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Krásný podzim
přejí spoluobčanům
zastupitelé a vedení obce

SLOVO STAROSTy
Vážení spoluobčané,
letní měsíce opět uběhly jako voda a máme tady opět
podzim. Pokud jde o vodu můžeme být rádi, že nevyšly
pesimistické předpovědi „odborníků“ o stoletém suchu
a naopak naše obec měla po několika suchých letech
opět dostatek vláhy a zeleň rozhodně netrpěla suchem,
například v posledních letech vyprahlý park před hasičskou zbrojnicí se krásně zazelenal. Na druhé straně si
deštivé počasí mnohdy vybralo svoji daň u zahrádkářů
v plísních na rajčatech, okurkách aj. .
Je to podobné jako s mnohými investičními akcemi
obce, jsme rádi, že mohly být realizované, byli jsme
úspěšní v získaní finančních prostředků na jejich realizaci, ale museli jsme přečkat stavební ruch.
V následujících řádcích bych Vás chtěl seznámit s již dokončenými investičními akcemi.
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Rekonstrukce Smuteční síně – I. etapa
K životu patří nejen chvíle veselé, ale také velmi bolestné. Tím mám na mysli úmrtí našich nejbližších nebo přátel. Ne všichni spoluobčané chtějí mít smuteční obřad v místním kostele, ale
preferují Smuteční síň u hřbitova. S ohledem na nezbytnost oprav se v letošním roce obec rozhodla k rekonstrukci naší Smuteční síně. Již máme provedenu výměnu veškeré elektroinstalace,
vodovodní přípojky, rozvodů vody, odpadů, oken, osvětlení, ozvučení, podlah, dlažeb a omítek.
Celkové náklady na tuto investiční akci činily 2.622.059,-Kč. Nově pro občany při obřadech
a na dušičky zprovozníme věřejné WC (po celkové rekonstrukci plánujeme zpřístupnit tyto
WC na čipy celoročně).
V příštím roce máme
v plánu zrealizovat novou
fasádu a upravit venkovní
prostory kolem smuteční
síně. Jsme si také vědomi
faktu, že do budoucna se
rovněž musí zvážit výstavba parkoviště, které našemu hřbitovu ještě chybí.
Smuteční síň
Stavební úpravy sociálních zařízení ZŠ Slavkov – II. etapa
V letošním roce jsme navázali na opravy sociálních zařízení provedené v roce 2019 ve „starém“
traktu budovy Základní školy a v období od 1. 7. 2020 do 24. 8. 2020 byla provedena celková
rekonstrukce sociálních zařízení pro žáky v 1. NP a v 2. NP v „novém“ traktu Základní školy.
Došlo nejen ke kompletní modernizaci sociálních zařízení a chodby pod kterou vede kanalizační
přípojka, ale hlavně k odstranění nepříjemného zápachu. Zhotovitelem byla firma slavkovského
podnikatele Zdenka Hrušky.
Celkové náklady na tuto investiční akci činily 1.586.824,- Kč.
Na tuto investiční akci se
nám podařilo získat dotaci od
Ministerstva financí ve výši
800.000,- Kč. Nyní nám již
zbývá zrekonstruovat sociální
zařízení u posilovny a v celé
budově Základní školy budeme mít veškeré sociální zařízení zrekonstruované.
Původní WC v ZŠ
Nové WC v ZŠ
Rekonstrukce posilovny
V minulém roce bylo za nemalých finančních nákladů zrekonstruováno zázemí pro fotbalové
hřiště. V letošním roce se v rámci podpory sportu zrekonstruovala posilovna v Základní škole
Slavkov. Tuto posilovnu mohou občané navštěvovat po úhradě členského příspěvku, který činí
250,- Kč za měsíc. Pro informaci uvádíme, že pan Roman Bruss a René Černín každého nového
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člena posilovny seznámí jakým způsobem posilovací stroje řádně používat. Noví zájemci
o využití posilovny nás také mohou kontaktovat na e-mailu: slavkov@ouslavkov.cz.

Původní posilovna

Nová posilovna
Přísálí Kulturního domu ve Slavkově
má novou podlahu.
V hojně využívaném Kulturním domě
ve Slavkově byla dokončena výměna
již nevyhovující podlahy přísálí. Pevně
věříme, že nová podlaha zlepšila vzhled
našeho kulturního domu a bude dobře
sloužit svému účelu. Nicméně pořád je
co zlepšovat, a proto již nyní pro příští
rok plánujeme opravu technicky nevyNová podlaha přísálí KD
hovující opony.
Parkovací plocha v areálu ZŠ Slavkov
Žijeme v době, kdy je hojně využívaná automobilová doprava a stále roste potřebnost parkovacích míst. U základní školy bylo vybudováno nové parkoviště pro 16 vozidel, které bude
prioritně sloužit učitelům a dalším zaměstnancům základní školy a školní jídelny. Z těchto důvodů byla na parkovišti instalována automatická závora a občanům bude toto parkoviště slou-3-
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žit vždy od pátečního odpoledne do pondělí 7:00 hod.
V případě, že se tento provoz
osvědčí přistoupíme k otevření parkoviště pro veřejnost vždy od 16:00 hod. do
následujícího dne 7:00 hod.
ráno pro všechny občany.
Vybudováním parkoviště došlo k úpravě nevzhledného
prostoru a zejména zvýšením
Původní prostor před ZŠ
potřebných parkovacích
míst. Původní parkoviště
u základní školy může již
celý den sloužit všem občanům. Pro informaci uvádím, že celkové náklady
na vybudovaní parkoviště
činili 796.413,- Kč a podařilo se nám na něj získat
dotaci u Moravskoslezského kraje.
Nové parkoviště ZŠ
Přechody pro chodce
Zejména po smrtelném neštěstí u Základní školy řada občanů volala po vybodovaní přechodů
pro chodce přes ulici Olomoucká. V letošním roce se nám podařilo tyto přechody vybudovat,
společně s úpravou dotčených chodníků, nového osvětlení přechodů a nové autobusové zastávky u školy. Někdy je opravdu velký problém bezpečně Olomouckou ulici přejít, protože mnozí
řidiči stále nedávají přednost chodcům na přechodu pro chodce, a proto se domnívám, že nově
vybudovanými přechody bude jednoznačně zvýšena bezpečnost chodců při přecházení této
ulice. Na tuto investiční
akci již také máme přislíbené finanční prostředky,
a to z MAS Opavsko. Protože řada řidičů u Základní školy stále nedodržuje
povolenou rychlost máme
v případě získání příslušných povolení v plánu na
semaforu umístit radar
(veškerá kabeláž je již nyní
připravena).
Zastávka u školy se semaforem
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Vzhledem k tomu, že uzávěrka tohoto zpravodaje byla dne 9. 9. 2020 a některé letošní investiční
akce ještě nejsou dokončeny, budete seznámení s dalšími investičními akcemi v příštím čísle
zpravodaje obce.
Na základě stížností občanů, kteří upozorňují na parkování motorových vozidel na chodnících,
se vedení obce rozhodlo tyto přestupky oznamovat. Fotografie motorových vozidel stojících na
chodnících budou v naší obci vyfotografovány a následně poslány na Magistrát města Opavy,
odbor dopravy, který je oprávněn v této věci udělovat finanční pokuty za tyto přestupky. Obec
již tyto dopravní přestupky oznamuje, ti kdo se daného přestupku dopustili mohou očekávat
obsílku s udělenou pokutou do dvou měsíců od jejího oznámení. Řidiči, kteří se těchto přestupků dopouštějí si musí uvědomit, že chodník je od slova chodit, ne jezdit a svým jednáním všem
chodcům, často také maminkám s kočárky zabraňují průchodu a zároveň ničí chodníky, které
byly vybudované za nemalé finanční prostředky obce, tedy nás všech.
Chtěl bych Vás informovat, že pro obec Slavkov řezbář Dušan Adamec vyrábí venkovní dřevěný
Betlém, jehož dokončení se plánuje za dva roky. Rozhodli jsme se ale, že již letos při rozsvícení
vánočního stromu dne 28. 11. 2020 budeme prezentovat první část vyrobeného Slavkovského
betlému. Myslím si, že tento betlém bude po jeho dokončení ještě léta dobře sloužit slavkovským občanům. Doufám, že se opět v dobré náladě při tradičním rozsvícení vánočního stromku
Slavkova sejdeme.
Závěrem bych Vám chtěl popřát hezky strávené podzimní dny, ať na zahrádkách, v lese, či na
hřišti, každopádně s pohodovou myslí a sluncem, které nám dává lepší náladu.
Mgr. Rostislav Musila, starosta

