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SLOVO STAROSTy
Vážení spoluobčané,
ještě jsme si pořádně neužili zimního počasí a už tady máme opět
jaro. Jaro je vždy krásné roční období, ale letos je bohužel poznamenáno celosvětovým šířením koronaviru. Zažíváme nelehké období,
ve kterém máme obavy o zdraví své a svých blízkých.
Děkuji všem, kdo jsou k sobě v této době ohleduplní a navzájem si
pomáhají, ať už šitím roušek nebo nákupy a starostlivostí o své blízké a okolí. Zároveň vyzývám všechny k nošení roušek a dodržovaní
nastavených pravidel, které jsou stanoveny pro ochranu nás všech.
Vážení spoluobčané,
v případě, že byste se ocitli ve zdravotní karanténě, chtěli bychom Vám nabídnout zajištění nákupu základních potravin či dovážku obědů. Tento rozvoz je bezplatný, budete hradit pouze cenu
nákupu či obědu (tato nabídka platí pro občany, kterým toto nemohou zajistit jejich rodinní
příslušníci). V případě potřeby volejte na kontaktní telefon 553 797 067 nebo pište na kontaktní
e-mail: slavkov@iol.cz.
Ochranné roušky, které měla obec Slavkov objednané a které měly být v pátek 20. března distribuovány všem občanům, byly dodavatelské firmě bohužel ve skladu zabaveny. Jako náhradu tedy
nabízíme občanům šité roušky, o které si můžete zažádat na e-mailu: slavkov@iol.cz, kontaktní
telefon: 553 797 067 nebo mobil na starostu: 703 680 407. Vždy je doručíme domů do schránky.
INFOLINKA KE KORONAVIRU 1212
V případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 155 a 112.
Přejme si, ať se nám všem tato virová nákaza vyhne a nejsme vystaveni zdravotním komplikacím.
I přes nejistou a nepříznivou dobu musíme věřit, že vše dobře dopadne.
Myslím, že i v současné situaci je nutné uvažovat
pozitivně a plánovat mimo jiné další rozvoj naší
krásné obce. Dle mého názoru není rozumné
náhle škrtat a upustit od realizace obcí plánovaných investičních akcí. V případě, kdyby obce
a stát zastavili tok finančních prostředků, mnoho
lidí by se ocitlo bez práce, v důsledku čehož bychom byli vystavení další krizi, a to ekonomické.
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Pokud přijdou překážky, musíme se je snažit
co nejlépe řešit a překonat. Dovolte abych Vám
sdělil co pro rok 2020 obec Slavkov plánuje.
V průběhu zimy pokračovaly práce na investiční akci výstavby nového Obecního úřadu a věříme, že do 31. října 2020 bude nový Obecní
úřad hotov, abychom mohli dosavadní prostory
Obecního úřadu přestavět a dát do užívání mateřské školce. Obec Slavkov v letošním roce čeká
několik významných investičních akcí zaměřených především na opravu chodníků. Ke dni
vydání zpravodaje již máme podepsané smlouvy
se zhotoviteli na tyto investiční akce:
• oprava chodníků na ulici Olomoucká (jsme
rádi, že se podařilo získat na tuto akci dotaci 6,064 milionu Kč), oprava chodníků
bude hotova nejpozději do 31. 10. 2020
• přechod pro chodce u ZŠ se světelným
signalizačním zařízením (tato investiční akce
bude hotova nejpozději do 30. 9. 2020)
• přechody pro chodce se světelným signalizačním zařízením u vjezdu do obce směrem
od Opavy (tato investiční akce bude hotova
nejpozději do 30. 9. 2020)
• oprava a výstavba chodníků ulice Zahradní,
U Dráhy, Střední (tato akce bude probíhat
od 1. 7. do 31. 10. 2020)
• rekonstrukce Smuteční síně - 1. etapa (tato
akce bude probíhat od 1. 4. do 31. 8. 2020)
• parkoviště u ZŠ Slavkov (jsme rádi, že se
podařilo získat dotaci 400 tis. Kč, tato
akce bude probíhat od 1. 7. do 30. 9. 2020)
• oprava sociálních zařízení v ZŠ Slavkov –
2. etapa (tato akce bude probíhat od 1. 7. do
25. 8. 2020)

Někdy nastávají situace, že pokud máme v plánu něco získat, musíme bohužel také něco
obětovat. Téměř každý z nás byl určitě zvyklý
na stromořadí bříz před naší základní školou,
která bohužel bránila výstavbě opěrné zídky
k nově budovaným chodníkům na ulici Olomoucká, z tohoto důvodu musely být břízy vykáceny. Nelze ovšem stromy jen kácet, ale musí
se také sadit, proto nejpozději do příštího roku
obec vysadí 80 stromů na ulici Uhlířovská.
Již v minulém zpravodaji jsme slíbili nejpozději do roku 2021 výstavbu nových dětských
hřišť u Základní školy ve Slavkově a v areálu
fotbalového hřiště TJ. Na těchto dětských
hřištích jsou plánovány prolézačky, houpačky,
skluzavka aj.. Na přiloženém obrázku je pro
Vaší představu návrh, jak bude nové hřiště pro
děti u naší Základní školy vypadat.

Dne 4. 3. 2020 zastupitelstvo obce rozhodlo koupit pozemek parc. č. 1392/1 o výměře 15.151 m2. Jedná se o stavební pozemek,
který leží mezi ulicemi Ludvíka Svobody,
Zámecká, Družstevní a U Studánky, přístup
je z ulice Družstevní. Kupní cena za tento stavební pozemek je 650,- Kč/m2. Kupní cena
bude částečně hrazena z úvěru ve výši 8 mil
Kč, kdy úroková sazba činí velmi výhodných
1,98 %, úvěr bude splacen do roku 2026. Koupí jsme získali vhodné pozemkové vlastnosti
pro rozvoj komunálních služeb v dlouhodobém horizontu, zejména se tímto má na mysli
Dům s pečovatelskou službou či rozšíření domova pro seniory. Dobře si uvědomujeme, že
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pravidelně vyvážet a hlavně zde budou umístěny
kamery, díky kterým konečně zjistíme, kdo nám
neoprávněně v těchto místech dělá nepořádek.
P. č. 1392/1

populace stárne a je vhodné myslet na to jak
se o naše seniory v budoucnu dobře postarat.
Výhodou také je, že na sousedním pozemku je
v současnosti již zřízený provoz Seniorcentra,
kde jsou již nyní pečovatelky, zdravotní sestry,
kuchyň a prádelna. Domnívám se, že koupí
tohoto stavebního pozemku nemůžeme prodělat, protože cena stavebních pozemků neustále roste. Dále musím říct, že spousta věcí
se dá vyrobit, ale pozemek ne. Pokud bychom
ho nekoupili nyní, velmi obtížně bychom pak
získávali jiný stavební pozemek v obci.
Chtěl bych zmínit, že nás trápí chování některých občanů ke kontejneru u hřbitova. Bohužel jsou do tohoto kontejneru, který má sloužit
pro hřbitovní odpad, házeny odpady, které
zde nepatří, zejména stavební suť (dokonce
umyvadla aj.). Protože stávající kontejner je
již rezavý a dosluhuje, rozhodli jsme se umístit
u hřbitova dva menší kontejnery, které se budou

Závěrem bych si dovolil pogratulovat k 70. narozeninám panu Vladimíru Chovancovi a popřát mu také za mnohé občany pevné zdraví
a hodně životního elánu.
Zároveň bych chtěl občany informovat, že
za opravdu dlouholetý přínos pro rozvoj
naší krásné obce bylo panu Vladimíru Chovancovi uděleno zastupiteli obce čestné
občanství, které mu bude předáno na Dni
obce 19. 9. 2020.
S ohledem na skutečnost, že se situace okolo
koronaviru mění ze dne na den a některé
informace nemusí již být v době vydání
tohoto zpravodaje aktuální, doporučujeme
Vám pro získání aktuálních informací
sledovat sdělovací prostředky, obecní rozhlas
nebo webové stránky obce.
Pevné zdraví a vše dobré přeje občanům
Mgr. Rostislav Musila, starosta obce

