance, aerial hoop (zavěsný kruh), calesthenica,
workout a taky to hraničí až s cirkusem, jako
jsou závěsné šály. Toto vše rád proplétám komikou, humorem a taky lyrikou a emocemi.
S tancem jste asi procestoval celý svět. Kde
se vám líbilo nejvíc?
To se nedá říct, kde se mi líbilo nejvíc. Ale
zaujal mě New York, Los Angeles, Lausane,
Benátky.
Liší se přístup tanečníků, nároky na ně, publikum k výkonům tanečníka ve světě?
Ano. Svět je k tanci náročnější a laťka je výš.
Některé chování souboru hraničí až s nelidskostí. Je to otázka na veliké soubory jako je
New York City ballet nebo Pařížská opera či
Kovent garden v Londýně. Výjimkou není ani
Bolshoi theatre v Moskvě či Marinsky theatre v Petrohradu. Stávaly se tam věci, kdy ta
rivalita je tak veliká, že šéfové souboru nutili
své tanečníky brát například kokain, aby vydrželi mnohem víc a tančili pod výhružkou,
že když nebudou tančit nyní, půjdou na jejich
místo další. Nebo během zkoušení tanečnice omdlela z vyčerpání a místo toho, aby se
zkouška zastavila a třeba zavolala záchranka
(což se u nás dělá a zažil jsem to), tak ji odtáhli
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pod tyč a jelo se dál. Protože nejde o člověka,
ale jde o dílo. Ano toto je už moc i na mě.
Které divadlo, divadelní scéna vás nejvíc
zaujalo? Čím?
Snad nejkrásnější divadlo, co jsem kdy viděl a kde jsem vystupoval, bylo v Benátkách.
Mělo sice šikmé jeviště, což v barokních divadlech bývalo, ale tolik zlata jsem na místě
nikdy neviděl. Opravdu skvost a nádhera.
Máte ještě vedle tance čas na nějaké jiné
koníčky?
Teď se musím opět smát. Asi narážíte na mé
neobvyklé hobby a to je chov drůbeže. Bohužel
jsem zaneprázdněn šéfováním souboru a tré-

ninky a choreografiemi, že se nemohu svému
hobby věnovat tak, jak bych chtěl. Ono vlastně
má práce je mé hobby. Opravdu tvořivá práce,
tanec, návrhy a výroba kostýmů. Ale kdybych
mohl v Praze, tak bych měl jako tehda v Olomouci, ve skříni slépky......a na lustru holuby.
:-) Beseda měla velmi pozitivní ohlas a určitě
to nebyla poslední návštěva pana Klapetka na
naší škole. Svým lidským a přátelským přístupem si všechny získal. Zvláště musíme zmínit,
že se v dnešní době často nestává, aby někdo
přednášel dětem zdarma. Opravdu si velice ceníme toho, že si na nás pan Klapetek, i přes svůj
velmi nabitý program, udělal čas.
žáci ZŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Naše mateřská škola má tři oddělení: Broučci - p. uč. L. Kremserová;
Sluníčka - p. uč. M. Králová a p. uč. V. Ružinská; Kuřátka - p. uč.
T. Kudelová a p. uč. M. Glösslová. Od října budou probíhat tyto kroužky:
Flétnička - rozvíjení hudebních dovedností a nácvik správného dýchání p. uč. L. Kremserová;
Šikulka - rozvíjení výtvarných a pracovních
dovedností - p. uč. T. Kudelová a p. uč. M.
Glösslová; Angličtina hravě - seznámení se
základy anglického jazyka - p. uč. K. Zahlová
a p. uč. J. Žurková; Povídálek - procvičování
sluchového a zrakového vnímání a hybnosti
jazyka - p. uč. V. Ružinská a p. uč. M. Glösslová;
Nábožeství - K. Salzmannová; Tanečky TSK - Opava - p. Chalupová; Cvičení rodičů
a dětí - rozvíjení pohybové aktivity, nácvik
pódiových skladeb - tělocvična Zš, každé
pondělí, 16 -17 hodin - cvičitelé Marcela
a Lukáš Královi – od 7. října 2019; Cvičení
předškolat - tělocvična ZŠ, každou středu,
16 - 17 hod - p. M. Duroňová, p. P. Petrželová,
p. Z. Prusková - od 2. října 2019. S těmito
kroužky byli již rodiče seznámeni během
zahajovací schůzky. Tradičně patří podzim
našim nejmenším občánkům. Jejich vítání
děti MŠ na výletě
- 15 -
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probíhá v seniorcentru a je vždy obohaceno milým programem našich školáčků pod vedením
p. uč. L. Kremserové a p. uč. T. Kudelové.
Všem moc děkujeme, že se stále zapojujete a pomáháte sbírat zátky z PET lahví pro postiženého
chlapce.
Marcela Králová