OBECNÍ ZPRÁVY
Sběr velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu
V úterý 29. 9. 2020 v době od 16:00 do 19:00 hodin proběhne:
sběr velkoobjemového odpadu na stanovišti:
- parkoviště pod kostelem na ul. Zámecké
- ul. Střední
V úterý 3. 11. 2020 v době od 16:00 do 18:00 hodin proběhne
sběr velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu na stanovišti:
- parkoviště pod kostelem na ul. Zámecké
Sběr pouze velkoobjemového odpadu na stanovišti:
- ul. Střední
Do velkoobjemového odpadu patří:
- matrace, WC mísy, umyvadla, koberce, linolea, výrobky z PVC, kočárky, křesla, gauče,
skříně, autoskla, drátěné sklo, keramika, novodur, molitan apod..
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Do velkoobjemového odpadu nepatří!
- pneumatiky,
- chladničky, mrazničky, televizory a jiné elektrozařízení - ZPĚTNÝ ODBĚR
Stočné za 1.pololetí 2020
Vážení spoluobčané,
byl zahájen výběr stočného za 1. pololetí 2020. Stočné můžete hradit v hotovosti na pokladně
obecního úřadu. Pokud upřednostňujete bezhotovostní platbu, tak Vám faktura bude zaslána do
e-mailu. V případě, že jste již e-mail na obecní úřad nahlásili a fakturu neobdrželi, kontaktujte
prosím paní Janu Jaškovou, tel: 553 797 067.
Cena stočného v roce 2020 činí 22,52Kč + platná DPH.
Aktuality z obce
Máte zájem dostávat do svých mobilních telefonů aktuality z obce? Vaše odpověď je ano. Vyhledejte na internetu webové stránky obce www.slavkov-u-opavy.cz. Zde naleznete mobilní aplikaci “
V OBRAZE“, která Vám příjem aktualit umožní.
Volby do zastupitelstev krajů 2. a 3. října 2020
Volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje se uskuteční:
- v pátek 2.října 2020 od 14.00 do 22.00 hodin
- v sobotu 3. října 2020 od 08.00 do 14.00 hodin.
Místem konání voleb je zasedací místnost Obecního úřadu Slavkov, Ludvíka Svobody 500,
Slavkov- za budovou Obecního úřadu Slavkov.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Vstup do volební místnosti je možný pouze:
• s překrytými ústy a nosem rouškou, respirátorem, šálou nebo šátkem,
• ve volební místnosti je nutné dodržovat rozestupy 2 m
• ve volební místnosti pro Vás bude připravena dezinfekce rukou.
Pozor
		
		

změna letního času na standardní (nesprávně zimní)
v roce 2020 nastane v noci 25. října.
Hodiny se posunou ze 3:00 na 2:00.

Změna provozní doby veřejného pohřebiště (hřbitova):
Od 1. října do 31. května
7:00 – 18:00 hodin
Od 1. června do 30.září 		
7:00 – 20:30 hodin
V době dušiček v letošním roce bude hřbitov otevřen ve dnech 1. listopadu – 3. listopadu
do 22:00 hodin
Jana Jašková, referent
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obecní akce
Vítání občánků

Dne 12. září 2020 proběhlo v naší obci Vítání občánků. Tentokrát netradičně ve venkovním prostředí před zasedací místnosti Obecního úřadu
jsme přivítali 7 miminek z dvanácti pozvaných. Jako vždy nás mile potěšily
děti naší mateřské školky, které si pod vedením paní učitelek Kremserové
a Ružinské připravily krásný kulturní program. Další Vítání občánků plánujeme na jaře 2021.
Mgr. Martina Trojančíková, předsedkyně komise

Vítání občánků
Setkání seniorů
Původně plánované setkání důchodců 23. 10. 2020 se z důvodu trvající epidemiologické situace
nebude konat. Děkujeme za pochopení.
Rozsvícení Vánočního stromku
V předvečer 1. adventní neděle se sejdeme na obecní akci Rozsvícení vánočního stromku
v parku u hasičské zbrojnice v sobotu dne 28. listopadu 2020 od 16:30 hodin, kde společně
vstoupíme do Adventní doby, které nám připomene blížící se vánoce. Z programu vybírám : na
úvod vystoupí pan starosta Rostislav Musila, dále pan farář Tomasz Juschkat, děti ZŠ a děvčata
ze Scholy vám zazpívají několik písní. Naši hasiči pro Vás opět připraví občerstvení a členky svazu žen, kromě svařáku a sladkostí, budou prodávat i vánoční vazby, kterými si můžete vyzdobit
Vaše domovy. Děti kromě malé pozornosti od obce si budou moci vyrobit a nazdobit svíčku.
K příjemné atmosféře zahraje živá hudba. Věříme, že současný koronavirus nezhatí naší akci
a těšíme se na setkání se všemi spoluobčany naší obce.
Ing. Ladislav Kubín, místostarosta
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CO VÁS - NÁS PÁLÍ, NEBO NE.... ?!
V této rubrice se věnujeme připomínkám Vás občanů, s čím jste nespokojeni nebo
co Vás naopak potěšilo v poslední době v obci. Vaše náměty posílejte na email:
mistostarosta@ouslavkov.cz. Do uzávěrky tentokrát nepřišel žádný příspěvek od občanu
a tak bych se vrátil k několika opakujících se přestupcích.
- Parkování aut, o tomto nešvaru se zmínil ve svém úvodníku pan starosta. Hlásili jsme několik
krát, že parkování na chodnících bude trestáno pokutou. Já bych jenom krátce vzpomenul na osobní zážitek, který se stal v den pohřbu našeho spoluobčana S.K. Na pohřeb se sjelo mnoho smutečních hostů a mě zaujala dodávka, která stala na chodníku u kostele před obecním úřadem. Jak
jsem přišel blíž, zjistil jsem, že se jedná o policejní vozidlo a tak zašel jsem za řidičem toho vozidla
a upozornil jsem jej na nepřípustnost parkování vozidla na chodníku. Na mou připomínku, že naše
občany upozorňujeme, že stání na chodníku bude být trestáno, mi odpověděl strážce zákona, že se
jedná o vyjímečnou situaci a tudíž on může na chodníku stát. Na to jsem však neměl odpověď. Až
později jsem si vzpomenul na rčení : „že někdo nemůže a druhý naopak bez postihu může“. Zase se
potvrdilo, že paragraf je klikatý a dá se vykládat různě.
- O psech a jejich majitelích jsme napsali už mnoho co se týče volného pobíhání psů, znečišťování veřejných prostranství jejich výkaly. V současné době si občané stěžují na volně pobíhající psy
v areálu základní školy, kde majitel neměl svého mazlíčka na vodítku a ten bezprostředně ohrozil
malé dítě, které si tam hrálo na hřišti. Nejen dítě, ale i maminka byly dost vystrašené, ještě že nedošlo k napadení dítěte. Přitom na vratech do areálu školy je tabulka o zákazu vodění psů. To však
nechává maše pejskaře ledově klidnými. Dříve argumentovali, že okolo školy je chodník v dezolátním stavu a tak využívají i přes zákaz průchod školou. Nyní jsem opravdu zvědav co si zase vymyslí
na svou obhajobu, když okolo školy je nový, širší a luxusní chodník. Prosím začněte se chovat zodpovědně a nechte dětem školní areál na hraní bez toho, že někde si sednou do psích výkalů nebo je
napadne nějaký pes obranář!
- O nepořádku u kontejnerů na většině míst v obci jsme často psali. Přesto bych se zmínil
o kontejnerech u prodejny TUTY. Většina občanů využívá tyto kontejnery na odložení nepotřebných a neopravitelných malých elektrospotřebičů a šatstva, což je chvályhodné, protože se už
nepovalují v lese nebo na jiných divokých skládkách. Bohužel jsou mezi námi jedinci , kteří tento
kontejner často navštěvují a po jejich
„návštěvě, kdy vyberou co potřebují“
je docela velký nepořádek. Dříve dokonce páčili zámek kontejneru a proto
je už ani nezamykáme, abychom předešli většímu poškození kontejnerů.
Málokdo si současně uvědomuje, že
rabování kontejneru je postihnutelné,
kdy obsah kontejneru patří majiteli
(obci). V Německu soud v Berlíně dokonce odsoudil takové „dobráky” za
krádež, do nápravného zařízení.
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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 3/1995 mě zaujal úvodník starosty obce nazvaný „Slušní
a ostatní“ a požádal jsem emeritního starostu o jeho reakci po letech na něj.
Zpravodaj 3/1995, byl černobílý a měl 4 strany formátu A4
Slušní a ostatní
Občas zaslechnu v obci povzdech občanů, že se „tady nic neděje“. Psi stále volně pobíhají po
obci, mládež večer vysedává na zastávkách, u školy, za domem služeb a zanechává nepořádek,
někteří občané stále vyvážejí odpadky do lesa, řidiči nákladních auto odstaví vozidlo tak, že
omezují provoz a nočním startováním ruší okolí. Někteří občané špatně slyší rozhlas, jiné zase
ruší a další nedostane Zpravodaj. Navíc se zhoršují mezilidské vztahy, rostou škody na obec.
majetku. A kdo za to může? No přece obecní úřad v čele se starostou!
Myslím si, že kdo chce vidět – tak vidí, že se v obci „něco děje“. Ne všechno však vyřeší obecní
úřad. Cením si těch lidí, kteří nenápadně a většinou bez ocenění dělají něco pro ty druhé. Žijeme
na vesnici, kde by měl každý přispět k dobrému životu, alespoň dodržováním zásad slušnosti,
dobrých mravů a občanského soužití.
Sousedské vztahy právně upravuje občanský zákoník par. 127. Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by na míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného, nebo čím by vážně ohrožoval výkon
jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku,
nebo úpravami stavby, na němž zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření na upevnění
stavby nebo pozemku. Nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy, hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním
a vibracemi, nesmí nechat chovná zvířata vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě
v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu, nebo odstraňovat větve stromu
přesahující na jeho pozemek. Dodržováním těchto povinností předejdete sousedským sporům,
které jsou vždy nepříjemné a v závažnějších případech je musí řešit Okresní soud v rámci občanskoprávního řízení.
Také podle článku 1 Listiny základních práva svobod jsou lidé svobodní a rovní v důstojnosti
i právech. Přitom rovnost je třeba chápat jako sumu stejných práv a povinností všech občanů.
Realizaci těchto myšlenek v praxi si ovšem mnozí občané představují svérázně a po svém. Když
to dělám já – tak je to dovoleno, když to dělá druhý – tak je to zakázáno. Anebo si někteří pletou
pojmy demokracie a anarchie?
Z toho všeho co v obci mnohdy vidíme, můžeme občany rozdělit do dvou skupin podle toho,
zda platné normy dodržují nebo je porušují. Tedy na slušné a ostatní. Těm prvním je třeba vyslovit společenské uznání, vůči těm druhým budeme muset být společně daleko přísnější.
-9-
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Zpravodaj 3/2020, je barevný a má 28 stran formátu A5
Současný pohled
Po přečtení svého článku z roku 1995 jsem konstatoval, že se v této oblasti až tak moc za těch
pětadvacet let nezměnilo. Jen to, že máme nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., který je jeden z nejobsáhlejších zákonů ČR. Laicky řečeno: máte-li dobrého souseda, občanský zákoník
nepotřebujete a vše vyřešíte domluvou. Pro ty ostatní je tam řada pravidel a nových institutů.
Doporučuji, zaplaťte si právníka …
Při podrobnějším pohledu jsou ale velké změny i v obci. Máme novou obecně závaznou vyhlášku o zákazu spalování suchých rostlin a materiálů i o zabezpečení veřejného pořádku omezením
hluku. Odpady se již nevyváží do lesa, ale máme jeden z nejlevnějších systémů nakládání s odpady. Popelnice, kontejnery na tříděný odpad, domácí kompostéry a bezplatný odvoz biologického odpadu. Jeho množství narůstá, je třeba častěji štěpkovat větve a vyvážet vše do kompostárny
v Opavě. Určitě se bude muset pořídit výkonnější dopravní prostředek a vybudovat sběrný dvůr.
Mimo místního rozhlasu, který je nyní bezdrátový, můžeme dění v obci sledovat na webových
stránkách obce nebo aktuální zprávy dostávat na svůj mobil.
O přetrvávajících nešvarech se píše i v tomto zpravodaji, a proto je nebudu komentovat. Takže
vždy budou slušní, ohleduplní a ostatní. Těší mě ale, že je stále více občanů, kteří se aktivně zapojují do života obce a opravdu jim záleží na tom, aby se nám ve Slavkově spokojeně žilo.
Vladimír Chovanec, emeritní starosta