Zasedání zastupitelstva
Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Slavkov konaného dne 12. 2.2020
Zastupitelstvo obce schválilo:
• uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 01258/2019/RRC o spolupráci při realizaci projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“
• Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Slavkov ve výši 25.000 Kč, při realizaci projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“.
• podání žádosti o dotaci na projekt: „Zábavné hřiště u ZŠ Slavkov“
• podání žádosti o dotaci na projekt: „Stavební úpravy sociálních zařízení, ZŠ Slavkov, II. Etapa“
• podání žádosti o dotaci na projekt: „Revitalizace obecní aleje ul. Uhlířovská“
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Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Slavkov konaného dne 4. 3. 2020
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 19. 2. 2020
• Zápis z jednání finančního výboru ze dne 20. 2. 2020
• Zprávu o činnosti Domova pro seniory Seniorcentrum Slavkov za rok 2019
• Zprávu o přijatých dotacích obce Slavkov za rok 2019
• Přehled dokončených investičních akcí obce Slavkov v roce 2019
• Přehled investičních akcí obce Slavkov pro rok 2020
• Rozpočtové opatření rady obce č. 12/2019 k rozpočtu obce na rok 2019
Zastupitelstvo obce schválilo:
• poskytnutí dotace z rozpočtu obce Slavkov ve výši 234.700,- Kč pro Tělovýchovnou jednotu
Sokol Slavkov, z.s.
• poskytnutí dotace z rozpočtu obce Slavkov ve výši 83.950,- Kč pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Slavkov
• poskytnutí dotace z rozpočtu obce Slavkov ve výši 100.000,- Kč Římskokatolické farnosti
Slavkov u Opavy se sídlem: Ludvíka Svobody 27, 747 57 Slavkov, IČO: 47815795
• poskytnutí bezúročné zápůjčky pro Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Slavkov,
a to ve výši 50.000,- Kč
• uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nákup pozemku parc.č.1225, k.ú. za kupní
cenu 450,-Kč/m2
• nákup pozemku p. č. 1392/1 o výměře 15.151m2 v k.ú. Slavkov u Opavy za kupní cenu
650,- Kč/m2
• uzavření Smlouvy o úvěru na úvěr ve výši 8.000.000,-Kč pro účel financování koupě nemovitosti pozemku parc.č. 1392/1 k.ú. Slavkov u Opavy s Českou spořitelnou, a.s.
• rozpočtové opatření č.1/2020
• Plán financování obnovy vodohospodářského majetku obce Slavkov na období 2021-2030
• Statut fondu vodovodů a kanalizací v majetku obce Slavkov
• zařazení správního území obce Slavkov do území působnosti Místní akční skupiny Opavsko z.s.
na období 2021 – 2027.
Zastupitelstvo obce uložilo:
• připravit pro jednání zastupitelstva návrh ve věci pozemkových úprav v k.ú. Slavkov u Opavy
Zastupitelstvo obce udělilo:
• čestné občanství obce Slavkov panu Vladimíru Chovancovi, který se významnou měrou
zasloužil o rozvoj obce Slavkov
Příští zastupitelstvo se uskuteční ve středu 3. 6. 2020 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu, Slavkov, Ludvíka Svobody 500.
R. M.

Pokojné přožití velikonočních svátků, hlavně pevné zdraví
přejí občanům
zastupitelé a vedení obce
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OBECNÍ ZPRÁVY
Svoz bioodpadu
Obec Slavkov provádí pravidelný svoz biologického odpadu, tj. tráva a plevel,
listí, zbytky rostlin, dřevní štěpka z větví stromů a keřů. Tento biologický odpad
vyvážíme na kompostárnu a proto jiný, než drobný biologický odpad nepřijímáme. Kontejnery budou přistavovány dle aktuálního harmonogramu takto:
První svoz proběhne 4. dubna 2020
Sudý týden
den
čas
Lichý týden
den
čas
ulice Družstevní Sobota 10-10:45 hodin
ulice Kavír
Sobota 10-10:45 hodin
ulice Slezskou
Sobota 11-11:45 hodin
ulice Na Lúčky
Sobota 11-11:45 hodin
ulice Stará ulice Sobota 13-13:45 hodin
u prodejny Tuty Sobota 13-13:45 hodin
ulice Střední
Sobota 14-14:45 hodin
ulice Střední
Sobota 14-14:45 hodin
oblast Latarna
oblast Trní

Středa
Úterý

15-15:45 hodin
15-15:45 hodin

Připomínáme, že odvoz a likvidaci velkých větví stromů a keřů provádíme za úplatu a je nutno
se dohodnout individuálně s pracovníky údržby obce.
Nebezpečný odpad
Svoz nebezpečného odpadu proběhne:
V pondělí 6. 4. 2020 od 16 do 19 hodin - nebezpečné odpady (NO), velkoobjem. odpady
(VO)/ (kontejnery 30 + 40m³)
Stanoviště: parkoviště pod kostelem, Zámecká ulice (NO + VO)
ulice Střední (pouze VO)
V úterý 7. 4. 2020 od 16 do 18 hodin pouze velkoobjemové odpady (VO)
Stanoviště: parkoviště pod kostelem (VO) a parkoviště ulice Slezská (VO)
Odpad můžete odevzdávat na kterémkoliv stanovišti.
Poplatky za stočné, odpady a psy .
Z důvodů coronoviru -19, obec prodloužila výběr všech poplatků do 30. 6. 2020 !!!!
Poplatek za stočné: - za 1 m3 je 20,- Kč. Stočné vybíráné paušálně za odběr vody ze studny je
na osobu a rok – 932,- Kč.
Poplatek za odpad: - byl stanoven dle skutečných nákladů z roku 2018 na částku ve výši 500.Kč na osobu a rok.
Poplatek za psa: - zůstává 100,- Kč. Za každého dalšího psa 200,- Kč.
Poplatky a stočné můžete i nadále hradit bezhotovostně na učet obce. Informace k bezhotovostní platbě Vám bude sdělena prostřednictvím e-mailu na základě Vaší žádosti, kterou
můžete sdělit na telefon obce: 553 797 067 nebo na e-mail: slavkov@iol.cz.
Jana Jašková, Mgr. Renata Pirunčíková, referentky
-5-

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2020

POZVÁNÍ NA AKCE
Uctění památky obětí druhé světové války
Letos uplyne 75 let od ukončení 2. světové
války a osvobození Československa od fašismu. O největším vojenském konfliktu světových dějin bylo napsáno mnoho knih. Téma
je přesto i po sedmdesáti pěti letech stále
živé. Dramatický rok 1938, kdy v Německu
byl u moci nacistický režim v čele s Adolfem
Hitlerem, vyústil v mnichovský diktát a zánik první Československé republiky. Slavkov
se stal součástí Sudetské župy a byl obsazen
německou armádou 5. října 1938. Postavení
zdejšího většinového českého obyvatelstva
se tak na dlouhých více něž šest let nesmírně
zkomplikovalo.
Během okupace bylo mnoho slavkovských
občanů totálně nasazeno na práce do Říše
a na opevňovací práce na území Polska. Někteří trpěli v nacistických vězeních a zahynuli
v koncentračních táborech. Jiní se přímo zapojili do zahraničního odboje. Byli to Bedřich a František Bajgarovi, Ladislav Dittrich,
Václav Gorčica a Jan Klapetek, kteří uprchli
přes Polsko do Anglie. Zde vstoupili do exilové československé armády a bojovali posléze
na různých frontách druhé světové války. Na
východní frontě jako příslušník 1. československé tankové brigády bojoval pozdější slavkovský občan Ivan Bodnar.
Po těžkých bojích sovětské armády v rámci
Ostravské operace pokračovalo osvobozování
Opavska od východu. Přímý boj o Slavkov započal v pondělí 23.dubna 1945. Občané byli
ukrytí ve sklepích, někteří byli evakuováni
do ještě hořící Opavy. Boj o Slavkov trval do
26.dubna, kdy byla obec s konečnou platností osvobozena. Při osvobozování naší obce
položilo své životy 88 sovětských vojáků,
kteří jsou pohřbeni na Opavském hřbitově.

Při těchto těžkých bojích zahynulo i 22 našich
spoluobčanů jejichž jména jsou vyryta na deskách pomníku obětí 1. a 2. světové války.
Obec byla na konci války v době osvobozovacích bojů velmi těžce poškozena. Z celkového počtu 210 domů bylo zcela zničeno 27,
těžce poškozeno 68 a dále bylo zničeno
15 stájí, 21 stodol, věž kostela byla pobořena,
okolní hřbitov zdevastován, budova školy
(dnes OÚ) naproti kostela vyhořela a velkostatek, kde nyní stojí ZŠ byl zcela zničen.

Další ztráty byly na polnostech, kde bylo zaminováno 35 ha polí. Radost slavkovských
občanů z nově nabyté svobody se mísila se
smutkem a zoufalstvím. Odstraňování těchto
materiálních škod ve Slavkově trvalo několik
let za účasti obce a spoluobčanů.
Položené životy, utrpení rodin i jednotlivců, které druhá světová válka přinesla, by
nemělo být nikdy zapomenuto. Obec uctí
památku obětí druhé světové války položením věnce u pomníku padlých u hasičské zbrojnice v pondělí 27. dubna 2020
v 17.00 hodin.
Vladimír Chovanec, radní
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Den matek
V naší obci si připomeneme Den matek v neděli 10. května 2020. Začátek
programu je ve 14:30 hodin. Tímto zveme všechny slavkovské maminky,
babičky a prababičky do kulturního domu, kde vystoupí s programem
děti MŠ a ZŠ Slavkov, které takto poděkují svým maminkám za všechnu
péči, starostlivost a lásku. Kytičku, kávu a drobné pohoštění pro všechny
maminky připravilo vedení obce. S roznáškou občerstvení pomůžou
zastupitelé obce a muži KDU-ČSL. Těšíme se na Vás.
Slavkovský karmaš
Tradiční Slavkovský karmaš se bude konat ve dnech 24.-26. července 2020.