SENIORCENTRUM
LETNÍ
PODĚKOVÁNÍ ZE
SENIORCENTRA
SLAVKOV
DĚKUJEME:
- Všem zaměstnancům domova, kteří nám
připravili PROGRAM A POHOŠTĚNÍ
NA VŠECH OSLAVÁCH NAROZENIN
OBYVATELŮ DOMOVA
- Zaměstnancům, kteří nás přivezli na LETNÍ POSEZENÍ DO MÍSTNÍ HOSPŮDKY ŽUMPA
- Panu faráři za všechny BOHOSLUŽBY
odsloužené v našem domově i za návštěvy
obyvatel na pokojích
- Některým rodinným příslušníkům ZA POSKYTNUTÍ SPONZORSKÝCH DARŮ
- ZA CESTOPISNOU KAVÁRNIČKU
S PROMÍTÁNÍM NA TÉMA ŽIVIT SE
MUZIKOU A CESTOVAT
-	Účinkujícím z Olomouce ZA HUDEBNÍ
KAVÁRNIČKU V ZAHRADĚ

- ZA ZAKOUPENÍ ELEKTRICKÉHO
INVALIDNÍHO VOZÍKU PRO OBYVATELE DOMOVA
- Paní Heleně z Otic, která za námi jezdí NA
CANISTERAPII SE SVÝM ČTYŘNOHÝM KAMARÁDEM CANYM
- Zaměstnancům domova, kteří nám umožnili POBYT V SOLNÉ JESKYNI VE
SLAVKOVĚ
- Aktivizační pracovnici z Památníku P. Bezruče v Opavě ZA LITERÁRNÍ PROGRAM NA TÉMA SVÁTEK CYRILA
A METODĚJE
- Za pravidelné POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
KADEŘNICE A PEDIKÉRKY
- Paní Nadě a Hance za PRAVIDELNÉ
TRÉNOVANÍ PAMĚTI
- Panu starostovi Slavkova a firmě RENESA
ZA REKONSTRUKCI NAŠÍ SPOLEČNÉ KOUPELNY
- Zaměstnancům stravovacího provozu za
výbornou OCHUTNÁVKU V MLÉČNÉM BARU na zahradě domova
- VŠEM DOBROVOLNICÍM ZA JEJICH VOLNÝ ČAS, KTERÝ VĚNOVALI
NÁM, SENIORŮM
- Firmě HV výtahy ZA VÝSTAVBU NOVÉ
VENKOVNÍ PLOŠINY, která nám umožní bezbariérový přístup na dolní parkoviště
a do zahrady domova
- Za nového obyvatele domova – PLAZE
AGAMY VOUSATÉ, který bydlí v teráriu
ve společenské místnosti a bude sloužit
k aktivizační činnosti obyvatel
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- ZA FILMY PROMÍTANÉ V NAŠEM
FILMOVÉM KLUBU
- Za všechny POBYTU VENKU – pokud
nám počasí dovolilo, trávili jsme aktivně
volný čas denně na zahradě, terase nebo vycházkách po Slavkově
- Zaměstnancům a dobrovolníkům za péči
a přepravu obyvatelů domova na půldenním VÝLETĚ BEZBARIÉROVÝM AUTOBUSEM NA PŘEHRADU SLEZSKÁ
HARTA A DO BRUNTÁLU, kde jsme

navštívili náměstí (obchody, cukrárna a kavárna s venkovním posezením), kostel a zámeckou zahradu
- Zaměstnancům a dobrovolníkům za přepravu a péči obyvatelům domova na PŮLDENNÍM VÝLETĚ DO MUZEA SLEZSKÝ VENKOV V HOLASOVICÍCH
- VŠEM ZAMĚSTNANCŮM DOMOVA
ZA VEŠKEROU POSKYTOVANOU
PÉČI A SLUŽBY

Děkujeme všem za příjemně strávené letní dny.
VÁM, ČTENÁŘŮM, PŘEJEME POHODOVÉ PROŽITÍ
PODZIMNÍH DNŮ A jsme rádi, že jste přišli
V PÁTEK 20. ZÁŘÍ 2019 NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Děkujeme za Vaši návštěvu.
Zaměstnanci a senioři Seniorcentra
Mgr. Pavla Žaludová, ředitelka

ZPRÁVY Z FARNOSTI
Vážení spoluobčanú.
Dovolte, abych Vás seznámil s prácemi na kostele a v kostele za uplynulý půlrok. V dubnu
a v květnu se natírala střecha kostela a očištění a nátěr krovu kostela. Dále byly vyměněny všechny okna v kostele. V současné době odstraňujeme sanační omítky, které budou nahrazeny novými. V plánu máme ještě sanací všech dveří do kostela. V tabulce se dovíte, kolik jednotlivé
práce stály. Dále uveřejňujeme dárce a sponzory. Moc děkujeme všem za poskytnuté finance,
bez kterých bychom nemohli výše uvedené práce provést.
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1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