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Zahájení nového školního roku
V úterý 1. září
2020 jsme zahájili
nový školní rok.
Ten uplynulý prošel opatřeními nemajícími v historii
obdoby. Doslova
ze dne na den jsme
vzhledem k okolnostem mimořádných opatření radikálně
změnili způsob výuky, prezenční forma výuky
byla nahrazena formou distanční a žáci začali
svůj čas trávit doma, bez spolužáků, bez sociálních kontaktů, lavice byla nahrazena pracovním stolem, tabule monitorem počítače
a průvodcem vzdělání nebyl jen pedagog, ale
ve značné míře rodič. Myslím si, že jsme toto

nelehké a nezvyklé období zvládli a jsem přesvědčena o tom, že jsme si na konci školního
roku všichni přáli, aby nový začal tradičně tak,
jak jsme byli vždy zvyklí. První školní den jsme
se ve škole sešli všichni, ale fakt, že slavnostní
zahájení proběhlo ve třídách a ne v kulturním
domě, napovídá, že ani tento rok nebude jednoduchý. To, že jsme společně neprožili první
chvíle v kulturním domě, mělo dva důvody.
Prvním důvodem je skutečnost, že bychom
se do kulturního domu stěží vešli, neboť kapacita školy je snad poprvé v historii zcela
naplněna a druhým faktem jsou hygienická
opatření minimalizující rizika přenosu infekčních onemocnění. Protože nám ani počasí
nepřálo, museli jsme i 26 prvňáčků improvizovaně přivítat ve stísněných prostorech před
školní jídelnou. Věřím, že i tento netradiční
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začátek neubral nic ze slavnostních chvil
a nový školní rok bude pro všechny úspěšný.
Také v období letošních prázdnin jsme opět
zvelebili a zinovovali zázemí školy a její vybavení. Celkovou II. etapou rekonstrukce
prošlo sociální zařízení na nové budově školy. Rekonstrukce, kterou financovala obec
Slavkov ze získané dotace, zahrnovala celkovou rekonstrukci sociálních zařízení chlapců

1. třída
a děvčat včetně všech rozvodů vody, elektřiny
i odpadů, rekonstrukci umýváren před školní
jídelnou. Z rozpočtu školy pak byla hrazena
celková oprava kanalizace a chodby v suterénu nové budovy školy, oprava a vybavení šaten
před tělocvičnou, terénní úpravy atria a jeho
osázení zelení, výmalba prostor školy. Navíc
obec Slavkov zafinancovala z dotace i svého
rozpočtu vybudování nového parkoviště pro
zaměstnance školy, vybudování opěrné zdi,
chodníků, terénních úprav parku i přilehlého
okolí, výstavby nového plotu, vybudování
nové zastávky, přechodů a semaforů, které
zvýší bezpečnost přecházení silnice I. třídy. Je
na místě poděkovat vedení obce Slavkov, především p. starostovi, za projektové i finanční
zajištění všech akcí. Velmi si vážíme nastavené
spolupráce a faktu, že škola je pro obec jednou

z hlavních priorit. 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.
Pokračujeme v realizaci obou získaných
dotací. 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.
Druhým projektem je „Individualizace výuky
a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení“, v rámci kterého jsme získali
vybavení mobilní učebny v počtu 35 ks tabletů a příslušenství. Pro zajištění distanční výuky realizujeme zavedení jednotné komunikační platformy Microsoft Teams.

Nová chodba
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Ohlédnutí za koncem minulého školního
roku
Celkem se přijímacího řízení zúčastnilo
29 žáků devátých tříd, dva žáci z osmých tříd
a jeden žák z 5. třídy. Žáci hlásící se na střední
školy zakončené maturitní zkouškou museli
povinně vykonat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Vzhledem
k pandemii koronaviru se konala pouze jedna jednotná přijímací zkouška, a to 8. června

a mladých mužů si z rukou třídních učitelů
Mgr. Vladimíry Juchelkové a Mgr. Evy Sikorové převzalo závěrečné vysvědčení. Ředitelka školy poděkovala vycházejícím žákům za
práci, kterou vykonali pro třídu, za reprezentaci školy i aktivitu v Žákovském parlamentu
a v neposlední řadě blahopřání za úspěšné
zvládnutí přijímacích zkoušek. Ty nejaktivnější ocenila pochvalou a věcnou odměnou.
Ve výrazech mnohých přítomných se objevily

Konec 9. tříd
2020. O výsledcích přijímacího řízení byli
žáci informováni nejdříve 16. června 2020.
Drtivá většina žáků byla přijata na zvolené
střední školy a obory v prvním kole přijímacího řízení, z čehož většina z nich uspěla na
obou školách případně oborech, kam si podali své přihlášky. Na maturitní obory se dostalo
24 žáků, z nichž 7 bylo přijato na gymnázia,
8 žáků bylo přijato na střední školy a střední
odborné učiliště zakončené výučním listem.
Krásná tradice, rozloučení s žáky devátých
tříd, ze které se stala společenská událost
nejen pro žáky a jejich bývalé i současné učitele, ale také pro rodiče, prarodiče a hosty,
proběhla v tomto školním roce komornějším
způsobem. Vzhledem ke stále přetrvávajícím hygienickým opatřením, bylo slavnostní
předávání vysvědčení realizováno ve třídě
za účasti všech pedagogů. Celkem 29 slečen

známky dojetí nad právě skončenou životní
etapou. Také my, pedagogové si vždy u této
příležitosti uvědomíme, že nejdůležitějším
cílem naší školy je žák připravený vstoupit
do dalšího života. Přejeme všem vycházejícím žákům hodně štěstí, sil při překonávání
překážek, ať svůj budoucí život prožijí tak, jak
si jej ve svých představách vysnili – šťastně
a spokojeně a našli své uplatnění v profesním
i osobním životě.
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, úspěchy v soutěžích, reprezentaci školy a práci pro školu v Žákovském parlamentu,
v letošním roce také za zodpovědný přístup a pečlivé
plnění úkolů v rámci distanční výuky.
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Pochvala ředitelky školy s věcnou odměnou jako nejvyšší vyjádření ocenění zásluh
žáka Základní školy Slavkov:
2. třída – Tereza Gregořicová; 3. třída – Aneta
Maršálková; 4. třída – Natálie Kurková; 5. třída
– Daniel Gorčica; 6.A – David Pustka, Ondřej
Veleba; 6.B – Klára Čechová; 7.A – Nina Garšicová; 7.B – Amálie Macolová; 8.A – Adrien
Tanekou; 8.B – Tomáš Adámek; 9.A – Filip
Kunc, Luděk Klein, Tereza Anna Králová;
9.B – Vendula Trojančíková, Tereza Janků,
Matěj Škrobánek
Pozvání
Tradiční sběr papíru proběhne ve dnech
13. 10. a 14. 10. 2020. Vedení obce Slavkov
odmění nejlepší třídu volným vstupem do
kina. Upozorňuji, že realizace této akce může

být zrušena z důvodu nepříznivého vývoje
epidemiologických opatření, ale také z důvodu nevykupování starého papíru sběrnými
surovinami.
Pohár starosty ve volejbale je naplánován
na sobotu 7. 11. 2020 v tělocvičně. Přihlášky
zasílejte 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 10. 12. 2020.
Nezbývá než dětem i všem pracovníkům školy popřát úspěšný vstup do nového školního
roku.
Mgr. Eva Starečková, ředitelka školy