DNY

2020

SLAVKOVA

V letošním roce 10. února 2020,
uplynulo 796 let od první písemné
zmínky o naší obci. Stejně jako v mi-

nulých letech si připomeneme toto výročí 20. září 2020.
S programem na obě akce Vás blíže seznámíme ve Zpravodaji 2/2020. S předstihem už můžete
pozvat rodinu, rodáky, přátele a známé a přijďte se společně pobavit!
Ing. Ladislav Kubín, místostarosta

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.
Březnový zpravodaj 1/1995, byl černobílý a měl 6 stran formátu A4
Z tohoto zpravodaje 1995 jsem vybral 2 články, které jsou si velmi podobné
i po 25 letech.
Ad 1) Příprava územně plánovací dokumentaci (ÚP) obce
Jelikož obec neměla do té doby ÚP, začala se zpracováním 1.etapy celého procesu – územně hospodářských zásad. Ty vycházely z podrobné znalosti obce, skutečného stavu kladů a nedostatků
s výhledem na příštích 10-15 let. Včetně nových prvků legislativy pro územní plánováni. ÚP se po
schválení ZO stal právní normou na daném území a po dobu platnosti se dotýká každého občana.
Ad 2) Poskytnutí úvěru na výstavbu „Kanalizace a ČOV“. Úvěr schválilo ZO dne 24. února
1995 ve výši 10 milionu se splatností 10 let při pevné úrokové sazbě 12%.
Březnový zpravodaj 1/2020, je barevný a má 24 stran formátu A5
Ad1) V současné době žádáme o změnu ÚP, abychom mohli realizovat výstavbu sběrného
dvora na Černé cestě naproti ČOV.
Ad2) Poskytnutí úvěru na zakoupení pozemku v „Kurkově dole“, pro potřeby obce. Úvěr schválilo ZO dne 4. března 2020 ve výši 8 milionu se splatností 6 let při pevné úrokové sazbě 1,98%.
L.K.
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CO VÁS - NÁS PÁLÍ, NEBO NE.... ?!
Drobný kovový odpad
Upozorňujeme občany, že z důvodů výstavby
nového parkoviště u školy (pro potřeby ZŠ),
musíme přemístit kontejner na drobný kovový odpad k Seniorcentru, kde bude do doby,
než vybudujeme nový sběrný dvůr poblíž železniční zastávky na konci Černé cesty.
Čmoudilové
V končícím zimním období jsme zaznamenali opakující znečišťování ovzduší z komínů
některých našich spoluobčanů - čmoudilů,
kteří dlouhodobě nekvalitním spalováním
mokrého dřeva, uhlí a dalších neznámých
látek zamořují naší obec. Hlavně ve večerních hodinách se nad ulicemi táhnou temné
mraky zplodin, které nás chodce pomalu, ale
jistě dusí (nejčastěji na ulicích Hřbitovní, Jubilejní a většina ulic dolního konce) je tak zahalena zplodinami. Musíme připomenout, že
od 1. 1. 2023 budou muset domácnosti topit
novými ekologickými kotly a tepelnými čerpadly. Kdo si nestihne pořídit tyto kotle, bude

muset počítat s pokutami v řádech desítek tisíc. Proto využijte necelé dva roky, které zbývají na výměnu kotlů, a využijte ještě dotací
„Nová zelená úsporám“, o které si můžete
požádat.
Kontejnery
O nepořádku kolem kontejnerů už bylo mnoho napsáno, ale pořád to nestačí a proto znovu
apelujeme na spoluobčany, aby udržovali větší pořádek při třídění odpadu. V únoru roku
1996 jsme zřídili první 2 stanoviště na tříděny
odpad (u prodejen CONTACT a MIDI), kde
jsme umístili 4 kontejnery na sklo a plasty. Od
té doby jsme navýšili počty (nové kontejnery TS, obce i Eko-komu) a v současné době
je v obci 48 ks kontejneru na 9 stanovištích.
Nově taky 4 ks kontejneru na textil, 4 ks na
likvidaci stolního oleje z domácnosti a 1 ks
na elektroodpad. Bohužel jsou mezi námi
stále jedinci, kteří netřídí komunální odpad
a hází například papír do plastů, sklo do papírů a tak podobně. Vrcholem jsou situace,

kdy „pořádkumilovný občan“ přiveze svůj
odpad k přeplněným kontejnerům a klidně
vše vysype na zem vedle nich (hlavně, ať já
mám doma pořádek). Přitom většina z nás
jezdí s odpady autem a nic by se nestalo,
kdyby občané zajeli na jiné sběrné místo
a tam odpad roztřídili.
L.K.
-8-
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
• Cílem víkendového soustředění kroužku
„Mladých zdravotníků“ bylo především
zvládnutí správného chování při autonehodě.
• V okresním kole dějepisné olympiády
nás reprezentoval Filip Kunc z 9. A třídy.
Filipovy znalosti historického období 1880
– 1920 byly zúročeny nádherným 4. místem
a postupem do krajského kola.
• Členové SRPŠ uspořádali ples v KD ve
Slavkově, k zábavě hrála skupina Chakali.
Tradiční vysokou společenskou úroveň
zpestřil bohatý kulturní program i výborné
občerstvení. Výtěžek plesu jde zpět dětem
naší školy na podporu četných aktivit, odměny za úspěchy v soutěžích, za což děkujeme.
• Ve školním kole zeměpisné olympiády
prokázali nejrozsáhlejší geografické znalosti
Vendula Richterová, Jakub Vltavský a Filip
Kunc, kteří nás také velmi úspěšně reprezentovali v okresním kole. Vendula Richterová
se umístila na 4. místě, Jakub Vltavský na
20. místě a máme i postupujícího do krajského kola v osobě Filipa Kunce, který se umístil na nádherném 1. místě

Uspokojení ze snížení
absence v prvním pololetí vzalo před jarními prázdninami za své
chřipkovou epidemií.
Tentokrát se nevyhnula ani učitelskému
sboru, a tak zajistit vyučování opravdu nebylo jednoduché. Nakonec
jsme přistoupili k rozhodnutí uzavřít dočasně školu i školku. Spojení chřipkového volna
a jarních prázdnin mělo pozitivní účinek, třídy
jsou už opět plné a můžeme pracovat s plným
nasazením. Zorganizovali jsme spoustu soutěží,
aktivit, besed s odborníky, projektových dnů,
připravujeme žáky do okresních i krajských
kol olympiád a v neposlední řadě intenzivně
připravujeme žáky devátých ročníků k přijímacím zkouškám. V následujícím sledu je jen
výčet některých událostí a největších úspěchů
školy za uplynulé období.
• Chlapci 6. – 7. tříd získali 2. místo v okrskovém kole v sálovém fotbale
• Družstvo deváté třídy, ve složení Filip
Kunc, Luděk Klein, Vendula Trojančíková,
dosáhlo na půdě Mendelova gymnázia skvělého úspěchu v přírodovědné soutěži, která
je postavena na znalostech chemie, fyziky,
biologie a ekologie. Získali 1. místo a velmi
nás potěšilo i osobní blahopřání paní ředitelky Mendelova gymnázia k tomuto úspěchu.
V zaslaném dopise mimo jiné velmi ocenila
připravenost a znalosti našich žáků.
• Školní parlament vyhlásil u příležitosti
Vánoc soutěž ve výzdobě tříd. Na nižším
stupni zvítězila 3. třída, na vyšším stupni
první místo putovalo do 9. B třídy.
• Naši žáci se ve velkém počtů zúčastnili
tradiční tříkrálové sbírky v obci. Vážíme si
každého, kdo se zapojil a upřímně děkujeme.
-9-
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• V druhém a třetím lednovém týdnu žáci
8. A a 8. B absolvovali lyžařský kurz na Malé
Morávce.
• V okresním kole fyzikální olympiády
kategorie F nás reprezentoval Adrien Tanekou z 8. A třídy. S nelehkými fyzikálními
úlohami se velmi úspěšně popasoval a umístil
se jako nejlepší v okrese. Nechal tak za sebou
studenty gymnázií i matematické třídy.
• Začátkem ledna ŠD a ŠK vyhlásili soutěž
o nejpěknější černobílý obrázek. Nejvyšší
ocenění získaly obrázky Tobiáše Lelovského, Danka Plachkého, Káji Kubicové,
Aničky Gorčicová a Kláry Ryžové.
• Do okresní soutěže ve šplhu jsme vyslali naše nejrychlejší „šplhouny“. Nejlepšího umístění, 5. místa, dosáhly starší žákyně
Vendula Trojančíková, Tereza Janků, Monika
Freyová a Karin Malchárková.
• Témata bezpečného chování prodiskutovaly děti ŠD s odborníky, příslušníky státní policie ČR, p. Vítem Maršálkem a p. Daliborem
Potepou. Děti se zábavnou formou dověděly

o všech tématech týkajících se jejich bezpečí
a měly možnost prohlédnout si interiér policejního vozu včetně veškerého vybavení, které policisté v praxi využívají.
• Pythagoriáda je matematická soutěž, kde
pro postup do okresního kola musí účastník
dosáhnout alespoň deseti bodů z patnácti

příkladů. Úspěšnými řešiteli se stali Plachký
Daniel, Dak Nikolas, Trojančík David, Hrubý
Vojtěch, Tanekou Adrien, Kunzová Evelína,
Zahel David, Čech Lukáš, Koníčková Petra,
Pavlíčková Magdaléna.
• Do školního kolo chemické olympiády se
zapojili čtyři žáci devátých ročníků. Nejlepšího bodového zisku získal žák IX. A třídy Filip
Kunc, který zároveň postupuje do okresního
kola.
• Školní družina navštívila Hasičský záchranný sbor v Opavě. Děti měly možnost
seznámit se s náplní práce profesionálních
hasičů, jejich zázemím, používaným vozovým
parkem a technikou i s detailním, dětem srozumitelnou formou podaným popisem.