Okna do kostela 8 kusů
Střecha kostela (vyčištěni a 3x nátěr)
Očištěni a nátěry trámu a krovu střechy kostela
Sanace všech dveří do kostela 5 kusů
Odstraňováni sanačních omítek v kostele
Celková částka na opravy
Dotace, příspěvky a dary
Moravskoslezský kraj
Veřejná sbírka + sbírky v kostele
Obec Slavkov
Ministerstvo Kultury ČR
Celková částka

705.321 Kč
232.532 Kč
88.814 Kč
114.100 Kč
92.081 Kč
1.232.848 Kč
763.000 Kč
279.848 Kč
100.000 Kč
90.000 Kč
1.232.848 Kč

Pořad bohoslužeb na dušičky:
1. 11. 2019 Pátek		
Slavnost Všech svatých
16.30 hod. Litultovice
17.30 hod. Slavkov
2. 11. 2019 Sobota	Památka zesnulých
9.15 hod. Slavkov		
Mše svatá za všechny zesnulé
14.15 hod. Slavkov
Dušičková pobožnost na hřbitově.
15.30 hod. Litultovice
Dušičková pobožnost na hřbitově.
3. 11. 2019 Neděle
9.15 hod. Slavkov		
Čtení otčenášku při mši svaté
10.30 hod. Litultovice
Čtení otčenášku při mši svaté
P. Th.Lic Tomasz Sebastian Juszkat ThD., farář
schola - Farní tábor
Letopisy Narnie, L. P. 2019
Bum. Bum. Bum. Rachot těžkých zbraní,
narážejících o sebe v pravidelném rytmu.
Hrdelní pazvuky. Černá masa skřetího vojska, linoucí se z vrcholu kopce dolů, nabízí
hrůzostrašný pohled druhé armádě, čekající
na úpatí. Mezi znetvořenými těly probleskne
bělostný oděv Královnin. Je tady, přišla se
pomstít těm, co se odvážili odporovat její
vládě. Její srdce svírá zloba a hněv, kráčí však
vyrovnaně. Ji přece nikdo neporazí. Aslan
je mrtev, sám se bláhově obětoval za syna
Adamova. A ona je teď dostane všechny.

Vojáci, hlásící se k odkazu Aslana, jsou spíše
dětmi, než opravdovými bojovníky. Ustrašeně
se tlačí k sobě a naslouchají pokynům Petra,
nejstaršího ze Čtyř. Munici pro nadcházející střet jim poskytne Edmund, v případě
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zranění najdou útočistě u Zuzky s Lucinkou.
Strach pomalu ustupuje odhodlání, vždyť došli
až sem! Bojují za narnijskou zem. Za Aslana.
Ozývá se troubení na roh. Je to tady. Petr pozvedá svůj meč: „Do útoku! Za Aslana!“ Dvě
naprosto odlišné armády se vrhají sobě proti

sobě. Skřeti obratně odrážejí rány narnijských
bojovníků. Ti však svou odvahu neztrácejí ani
po chvíli neúspěchu. Dorážejí stále víc, až je
první linie netvorů proražena. Avšak zdá se,
že Královnina jistota není ani trochu otřese-

na. Po krátké poradě bitva pokračuje, vysílení
bojovníků je však znát. Je třeba navždy umlčet
přisluhovače zla. Padl jeden! Pod vedením
Petra spojují síly a s Aslanovým jménem na
rtech opět vyráží do útoku. A najednou...!
Královna se rozhlédne. Všichni její obránci
padli. „Slaboši,“ pomyslí si. „Jsou stejně slabí
jako vy!“ nešetří otevřeným posměchem směrem k zaraženým dětem. Petr se neudrží. Královna po něm mrskne pohledem.
„Tak ty si troufáš? Na mě, panovnici této
země?“
„Troufám!“ zní odhodlaně z Petrových úst.
„Tvá vláda je u konce!“
Švih, ozve se náraz. Řinčení mečů se nese
údolím mezi strmými skalami a mlčícími lesy.
Nejstarší ze Čtyř mrštně uniká královniným
zbraním. Napřahuje se k závěrečnému
seku a v tom mu na kameni uklouzne noha.
Bolestivý pád.
„Teď vidíme, lidský červe. Jsi stejně slabý jako
oni,“ ukazuje bílá postava holí na strnulé vojáky. Bledé rty se ji zkřiví ve vítězný úsměv.
„A od této chvíle bude této zemi vládnout
jen mráz a...“ Mohutná tlapa ji sráží k zemi, na
bělostném krku se zračí krůpěje krve. Ticho.
Řev lva.
„Lide narnijský, raduj se!“
Vlna ohromného jásotu se nese celou Narnií
a nechává se jí strhnout každý, kdo se umí radovat. Úsměvy na tvářích dětí nepřekoná už nic.
Vyhrála odvaha, láska a přátelství. Zvítězili jsme.