70. Let od založení základní školy (1950 - 2020)
V letošním roce si připomínáme 70. výro- byl učitel zákonem placen obcí (a nemusel se
čí založení slavkovské školy. S ohledem na přidělávat jako obecní písař, varhaník, vybírat
zpřísněná hygienická pravidla i epidemiolo- školní plat od dětí).
gický vývoj není možné uskutečnit plánované Jedna z nejdůležitějších kapitol školy se ale zaoslavy v prostorách školy. Využíváme stránek čala psát před 75 let, v době končící druhé svěSlavkovského zpravodaje a připomínáme his- tové války. V dubnu 1945 v naší oblasti probíhala Ostravsko-opavská operace nechvalně
torickou událost alespoň touto cestou.
Historické vzpomínky u příležitosti 70. vý- proslulá těžkými boji (vždyť nedaleká Opava
byla po osvobození nejzničenějším městem
ročí založení ZŠ Slavkov
O nejstarší historii slavkovského školství víme Československa). Rudá armáda tvrdě bojojen málo, během závěrečných bojů 2. světové vala o Slavkov čtyři dny (ve dnech 22. – 26.
války mj. totiž shořely obecní i školní kroniky. dubna 1945). Houževnatě se bránící nepřítel
I tak ale dochované střípky ukazují, že se vů- bojoval o každý jednotlivý dům. Po osvobozebec nemáme za co stydět. Vždyť jeho historie ní obce se fronta zastavila asi 0,5 km za vesnije skoro čtyři století dlouhá - první informa- cí, ale Němci odtud (od Hertic, Zlatník a Stěce o slavkovské farní škole pochází již z roku bořic) ještě několik dní obec dělostřelecky
1655. První školní budova pro jednotřídní stále odstřelovali, Slavkov byl proto na 12 dnů
školu byla v obci postavena roku 1780 (její evakuován. Účet válečných škod byl pro obec
lokalizaci neznáme, víme ale, kde se nachá- tragický. Obec jako celek byl z 70% poškozezela první známá škola - na gruntu na č.p. 36, na – z 210 domů jich bylo 22 zcela zničeno,
a že v roce 1872 byla dostavěna školní budo- 44 těžce a 132 lehce poškozeno. Obrovský
va na č.p. 30 – dnešní mateřská škola). Roku rozsah materiálních škod ilustroval pohroma
1854 byly přiškoleny Hertice. Od roku 1869 obecní školy a panského velkostatku (obě
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instituce měly symbolicky po válce spojit svůj
osud) – 26. dubna vyhořely a byly zničeny.
Protože se ve slavkovské škole de facto od
ledna 1945 kvůli blížící se frontě nevyučovalo, byl už 4. června 1945 zahájen školní rok
1944/45. Zprvu se vyučovalo v sále místního
hostince, záhy bylo ale vyučování z technických důvodů přesunuto do dvou místností
místního kláštera. Ale ani poměry zde nebyly
vůbec jednoduché. 118 dětí pěti průběžných
ročníků bylo rozděleno
do 4 tříd a pro nedostatek místa i učitelů začali
Václav a Květoslava Nešporové vyučovat 2 třídy
dopoledne a dvě třídy
odpoledne. Problém ale
nebyl jen kapacitní. Během inspekcí – lékařŠkola 1952
ských prohlídek žactva
- stěbořický lékař MUDr. Maglion konstatoval, že zdravotní stav mládeže je neuspokojivý. Jako důvod uvedl tmavé místnosti (navíc
vlhké a zaprášené), ve kterých probíhá výuka.
Vyučovat ve dvou místnostech cca 120 dětí
se ukazovalo dlouhodobě nemožné. Jako nejvyšší prioritou obce se jevilo vybudovat novou školní budovu.
12. července 1946 bylo provedeno komisionální řízení ohledně místa na stavbu nové školní
budovy na místě bývalého velkostatku Thiena
o rozloze asi 4 ha – pozemek byl vlastníkovi
jako sudetskému Němci zkonfiskován a dán
k dispozici ke stavbě nové školní budovy.
20. července 1947 byl za účasti asi 5000 návštěvníků z obce a okolí položen základní
kámen ke stavbě mateřské a obecné školy.
Stavba byla zadána firmě Rieger Adolf. Podle záznamu v knize zápisů MNV nabídka na
stavbu národní školy činila cca 5,7 miliónu
Kč, nabídka na stavbu samostatné mateřské
školy cca 1,6 miliónu Kč.
V roce 1949 bylo rozhodnuto, že se z úsporných důvodů nebude stavět zvláštní budova

pro mateřskou školu, ale že mateřská škola
bude umístěna samostatně v západním křídle národní školy v přízemí – bude mít svůj
zvláštní vchod, učebny, kancelář, kabinet, šatnu a záchody).
Vyučování prozatím probíhalo v místnostech
kláštera. Do čtyř tříd bylo sloučeno pět postupných ročníků.
Podle závazku stavebních závodů v Opavě
měla být budova školy koncem srpna 1950

úplně dokončena. Protože se ale nepodařilo
včas dokončit závěrečné práce, byl nový školní rok 1950/51 1.září 1950 zahájen jen před
novou budovou. V neděli 3. září 1950 bylo
formálně za plné účasti obyvatel Slavkova
i okolí provedeno slavnostní otevření školy.
Na počet ikony komunistického protinacistického odboje Julia Fučíka a v kontextu doby,
aby byli žáci vychováváni v duchu zásad tohoto komunistického bojovníka, dostala škola
název „Národní škola Julia Fučíka ve Slavkově“. Stavba byla pojata velkoryse. V přízemí
byla ústřední šatna, jedna učebna, hovorna,
kabinet a záchody, v mezipatře kancelář ředitele školy, sborovna a knihovna, v prvním
poschodí čtyři prostorné třídy, dva kabinety
a místnost pro školního lékaře (do roku 1958
taky jako poradna pro matky a děti). V přízemí se nacházely do roku 1960 zmíněné prostory mateřské školy, která měla i samostatný
vchod ze školního dvora.
U školy byla vybudována tělocvična o rozměrech 19x10 metrů, tři klubovny a kulturní
dům s prostorným jevištěm a hledištěm pro
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250-300 diváků. Celá
budova byla vytápěna
ústředním topením. Škola ležela uprostřed velkého pozemku (asi 2,5 ha).
Škola ve Slavkově patřila
v té době k nejmodernějším v okrese.
V pátek 13. října 1950 se
do budovy fyzicky přestěhovaly čtyři třídy pěti
postupových ročníků,
tj. 118 dětí, po vedením
nového ředitele Karla
Schee. Škola začala psát
novou kapitolu svého působení.
Mgr. Jiří Mička

Prostor před školou

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Mateřská škola opět
začíná provoz ve třech
odděleních:
1. třída Broučci - p. uč.
M. Martina Glosslová;
2. třída Sluníčka - p. uč.
T. Kudelová a p. uč.
V. Ružinská; 3. třída Kuřátka - p. uč. M. Králová a p. uč. L. Kremserová.
Od října mateřinka přináší tyto kroužky:
1. Flétnička - p. ved. uč. L. Kremserová - základy hry na flétnu;
2. Šikulka p. uč. M. Glosslová - výtvarné činnosti;
3. Povídálek - p. uč. M. Glosslová, p. uč.
L. Kremserová, p. uč. V. Růžinská;
4. Angličtina hravě - p. uč. J. Žurková a p. uč.
K. Zahlová - základy anglického jazyka pro
nejmenší;
5. Tanečky - TSK - Opava;
6. Náboženství - p. K. Salzmannová;