• Hlavní náplní akce „spaní ve škole“ tanečního klubu Monteráčci byla příprava a nácvik
nových skladeb pro vystoupení. Také o zábavu bylo postaráno. Nejstarší děvčata si připravila jako vždy hrůzostrašnou stezku odvahy,
u které se všichni náramně pobavili.
• V okresním kole soutěže v anglickém jazyce naši školu reprezentoval Adrien Tanekou
z 8. A třídy. Nemalé znalosti tohoto jazyka byly
v Adrienově případě korunovány obrovským
úspěchem. Se značným bodovým rozdílem
nad svými soupeři zvítězil, stal se držitelem
1. místa a postupuje do krajského kola.
• Život dětem je název sbírky, do které se již
léta zapojujeme. Finanční prostředky získané
prodejem upomínkových předmětů jsou použity pro nemocné, opuštěné a handicapované
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děti. Akci zorganizoval Žákovský parlament,
podařilo se prodat všechny předměty a na
konto nadačního účtu byla letos zaslána rekordní částka 6 160 Kč. Děkujeme všem, kteří
přispěli na dobrou věc.
• Celkem 41 dětí si připravilo báseň pro recitační soutěž. Všechny děti se velice snažily
a porota měla těžkou práci vybrat ty, kterým
se přednes nejvíce vydařil. A kdo si odnesl
nejvyšší ocenění? Viktorka Bestová, Beáta
Kubánková, Tomáš Mikolajek, Matyáš Oslizlo, Matyáš Plch, Dominika Grossmannová,
Anička Ryplová, Beata Uhlářová, Lucka Slavíková, Šimon Mὕller, Bára Mazurová, Kuba
Zahel, Šarlota Lhotská a Daniel Plachký.
• Obecní knihovna je již tradičním místem,
kde probíhá slavnostní PASOVÁNÍ NA
ČTENÁŘE žáčků prvních tříd. Po přivítání
třídní učitelkou Martinou Herrmannovou

a připravených aktivitách, přednesly děti slib
čtenáře, p. starostou byly pasovány na rytíře
„Řádu čtenářského“ a opasovány šerpou. Od
paní knihovnice Sylvy Chovancové dostaly
děti svou průkazku a hned si mohly vybrat
knihu ke čtení.
• V soutěži družin ve zpěvu jsme si vyzpívali dvě zlatá pásma. Zasloužili se o to Radek
Vícha a Emma Matýsková z 1. třídy a Klára Zahlová, Petra Hlávková a Magdaléna
Maiwaldová (4. a 5. tř.). Poděkování patří
také děvčatům z 8. třídy Karin Malchárkové

a Tereze Zahlové za kytarový doprovod soutěžní písně.
• Soutěž „Šplháme na Praděd“ je novou
soutěží, do které se zapojili všichni žáci školy. Cílem bylo součtem našplhaných metrů jednotlivců pokořit výšku Pradědu, tedy
1491 metrů. S radostí konstatujeme, že jsme
to dokázali a Praděd pokořili.
• Celkem 46 dětí se přišlo podívat za Ferdou
Mravencem v rámci Dne otevřených dveří
pro děti od 3 do 6 let. Škola se proměnila
v opravdové mraveniště, ve kterém na děti
čekaly rozmanité úkoly, za jejichž splnění dostaly sladkou odměnu. Odpoledne se vydařilo
a děti strávily v mraveništi pár pěkných chvil.

• Z okresních závodů ve sportovní gymnastice si naši žáci odnesli 3 x 3. místo
a 1 x 1. místo s postupem do krajského kola.
• V páté a obou šestých třídách byla realizována přednáška o bezpečném internetu. Důraz
byl kladen nejen na uvědomění si rizik spojených s anonymním prostředím internetu, ať
už se jedná o online komunikaci s neznámými
lidmi, sdílení či zveřejňování fotografií a videí,
ale i na problematiku kyberšikany a závislostí.
Více informací naleznete na stránkách školy
www.skolaslavkov.cz.
Přeji všem příjemné prožití velikonočních
svátků a nastávající jarní dny, ať jsou plné sluníčka a pohody.

Připravované akce:
2. 4. 2020 - zápis do 1. třídy ZŠ
5. 5. – 6. 5. 2020 – zápis do MŠ
Mgr. Eva Starečková, ředitelka školy
- 11 -
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ROZHOVOR
V rámci příprav na velikonoční výstavu jsme
do hodin technické výchovy pozvali paní
Markétu Martincovou. Více než deset let se
věnuje krásnému, tradičnímu řemeslu - drátování. Žákům devátých tříd tuto techniku
představila. Ukázala jim některé své práce
a odpověděla na jejich otázky. Společně jsme
pak vyrobili zajíčky z drátů a korálků, jež budou součástí výstavy.
Když si vzpomenete na svá školní léta, co
Vás nejvíce bavilo?
Od malička mě bavilo něco tvořit a vyrábět.
Věnovala jsem se vyšívání, háčkování,
paličkování, pletení, šití nebo kreslení.
Jak jste se k drátování dostala?
Když začaly odrůstat děti, měla jsem najednou víc času. Uvažovala jsem, jakým směrem
se vydat a zmínila se o tom bratrovi. Ten nelenil a na Vánoce mi koupil kleště, drátky, pár
korálků a řekl: „Tak a teď už se nemáš na co
vymlouvat.“
Jste samouk, nebo jste dokonce navštívila
nějaké kurzy?
Začala jsem sama od malých jednoduchých věcí a postupně se pouštěla do těch

složitějších metodou pokus omyl. V začátcích
jsem si koupila pár knih, později jsem využila
i návody na internetu. Časem jsem začala vymýšlet vlastní návrhy a postupy.
Jak své výrobky prezentujete?
Nejdříve jsem je začala dávat jako dárky svým
blízkým a rodině. Když jsem dosáhla určité
řemeslné zručnosti a viděla, že se věci líbí,
zkusila jsem jet se svým bratrem Dušanem
Adamcem, který je řezbář, na prodejní výstavu. Prodala jsem úplně vše, co jsem vyrobila,
a to mě motivovalo vyrábět i na prodej.
Co bych si měla pořídit, kdybych chtěla
začít?
Kromě drátků budete potřebovat kleště. Těch
jsou různé typy, se kterými si pomáháme při
ohýbání drátu do určitého tvaru. Základem
jsou štípací a ketlovací kleště, ty mohou být
kulaté nebo ploché. Nevhodné jsou kleště
se zoubky. Pak jsou třeba korálky, kterých
je nepřeberné množství. Někdy kombinuji
drátování i s keramikou nebo dřevem. K dostání je i podložka, která může sloužit jako
šablona. My jsme si ji pro žáky vyrobili, abychom jim práci usnadnili.
Co byste poradila všem,
kteří se rozhodnou toto
řemeslo vyzkoušet?
Začněte těmi nejjednoduššími tvary. Nakreslete
si šablonu na papír nebo
vytiskněte a zkuste drát
v ruce pomocí kleští tvarovat. K vyrovnání a zahřátí
drátu můžete použít kousky
pravé kůže, než si na to vaše
prsty zvyknou. Buďte trpěliví a nevzdávejte to. Když
se chce, všechno jde!
Otázky kladli záci ZŠ
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Na základě doporučení
Krajské hygienické stanice
a se souhlasem zřizovatele
byl z důvodů zvýšené a narůstající nemocnosti děti
Mš, přerušen provoz v termínu 27. 1 - 31. 1. 2020.
Provoz byl opět obnoven 3. 2. 2020.
V rámci projektu pod názvem „ ZVYŠOVÁNÍ
KVALITY ŠKOLY“ se v Mš uzkutečnil „Den
s odborníkem policie ČR“, kde děti shlédly
praktickou ukázku snímání otisků prstů a vyslechly si spoustu příběhů z praxe policistů
i preventivní ochrany.
Další setkání s odborníkem proběhlo v kostele, kde děti shlédly velký BETLÉM.
„ PROJEKTOVÝ DEN S ČČK“ byl provázen
praktickými ukázkami ze zdravovědy a první
pomoci. Děti si osvojily to, co mohou a nemohou udělat bez dospěláků a jak pomáhat

zdraví a svému životnímu stylu, o kterém rozhodují hlavně rodiče.
„HASÍK“ byl název dalšího posezení s odborníky, kde hasiči provedli ukázky s praktickými pomůckami a s dětmi procvičovali vše
potřebné k chraně života. Všichni odborníci
obdarovali děti upomínkovýmí a reklamními
předměty.