Hlásíme, že letošní farní tábor jsme prožili v malebném narnijském prostředí, na mapě
jej můžete nalézt pod krycím názvem “Vendryně”. Pětadvacet dětí ze Slavkova a okolí
statečně bojovalo po boku Petra, Edmunda, Zuzky a Lucinky za záchranu Narnie.
Dobrou společnost doplňoval i pan Tumnus, Bobr a chybět nesměl ani samotný Aslan.
Během sedmi dní jsme vytvořili nová přátelství, utužili ta stávající, zdokonalili své dovednosti – boj s mečem, maskování v přírodě, první pomoc či loupání brambor. Také jsme snědli mnoho borůvek, vyluštili šifry, hráli večerníčky a hodně zpívali.
To vše by se však nemohlo dít bez nadšených táborníků, důvěry rodičů a podpory pana
starosty a otce Tomáše. Tímto jim moc děkujeme, stejně tak i těm, kteří na nás mysleli.
Příští rok opět vyrážíme za dobrodružstvím, pojedete s námi?
Marie-Anna Kosterová & tým vedoucích
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SDH Slavkov
Z činnosti sboru:
- Družstva mužů, žen a dorostu se zúčastňují soutěže „Pohár AUTOBOND GROUP“
Opavská liga 2019 v požárním sportu.
V letošním roce je naplánováno 8 soutěží.
Zbývá uspořádat poslední soutěž v Těškovicích a nakonec závěrečnou soutěž o „Pohár
ředitele HZS Opava“.
- Družstva mladších a starších žáků se pravidelně zúčastňují soutěží v „Mladecké lize“.
Tato soutěž začala novým ročníkem 7. září
v Sosnové. Další soutěž proběhla 13. 9 v Brumovicích a podzim ukončili 20. 9. v Sádku.
Tyto výsledky se budou sčítat s výsledky
jarního kola pořádaného v příštím roce.
Nový ročník podzimního kola hry
PLAMEN pro mladší i starší žáky se uskuteční
5. října ve Chvalíkovicích. Bude se soutěžit
v branném závodě družstev, kde v úseku 3 km
plní 7 různých disciplín a Štafetě CTIF. Naše
družstva se na tyto soutěže aktívně připravují.
- V soboru 24. 8. 2019 se uskutečnil na hřišti
u školy 14. ročník soutěže v požárním útoku
„O nejlepší družstvo Slavkova”. Soutěže
se zúčastnilo 8 družstev. Výsledky: 1 místo:
Sousedi od čápů –ved. Nedopílek Jan, 2.místo: K+K- ved. Kratochvíl Roman a 3. místo:
Rybáři-ved. Jaroš Pavel.

Každé družstvo bylo odměněno hodnotnou cenou.
Na závěr HZS Opava přistavilo zásahové
vozidlo a ukázalo přítomným vybavení profesionálních hasičů. Akce se zúčastnilo hodně
našich spoluobčanů, kteří strávili při povzbuzování družstev a připraveném občerstvení
příjemné sobotní odpoledne.

Chceš se stát hasičem ?
SDH Slavkov provádí nábor žáku i žákyň
do soutěžních družstev mladých hasičů. Máš
možnost se seznámit s hasičskou tématikou
a zapojit se do soutěží. Přihlásit se můžeš nejlépe ve škole u vychovatelky Pavly Urbanské
nebo každý čtvrtek odpoledne na pravidelných trénincích na velkém hřišti u školy,
případně za nepříznivého počasí v hasičské
zbrojnici.
Neváhej a přijď mezi nás.
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Připravované akce:
V neděli 14. října se uskuteční v 15 hodin na Větřáku
tradiční „Pouštění draků“ s vyhodnocením nejlépe létajícího draka a nejhezčího draka domácí výroby.
SDH Slavkov upozorňuje naše spoluobčany na zvýšené nebezpečí vzniku
požárů na začátku a v průběhu topné sezóny.
Dodržujte všechny bezpečnostní předpisy při manipulaci s otevřeným
ohněm, bezpečném zajištění topidel, různých ohřívačů, plynového topení
a používání elektrických spotřebičů. Topidla je nutné udržovat v dobrém
technickém stavu a pravidelně odborně provádět jejich údržbu a seřízení.
Dodržováním protipožárních předpisů chráníte zdraví,
životy a majetek svůj i ostatních spoluobčanů.
Jiří Klapetek, jednatel