7. Cvičení rodičů a dětí - p. uč. M. Králová
a p. L. Král - cvičení na nářadí v tělocvičně nácvik pódiových skladeb. Začátek cvičení
pondělí 5. 10. 2020 od 16 - 17 hod v tělocvičně ZŠ;
8. Cvičení předškolat - p. M. Duroňová,
p. P. Petrželová, p. Z. Prusková - základy cvičení na nářadí, pódiové skladby. Začátek středa
7. 10. 2020 od 16 - 17 hod v tělocvičně ZŠ.
Se všemi kroužky byli rodiče seznámeni na
zahajovací schůzce v MŠ a budou začínat v říjnu. Zde se rodiče rovněž seznámili s režimem
v mateřince a se všemi požadavky.
Podzim patří již tradičně, Vítání občánků.
Toto vítání dětí do života probíhá v Seniorcentru (letos Vítání proběhlo před zasedací
místností obecního úřadu) a je vždy obohaceno milým programem našich školáčků
(p. uč. L. Kremserová a p. uč. V. Ružinská).
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SENIORCENTRUM
LÉTO V SENIORCENTRU
S počínajícím létem a sílícími slunečními paprsky
se náš domov vrátil do
„zajetých kolejí“. Předchozí „náročné“ období
nám dnes připomínají jen
omezené návštěvy našich
blízkých a vyvěšená doporučení na vstupních dveřích.
Snažíme se využívat teplého počasí, a tak často
pobýváme v zahradě nebo na terase, scházíme
se také ve prostorách domova, SPOLEČNĚ
SI POVÍDÁME, ZPÍVÁME, TRÉNUJEME
PAMĚŤ, RELAXUJEME S NAŠÍM EDOU
- AGAMOU VOUSATOU, CVIČÍME…
Společně jsme také OTRHALI A ZPRACOVALI RYBÍZ – už se moc těšíme na rybízové
víno, koktejl a bublaninu…

Zpracování rybízu
TRADICI SVÁTKU SV. DUCHA jsme si
tentokrát připomněli na naší oblíbené zahradě. Samozřejmě jsme se všichni nejvíce těšili
na smaženici, která v kotlíku na ohništi krásně
voněla cibulkou a špekem.
Zpět se vrátila také naše oblíbená SPOLEČNÁ POSEZENÍ A HUDEBNÍ KAVÁRNIČKY. Využili jsme krásného počasí a zahájili
jsme GRILOVACÍ SEZÓNU – ŠPEKÁČEK
A PIVO, no to byla dobrota! Navštívil nás

Smažení vajec
také PAN PEČENKA Z PRAHY A VZAL
TO „HEZKY OD PODLAHY“. Z předchozích vystoupení ho již známe, a i tentokrát se
nám moc jeho pořad líbil.
KAVÁRNIČKY POD TAKTOVKOU HUDEBNÍKŮ VIOLY Z OLOMOUCE, VYSTOUPENÍ PANA KRULICHA – ŽIVÁ
HUBA I HUDEBNÍCI Z OPAVY nás také
potěšily a zpříjemnily naše POSEZENÍ NA
ZAHRADĚ. Nechyběl také tradiční KU-

Hudební kavárnička
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ŽELKOVÝ TURNAJ, během kterého se
v každém z nás vždy probudí soutěživý duch
a utkání je potom o to zajímavější a napínavější. Obyvatelé domova i zaměstnanci si užili
spoustu legrace a vítězem byli vlastně všichni,
kteří se zúčastnili. POSEZENÍ S KLIENTY SE TENTOKRÁT NESLO V DUCHU
SPARTAKIÁDY, s podtitulem Skladba s šátky. Obyvatelé a zaměstnanci nacvičili velmi
povedenou skladbu.

Dožínky

Kuželkový turnaj
Aby nám nebylo v domově v letních měsících
horko, BYLY NOVĚ NA CELOU PROSKLENOU STŘECHU NALEPENY SPECIÁLNÍ FÓLIE, které propouštějí světlo,
ale brání průniku teplého vzduchu. V zimě
naopak nepropouštějí ven teplo. Zvláště ve
II. poschodí se občas pohybovaly letní teploty
nad 35º. Bude se nám teď lépe dýchat.
Sluníčko dobře odvedlo svou práci a přišel
ČAS DOŽÍNEK. Společně jsme si připomněli, jak jsme za našich mladých let slavili
konec sklizně my a zda se v našem okolí Dožínky ještě oslavují. Nesmělo chybět bohaté občerstvení, koláče a víno (taky nějaká ta
štamprlička) a došlo také na zpěv a tanec!

Velkou část naší pracovní činnosti jsme věnovali přípravě výzdoby na LETOŠNÍ DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, KTERÝ SE PONESE V DUCHU 15LET OTEVŘENÍ DOMOVA. Kdo může, pomáhá, kdo nemůže tak
hlídá, zda to děláme dobře.
Někteří z nás se také stihli ZRELAXOVAT
V MÍSTNÍ SOLNÉ JESKYNI nebo se
zúčastnit příjemného DOPOLEDNÍHO
POSEZENÍ V MÍSTNÍ hospůdce na
ŽUMPĚ. Dali jsme si výborné zmrzlinové
poháry se šlehačkou, na zahřání nějakou
štamprličku, vínečko nebo kávu. Děkujeme
paní Slavíkové za výbornou obsluhu i za dopolední čas, který nám věnovala.
Při dalším POSEZENÍ S KLIENTY JSME
BYLI TENTOKRÁT „NA VZDUCHU“,
kde jsme společnými silami pomocí padáku
poroučeli větru/dešti. Program byl velmi vydařený a my se i přes přicházející podzimní
počasí velmi těšíme na další měsíc, který jistě
přinese stejně bohatý program a možná také
něco navíc…
Mgr. L. Barčová

- 17 -

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 3/2020

ZPRÁVY Z FARNOSTI
Milí spoluobčané,
v roce 2020, také díky Vaší podpoře, se nám podařilo zase zvelebit náš krásný kostel
sv. Anny. Máme nové omítky v kostele do výšky 0,8 m a také
jsme vymalovali celý kostel, a to za cenu 429.066,- Kč. Nainstalováno bylo také nové osvětlení - 22 kusů halogenových LED
a 90 LED žárovek do lustru za cenu 91.853,- Kč. Nové mříže
v kostele, jejichž realizace je naplánovaná na konec září 2020,
budou stát 290.000,- Kč. V tomto roce jsme tedy proinvestovali
bezmála 810.919,- Kč.
Velké díky patří všem, kteří nás podpořili. Moravskoslezský kraj přispěl částkou ve výši
356.000,- Kč. Veřejná sbírka a další sbírky v kostele přinesly celkem 229.919,- Kč. Ministerstvo
kultury přispělo částkou 125.000,- Kč. A v neposlední řadě přispěla obec Slavkov částkou ve
výši 100.000,- Kč.
Děkujeme za podporu a všechny dárce zveme se na společné setkaní, které bude poděkováním
všem, kteří nás finančně podpořili ve veřejné sbírce a dalších sbírkách, které se pravidelně konají
v kostele. Toto setkaní se uskuteční v pondělí 28. záři (na svátek
sv. Václava) od 15.00 hod. za obecním úřadem kde bude guláš, čepované nápoje pro děti a pro
dospělé bude nachystáno pivo. Srdečně se těšíme na Vaši účast.
Dušičková pobožnost proběhne dne 31. 10. 2020 (sobota) na místním hřbitově ve Slavkově, od 14:15 hodin.
Slavnost Všech svatých – neděle 1. 11. 2020 v 9:15 hod. v kostele sv. Anny.
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – pondělí 2. 11. 2020 v 17:30 hod. v kostele sv. Anny.
Čtení otčenášků – neděle 8. 11. 2020 v 9:15 v kostele sv. Anny.
P. Th.Lic Tomasz Sebastian Juschkat ThD., Farář

Farní tábor – schola
POZOR, HLÁŠENÍ – DETEKTIVNÍ KURZ BYL ÚSPĚŠNÝ
V londýnské detektivní kanceláři, patřící známému řešiteli zapeklitých případů Sherlocku Holmesovi, bylo na konci července tohoto roku nebývale rušno. Na týdenní detektivní kurz s krycím jménem „FARNÍ TÁBOR“ totiž přijelo přes třicet dětí ze Slavkova a okolí, aby se seznámily
s tímto zajímavým a občas i nebezpečným řemeslem. Ono to totiž není jen tak, pracovat pod
slavným, ač podivínským detektivem – nemalou hrstku zločinců poslal za mříže a kdekdo mu
může závidět.
- 18 -
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Hned první den narušil poklidnou atmosféru
výuky zajímavý případ s mizejícím dobytkem
z místní farmy, který však Holmesovi učňové
dokázali vyřešit téměř sami. I v další dny byl
Sherlock nucen vzít své svěřence rovnou do
terénu. Společně zdokonalovali své pozorovací i pohybové schopnosti, seznámili se se