U děti třídy Kuřátek proběhla informační
schůzka k zápisu do ZŠ a byla představena budoucí paní učitelka 1. třídy. V únoru proběhl
masopustní průvod Slavkovem, kde děti (Kuřátka) navštívily místní obchod, obecní úřad
i ZŠ, aby si připoměly zvyky a tradice spojené
s masopustem. Předškolákům byla představena a zapůjčena pomůcka „KLOKANOVY
KAPSY“. Jedná se logopedickou pomůcku,
zaměřenou na celkový rozvoj dětí. „DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ pro děti od 3 do
6 let se konal v ZŠ a děti plnily zajímavé ůkoly.
Vše probíhalo hravou formou.
V měsíci únoru, byla ukončená 4 měsíční návštěva SOLNÉ JESKYNĚ.
V březnu začaly děti navštěvovat bazén v LRC
- Englišova v Opavě.
Lyžování, na Vaňkově kopci, si užily děti dostatečně, jako každý rok, obdržely odměny za
lyžování v soutěži.
Karneval v MŠ děti prožily s Dj, který roztočil
obrovskou show plnou her a soutěží. Vrcholem
bylo discotéka. Překvapením byla odměna všem.
Velkou akci, SRPŠ při MŠ, bývá karneval
v KD. Letos pod názvem „ Z POHÁDKY
DO POHÁDKY“. Rej masek roztančila barevná discotéka a úsměv na tvářích dětí byl
v okamžiku, kdy se losovala tombola. Nikdo
neodešel s prázdnou. Největším vyvrcholením bývá výběr masek. Porota to nemá nikdy
lehké vybrat tu správnou, vyrobenou masku. Ty nejúyspěšnější byly odměněny dortami (děkujeme sponzorům - OÚ Slavkov,
pí. I. Kramolišové a všem rodičům, kteří přispěli do tomboly).
Sběr zátek z PET láhví byl již v tomto měsíci
ukončen. Děkujeme všem, kteří jste pečlivě
sbírali pro dobrou věc.
Krásné slunečné dny přejí zaměstnanci MŠ
Marcela Králová
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SENIORCENTRUM
Leden
Vánoční svátky jsou
již daleko za námi,
každý obyvatel domova si užil dostatek
televizních pohádek,
vánočního cukroví,
a někteří také rodinné domácí pohody. Úderem Silvestrovské půlnoci jsme se přehoupli
do Nového roku.… Zima nám letos nepřála,
na sníh vzpomínáme prohlížením Ladových
obrázků a vzpomínáním, jaké to bylo, když
jsme se brouzdali hromadami sněhu do školy.
Při různých aktivizačních posezeních společně mluvíme o tom, jaké to bylo dříve, jaké to
je nyní, a jaké bychom to chtěli, aby to měly
naše děti a vnoučata. Nepracuje nám ovšem
jen pusa, ale podle našich možností zapojujeme také ruce. Během ledna jsme společně
odstrojili adventní věnce, ikebany, a vánoční
stromečky zdobící náš domov. Vyčkali jsme
na příchod Tří králů, pak Hromnice, a poté
jsme se s těžkým srdcem rozloučili také
s krásným vánočním stromem, který po celý
adventní čas kraloval našemu atriu. Zavzpomínali jsme na předešlý rok při promítání
fotografií z proběhlých akcí, zasoutěžili jsme
si při turnaji v Člověče, nezlob se, a poctivě
a s láskou jsme se věnovali našemu miláčkovi
Edovi (ještěr agama vousatá). Zapojili jsme se
také do příprav ekaždoročního plesu, letos
Květinového. V rámci plesu se u nás konalo

Stardance – když senioři a sestřičky tančí,
a hvězdně obsazená porota měla velké potíže
s určením vítěze v tak vyrovnaném souboji.
Únor
„Únor bílý — pole sílí“ Dle tohoto přísloví letos úroda zřejmě nebude moc veliká. Zatímco pole a louky si pod sněhem neměly šanci
odpočinout, my jsme v zimních měsících
regenerovali tělo – při téměř každodenních
společných rozcvičkách v atriu, a nohy jsme
posílili v rámci rehabilitace chůzí s naším novým chodítkem. S příchodem teplého počasí se zase více vydáváme ven… Aby nám čas
v chladných dnech rychleji utíkal, společně
jsme se s paní Matějkovou nebo sestřičkou
Naďou scházeli při procvičování paměti. Na
začátku měsíce jsme shlédli divadelní představení Pohádka mládí, se kterým přijeli

mezi nás herci divadla Květ života až z Poličky.
Hudby a veselí bylo v únoru dosti. Oslavovali jsme narozeniny našich klientů, zpívali
jsme v doprovodu naší harmoniky Emilky
a také při povedené hudební kavárničce,
navštívili jsme také tradiční filmový klub,
tentokrát promítali film „Jak dostat tatínka do
polepšovny.“ Vrcholem akcí bylo Masopustní
veselí, které bylo zdařilé a veselé – jedlo se,
pilo se, a hlavně se zpívalo a tančilo!!! Zakončilo je tradiční vodění medvěda a pochování
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naší harmoniky Emilky. Teď nezbývá než vydržet a dodržet tak 40denní půst před Velikonočními svátky. I když byl letošní únor delší
než ten předchozí, tak strašně rychle utekl…
Nebo to snad bylo tím, že se tak moc těšíme
na jaro?
Březen
S blížícím se příchodem jara a také Velikonoc pilně vyrábíme jarní dekorace pro náš
domov. Sluníčko už začíná více hřát, a tak
se častěji vydáváme ven a čerpáme energii
z prvních jarních paprsků. Zajímavosti o Filipínách jsme se dozvěděli na cestopisné přednášce. K příležitosti Mezinárodního dne
žen nám na hudební kavárničce hrála kapela

Art flower senior a každá žena dostala pro potěšení růžičku. Vystoupení bylo velmi povedené, a aby nám ta předjarní nálada vydržela,
pokračujeme ve zpívání našich oblíbených lidových i jiných písní při dalších akcích. Máme
tady tak veselo, že se nám ten předvelikonoční
půst moc nedaří dodržovat…
Krásné prožití
velikonočních svátků,
do košíčku nějakou
tu pomlázku, je třeba
vyšlehat - jen maličko,
abychom všichni byli zdraví,
my přece na nic nejsme staří,
hlavně ať nás hřeje sluníčko.
Mgr. Lenka Barčová

ZPRÁVY Z FARNOSTI
Vážení spoluobčané, spojme se společně každý večer ve 20 hodin
v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné
a jejich ošetřovatele. Každý den ve 20 hod. budou zvonit zvony
a během toho se bude kněz v kostele sv. Anny ve Slavkově modlit
bez účastí lidu nejen za nemocné ale taky za občany Slavkova a Litultovic.
Po dobu trvání nouzového stavu se ruší všechny veřejné (nejen nedělní) bohoslužby, společné
pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích
a jiných prostorách Římskokatolické církve na území ostravsko - opavské diecéze. Kněží budou
slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně. Pokud si někdo
nepřeje aby objednaná Mše sv. byla odsloužena soukromě (bez účastí rodiny) prosím o kontakt
mob. 731 625 805. Po ukončení nouzového stavu bude ve vhodnou dobu vyhlášena hromadná
mše sv., během které budou tyto všechny úmysly ještě jednou přečteny.
P. Th.Lic Tomasz Sebastian Juszkat ThD., farář
- 15 -
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Schola

Detektivní kancelář Sherlocka Holmese vyhlašuje nábor mladých
nadějných detektivů, které láká týden plný dobrodružství, kamarádů a také výuka detektivního řemesla u samotného mistra. Toto vše
lze zažít na farním táboře 20. - 25. července 2020, který se uskuteční v Zátoru, v tajuplném podhůří Jeseníků. Přihlašovací listiny
jsou k dispozici na farnostslavkov.majestat.cz.
S přátelskými pozdravy pana Holmese a všech vedoucích
Marie-Anna Kosterová
Třikrálová sbírka 2020
V sobotu 11. ledna 2020 procházeli s přáním
pokoje a dobra naší vesnicí koledníci vrámci
20. ročníku Tříkrálové sbírky.
Celkem se zúčastnilo 64 dětí a dospělých. Vykoledovali 74 689,- Kč na pomoc klientům
Charity Opava v těžkých životních situacích.
Koledníci se zúčastnili vyhodnocení v kině
Mír a je pro ně také připraveno Sluníčkové
odpoledne v Charitě Opava v červnu 2020.
Děkujeme občanům za aktivní přístup k pomoci potřebným, za štědrost a vlídné přijetí.
Lenka Weimanová, koordinátorka