ČSŽ SLAVKOV
Vážení spoluobčané.
V období, kdy mají děti prázdniny, my
ženy máme více práce s tím, se o ně postarat.
Ať už v roli maminek, babiček nebo tetiček.
Zatěžujeme se nejen starostmi o hlídání, ale
třeba dovolenou nebo jen tím, jak je horko.
To vše je důvodem, proč se v létě nescházíme.
Přesto nezahálíme a plánujeme práci na
podzim a zimu.
Naše první setkání po prázdninách proběhlo v sobotu 7. 9. 2019 v Orlovně, kde jsme se
sešly „na opékačce“ a pozvaly jsme také naše
manžely a děti. Každá z nás přinesla něco k zakousnutí a mimo to byla zajištěna kýta, žebra,
kolena. Všichni jsme se dobře bavili.
A naše další plány do konce roku jsou zde:
Hned druhý víkend v září jsme navštívili Rakousko. Zároveň jsme pečlivě připravili vystoupení našich členek na „Dny Slavkova“,
v sobotu 21. září na hřišti u školy.
Dovolujeme si Vás pozvat dne 23. listopadu na soutěž v „Člověče nezlob se“. Nedílnou součástí tohoto odpoledne je také soutěž

v přípravě různých pokrmů z dané suroviny,
tentokrát z hrušek. Každý, kdo přinese výrobek z hrušek bude do soutěže zařazen a bude
mít také možnost pomoci při výběru nejchutnějšího výrobku. Pro vítěze obou souběžně
probíhajících soutěží budou připravené ceny.
Po dobu soutěže bude zajištěno občerstvení.
Protože čas ubíhá neúprosně, musíme také
zmínit naši přípravu na prodej u rozsvěcení
vánočního stromu. Opět připravujeme různé
vánoční výrobky k výzdobě Vašeho domu či
bytu, které si budete moci zakoupit.
Poslední akcí, na kterou Vás chci pozvat,
je „Mikulášská nadílka“, která se uskuteční
7. prosince v 17,00 hod. v kulturním domě.
Stejně jako každý rok bude připraven program pro děti, přijde Mikuláš s andělem a čertem a hodným dětem nadělí něco dobrého.
Rodiče si budou moci vybrat z připraveného
občerstvení a zpříjemnit si tak čekání na své
děti, které budou zapojeny do programu.
Těšíme se na Vaši účast na Všech připravovaných akcích.
Michaela Glabazňová
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ČZS SLAVKOV
Zahrádkáři vlakem a na kolech
Prázdniny již tradičně končíme společným
výletem na kolech a večerním posezením
u dobrého jídla. Letos jsme se Hvozdnickým
expresem i s koly přepravili do Svobodných
Heřmanic, kde mnozí z 26 účastníků našli odvahu a koupali se v osvěžující a průzračné vodě.
Pak už se jen občerstvit a sjíždět zpět na kolech
cestou necestou a poznávat krásy mikroregionu Hvozdnice. To, jak si kdo všímal okolí, prověřil písemný test na další zastávce v hospodě
U Kišky. No, a protože všichni uspěli, dostali
na památku krásnou účastnickou „placku“.
K večernímu posezení za OÚ se sešlo na 40 členů i s rodinnými příslušníky a u dobrého jídla,
pití a ochutnávky domácích zákusků a buchet

jsme zakončili krásný poslední prázdninový
den.
Vladimír Chovanec, předseda ZO ČZS

TJ SOKOL SLAVKOV
1919

Z činnosti ASPV

OV

TJ

I když podzim už nám
klepe na dveře, ráda bych
ještě vzpomněla na sporSO
KOL SL AVK
tovní den, který se konal
na hřišti TJ dne 23. června.
Při této příležitosti byla zastupitelům obce a veřejnosti zpřístupněna moderní přístavba, která
věřím, bude sloužit nejen budoucí generaci.

Tentokrát nám počasí přálo a tak za bouřlivého potlesku jsme na travnaté ploše mohli
přivítat naše nejmenší předškolata s krásnou
skladbičkou „Námořníci a piráti“, dále také
rodiče a děti se skladbou „Hrajeme si na zvířátka“ a samozřejmě nemohla chybět taneční
vystoupení v podobě Zumby a skupiny tanečního kroužku Monteráčků. Také místní ženy
a dorostenky si u příležitosti oslav našeho
významného jubilea připravily doslova dech
beroucí „Aerobik“. Nakonec společně s ženami z okolních obcí si zavzpomínaly a zacvičily
loňskou úspěšnou sletovou skladbu „Siluety“.
O závěr se jako vždy postarali naši gymnasté,
kteří předvedli cvičení na trampolíně, koberci
i hrazdě. Netradičním zpestřením a vzpomínkou na krásné časy byla ukázka hry „Brännball“, neboť právě v této pálkovací hře jsme
v minulosti mnohokrát stáli na stupni vítězů
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v rámci republikových kol. Byla to, troufám si
říci třešnička na dortu, se kterou jsme se rozloučili v rámci oslav našeho 100. výročí zalo-

žení Tělovýchovné jednoty ve Slavkově. Děkujeme všem příznivcům a těšíme se na další
cvičení a vystoupení v tomto školním roce.