Stavba letadla
stavbou letadla i jeho ovládáním, setkali se
s mafiánským podzemím, řešili vraždu i křivé
obvinění Sherlocka… nebo ne? Možná bylo
pravdivé, ale kdo to dokáže?
Tedy i jejich učitel na pár hodin okusil chlad
vězeňských cel a na již vcelku schopných
učních bylo, aby dokázali najít jejich úhlav- Řešení případu
ního nepřítele, který toto obvinění narafičil.
Naštěstí měli k ruce i dr. Watsonovou, s jejíž pomocí dokázali obejít nástrahy Moriartyho a jeho
stoupenců a spravedlnost mohla opět zvítězit! Sherlock byl propuštěn, a protože všichni účastníci kurzu odvedli výbornou práci, odjížděli domů jako certifikovaní detektivové.
Teď již nezbývá nic jiného, než abych jménem Sherlocka a celé detektivní kanceláře poděkovala
všem, kteří se zasloužili o hladký průběh kurzu. Velké díky patří otci Tomášovi a farníkům Slavkova a Litultovic, kteří náš tábor podpořili při sbírce a dohromady dali nemalou částku, stejně
tak i panu starostovi a naší obci, která nás finančně podpořila. Přispěli i někteří rodiče a díky
tomu jsme mohli nakoupit dostatek hygienických potřeb i kvalitních odměn pro děti. Poděkování patří i vám všem, kteří jste na nás mysleli v modlitbách – opravdu to šlo poznat!
Na závěr děkuji našim milým kuchařkám, díky jejichž nasazení a vždy pozitivnímu přístupu
jsme se nemuseli bát, že by nám nechutnalo, a děkuji i všem vedoucím a dětem, kteří tvořili
výbornou partu, a doufám, že se na příště těšíte stejně jako my!
Marie-Anna Kosterová & tým
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SDH Slavkov
Z činnosti sboru:
V sobotu dne 29.8.2020 jsme uspořádali u školy 15. ročník soutěže v požárním útoku „O Nejlepší družstvo Slavkova“. Soutěže se zúčastnily 3 družsteva v kategorii mládeže a 5 družstev
dospělých. V mladší kategorii zvítězilo družstvo Čápata, 2. místo Špunti I a 3. místo Špunti II.
V kategorii dospělých zvítězilo družstvo Sousedi od čápů, 2. místo Pomalé šípy, 3. místo Vestíci,
4. místo Slavkovjáci a na 5. místě se umístilo družtvo Foglů.

Příprava útoku

Předávání cen

Krajská rada seniorů pro Moravskoslezský
kraj ve spolupráci s městským obvodem
Moravská Ostrava a Přívoz uspořádali ve
středu 2. září 2020 Krajské sportovní hry ve
sportovním areálu Varenská.
Do soutěže přihlásilo 65 týmů z Moravskoslezského kraje. Za každý jednotlivý tým nastoupili čtyři soutěžící a to jak ženy, tak muži.
Týmy soutěžily v disciplínách, které zvládnou
všichni přihlášení senioři v kategorii do 70 let
a nad 70 let. Pořadatelé připravili osm soutěží.
Většinou to byly disciplíny, které měli něco
společného s hodem, odhodem, přesným hodem. Tak házeli šipkami, koulemi pro pétanque, házeli na koš, kroužky, tenisovými míčky.
Stříleli florbalovou hokejkou do branky a běhali s raketou s tenisovým míčkem. Výkony byly
převáděny v body. Ty rozhodčí sečetli. Vyhráli
členové týmu s největším počtem bodů.

V kategorii nad 70 let: Klapetek Jiří, Kratochvíl František, Šenk Stanislav a Zahel Jindřich.
Honka Václav získal medaili za nejlepší výkon
v disciplíně hodu tenisovými míčky. Umístění
našich družstev zatím nebylo zveřejněno.

Soutěže se za SDH Slavkov zúčastnila
2 družstva. V kategorii nad 60 let: Zahel Josef, Bek Václav, Honka Václav a Šenk Oldřich.

12. září se 3 členové sboru s praporem zúčastnili oslav 125. výročí založení sboru v Jezdkovicích.
V neděli dne 13.9.2020 jsme se zúčastnili mše
svaté v místním kostele, která byla sloužena
za všechny občany Slavkova a jako náhrada za
neukutečněnou Floriánskou mši svatou. Jako
tradičně jsme uspořádali průvod členů s hudbou do kostela a po ukončení následovala valná hromada v hasičské zbrojnici s promítáním
videa z akcí pořádaných sborem.
Po rozvolnění se opět rozběhla „Opavská liga
v požárním sportu“. Naše družstva dospělých
se do této soutěže v letošním roce nezapojila.
Družstva žáků se připravují na podzimní kolo
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„Opavské ligy“ a soutěže „Plamen“. Začátek
soutěží začne v průběhu měsíce září.

a volba delegátů na VI. sjezd SH ČMS, který
je plánován na prosinec.

V sobotu dne 19.9.2020 se v kulturním domě
ve Stěbořicích uskuteční okresní shromáždění
delegátů SDH okresu Opava. Na programu
bude mimo jiné volba starosty, náměstků
starosty, členů VV, předsedy a členů OKRR

SDH Slavkov upozorňuje naše spoluobčany
na zvýšené nebezpečí vzniku požárů v nadcházející topné sezóně. Dodržujte všechny
bezpečnostní předpisy při manipulaci s topidly a otevřeným ohněm.
Jiří Klapetek, jednatel

Připravované akce:
V neděli dne 11.10.2020 se uskuteční tradiční Drakiáda- pouštění draků na
Větřáku. Zveme na tuto akci všechny příznivce létajících draků a hlavně děti
se svými výrobky draků domácí výroby.

ČSŽ SLAVKOV
Vážení spoluobčané,
na jednu stranu máme pocit, že se čas zastavil, protože téměř všechny společenské akce
byly zrušeny, omezili jsme pohyb na veřejnosti a zdržujeme se více doma. Ale na druhou
stranu, už je tady zase září, děti jdou do školy
a nám se neskutečnou rychlostí blíží Vánoce
a konec roku. Než se však dočkáme svátků,
máme přeci jen trochu času. Proto Vás chci
pozvat na akce, které pořádáme. Na první
akci, na kterou bych Vás ráda pozvala, jsme
pouze jedni z pořadatelů, tou akcí jsou Dny
Slavkova. Další akcí je již tradiční „Člověče

nezlob se“ spolu se soutěží o nejlepší kulinářský výrobek na dané téma, tentokráte je
tou nejdůležitější ingrediencí „med“. Soutěžit
budeme v neděli 22. 11. 2020 v 15 hod. v kulturním domě. A poslední akcí, kterou pořádáme, je již tradiční Mikulášská nadílka, která
se uskuteční 5. 12. 2020 v 16 hod. také v kulturním domě. Mimo tyto akce se členky ČSŽ
budou setkávat na schůzkách a připravovat
výrobky na prodej u rozsvěcení vánočního
stromku. Věřím, že vše proběhne v plánovaných termínech a už teď se na Vás těšíme.
Michaela Glabazňová

ČZS SLAVKOV
Zrušení zahrádkářské výstavy
Vážení přátelé a spoluobčané, s politováním
oznamujeme, že z důvodu stále se zpřísňujících podmínek pro pořádání hromadných akcí
včetně výstav ve vnitřních prostorech staveb
a po zvážení celkové situace jsme se rozhodli
pro zrušení naší výstavy, která se měla uskutečnit ve dnech 10. a 11. října 2020 v KD Slavkov.
Chystanou soutěž v aranžování květin mezi
zástupci/zástupkyněmi spolků a organizací

však uskutečníme, a to v sobotu 17. 10. 2020
od 14:00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
O podmínkách soutěže budete včas informováni. Vítězné vazby budou odměněny a vystaveny ve výloze místního květinářství Florinka.
Děkujeme za pochopení a věříme, že se příští
rok budeme moci na výstavě pochlubit výsledky práce na naších zahrádkách.
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TJ SOKOL SLAVKOV
Oddíl kopané
Vážení sportovní přátelé, máme tady fotbalový podzim. Nový soutěžní ročník ve Slavkově zahájilo všech 7 družstev. Muži pokračují v krajské I.A třídě,
„B“ mužstvo v okresní III.tř.
SO
K
Muži A – I.A třída po půlroční pauzu jsme nevstoupili do sezóny příliš dobKOL SL AV
ře. V poháru jsme sice v prvním kole deklasovali Hradec „B“ 8:0, ale utkání
v Budišově již bylo nad naše síly a po prohře 2:5 jsme se pohárem rozloučili. V 1.A třídě nás
hned v úvodním utkání zaskočila Stará Bělá, kdy jsme po velkých individuálních chybách prohráli 1:5, následně jsme zajížděli dvakrát na hřiště soupeře, kdy v Mokrých Lazcích jsme vybojovali v závěru remízu 2:2. Výlet do Jakubčovic však znamenal největší prohru minimálně za
posledních 30 let. Ostudný výsledek 11:1. Následně jsme se trochu rehabilitovali, když jsme na
domácím hřišti porazili Slovan Ostrava 3:1. Momentálně obsazujeme 9 místo tabulky se 4 body.
Muži B – okr. přebor III. třída , začali podobně jako áčko. Ze dvou venkovních utkáních jeden
bod po remíze 2:2 ve Větřkovicích a prohře 2:0 v Oticích. Následně doma deklasovali Radkov 7:0
Mládež – Naše mládež si vede mnohem lépe, když z deseti utkání, co naše veškerá mládež absolvovala v pěti soutěžních
kategorií máme 9 výher
a pouze jednu prohru.
Mladší přípravka s fotbalovou školičkou se zúčastnili turnaje v Kobeřicích a Bolaticích. Dvě
čtvrtá místa v konkurenci mužstev jako Baník
Ostrava, Hlučín, Poruba, Kobeřice atd. a žádný výrazný debakl považujeme za velký úspěch.
Jako třešnička na dortu
bylo vyhlášení nejlepších střelců turnaje, kdy se jim v Kobeřicích stal Kevin Kubín a v Bolaticích
Tadeáš Klement. Naše Fotbalová školička na turnaji v Bolaticích neztratila ani bod a většinu
soupeřů krutě deklasovala.
Dorostenci hrají dál okresní přebor a žáci v okresních soutěžích od starších až po přípravky.
Dorostenci v přeboru vyhráli 3:1 v Oticích a doma 2:0 nad Oldřišovem, čekají nás v Malých
Hošticích a doma Velké Heraltice.
Postupně se zapojují do soutěží žáci jak starší, mladší i obě přípravky. Zde bych chtěl upozornit
na dobrou práci trenérů hlavně Jana Zahla, Daniela Kubína, Filipa Holuši a u těch nejmenších
Reného Klementa a Michala Gavendy.
Těšme se na pěkný fotbal a přijďte povzbudit naše hráče .
Jan Klement, předseda odd. kopané, Michal Gavenda
TJ