KDU - ČSL
Vážení spoluobčané,
s blížícími se svátky je na místě poděkovat,
popřát a také třeba povzbudit. Ale co v takové
situaci a době jaká je teď. Vyjdete ven, nevidíte ani nohu, nálada je pod psa a na každého
to doléhá stále víc. Musíme však žít a jít dál.
Když budete číst tento článek, bude před
námi pouze třetina této zvláštní postní doby.
Půst je dobou ztišení, zhodnocení svých skutků a také usmíření. Každý z nás během roku
někoho naštve, pomluví apod. A to je právě
čas si to uvědomit, dát to do pořádku a myslím, že letos budeme v tom všichni důslednější. V tomto je Postní doba jiná a pěkná, že

to co nás tížilo můžeme odhodit a vyjít z ní
radostnější, protože po ukřižování vždy zní
radostné Aleluja. Nikdo z nás dnes neví, jaké
to Velikonoční Aleluja letos bude. Pro někoho
v radosti, pro někoho v bolesti, ale pro někoho
již v nebi a o tom je celý náš život, to je přece
náš cíl! Kristus šel také skrze utrpení k svému
vzkříšení, to platí také pro nás, JINÁ CESTA
PROSTĚ NENÍ! Nenamlouvejme si nějaké
nesmysly. Všem přeji, aby i přes tyto bolesti,
které teď prožíváme, jsme pocítili ve svých
domovech a srdcích, o těchto velikonocích to
krásné a slavnostní ALELUJA!
Stanislav Kostera, předseda
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ČZS SLAVKOV
Ze života Českého zahrádkářského svazu
Slavkov
Vážení spoluobčané,
členové Českého zahrádkářského svazu Slavkov se zanedlouho sejdou na 57. výroční členské schůzi, kde zhodnotí práci organizace za
uplynulý rok. Všechny akce, které během roku
probíhají, mají svou dlouholetou tradici. Každý rok zahajujeme plesem v kulturním domě
s krásnou květinovou výzdobou a bohatou
tombolou. Velkou oblibu má jarní smažení
vajec se soutěžemi pro dospělé, děti a vnoučata. Zapojili jsme se do akce s hasiči při kácení
máje, kde naši členové připravili smaženici
z 270 vajec pro přítomné hosty. Již několik
let se členové vydávají v měsíci červnu na
třídenní poznávací zájezdy. V loňském roce
jsme se vydali na Jižní Moravu s výjezdem
do Rakouska. Zde jsme v městečku Schiltern
navštívili zážitkovou botanickou zahradu
Kittenberg. Byl to nádherný zdroj inspirace,
co si všechno může člověk doma na zahradě
vytvořit. Koncem prázdnin proběhlo posezení s opékáním u zasedačky za OÚ, kterému
předcházel výlet na kolech. Tentokrát jsme
se vydali do Svobodných Heřmanic. Využili
jsme Hvozdnický expres na přepravu tam,
mnozí se vykoupali v lomu a zpáteční cestou všichni plnili různé úkoly. V září jsme se

zapojili do příprav a průběhu Dne Slavkova.
Na podzim se členové vydali na jednodenní
zájezd, tentokrát na výstavu Floria do Kroměříže, zaměřenou na podzimní vazby. Poslední
akcí roku bývá mikulášský večírek se soutěžemi a předáváním dárků.
Umíme se nejen bavit, ale také se scházíme
v ovocném sadu u školy, kde probíhá jarní
a podzimní úklid, stříhání stromů a trhání bio
ovoce, které se pak prodává zájemcům.
Ustavující schůze ČZS Slavkov se konala v roce
1963 a čítala 17 členů. Dnes má organizace
73 členů. Nejmladší člence je 26 let a nejstarší
ze zakládajících členů je přítelkyně Květoslava
Čechová, které přejeme ještě mnoho zdraví,

sil a optimizmu. V letošním roce připravujeme
výstavu nejen ovoce, zeleniny, ale mnoho inspirací pro Vaše zahrádky a naši krásnou obec.
Samozřejmě Vás tímto na říjnovou výstavu
ČZS Slavkov již nyní srdečně zveme.
Vlasta Sedláčková, jednatelka

ČSŽ SLAVKOV
V novém roce vždy začínáme od začátku,
doufáme, že rok bude lepší než ten předchozí, a těšíme se, co nového nám přinese. ČSŽ
rok 2020 zahájil dne 14. 2. výroční členskou
schůzí, kde se probíral program činností na
rok 2020. Dovolte mi, abych Vám představila
první tři body programu.

Prvním bodem programu byl jednodenní
zájezd do Brna, který bude zakončen muzikálem „Bítls“. Zájezd jsme naplánovaly na sobotu 7. března 2020 a jako vždy jsme přizvaly
rodinné příslušníky.
V sobotu 7. 3. v půl osmé ráno jsme skutečně
vyrazili směr Brno. Nejdříve jsme navštívili
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vilu Stiassni, která byla postavena podle návrhu architekta Ernesta Wiesnera. Rozdělili
jsme se do dvou skupin a vilu jsme si s průvodci prohlédli a něco zajímavého jsme se dozvěděli. Po prohlídce vily a její zahrady jsme
přejeli autobusem do centra, které jsme si
prošli. Seznámili jsme se s historií Brna a chvíli jsme si odpočali, většina z nás u šálku kávy.
Ve čtyři hodiny jsme si zašli na společnou

večeři a v půl sedmé už jsme očekávali, jaký
asi muzikál bude. Musím říct, že nás opravdu překvapil. Byl plný dobře interpretované
hudby skupiny Beatles, vtipu a měl zajímavou
zápletku. Po právu byl výkon herců odměněn
opravdu dlouhým potleskem, který herce
několikrát přivolal zpět na pódium. Celý zájezd se vydařil a muzikál byl tou pověstnou
třešničkou na dortu. Děkujeme za krásný dárek ke Dni žen.
Druhým bodem programu je již tradiční
„Pálení čarodějnic“. Nedílnou součástí pálení
čarodějnic je také stavění máje, které zajišťují hasiči ze Slavkova. Tyto akce se uskuteční
30. dubna v 17 hodin na hřišti u školy, srdečně zveme všechny občany Slavkova. Připravili
jsme pro Vás opět bohatý program. Pozvali
jsme například sokolníky, kteří Vám představí
své dravce. Budeme soutěžit, opékat špekáčky
a bavit se. Těšíme se, že jako každý rok přijde
většina z Vás v maskách čarodějnic. Porota během večera vybere nejhezčí masku a ta bude
odměněna. Od začátku do konce nás bude
akcí provázet skupina Kompromis. A jestli
vše vyjde podle našich představ, čeká Vás také
překvapení.
Do třetice všeho dobrého. Třetí akcí budou
koloběžkové závody pro děti a hod kládou pro
dospělé, které budeme pořádat už druhým rokem v novém termínu. Tak jako vloni budou
tyto soutěže součástí akce „kácení máje“, kterou pořádají hasiči a zahrádkáři. Zveme všechny, aby si s námi zasoutěžili. Těšíme se na Vás.
Za ČSŽ Michaela Glabazňová

SDH SLAVKOV
Z činnosti sboru:
- 4. ledna 2020 se uskutečnila v kulturním
domě výroční valná hromada SDH Slavkov.
Na této schůzi byla zhodnocena činnost sboru
za r. 2019 a schválen plán činnosti na r. 2020.
Protože skončilo volební období, volil se

i nový výbor sboru, nový starosta, náměstek,
velitel a revizor.
Do dalšího pětiletého období sbor povede
24-členný výbor. Starostou byl zvolen Aleš
Slavík, jeho náměstky Michal Prusek a Kamil
Světlík, revizorem se stal Ladislav Elbl. Ostatní
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dobře připraven i hojně navštíven.
Plesu se zúčastnili zástupci družebního sboru ze Šúrovců a hojná byla
ůčast i členů Veřejného hasičského
záchranného sboru v Opavě. Plesu
se rovněž zúčastnil starosta Okresního sdružení hasičů v Opavě pan
Roman Krusberský.
funkce výboru zústaly zachovány. Po ukončení
dlouholeté činnosti dosavadního velitele zásahové jednotky Jiřího Slavíka se na návrh SDH
a jmenováním OÚ ve Slavkově stal novým
velitelem zásahové jednotky Pavel Jaroš. Výbor tímto děkuje Jiřímu Slavíkovi za jeho obětavou dlouholetou činnost ve funkci velitele
zásahové jednotky a přeje hodně
úspěchu ve funkci velitele sboru.
- Jednou týdně navštěvují naši
mladí členové od 6 do 18 let
tělocvičnu u základní školy, kde
se pod vedením vedoucích formou her i cvičením připravují
na nadcházející soutěžní sezonu
v požárním sportu.
- V sobotu 8. února 2020 se uskutečnil v kulturním domě tradiční hasičský ples, který byl

- Koncem února se pět našich zástupců výboru zúčastnilo Výroční valné hromady DHZ
Šúrovce – okres Trnava, našeho družebního
sboru na Slovensku. Na této schůzi jsme
si vyměnili zkušenosti z práce sborů včetně schválených plánů činnosti jednotlivých
sborů na r. 2020 a příslibu účasti na akcích.

Byli jsme také seznámeni s přípravami na rekonstrukci jejich hasičské zbrojnice v části schůzovací místnosti, kuchyňky, sociálního zařízení
a s úpravou místnosti pro možnost přespání.