Začínáme v měsíci říjnu v tělocvičně ZŠ.
Pondělí : 16 – 17 hod.
cvičení rodičů a dětí
			
(Marcela Králová, Lukáš Král)
		
18:30 – 19:30 hod. cvičení aerobic, zumba, kruhový trénink
			
(Martina Trojančíková, Michala Holešová)
Středa: 16 – 17 hod.
cvičení předškolních dětí
			
(Magda Duroňová, Pavla Petrželová, Zdislava Prusková)
		
19 – 20 hod.
cvičení aerobic, zumba, kruhový trénink
			
(Martina Trojančíková, Michala Holešová)

Mgr. Martina Trojančíková

Cvičení dětí a rodičů
O prázdninách proběhl na hřišti u školy
koncert Felixe Slováčka. Protože již celá léta
písničky Felixe Slováčka a Dády Patrasové
provázejí naše cvičení, zacvičili jsme před
slavným hudebníkem dvě pódiové skladby „Z nás bude kapela“ a „Hrajeme si na zvířátka“
jako poděkování za úžasnou hudební činnost.
V září jsme si pak skladbičku „Hrajeme si na
zvířátka“ zacvičili i na dnech Slavkova.

Od 7. října 2019 opět začíná cvičení rodičů a dětí pod vedením cvičitelů M. Králové
a L. Krále. Rodiče, přijďte si nejen zacvičit do
tělocvičny, ale také zasoutěžit v pódiových
skladbách a reprezentovat tak naši tělovýchovnou jednotu TJ Sokol Slavkov i celou
naši obec.
Těšíme se na Vás.
Marcela a Lukáš Královi
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Cvičení M+M
Již tradičně pro rodiče a děti připravujeme podzimní akci M + M. Sraz bude 19. října
ve 14 hodin na hřišti u Lesanky. Nejen na děti čekají různé zábavné disciplíny tentokrát zaměřené
na dopravní výchovu. Přijďte společně s námi příjemně strávit krásné podzimní odpoledne.
Marcela + Magda
Těší se na Vás pořadatelé.

CVIČENÍ PŘEDŠKOLNÍCH DÉTÍ
V měsíci září jsme vystoupili se skladbičkou „NÁMOŘNICI A PIRÁTI“ na Dni Slavkova. Sklidili jsme obrovský potlesk. Tradiční cvičení předškolních dětí bude probíhat každou středu v čase 16 – 17 hodin v tělocvičně ZŠ. Budeme cvičit na různém nářadí, hrát
pohybové hry, učit se nové cviky a zažívat spoustu zábavy a legrace. Začínáme cvičit již
2. 10. 2019 a na všechny děti se už moc těšíme!
Magda Duroňová, Zdislava Prusková a Pavla Petrželová

Orel Jednota Slavkov
Orel jednota Slavkov, obec Slavkov, Česká křesťanská akademie
Opava Vás srdečně zve na přednášku, která se bude konat 25. 10. 2019
od 16. 00 hodin v aule Slezské univerzity v Opavě a přednášet bude doc,
PhDr., Ph.D, DSc. Jiří Friedl z Brna /historik/ na téma: Židovští uprchlíci z Polska v poválečném Československu.
Dne 22. 11. 2019 od 18.30 hodin Vás zveme na další přednášku: G. K. Chesterton, která se
bude konat v Orlovně ve Slavkově. Přednášet bude PhDr. Lukáš Průša, z Ostravské univerzity.
Těšíme se na Vaší účast					
Lenka Bittnerová

Setkání Slavkovů 2019
Ve dnech 12.-14. července 2019 proběhlo už
XII. setkání Slavkovů z Evropy ve Slavkově
pod Hostýnem, který slavil 670 let od založení. Přijelo 9 Slavkovů z ČR a SR. Na uvítanou
jsme byli počastování dobrou slivovičkou.
Po obědě jsme vyrazili autobusem do Kroměříže do Arcibiskupských zahrad, kde jsme
navštívili Květnou zahradu (UNESCO). Bohužel, jak se na setkání už stává tradicí, po cestě autobusem začalo drobně pršet a déšť nás
nakonec vyhnal z prohlídky a odjeli jsme na
Rusavu, kde jsme byli ubytování. Večer jsme
strávili v družné zábavě společně u cimbálu.