OV

1919
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PRONÁJEM LESANKY
TJ Sokol Slavkov, z. s. sděluje, že ve spolupráci s obecním úřadem chystá záměr na pronájem
lesanky a pergoly k 1.1.2021. Kdo by měl zájem ať sleduje během října internetové stránky obce
i tělovýchovné jednoty.			
Za TJ Sokol Slavkov Pavelek Aleš předseda
Oddíl ASPV
Ráda bych začínala zprávu tradičním sportovním dnem, jak je zvykem, ale bohužel koronavirová pandemie nás ovlivnila natolik, že jsme museli svou aktivní činnost ukončit již v březnu.
Nekonala se tedy ani naše oblíbená a velmi silně zastoupená soutěž v Medvědí stezce ani sportovní den v závěru června. Můžeme jen doufat, že se nám podaří znovu nastartovat naši činnost
a motivovat nejen děti k pohybu.
Proto začínáme v měsíci říjnu v tělocvičně ZŠ a snad budeme cvičit bez omezení po celý rok:
Pondělí: 16 - 17 hod. cvičení rodičů a dětí (Marcela Králová, Lukáš Král)
18:30 – 19:30 hod. cvičení aerobic, zumba, kruhový trénink (M. Trojančíková a kol.)
Středa: 16 – 17 hod. cvičení předškolních dětí (M. Duroňová, P. Petrželová, Z. Prusková)
19 – 20 hod. cvičení aerobic, zumba, kruhový trénink (M. Trojančíková a kol.)
19 – 20 hod. cvičení Zdravotní tělesné výchovy (manželé Lomičovi)
Těší se na Vás cvičitelé ASPV 				
Trojančíková Martina
Cvičení rodičů a dětí
V současné době máme nacvičenou pódiovou skladbu na Den Slavkova. Dne 5. 10. 2020 začíná
další sezóna cvičení rodičů a dětí pod vedením p. cvičitelky M. Králové a L. Krále. Rodiče,
přijďte si zacvičit s vašimi dětmi do tělocvičny Zš na nářadí, ale také nacvičit krásné pódiové
skladbičky a reprezentovat tak naši tělovýchovnou jednotu i celou naši obec.
Těšíme se na Vás. 						
Marcela a Lukáš Královi

Orel Jednota Slavkov
Vážení Orli a Orlice a spoluobčané,
Dovoluji si Vás pozvat na společenské akce, které se budou konaly nebo
budou konat v blízké Ostravě v rámci Templfestu a v Orlovně ve Slavkově.
Dne 9. 10. 2020 pořádáme přednášku o Polsku v 18.00 hod Orlovna.
Templfest v Heligonce - sobota 24. 10. 2020 od 17.30 – 21.30, , Vítkovická 3367/42, Ostrava. Vystoupí Eliška Tesařová a kapela Misterios del Amor, Marek Orko Vácha kněz, Pavel
Helan vlídný písničkář, Tomáš Novotný – hudebník, Mojše Band – hudba. Další info na
https: //templfest.webnode.cz/program/.
Dne 20. 12. 2020 budeme zahajovat Výstavu betlémů vernisáží v 15. hodin. Vystoupí s vánočním pásmem manželé Heryánovi z Kujav a opavská básnířka p. Adéla Senecká a další.
Srdečné pozvání za jednotu Orla ve Slavkově		
Lenka Bittnerová, starostka
Placená inzerce
Vinotéka Lenka
srdečně zve na Svatomartinská vína, která se začnou prodávat 11.11.
od 11.00 ve vinotéce Lenka na ulici L. Svobody 26 ve Slavkově. Prodej 11 druhů svatomartinských vín a možnost posezení ve vinném sklepě. Více info na https://vinoteka-lenka.cz/.
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DNY SLAVKOVA

SLAVKOVA

Dny Slavkova byly rozloženy do tří hlavních
dnů. V neděli 13. 9. 2020, jsme vzpomínali
2020
na zemřelé a živé občany Slavkova na mši svaté v kostele sv. Anny. Současně jsme vzpomínali také na živé a zemřelé členy Hasičského sboru
ve Slavkově, kteří oslavili svátek sv. Floriana patrona hasičů. Na mši hrála dechovka a už tradičně
krásně zazpívaly děvčata ze scholy. Ve čtvrtek 17. září se sešli členové spolků a zastupitelé na hřišti u ZŠ, aby přichystali stany, stánky a celé zázemí pro konaní akce. Brigády se zúčastnili členové
všech spolku a za 3 hodiny bylo vše připraveno.
V pátek 18. 9. 2020 proběhl Den otevřených dveří v Seniorcentru pouze v komornějším prostředí z důvodů koronavirových opatření. setkání bývalých zaměstnanců s klienty Seniorcentra.
Jako hosté vystoupili hudebníci z televize Šlágr s programem MÁRA SHOW. Odpoledne zazpíval matador české pop music Josef Zíma.
V pátek v podvečer byl promítnut film Chlap na střídačku v hlavních rolích s Jiřím Langmajerem, Ivanou Chýlkovou a Lucií Žáčkovou, která zvláštním způsobem řešila nevěru. Už před
začátkem filmu se ochladilo a tak dost diváku odcházelo před koncem této komedie, nekomedie.
Hlavním dnem oslav je vždy sobota a tak
jsme se sešli 19. září 2020 na hřišti u ZŠ. Už
před 14 hodinou začaly první děti dovádět na
skákacím hradě. malování na tvář a ruce dětí
se staraly dvě slečny a až do 19 hodin, kdy se
sešeřilo, čekaly ve frontě děti na svou vytouženou malůvku. Všechny atrakce pro děti byly
opět zdarma. Školní jídelna napekla 1200
skvělých koláčů, po kterých se jen zaprášilo.
Na zahájení ve 14:30 hodin nepřišlo bohužel
DNY