Připravované nejbližší akce sboru:
-

30. 4. 2020 - Stavění máje – hřiště u školy
10. 5. 2020 - Floriánská mše svatá s následnou valnou hromadou sboru
15. 5. 2020 - Oslava svátku matek pro členky sboru
30. 5. 2020 - Kácení máje
6. 6. 2020 - Pohárová soutěž veteránů – hřiště u školy
14. 6. 2020 - 45. ročník OL a 25. ročník soutěže
„O pohár starosty obce Slavkov“ – hřiště u školy
Klapetek Jiří, jednatel
- 19 -
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Orel Jednota Slavkov
Vážení spoluobčané, Orli a Orlice
19. 4. 2020 - Velikonoční šachový turnaj Orlovna v 15.00 hodin pro
všechny věkové kategorie.
3. 5. 2020 - Orelská pouť Hrabyň v 10.30 hodin
Zdraví a na setkání se těší Lenka Bittnerová, starostka Orla

TJ SOKOL SLAVKOV
Zpráva za ASPV
Dne 21. února proběhlo
taneční soustředění Monteráčků s přespáním ve
SO
škole. Hlavním cílem bylo
KOL SL AVK
připravit nové skladby
na nadcházející soutěže a přehlídky, které
proběhnou začátkem dubna v Ostravě – Pustkovci. Tyto skladby uvidíte také na Dni matek
a troufám si říci, že se máte na co těšit. Nyní se
začneme připravovat na naši tradiční soutěž
„Medvědí stezku.“ Okresní a krajské kolo je
naplánováno na květen. Letos si děti zaběhají
v lesích kolem Kunčic pod Ondřejníkem.
Tradiční sportovní odpoledne proběhne
28. června na hřišti TJ v lese, kde se Vám opět
TJ

OV

1919

po roce předvedou sportovní kroužky naší obce.
Plánujeme na tento den také turnaj v ringu. Jeho
začátek se bude odvíjet od počtu přihlášených
družstev. Podrobnější pravidla najdete na stránce:
https://ringoturnaj.webnode.cz/pravidla-hry/.
Hra není nijak složitá, proto neváhejte a přihlaste se. Soutěžit se bude v těchto kategoriích:
dospělí: smíšené trojice (2 muži + 1 žena,
2 ženy + 1 muž)
žactvo: děti do 15 let (smíšené trojice)
Přihlášky posílejte na e-mail: martina.gorcicova@seznam.cz nejpozději do 20. června.
Čím dříve se přihlásíte, tím lépe. Počet družstev je omezený. Startovné je 100 Kč za družstvo. Těšíme se na vaše přihlášky.
Mgr. Martina Trojančíková

Akce M + M
Jarní akce M + M se uskuteční 16.5 2020. Zveme všechny rodiče a děti a příznivce pohybu
v přírodě		
Marcela Králová a Magda Duroňová
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Cvičení rodičů a dětí
Nyní se celý team připravuje na pódiové vystoupení okresního závodu v Opavě na ZŠ Vrchní.
Všichni pilně nacvičují.
Cvičitelé Marcela a Lukáš Královi
Cvičení předškolních dětí
Každotýdenní pravidelné cvičení předškolních dětí v tělocvičně si u dětí našlo velikou oblibu.
Jelikož nám jde především o všestranný rozvoj dětí a radost z jejich vykonávaného pohybu, jednotlivé sportovní lekce jsou zaměřeny na určité téma, podle toho, jaké zvířátko/plyšák apod.
za námi do tělocvičny dorazí a zacvičí si s námi. Velký úspěch mělo například „Klaunovské cvičení“, kde jsme si zaskotačili i s netradičními pokrývkami na hlavách, jak se můžete přesvědčit
na fotografii. V současné době
pomalu začínáme s nácvikem
nové tanečně-pohybové skladbičky, která je pro tentokrát
motivována vánočními dárečky
od Ježíška – plyšovými dráčky
různých barev. Určitě se budete
mít opět na co těšit! Se skladbičkou se Vám předvedeme jako již
tradičně na Sportovním dni na
hřišti v lese, který je naplánován
na neděli 28. 6. 2020.
Magda Duroňová, Pavla Petrželová a Zdislava Prusková
Slavkov a fotbal
Vážení sportovní přátelé, máme tady jaro a fotbalové odvetné zápasy jsou před námi.
Hřiště je po slabé zimě připravené a hráči také. Bohužel zdůvodu šíření koronaviru jsou
všechny zápasy do osvolání
zrušeny.
Naše „A“ zahájí doma v neděli 22. března s Jakubčovicemi od 15 00 hodin,
potom jedeme do Vřesiny
a 5. dubna v 15 30 h. hostíme Bolatice. Začátek bude
složitý, ale i s diváckou podporou vše zvládneme.
Naše rezerva „B“ mužů hraje i s dorostem už v sobotu
21. března a obě mužstva
hostí Budišov. Dorost bojuje o 1. místo v okresním přeboru.
Starší žáci zahájí své odvety až 19. dubna , doma v 10 00 hodin hostíme Malé Hoštice.
Postupně se zapojí do soutěží i mladší žáci (středa 22. dubna s Raduni) i obě přípravky.
Těšíme se na pěkný fotbal a přijďte povzbudit naše hráče.
předseda odd. kopané: Ing. Klement Jan
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16.

PŘEHL ED KULTURNÍCH AKCÍ 2020
PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ 2020

Datum konání
akce
16. Název
PŘEHL
ED
27. 03. 2020
Datum
28. 03.konání
2020
27.
19. 03.
04. 2020
30. 03.
04. 2020
28.
08. 04.
05. 2020
19.
30.
10. 04.
05. 2020
08. 05. 2020
10.
10. 05.
05. 2020
2020
15. 05. 2020
10. 05. 2020
16.

15.
16. 05. 2020
16.
21. 05. 2020
16. 05. 2020
23.
21. 05.
05. 2020
2020
23.
23. 05. 2020
30.
23.
31. 05.
05. 2020
2020
30.
06. 05.
06. 2020
13. 05.
06. 2020
31.
14. 06. 2020
06.
13.
20. 06. 2020
14.
25. 06. 2020
20.
28. 06. 2020
25.
28. 06. 2020
03.2020
28.04.
06.7.2020
11. 06.
07. 2020
28.
03.2020
24.04.
07.7.2020
11.
25. 07. 2020
24.
25. 07. 2020
25.
26. 07. 2020
15.25.
- 16.
2020
07. 8.
2020
22. 07.
08. 2020
26.
15.29.
- 16.
2020
08. 8.
2020
22. 08. 2020
05. 08.
09. 2020
2020
29.
13. 09. 2020
05.
18. 09. 2020
13.
19. 09. 2020
10.-11.
2020
18. 09.10.
2020
11. 09.
10. 2020
19.
15.-17. 10. 2020
10.-11.
11.
17. 10. 2020
15.-17.
2020
23. 10.10.
2020
25. 10. 2020
07. 11. 2020
14. 11. 2020
21. 11. 2020
28. 11. 2020
05. 12. 2020

Pořadatel AKCÍ 2020
Místo konání
KULTURNÍCH

Den učitelů
Název
akceOrel - Templfest
Přednáška
Den
učitelů
Šachový
turnaj Orel
Slet čarodějnic
máje
Přednáška
Orela- stavění
Templfest
MTB
Cross
Šachový
turnaj Orel
Slet
čarodějnic
a stavění
Obecní
oslavy Den
matekmáje
MTB Cross
Floriánská
mšeDen matek
Obecní oslavy
Den matek pro členky SDH
Floriánská
mše okresní kolo
Medvědí
stezka,
Den
Jaromatek
M+M pro členky SDH
Medvědí stezka,
Přednáška
Orel okresní kolo
Jaro M+M
Setkání
obcí Mikroregionu
Přednáška
Orel
Smažení
vajec
SetkáníMáje,
obcí Mikroregionu
Kácení
Den dětí
Smažení vajec
Kácení
VeteránMáje,
Cup Den dětí
Fotbalovývajec
turnaj žáků
Smažení
Pohár starosty
Veterán
Cup obce - 43. ročník
Fotbalový turnaj starších
žáků
žáků
Pohár
starosty
obceabsolventů
- 43. ročník
Slavnosti
vyřazení
9 tř. ZŠ
Fotbalový
turnaj
starších žáků
Sportovní den
s veřejným
vystoupením
Slavnosti
vyřazení absolventů 9 tř. ZŠ
Tenisový turnaj
Pivní slavnosti
Sportovní
den s veřejným vystoupením
Turnaj v minikopané
o pohár Lesanky
Tenisový
turnaj
Pivní
Letní slavnosti
kino
Turnaj
minikopané
o pohár Lesanky
Pouť navsv.
Annu
Letní
kino zábava
Karmašova
Pouť na sv. karmaš
Annu s kolotoči
Slavkovský
Chovatelskázábava
výstava
Karmašova
Závod lodí na
rybníku
Vrbovec
Slavkovský
karmaš
s kolotoči
Chovatelská
výstavaSlavkova 15.
O nejlepší družstvo
ročník lodí na rybníku Vrbovec
Závod
Výlet
na kolech
s večerem
u táboráku
O
nejlepší
družstvo
Slavkova
15.
Mše svatá za živé a zemřelé občany
ročník
Výlet
na kolech sdveří
večerem
u táboráku
Den otevřených
v Seniorcentru
Mše
svatá za živé a zemřelé občany
Den Slavkova
Výstava
zahradkářů
Den
otevřených
dveří v Seniorcentru
Drakiáda
- pouštění draků
Den
Slavkova
Výročí
70. let
VýstavaZŠ
zahradkářů
Drakiáda
- pouštění
Běh Slavkovský
lesíkdraků
Výročí ZŠ
70. let
Setkání
slavkovských
seniorů
Přednáška
Pohár starosty obce ve volejbalu
Country ŠIRÁK
Člověče nezlob se
Rozsvícení vánočního stromu
Mikulášská nadílka
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ZŠ Slavkov
Pořadatel
Jednota
Orel
ZŠ
Slavkov
Jednota
Orel
ČSŽ a SDH
Jednota
Orel
Jednota Orel
ČSŽ
SDHa ZŠ,
Obec,a MŠ
KDU-ČSL
Sbor dobrovolných
hasičů
Obec,
MŠ a ZŠ,