Druhý den dopoledne jsme odjeli autobusem do Slavkova, odkud se někteří vydali
s dechovkou pěšky lesem na sv. Hostýn,
nejnavštěvovanější poutní místo Moravy.
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Zbytek byl až ke kostelu vyvezen autobusem.
Cestou nahoru jsme byli svědky, jak kůrovec
řádí i v tamějších lesích. Byla sloužena mše
svatá za všechny Slavkováky a na závěr mše

svaté v bazilice pozdravil všechny poutníky
bývalý starosta Velkého Slavkova, který studuje bohosloví v Olomouci a při mši svaté asistoval. Odpoledne na hřišti fotbalistů zahrála
k poslechu dechová hudba Moravská veselka,
kterou vystřídal folklorní soubor Rusovjan.
Slavkovy se prezentovaly svými dobrotami,
které si mohli zdarma ochutnat všichni příchozí. Z Vyškova přivezli svou techniku i vojáci a tak nejen malí kluci obdivovali přistavený
transportér Pandur. Když se setmělo zahrála
kapela Golden Delicius hlavně pro mladé.
Součásti programu byla i ohnivá šou. Při

DNY

2019

tanci čas rychle ubíhal a o půlnoci jsme odjeli zpět na hotel. V neděli dopoledne pro nás
připravili místní Slavkováci návštěvu arboreta
Horákových a zahradnické školky, která dodává květiny nejen na místní trh, ale i do Evropy.

Během prohlídky začalo opět pršet a tak skončilo naše setkání Slavkovů 2019. Po obědě
jsme se rozloučili a delegací Malého Slavkova
jsme byli pozvání na XXIII. setkání Slavkovů
na Slovensko v roce 2020.
L.K.

SLAVKOVA

V letošním roce 2019 jsme se už počtvrté
sešli a připomenuli si výročí od první písemné zmínky o obci na Dnech Slavkova. Jednalo se o celoobecní třídenní akci, kterou jsme
zorganizovali ve spolupráci s místními spolky
a příspěvkovými organizacemi vrámci oslav
795 let obce.
Neděle 9. září 2019 se v kostele sv. Anny konala mše svatá „Za všechny živé a zemřelé občany Slavkova“. Slavnostní mši celebroval opavský děkan Jan Czudek, asistoval mu náš pan
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farář Tomász Juszkat a bývalý duchovní správce
Martin Kieras. Na začátku otec Tomasz přivítal pana děkana a otce Martina, dále náměstka
hejtmana MSK pana Jiřího Navrátila, zastupitele obce a farníky, kteří se mše zúčastnili. Všem
přítomným připomenul otec Martin pomocí
videotechniky opravy kostela z před 10 lety, kdy
byl posvěcen mramorový oltář čelem k lidu. Do
jeho nohy byly uloženy ostatky svatých a vzkaz
příštím generacím. Rovněž byl nově osazen
ambon (dnes nahrazuje kazatelnu a čte se u něj
Slovo boží). Slavnostní náladu dodala svými písněmi naše farní schola. Jediným kazem na vzpomínkové mši byl menší počet věřících. Možná,
že ještě byli na dovolené.
Pátek 20. září 2019 měli možnost občané
v rámci dne otevřených dveří přijít na společné
setkání s vedením, pracovníky a obyvateli
Seniorcentra. Slavnostní atmosféru okořenila svými písněmi hudební skupina MOTÝL
band CZ nejen k poslechu, ale i k tanci personálu a obyvatel domova. V odpoledních
hodinách všechny přítomné zaujalo vystoupení iluzionistů a kouzelníků Luboše a Ivy
Roščákových, mnohonásobných mistrů ČR.

Pro děti byly připraveny skákací hrady, kolotoč, malování na zvířátka i na tvář, jízda na
poníkovi i v kočáře a další atrakce, které měly
zdarma.
V úvodu přivítal všechny přítomné
starosta obce Mgr. Rostislav Musila a spolu
s místostarostou Petrem Glabazňou seznámili spoluobčany s programem. Hned poté
zazpívaly a zatančily děti ZŠ, MŠ a Sokola.

Obec pozvala k potěše střední a starší generaci občanů dechovku Vlčovjanku z jižní

Všichni návštěvníci si mohli prohlédnout celý
areál Seniorcentra včetně pokojů klientů.
V 16 hodin se sešlo asi 80 členů spolků a zastupitelů na hřišti u ZŠ, kteří postavili stany
a připravili zázemí pro sobotní program.
Sobota 21. září 2019 na obloze ani mráčku, a tak poslední den Slavkova mohl začít.
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Moravy. Po jejich vystoupení svolávala moderátorka Iva Rožnovská přítomné na žejdlík a členky svazu žen vystoupily s programem, který nápady a originalitou provedení
nadchl všechny přítomné pod stany i mimo
ně. Tleskalo se vestoje při nápaditých vystoupením revivalových zpěváků např. Leony Machálkové a Waldemara Matušky, Nadi Urbánkové, Michala Tučného, Věry Bílé, Kamélií

V 19 hodin nastoupila na podium Olga Lounová s kapelou, která zazpívala mladším ročníkům své hity.