mnoho občanů, ačkoliv bylo dopředu avizováno předání čestného občanství dlouholetému, dnes emeritnímu starostovi obce Vladimíru Chovancovi. Současný starosta Mgr.
Rostislav Musila zahájil celé odpoledne, kde
přivítal občany a potom předal Čestné občanství panu Vladimíru Chovancovi, který se významnou měrou zasloužil o rozvoj
obce Slavkov. Toto významné ocenění mu
udělilo Zastupitelstvo obce Slavkov dle usnesení ze dne 4. 3. 2020.
Po slavnostním úvodu zahrála a zazpívala nejen pro seniory dechovka Moravská veselka, která
během svého vystoupení zahrála i některé písně pop music, protože na plesech už je to víceméně
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standartní, jak připomenul
kapelník. Během krátké přestávky muzikantů, pozval
starosta na podium náměstka hejtmana Jiřího Navrátila, kterému poděkoval za
dotace z Moravskoslezského kraje, které i díky jeho
osobě dostala naše obec.
Náměstek hejtmana pozdravil přítomné. Blahopřál
emeritnímu starostovi k udělení Čestného občanství a pozval naše občany, aby přišli volit do
krajského zastupitelstva, kde opět kandiduje za KDU-ČSL. Současně oznámil, že místostarosta
obce je rovněž na naší kandidátce. Místostarosta Ing. Ladislav Kubín vyzval spoluobčany, aby
rovněž přišli volit a jelikož zastává funkci místostarosty nepřetržitě od 6. prosince 1990 až dosud, dobře jej znají a můžou mu vyjádřit podporu tím, že před jménem zakroužkují jeho číslo
a tím mu dají preferenční hlas. Ještě podotkl, že kdyby přišla volit většina spoluobčanů a dali mu
preferenční hlasy, mohl by se dostat i do zastupitelstva kraje. Jednoduše řečeno, nic není nemožné! Poté dechovka zahrála druhou část koncertu. Před vystoupením dětí byla vyhlášena soutěž
„o nejchutnější pomazánku“. Potom vystoupili žáci a děti ZŠ a MŠ bez jejichž účastí by Den
Slavkova, nebyl tím pravým dnem. Na úvod zazpívaly děti školní družiny, které vyhrály v soutěži družin s písněmi Pohádka – zpívali Matyáš Oslizlo a Emička Matýsková, s písničkou Pink
v podání Natálky Kurkové, Peťky Hlávkové a Adélky Vlčkové. Obě písně doprovázela na kytaru
Karin Malchárková. Pak už se pomyslný tanečně – travnatý parket zaplnil rodiči a dětmi, kteří
nás doslova roztančili skladbičkou „Z nás bude kapela.“. Ohromný potlesk jistě potěšil i babičky,
které se s velkou vervou zapojily do cvičení. V rytmu Zumby jsme mohli sledovat taneční umění
našich žákyň. Velkou část skladby si vymyslela děvčata sama pod vedením paní vychovatelky
Kateřiny Plachké. Krásnou podívanou a ocenění tleskajícího publika si právem zasloužila také
skladbička Žabičky v podání taneční skupiny Minimonteráčci. Závěrečnou třešničku na dortu
a troufám si říci i velmi povedenou choreografii a námět měla skladba Dance battle, kterou si
připravila děvčata z Monteráčků.
I přesto, že jsme na přípravu těchto vystoupení měli relativně málo času, myslím si, že závěrečný
efekt a radost publika nás ani diváky nezklamal.
Děti vystřídala takřka dvacetičlenná gospelová kapela Good Work svým moderním
aranžmá písní i s náboženskými texty. Soutěže mezi spolky „ o nejchutnější pomazánku“, zúčastnilo se jej 8 spolku a jejich pomazánky od tradiční škvarkové po česnekovou
s ořechy byly připraveny k ochutnání. Soutěžní míčky si zakoupilo 102 jednotlivců nebo
rodin. Vítězná pomazánka skrývající se pod
přiděleným šťastným číslem 7 obdržela 36
hlasů a připravili ji zahradkáři. Druhé místo
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s přiděleným číslem 3 vybojovaly členky svazu žen s 23 hlasy. Bronzovou medaili s přiděleným
číslem 8 získali naši myslivci s 10 hlasy. Děkujeme všem hostům a spolkům za účast a už se těšíme na další dobrotu v příštím roce ! Všechny recepty najdete na stránkách obce pod aktualitami.
Děti se mohly povozit na malém „řetizkáči“a vyrobit si ze slizu nějakou drobnost. Před vystoupením Moniky Absolonové, která po čtyř a půl hodině z Prahy přijela do Slavkova, byla ráda, že
její koncert se uskuteční, neboť COVID umělce připravil o mnoho vystoupení, proběhla soutěž
o „Slavkovskou metlu“. Zúčastnilo se jí 5 tříčlenných družstev spolku. V disciplíně zahrádkářských dovedností se nejlépe se 3 úkoly ( štafeta s kolečkem naložených hlínou, nabrat hlínu do
květináče a zasadit a zalít rostlinu jahodníku) poprali hasiči, před ženami a družstvem sokola.
V 19:00 začala zpívat konečně Monika Absolonová a fanoušci se nahrnulí poblíž podia a zpívali a pohupovali se v rytmu. Monika dokázala, že
moc krásně zpívá. Začalo se
stmívat a vystoupení vygradovalo písní „Královnou
jsem já“ z muzikálu Kleopatra. Hodina určená pro
její koncert se naplnila, ještě
jeden přídavek a koncert byl
minulostí a tma skutečností. Posledním vystupujícím
byla skupina Turbo, sice
v obměněné sestavě, ale staré dobré hity (Hráč, Je to jízda
a další) v jejich podání uspokojily fanoušky. Poslední písní
v jejich podání byl tradičně hit
„Chtěl jsem mít“. Konec večera
se neúprosně blížil a návštěvníci
ještě dlouho posedávali na lavičkách nebo korzovali jen tak.
V neděli dopoledne se sešla opět
parta brigádníků a po třech hodinách nebylo na hřišti poznat, že
se tam nějaká akce uskutečnila.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům místních spolků, kteří nejen připravovali
zázemí pro samotnou akci, ale i aktivně se podíleli při prodeji občerstvení. Dále vystupujícím dětem a jejich učitelkám, vedoucím, zastupitelům, zaměstnancům obce, školní jídelně, farnímu úřadu a mnoha nenápadným lidem bez jejich pomoci bychom oslavy Dnu
Slavkova 2020 nemohli uskutečnit. Dny Slavkova 2020 jsou už historií a můžeme začít
připravovat Dny Slavkova 2021.
Martina Trojančíková, Eva Starečková, Eva Kvarčáková, Ladislav Kubín
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Mix fotografií
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SLAVKOV 1224 - 2020 (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 předci. Jedná se o doslovný přepis
výše uvedené brožury Josefa Stypy.
Pokračování č. 8
Listem daným v Kroměříži v pondělí masopustní oznamuje Hanušovi z Oprsdorffu, že komisařem ve sporech pohraničních obcí Červené
Hlinky a Kunčič (z kníž. Opolského) ustanovuje
urozeného vladyku Petra Vlka na Slavkově.
Po sv. Jiřím opět vyslán jest jako komisař ve
sporu o les „Gyru“ na Osoblažsku mezi Jiřím Supem z Fulštejna a pi. Vrbenskú a žádá
zprávy o jeho dobrém zdání. V neděli Jubilate oznamuje biskup komisaři Vlkovi a jiným,
že věc ta přijde k příštímu manskému soudu
a hned v pondělí nařizuje, aby se dali „ve čtvrtek příští v Osoblaze na noc najíti a na druhý
den, v pátek to před se vzali“.
V záležitostech pozůstalostních píše biskup
Vilém Petru Vlkovi:
Poněvadž jest pan Lacek Ojíř z Fulštejna prostředkem smrti z tohoto světa sešel a listu
mocného na ves Matějovice, kteráž na manství Našem jest, aby komu ji zavázati aneb
poručiti mohl, neměl, a žádných dědiců po
sobě nenechal, poroučímeť, jak Tebe toto
psaní naše dojde, že k Aleksandrovi Beřkovi
z Násile na Stundorf dojedeš a dále se podle

poručení Našeho, kteréž jemu o tom obšírněji
činíme, poslušně zachováš. Pakli jest se kdo
jiný Nás psaním svým stižně, abychom se věděli čím spraviti, po naschválním poslu učiň.
Na tom jistú vůli naši naplníš. Datum Kroměříž ve čtvrtek před Narozením Panny Marie.
A téhož roku (list z pondělka před sv. Havlem) dostává Vlk nařízení, aby se s Jarošem Sirakovským uvázal v odumřelý manský statek
Fulštejn po nebožtíku Jiříku Supovi z Fulštejna, který postoupil jej bez vědomí biskupovat svému švakrovi Václavu st. Sedlnickému
z Choltic (ten totiž vzal si sestru nebožtíkovu
Alenu Supovnu za manželku.) Biskup však viděl v jednání Sedlnického, jenž tkaé po smrti
hned se ve zboží uvázal, porušení manských
povinností a hájil svého práva majitelského.
Příštího roku, pět let po smrti své tchýně,
odebrala se i manželka Petrova do říše stínů;
čteme ve zdejším kostele:
„L. P. 1567 v sobotu před nedělí křížovou umřela jest urozená paní Margareta Rotumberková
z Ketře (nepochybně dcera Kašpara Rotumberka z Ketře na Stéblovicích) manželka první Petra
Vlka z Konecchlumu. Tuto pochována jest, jejíž
duši P. Bůh rač milostiv býti v nouzi její“.
Roku 1568 žení se Petr Vlk patrně po druhé,
neboť žádá biskupa Viléma o zvěřinu k svatebnímu veselí, které hodlá míti v neděli masopustní nejprve příští. Biskup Vilém vyhovuje prosbě jeho a píše ve čtvrtek po sv. Pavlu:
L. K.
Pokračování č. 9 ve Zpravodaji 4/2020

Slavkovský zpravodaj – vydává obecní úřad Slavkov, tel.: 553 797 067, slavkov@iol.cz, www.slavkov-u-opavy.cz. Periodický
tisk územního samosprávného celku. Registrováno pod č. MK ČR E 22852. Vychází 4x ročně v nákladu 750 ks, bezplatný informační zpravodaj zastupitelstva a rady obce, OÚ a příspěvkových organizací obce pro občany Slavkova. Volný rozsah
je využíván pro bezplatné informace o činnosti místních spolků a organizací. Možnost placené inzerce.
Šéfredaktor: Ing. Ladislav Kubín. Sazba a tisk: Nord Service s.r.o.
Distribuce: bezplatnou roznáškou do schránek, nebo k dispozici v kanceláři OÚ Slavkov.
Termín uzávěrky příspěvků do Slavkovského zpravodaje: 7. 12. 2020. Příspěvky předávejte v elektronické podobě na
emailovou adresu: urad@ouslavkov.cz, mistostarosta@ouslavkov.cz

- 28 -