Kulturní dům
Místo
Orlovnakonání
Kulturní
Orlovna dům
Hřiště u ZŠ
Orlovna
Les u hřiště TJ
Orlovna
Hřiště u ZŠ
Kulturní
dům
Les u hřiště TJ
Kostel sv.Anny
Kulturní
dům
KDU-ČSL
Sbor
dobrovolných hasičů Hasičská zbrojnice
Sbor
dobrovolných hasičů Kostel
sv.Anny
TJ Sokol
Hřiště TJ
Sbor
Hasičská
M+Mdobrovolných hasičů Hřiště
TJ zbrojnice
TJ
SokolOrel
Hřiště
TJ
Jednota
Orlovna
M+M
Hřiště Životice
TJ
Mikroregion
Dolní
Jednota
Orel
Český zahrádkářský
svaz Orlovna
Hřiště u ZŠ
Mikroregion
Dolní
SDH,
ČSŽ, ČZS, SRPŠ
Hřiště Životice
u ZŠ
Český
svaz Hřiště
u ZŠ
Jednotazahrádkářský
Orel
Orlovna
SDH,
ČSŽ, ČZS, SRPŠ
Sbor dobrovolných
hasičů Hřiště u ZŠ
TJ SokolOrel
Hřiště TJ
Jednota
Orlovna
Sbor dobrovolných hasičů Hřiště u ZŠ
TJ Sokol
Hřiště TJ
Sbor
dobrovolných
Hřiště u ZŠ
ZŠ a MŠ
Slavkov hasičů Kulturní
dům
TJ Sokol
Hřiště TJ
ZŠ
a MŠOrel
Slavkov
Kulturní
dům
Jednota
Hřiště u Orlovny
u ZŠ
TJ Sokol
Hřiště TJ
TJ SokolOrel
Hřiště uTJOrlovny
Jednota
Hřiště u ZŠ
Obec a TJ Sokol
TJ
Sokol
Hřiště
TJ Sv. Anna
Farní
úřad
Trojmezí
Obec
a TJ Sokol
Hřiště u ZŠ
TJ Sokol
Farní
Trojmezí
Sv. Anna
Obec aúřad
TJ Sokol
Hřiště
u školy
ČSCH
Areál ČSCH
TJ
Sokol
Hřiště
u ZŠ
Rybářský
RybníkuVrbovec
Obec
a TJ spolek
Sokol
Hřiště
školy
ČSCH
Sbor dobrovolných hasičů Areál
HřištěČSCH
u ZŠ
Rybářský spolek
Rybník Vrbovec
Českýdobrovolných
zahrádkářskýhasičů
svaz Hřiště
Hřiště uu ZŠ
ZŠ
Sbor
Obec, farní úřad, schola
Kostel sv. Anny
Český
Hřiště u ZŠ
Vedenízahrádkářský
Seniorcentrasvaz Seniorcentrum
Obec, farní
úřad,spolky
schola
Kostel
sv. aAnny
ZŠ a MŠ,
Hřiště ZŠ
KD
Český
Kulturní dům
Vedenízahrádkářský
Seniorcentrasvaz Seniorcentrum
Sbor dobrovolných
hasičů Hřiště
Na Větřáku
Obec,
ZŠ a MŠ, spolky
ZŠ a KD
ZŠ zahrádkářský svaz Prostory
Český
Kulturní ZŠ
dům
Sbor dobrovolných hasičů Na
LesVětřáku
u hřiště TJ
ZŠ
Prostory
Obec
Kulturní ZŠ
dům
Jednota Orel
Orlovna
Obec a ZŠ
Tělocvična ZŠ
Kulturní dům
Český svaz žen
Kulturní dům
Obec a SDH
Park u hasičské
zbrojnice
Český svaz žen

Kulturní dům

07. 11. 2020
14. 11. 2020
21. 11. 2020
28. 11. 2020

Pohár starosty obce ve volejbalu
Country ŠIRÁK
Člověče nezlob se
Rozsvícení vánočního stromu

Český svaz žen
Obec a SDH

Kulturní dům
Park u hasičské
zbrojnice

05. 12. 2020
10. 12. 2020
12. 12. 2020
12. 12. 2020
20.12.202003.01.2021

Mikulášská nadílka
Vánoční besídka
Akce M+M
VVH SDH Slavkov
Vernisáž a výstava betlémů

Český svaz žen
ZŠ a MŠ Slavkov
M+M
Sbor dobrovolných hasičů
Jednota Orel

Kulturní dům
Kulturní dům
Hřiště TJ
Kulturní dům
Orlovna

Obec a ZŠ

Tělocvična ZŠ

Kulturní dům
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
1/2020

SLAVKOV 1224 - 2019 (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.
Pokračování č. 6, doslovný přepis :
Po smrti Rejvíčkově r. 1502 dali poručníci
jeho vrchní právo ve Zlatníkách a „dvůr Hradčanský blíže Jaktaře“ s folvarkem (to jsou polnosti okolo něho) vložiti panu Janu z Lukavce
na Slavkově (tak se psal již od r. 1475), když
byl tento před tím staré své zboží Hněvošice
prodal Matyáši Bystřickému ze Studnic.
Lukavci ze Slavkova obdrželi po Fulštejnských také již zmíněný lán jarkovský, ku kterému bratři Křístek a Alexander z Vysoké vložili
ještě 2 lány i s lidmi r. 1501. Témuž Janu Lukavci dal r. 1512 p. Jan Donát z V. Polomi a na
N. Cerekvi, „dva zlaté platu bez sedmi grošů“,
které na lidech jarkovských měl dostati. Poněvadž však p. Donát nedal toto dání do
zemských desk, pohnal jej p. Jan z Lukavce na
Slavkově před právo zemské.
R. 1513 Jindřich Donát z V. Polomi a na Nové
Cerekvi, který měl vrchní právo nad Hlavnici, dal toto spolu s 2 zlatými bez 9 grošů platu dědičného na Jarkovicích Janu Lukavci na
Slavkově, jemuž potvrdil i převedení Zlatník,
které jako zástavu od kláštera Velehradského
držel. Vrchní právo nad Hlavnici Lukavec

tento popustil pak r. 1520 Janu Stošovi
z Kounic na Životicích.
Stanislav Střela z Lukavce prodal r. 1525 „dvůr
Hradčanský blíže Opavy s folvarkem“ Janu
Vlkovi z Konecchlumu, jímž uvádí se nová
rodina vladycká na Slavkov.
Myslím, že jmenovaný Střela jest totožný
s oním „nejstatečnějším rytířem v kraji opavském“, který v přilbici s červeným a bílým křídlem zarazil další postup uherských tlup krále
Matyáše Korvína r. 1470, jenž nebyv uznán
nástupcem na českém trůně po Jiříkovi z Poděbrad, na Slezsko se vypravil a knížete opavského Viktorína, syna Jiříkova, do zajetí odvedl.
Již r. 1518 mají Vlkové Konecchlumští Slavkov v držení a téhož roku od rytíře Střely
dostává Jan Vlk i 2 lány role v Jakartovicích,
které, jak se zdá, prodává tento za 100 uherských zlatých neplachvskému a brněnskému
kanovníku Jiřímu Kopičkovi.
Pan Vlk, nebo dle farské knihy Wolfgang
z Konecchlumu, jak tejdejší pisatel asi chybně po německu přeložil a zapomenul, že Vlk
je jméno rodinné, jež se nedá měniti, pravdě
podobně se jmenoval křestním jménem Jan.
R. 1543 stal se hofrychtéřem manského práva
olomuckého biskupa.
Mimo Slavkov náležely mu tedy Zlatníky, Malé
Hradčance vl. jen již „dvůr Hradčanský“ a Uhléřov, který nepochybně patřil do Slavkova.
Pokračování č. 7 ve Zpravodaji 2/2020
L.K.
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APRÍLOVÉ POHLAZENÍ
A P R Í L -- L Í R P A je označení pro první dubnový den, popřípadě i poslední duben. Tento
den je spojován s různými žertíky a drobnými zlomyslnostmi. Svátek vznikl pravděpodobně
v 16. století jako reakce na změnu ročního období ze smutné zimy na veselejší jaro. V Česku se
poprvé zmiňuje v roce 1690 a zápis pochází od Bartoloměje Chrystelia z Prahy. Oběťmi žertíků
se stávali známí a příbuzní, kterým se posílaly nápady na nákupy neexistující věci – např.: vzduch
do balonku, bublinky do vodováhy a jiné ztřeštěnosti. Velmi rozšířený je mezi novináři, kteří nad
rámec serióznosti vypustí do tisku tzv. kachnu, resp. hoax. POZOR: nezapomeňte na (poslední ?) změnu zimního času na letní čas. Dne 1. dubna si posuňte malou ručičku na budíku
z 2 hodiny ranní na 3 hodiny !!! (prostě si pospíte o hodinu méně). Tak co VY? Také si z Vás
loni někdo vystřelil? Nevadí letos to můžete dotyčnému vrátit i s úroky!
L.K.
Placená inzerce

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: 10.6., 9.9., 4.12. 2020. Příspěvky předávejte v elektronické
podobě na emailovou adresu: urad@ouslavkov.cz, mistostarosta@ouslavkov.cz
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