Setmělo se a Olgu Lounovou vystřídala kapela SHOW BAND Pavla Březiny,

a dalších. Už se těšíme na jejich vystoupení
příště, vrámci turné po okolí.

Nejchutnější řízek, dle přísné poroty připravili členové záhradkářů. V tradiční
soutěži o Slavkovskou metlu zvítězil tým
rybářů. Ceny věnovala do soutěže obec.

která vyzvala k tanci všechny, kteří i přes pozdní večerní hodinu vydrželi neúnavně tancovat až do 23:27, kdy Dny Slavkova 2019
definitivně skončily.
Dovolte mi, abych poděkoval všem co
se podíleli na přípravě programu: dětem
MŠ, ZŠ, jejich učitelkám a vychovatelkám, členkám svazu žen za jejich profesionální vystoupení. Dále zastupitelům,
zaměstnancům obce a Seniorcentra, ŠJ,
FÚ a taky členům místních spolků, kteří se postarali o občerstvení přítomných.
Bez zapojení výše uvedených a nezištné pomoci bychom neprožili tak krásné
Dny Slavkova 2019.
L.K.
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SLAVKOV 1224-2019 (2024)
Vážení spoluobčané,
už ve čtvrtém pokračování listujeme brožurou Josefa Stypy, z roku 1908. Dovídáme
se spousty informací o životě našich předků
o kterých většina z nás neměla ani potuchy.
Na závěr bych podotkl, že se jedná o autentický přepis brožury a ne vždy pravopis odpovídám současnému standardu.
Po roce 1326 na Slavkově sídlí Herbortík ze
Slavkova, (snad syn Alešův /Olbrochův/ a tedy
vnuk Herborta II.), který roku 1400 se svými
syny Fulštejnem ze Slavkova a s Hanuškem
z Vaděnina dostal od pana Čeńka z Drahotuš
a z Hertaltic 6 láně rolí beze čtvrtě, 3 krčmy
a 2 zahrady za půjčku 100 hřiven zároveń
s právem dědictví, nevrátili peníze do 3 let. Herbortík svéprávo i s 6 lána bez čtvrti, 3 krčmami
a 2 pustými zahradami hned téhož roku prodal
bratrům Mikuláši a janu Šlevicům z Rohožan.
R,. 1410, týmž Šlevicům prodal Herbortík
mlýn jarkovský, který rovněž Čeňkovi patřil..
R. 1412 vykonává Herbortík ze Slavkova
vrchní právo nad Jarkovicemi a púrodal Klárkám do Opavy 2 kopy (grošův) úroků z této
vsi. Nepochybně měl tzéž vrchní právo na
Vlaštovičkách a držel jistý díl v Jarkovicích,
neboť 24. kv. 1412 vyznává se synem svým
Mikulášem ze Slavkova, že velebné abytyši
Anně Voglovně v klášteře sv. Kláry v Opavě
(dnes již neexistuje) a Janu Šklovi, oltářníku
u sv. Martina ve farním kostelu opavském
s vůli knížete Přemka opavského 2 hřivny platu z dědiny z Jarkovic za 20 hřiven zastavili,
ponechávajíce si výplatu.

Kdy vznikla ve Slavkově fara samostatná
a kdy postaven farní kostel, těžko říci. Naše
obec přifařena byla k faře jaktarské, tato její
„mateřskou farou „ a farář slavkovský s jinými
3 farami musel odváděti jaktařskému správci
duchovnímu určitý roční poplatek 3 marek,
jako na př. dnes ještě místní farář má důchody ze štáblovských pozemků a mikolajských,
kteréžto vesnice rovněž před nějakou dobou
i s Vendelínem, Uhlířovem a Životskými Horami patřily pod faru slavkovskou.
V Jaktaři založen byl kostel s farou již ve
13. století a nechci tvrditi, že snad u nás chrám
se samostatným duchovním nebyl již před rokem 1400 ., ano snad již hodně dlouho před
tím tak tomu bylo, snad již kolem r.1200
stával u nás kostel. Někde v kanálu dle farní
knihy je zazděn z tohoto původního chrámu,
zbořeného v 17.století válkami a nese číslici
1313 s písmenem dále nečitelným.
Jiný důkaz uvádím z tohoto původního
chrámu zápisy ze dne 14. července 1425
a 13. února 1426, že slavkovský farář Sigmund zůstal dlužen známý poplatek jachtařskému faráři Václavu z Olomouce již od
roku 1423 v obnosu celkem 12 marek. Nastal
spor mezi jmenovanými, který ukončen byl
na duchovním soudě olomouckém odsouzením slavkovského Zikmunda k zaplacení
a náhradě, poněvadž poplatek ten od „nepamětných dob“ Jaktaři se platí. Slavkovský
slíbil nadále správně povinnost svou konat
a bylo mu 7 marek sleveno.
Pokračování v příštím čísle.
L.K.
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